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Introduk� on

Bakgrund

Kommunstyrelsen gav 2007 i uppdrag � ll förvaltningen 
a�  upprä� a detaljplan för den s.k. Kongahällatomten i 
norra delen av Kungälvs centrum. Det resulterade i e�  
planförslag för hela området som ställdes ut 2009. I sam-
band med de� a upprä� ades e�  Kvalitetsprogram samt 
e�  Gestaltningsprogram (2009-07-06, rev 2009-10-05) 
för planområdet. Gestaltningsprogrammet utarbetades 
av en arbetsgrupp med företrädare för aktuella bygg-
herrar genom deras arkitekter samt representanter från 
kommunen.

Inför antagandet delades detaljplanen upp i tre delar 
– Kongahälla västra, södra och östra, där delen västra 
Kongahälla vann laga kra�  december 2013. Detaljplan för 
den östra och södra delen bedömdes kräva en bearbet-
ning och förnyad planprocess. E�  gemensamt planförslag 
för dessa delar kallat Kongahälla Östra ställs nu ut på 
förnyat samråd.

De� a gestaltningsprogram för Kongahälla Östra har upp-
rä� as med utgångspunkt från det � digare gemensamma 
programmet för hela Kongahälla. Texter och illustra� on 
är i huvudsak hämtade från de� a program, men även 
från planbeskrivningen för Kongahälla Västra. Komple� e-
ringar och bearbetningar har u� örts med hänsyn � ll de 
förändringar som u� örts inom planområdet.

Medverkande
Gestaltningsprogram för Kongahälla Östra har upprät-
tats av Gunnar Håkansson, Norconsult i samarbete med 
planhandläggare Ma� lda Svenning, Kungälvs kommun, 
från kommunens gestaltningsgrupp för Kongahälla, samt 
gestaltningsgrupp i samverkan med byggherrar. Gestalt-
ningsprogram för Kongahälla (2009-10-05) har upprä� ats 
av Ole Reiter, Mediator AB. 

Kongahälla Östra, Kungälv
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Gestaltningsarbetet

Introduk� on

Målsä� ningar
Utgångspunkten för u� ormning och 
gestaltning av Kongahälla Västra och 
Östra är a�  området som helhet 
skall få en egen iden� tet genom en 
blandning av bebyggelsetyper och 
skala. Med de� a avses en ”egen 
gestalt” som ska upplevas som 
”kungälvsk” utan a�  härma den 
äldre stadskärna. Bebyggelsen ska 
u� ormas som ”en modern småstad” 
med en blandning av lokal gemen-
skap och stadsliv.

Kongahälla ska vara ”en del av sta-
den”. Betoningen ligger på önske-
målet a�  denna del av Kungälv ska 

kännas som en integrerad del av 
staden. Det innebär a�  Kongahälla 
ska upplevas som en mötesplats för 
alla stadens invånare och besökare. 
Det innebär vidare a�  gränszoner-
na mellan Kongahälla och staden i 
övrigt ska ägnas särskild omsorg.

Målsä� ningen är a�  Kongahälla ska 
bli en varierad stadsdel med avse-
ende på såväl upplåtelseformer som 
verksamheter, ak� viteter och upple-
velser för boende och besökare. En 
stadsdel präglad av ”komplexitet”. 
Komplexitet är e�  begrepp som ska 
karaktärisera en bebyggelse som 
är mer komplicerad, sammansa�  

och svåröverskådlig. Sam� digt skall 
bebyggelsen ändå kunna upplevas 
som en gestaltad helhet. Dessutom 
ska Kongahälla ge u� ryck för en 
miljömedveten och en klimatmed-
veten livss� l.

Utvecklingen ska fokusera vårt 
behov av a�  använda det off entliga 
rummet som � llåtande mötesplat-
ser och därigenom skapa mervär-
den som mångfald och känsla av 
gemenskap, trivsel, trygghet och 
� llgänglighet.
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Introduk� on

Övergripande struktur
Planförslagen för Kongahälla Västra och Östra är e�  led 
i utvecklingen av Kungälvs centrala delar. Genom a�  er-
bjuda nya bostäder i e�  centralt läge kan bostadsutbudet 
i Kungälv breddas och därmed möjliggöra kvarboende, 
omfl y� ning och � llfl y� ning. 

Den nya stadsstrukturen inom Kongahälla fogas � ll den 
befi ntliga bebyggelsen i Kungälvs centrum. Uddevalla-
vägen blir det huvudstråk som genom en ”esplanad” 
kopplar Kongahälla mot centrum. Området kommer 
innehålla kvarter med bostadsbebyggelse som komplet-
teras av småskaliga verksamheter, service och handel, 
en central park samt handel i områdets östra respek� ve 
västra delar.

Off entliga rum
Kongahälla föreslås få fl era centrala off entliga rum som 
parker, platser och gator och torg. Bäckparken är Konga-
hällas och Kungälvs centrala park och är en förlängning av 
den befi ntliga park som sträcker sig ned � ll älven. Söder 
om Kongahällagatan ligger befi ntliga idro� sfunk� oner 
och ak� viteter som föreslås utvecklas och � llsammans 
bilda en ak� vitetspark.

Flera mindre och större torg i Kongahälla kommer utgöra 
samlingsplatser för boende och besökande. Framför han-
delsetableringen i västra delen föreslås e�  entrétorg där 
torget även fungerar som en körbar zon där bilar framförs 
på gående och cyklisters villkor.

Kongahällas inre gator utgörs av så kallade strövgator och 
parkeringsgator. Strövgatorna erbjuder goda möjligheter 
för fotgängare a�  röra sig i en trafi kdämpad miljö där 
bilar framförs i låga has� gheter på gåendes och cyklisters 
villkor. Dessa gator erbjuder ak� vitetsytor för boende 
och besökare i Kongahälla och knyter ihop Kongahälla 
i öst-västlig riktning. I nordsydlig riktning föreslås i den 
västra delen tre kvarterslånga parkeringsgator erbjuda 
allmän parkering, främst avsedd för boende och deras 
besökare. Kongahällagatan byggs om så a�  den blir en 
förlängning av esplanaden genom Kungälvs centrum.

Komarksbäcken, som är e�  vik� gt element i Bäckpar-
ken, kommer a�  kulverteras innan planerad bebyggelse 
uppförs. Dagva� ensystemet ansluts � ll den nya kulver-
ten. Bäckparken, från Nordre Älv � ll Marstrandsvägen, 
skall utvecklas � ll Kungälvs samlade stadsrum/-park och 
kommer utgöra e�  väsentligt komplement � ll friytorna i 
Kongahälla. Bäckparkens nya förlängning i Kongahälla är 
en anlagd park som kontrasterar mot Bäckparkens mera 
naturliknande planteringar i sin befi ntliga del. Upple-
velser, sociala möten, kommunala funk� oner, kulturella 
företeelser och ak� viteter ska ges möjligheter i Konga-
hälla. Sam� digt innebär grönstråket en vik� g boendekva-
litet i stadsdelen genom a�  ge utblickar mot års� dernas 
växlingar och fungera som rekrea� v vistelseplats.

Va� enspeglar, öppna gräsytor och trädplanteringar 
skapar varia� on och miljöer som gynnar olika sorters bio-
toper. Utmed en va� enspegel i parken föreslås plats för 
uteserveringar med solläge. Nya gångs� gar ska ansluta 
� ll befi ntliga gångvägar i Bäckparken i söder för a�  skapa 
en kon� nuerlig promenadväg utmed bäcken. 
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Gestaltningsprinciper

Bebyggelsen i Kongahälla gestaltas e� er principerna om 
a�  bebyggelsens lokalisering inom Kongahälla ska speglas 
i bebyggelsens u� ormning. Gestaltningsprogrammet 
utgår från principerna om ”rygg”, ”signalfasader”, ”signal-
hus” samt gatu- respek� ve gårdsfasader. 

I programmet behandlas frågan om bl a hushöjder, bal-
konger, taklandskap och signalfasader. Samtliga principer 
ska följas upp med endera detaljplanebestämmelser och 
-beskrivning och/eller avtalstext i kommande markan-
visningsavtal. Hur de olika principerna skall gestaltas 
förklaras kor� a� at i det följande.

”Trafi kskärm” 
öppningar som glipa

”Signalfasad” 
utanpåliggande 
balkonger

ljud”Ryggen” med hål i 
mur för balkonger, 
entréer o.s.v.

”Kuliss” för gatans 
ak� viteter 
”Släpp” som 
öppningar

oljud
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Gestaltningsprinciper
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Kongahälla ÖstraGestaltningsprinciper

Illustra� onskarta för 
Kongahälla Östra
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Hushöjder ska variera
Mot parken i områdets västra del föreslås tre kvarter 
med bebyggelse i fyra respek� ve fem våningar. Norr 
om Evenemangstorget föreslås e�  kvarter i fyra � ll fem 
våningar. 

Bebyggelsen skall komple� eras med ”penthouse” i en � ll 
två våningar inom minst 1/3 av takytan. Dessa påbyggna-
der bör variera i höjd och taku� ormning i förhållande � ll 
varandra. Övergång mellan gatufasad och påbyggnad ska 
även vara tydlig genom indragen fasad för påbyggnaden.

Närmast Evenemangstorget får bebyggelsen vara i högst 
fyra våningar. Sy� et är a�  skalan skall upplevas något 
mer in� m.

I kvarter 6 och 10 ger detaljplanen möjlighet � ll a�  
uppföra punkthus i 12 våningar. Höga hus i stadsdelen 
skall ses både som e�  u� ryck för önskemålet om en 
hög exploatering och för målsä� nigen a�  erbjuda e�  
mer varierat lägenhetsutbud och a�  skapa en stadsdel 
med en högre ”komplexitet” än ”vanliga stadsdelar”. De 
annonserar också området på långt håll, s.k. ”signalhus” 

för Kongahälla. Höghusen behöver inte nödvändigtvis 
vara lika höga, men u� ormas med en gemensam nämna-
re avseende fasader och balkonger placerad mot parken. 
Spetsiga hörn annonserar husen mot parken.

Vid korsningen mellan Uddevallavägen och Kongahälla-
gatan föreslås y� erligare e�  punkthus i 16 våningar. För 
a�  ge möjlighet � ll a�  y� erligare variera stadslandskapet 
får punkthusen byggas på med penthouse i en � ll två 
våningar. 

Gestaltningsprinciper 
för bebyggelsen

Gestaltningsprinciper

Principbild: U� ormning av penthouse med varierande höjd.

Taklandskap

Trapphus och 
balkonger

Husindelning

1-2 vån.

3-4 vån. 

Bo� envåning 1 vån. 
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Signalfasader
Balkonger, fasader och taklandskap skall ge gestaltnings-
mässig komplexitet. Möjligheter � ll varierade balkonger 
med avseende på såväl storlek som läge på fasad bör 
tas � llvara. De� a gäller särskilt fasader mot parken dvs. 
Kongahällas ”signalfasader”. 

Begreppet är valt för a�  poängtera a�  de fasader som 
kungälvsbor och besökare främst ser och följaktligen 
förknippar med den nya delen av staden har stor symbol-
betydelse. De ska signalera individualitet och fl exibilitet 
lika väl som en livss� l som är miljömedveten, utåtriktad 
och social.

• Minst 1/3 av kvarterens fasader mot parken ska  
 vara gröna (växtskärm/fasadväxter) 

• Minst 1/3 av lamellhusens takyta ska bestå av  
 påbyggnader. 

• Fasadmaterial hos påbyggnader (penthouse) ska  
 vara trä eller motsvarande lä� a material som  
 referens � ll Kungälvsk tradi� on och u� ormas  
 tydligt avskilda från den övriga husfasaden. 

• Krav på varierad balkongsä� ning på både lamell- 
 hus och punkthus

Gestaltningsprinciper

Principbild: U� ormning av signalfasad (Illustra� on kvarter 6, KUB)

Principbild: U� ormning av signalfasad (Illustra� on kvarter 10, Metro)
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Gatufasader
Gatufasaden ska följa småstadens skala. Dessa utgör 
väggar i gatan som off entligt rum. Gatans off entlighet 
är en vik� g kvalitet i Kongahälla. Det är en förutsä� ning 
för a�  besökare ska känna sig välkomna i denna del av 
staden. Det är därför inte lämpligt med för stor del priva-
ta uteplatser (läs balkonger) i gaturummet e� ersom de 
innebär a�  den privata sfären kommer a�  dominera över 
den off entliga. Balkonger skall i förekommande fall u� ö-
ras helt eller delvis indragna från fasad. Vid utkragning 
gäller maximalt 70-100 cm, vid fri höjd 3,5 m från gata � ll 
underkant balkong.

Gatufasadernas bo� envåningar är särskilt vik� ga för upp-
levelsen av gatans off entlighet. Bo� envåningen ska vara 
tydligt markerad. De off entliga delarna i bo� envåningar-
na ska ha en avvikande fasadarkitektur genom bearbetad 
sockeldel och entréer. Bo� envåningen ska ha fönster och 
entréer mot gatan med en u� ormning som understryker 
gatan som off entligt rum. Lokaler för bu� ker m.m., samt 
bostadskomplement såsom ”mobilitetsrum” och ”miljör-
um” bör vara helt uppglasade mot gatan. Fasadlängd mot 
gatan ska följa småstadens skala och således får inte om-
fa� a hela kvarterets längd, utan vara uppdelad i tydliga 
volymer med olika u� ryck.

• Bo� envåning mot strövgata ska bidra � ll livet på  
 gatan genom lokaler och bokaler.
• Husen ska ha en tydlig volymuppdelning.

Rygg
För ryggfasader gäller samma principer som för gatu-
fasader, men de har en mer ”skyddande” funk� on för 
området mot större anläggningar, vägar och parkeringar. 
Gestaltningsprincipen för balkonger, entréer och fönster 
utgår från principen ”hål i mur”.

• Husen skall vara uppdelade i tydliga volymer. 
• Balkonger, entréer och fönster u� ormas u� från  
 principen ”hål i mur”. 

Gestaltningsprinciper

Principbild: U� ormning av ”rygg” (Illustra� on White)

Principbild: U� ormning av gatufasad (Illustra� on White)
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Kvarter 7
Kvarter 7 är beläget centralt i området vid Evenemangs-
torget. Kännetecknande för kvarteret är a�  alla sidor 
vänder sig mot publika gator och platser. Läget innebär 
a�  en stor mängd människor kommer a�  röra sig utmed 
alla kvarterets sidor, an� ngen med bil eller � ll fots. Det är 
därför angeläget a�  alla sidor utmed kvarteret gestaltas 
på e�  stadsmässigt sä�  och a�  dessa upplevs som intres-
santa och berikande för stadsbilden. Mot Evenemangs-
torget skall bu� ker eller verksamhetslokaler uppföras i 
bo� envåningen. Övrig del av bo� envåningen får utny� jas 
för parkering. U� ormningen av garagedelens fasader 
kräver en särskild omsorg. 

Norra delen av kvarteret får uppföras i fem våningar med 
”rygg” mot parkeringen. I den södra delen har vånings-
antalet minskats � ll fyra våningar för en lägre skala kring 
Evenemangstorget samt för a�  ge större möjlighet � ll 
solbelysning på gården och angränsande fasader. Mot 
strövgatan i väster skall fi nnas e�  ”släpp” mellan angräns-
ande byggnadsvolymer för a�  y� erligare förbä� ra möjlig-
heten � ll solbelysning på gården. Släppet bidrar även � ll 
a�  ge en varia� on i gatufasaden och delar upp fasaden i 
tydliga volymer. 

Kvarter 14
Vid korsningen Uddevallagatan och Kongahällagatan 
föreslås e�  punkthus i 16 våningar. Byggnaden har en 
vik� g funk� on i stadsbilden och utgör e�  landmärke, e�  
”signalhus” som markerar entrépunkten � ll området för 
fotgängare som kommer från Mimers hus i öster eller 
från Kungälvs centrum i söder. Byggnaden placeras så 
a�  en siktlinje bevaras mot det innanförliggande torget. 
Fasader skall ges e�  varierat u� ryck på motsvarande sä�  
som övriga signalfasader. Särskild omsorg om byggna-
dens u� ormning krävs även med hänsyn � ll byggnadens 
bullerutsa� a läge. Volymstudie av kvarter 14 (Illustra� on Norconsult)

Gestaltningsprinciper
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Gestaltningsprinciper

Skyltprincip - del av norrfasad.

Småbu� ker
Torget vid Vita Fläcken kantas av mindre bu� ker i söder 
och öster. Tidigare har en entré � ll ICA varit vänd mot 
torget. Möjlighet lämnas a�  komple� era torget med 
fl er bu� ker/restauranger i sy� e a�  y� erligare vitalisera 
platsen. Entréer skall vända sig mot torget och fasader 
bör inte vara slutna utan skall vara u� ormade så a�  de 
inbjuder � ll både in- och utblickar. 

Parkeringshus & ICA
Befi ntligt varuhus komple� eras med e�  parkeringsgara-
ge i tre våningar med en öppen parkering på det � ärde 
våningsplanet. Garage och varuhus ges en sammanhållen 
gestaltning i sy� e a�  skapa en � lltalande och inbjudande 
stadsbild. Färgsä� ning bör vara ljus.  

Skyltar
U� ormning och placering av skyltar bör ske på e�  
samordnat sä�  och bidrar � ll a�  området upplevs som 
en helhet. E�  separat skyltprogram för hela Kongahälla 
bör tas fram som lägger fast principerna för områdets 
skyltning. Programmet bör omfa� a både skyltmaster 
och skyltar placerade på fasader. Parkeringshusets norra 
fasad kan utgöra en lämplig plats för skyltning på e�  
sammanhållet sä� .  

U� ormningsstudier White

Nya bu� ker/restauranger.

Illustra� on av den nya större byggrä� en i 2 våningar (Illustra� on 
Två plus arkitekter)



Gestaltningsprogram för Kongahälla Östra - Kungälvs kommun14

Gestaltningsprinciper

Off entliga rum

Off entliga rum i Kongahälla
I Kongahälla fi nns fl era centrala off entliga rum: parker, 
platser och gator. Bäckparken är en förlängning av parken 
som sträcker sig ned � ll älven. Söder om Kongahällavägen 
placeras idro� sfunk� oner och ak� viteter som � llsam-
mans blir en ak� vitetspark. Evenemangstorget är en 
kombinerad parkeringsplats och torg som kan användas 
för kommersiella ändamål och olika evenemang. Två 
strövgator knyter ihop Kongahälla i öst-västlig riktning. 
Tillsammans med Evenemangstorget i öster och torget i 
väster, vid Coop:s handelsanläggning, utgör de stadsde-
lens ”golv”. Längs strövgatorna fi nns ak� vitetsytor för bo-
ende och besökare i Kongahälla. Kongahällavägen byggs 
om så a�  den blir en förlängning av esplanaden genom 
Kungälvs centrum. 

Strövgator
Två strövgator sträcker sig i öst-västlig riktning genom 
Kongahälla. Dessa binds samman inom östra delen av 
en tvärgående strövgata. Gatusek� onen varierar i bredd 
mellan 8,5 m och 18 m. Det innebär a�  förutom den 4 
meter breda gång-körytan skall delar av in� lliggande ytor 
måste kunna tas i anspråk vid möten mellan bilar. Möble-
ring och utrustning måste placeras så a�  framkomlighet i 
låg has� ghet är möjlig.

Den tvärgående strövgatan i nord-sydlig riktning får enligt 
detaljplanen underbyggas med garage. Gatan förses med 
träd i upphöjda planteringar och avgränsas mot parke-
ringen i öster med en grön yta.
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Gestaltningsprinciper

Kajpromenaden
Planområdet gränsar i väster � ll Bäckparken och en min-
dre del av denna ingår i planområdet. Parken hämtar sin 
inspira� on från bäck- och älvlandskapet omtolkat � ll sam-
� da parkkonst. För a�  förstärka upplevelsen av parken är 
den uppdelad i olika zoner som besökaren rör sig genom 
eller längs med. Parken genomkorsas av träspänger som 
genvägar � ll kajpromenaden på andra sidan va� enytan.

Parken på va� enspegelns västra sida har e�  mjukt 
formspråk och i gränsen mot trädplanteringen som utgör 
brynet fi nns skyddade si� platser. På den östra sidan 
om va� enspegeln är formspråket stramare och marken 
hårdgjord med betongsten, i likhet med strövgatornas 
beläggning. Utmed det off entliga stråket närmast va� net 
fi nns uteserveringar och entréer � ll bostäder. En 40 
cen� meter hög betongkant utgör gräns mot va� net och 
erbjuder sam� digt spontana si� möjligheter.

Det genomgående markmaterialet är betong som kan ha 
inslag av trä och granit på serveringsytor, si� platser och 
växtbäddar.

Principbild park

Tidig volymstudie (Illustra� on Kub arkitekter)
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Evenemangstorget 
Evenemangstorget är en del av Kongahällas ”golv”. Det 
har en enkel u� ormning för a�  vara öppet för olika typer 
av användning som exempelvis torghandel, föreställning-
ar eller som musikarena. Till vardags kan torget användas 
som parkeringsyta. Det är vik� gt med en robust belägg-
ning för en plats med en så pass mångsidig användning. 
Det kan � ll exempel vara betongsten, möjligen med 
e�  varierande mönster, bl.a. för a�  antyda riktning � ll 
kajpromenaden och markera parkeringsplatser, uppställ-
ningsytor för torghandel m.m. 

Gestaltningsprinciper

Entrétorg sydost
Punkthuset vid entrétorget mot sydost utgör en väsentlig 
del av den off entliga miljön. Dess placering ska bidra � ll 
platsens liv och fl öden av fotgängare och cyklister � ll och 
från Kongahälla. Punkthusets betydelse är främst som 
landmärke för Uddevallavägen och för Kongahällagatan. 
Huset bör ges en u� ormning som understryker denna be-
tydelse sam� digt som den � llgodoser gällande bullerkrav. 
Av särskild betydelse är samspelet mellan platserna som 
bildas utmed byggnadens olika sidor och punkthusets 
bo� envåning och dess verksamheter, samt kopplingen � ll 
torget Vita Fläcken.

Evenemangstorget

Entrétorg sydost och Vita Fläcken 
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Kongahällagatan
För a�  skapa varia� on längs Kongahällagatan vidgas det 
off entliga rummet och husens förgårdsmark längs vissa 
sträckor, medan ytorna krymper längs andra par� er. En 
”fl ytande yta” skapas, med genomtänkt markbelägg-
ning, plantering och möblering. De� a ger varia� on och 

förändring för gående som rör sig längs gatan, där de 
bredare ytorna kan skapa platser för vistelse och vila. I 
båda ändar avslutas gatupar� et med en fond; handels-
byggnaden i väster och punkthuset i öster. Kongahällas 
södra entrépunkter, tvärgator och parken bidrar också � ll 
varia� on längs gatan, liksom ak� vitetsparken söder om 
Kongahällagatan.

Principfi gur: Förgårdsmarkens bredd varierar längs Kongahällagatan


