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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling), som inte är juridiskt bindande,
ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
• Plankarta med planbestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Illustrationskarta
Övriga handlingar:
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
• Grundkarta
• Gestaltningsprogram för Kongahälla Östra, 2015-10-22
• Miljöprogram för Kongahälla, 2010-09-24, rev 2015-05-13
Utredningar:
o Studie av utökad byggnadshöjd för punkthuset kvarter 14, Kungälvs kommun
o Trafikbullerutredning Gärdet 1:1 Östra Kongahälla, ÅF, 2017-08-21
o Trafikanalys Kongahälla, Sweco, 2013-12-05
o Geoteknisk utredning, WSP, 2008-05-21
o Geoteknik – sättningsutredning, WSP, 2009-09-11
o Geoteknik – kompletterande stabilitet, WSP, 2015-10-14
o Miljöteknisk markundersökning, Golder Associates, 2005-10-21
o Risker med transport av farligt gods Norconsult 2015-10-20
o Haltberäkningar, SMHI, 2015-06-30
o VA- och dagvattenutredning, Sweco Environment, 2015-06-10
Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida:
www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-detaljplaner/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och bygglagen (PBL
2010:900). Förslaget är förenligt med översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte
ett betydande intresse för allmänheten.
Samrådstiden är 9 februari 2018 till och med 9 mars 2018.
Efter samråd av planförslaget sammanställs alla inkomna synpunkter i ett samrådsutlåtande och planförslaget revideras eventuellt utifrån inkomna synpunkter eller till följd av andra anledningar. Därefter skickas
detaljplanen ut för granskning. Detaljplanen bedöms kunna antas andra/tredje kvartalet 2018.
Översiktlig tidplan för planarbetet:
• Kvartal 1 2018 – Samråd
• Kvartal 2 2018 – Granskning
• Kvartal >2 2018 – Antagande
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Att en ny detaljplan upprättas för en del av en gällande detaljplan, under pågående genomförandetid, beror
på önskemål att kunna uppföra punkthuset något förskjutet åt norr och att det därmed kan bli en utbyggnad från befintlig byggnad, samt att pröva en något utökad byggnadshöjd. Exploatören och kommunen
har genom dialog och avtal kommit överens om att pröva föreslagen byggrätt i ny detaljplan. Exploatören
äger angränsande fastighet Intendenten 2 och 3.
Att ändra eller upphäva en detaljplan under pågående genomförandetid är inget som lagstiftningen förordar men det finns ändå möjligheter att göra detta. I grunden ska genomförandetiden säkerställa att alla
som har en rätt i enlighet med detaljplanen kan nyttja denna. Detaljplanen och dess genomförandetid visar
även för grannar och medborgare vad som är att förvänta sig i form av nya byggnader, allmänna platser
med mera, samt inom vilken tid dessa är tänkta att genomföras. Planprocessen som leder fram till en lagakraftvunnen detaljplan säkerställer att de som är berörda av detaljplanen ges möjligheter att yttra sig och
lämna förslag på förändringar.
I 4 kap. 39§ § PBL står att en detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig det. Detta gäller inte om något av följande är aktuellt:
1. på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen, eller
2. för införande av bestämmelser enligt 18§ andra stycket. Lag (2015:668).
Ingen av dessa två punkter bedöms gälla i det nu aktuella fallet. Således går frågan tillbaka till om någon
fastighetsägare som berörs motsätter sig detta. Där blir det första steget att klargöra om någon fastighetsägare berörs av den nu föreslagna ändringen.
Kungälvs kommun har gjort en bedömning att ingen anses påverkas negativt av att del av detaljplanen för
Kongahälla östra ändras inom pågående genomförandetid på det sätt som denna detaljplan föreslår. Byggrätt för ett punkthus om upp till 18 våningar finns redan inom planområdet, tillåten markanvändning är
fortsatt densamma. Det är dock först i detaljplaneprocessen som det går att helt avgöra om någon kommer att beröras av förändringen. Bedömningen är således inte att se som slutgiltig utan får löpa med och
utvecklas med detaljplanen.
Det ska även noteras att de som Kungälvs kommun bedömer som icke berörda kan vara berörda eller
anse sig vara berörda utifrån någon aspekt som inte tagits hänsyn till och/eller eventuellt inte känner till
vid tillfället för bedömningen. Detta kommer att där så krävs hanteras i planprocessen.

4(37)

Planbeskrivning - Samrådshandling 2018-01-22

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny placering och utformning av det punkthus som tidigare
möjliggjorts och fått byggrätt genom detaljplanen för Kongahälla östra. Därtill syftar planen till att lägga
fast allmän plats för stråken in till Vita Fläcken samt längs Kongahällagatan och Uddevallavägen. Planen
syftar även till att möjliggöra en mindre ökning av byggrätten och byggnadshöjden för centrum och handel
utmed fasaden på befintlig stormarknad för att på det viset skapa yta och fasader som levandegör torget
och stråket.

Huvuddrag
Detaljplanen innebär att ett punkthus om strax över 20 våningar blir möjligt att uppföra. Befintlig byggrätt
för ett punkthus flyttas och får uppföras till en storlek om 20 x 20 meter och en totalhöjd av strax över 70
meter (tillåten totalhöjd 82 meter räknat ifrån nollplanet). De två nedersta våningarna är till viss del indragna för att förtydliga stråket in mot Vita fläcken. Dessutom blir det möjliga att bygga samman med befintlig byggnad mot Uddevallavägen.
Uppförandet av ett punkthus på platsen innebär en förtätning av centrala Kungälv i nära anslutning till
kollektivtrafikstråk och andra målpunkter i Kungälv.
Planen möjliggör också en utökning av befintlig byggrätt utmed stormarknadens fasad, mark som i gällande detaljplan är prickmark. Därmed ges möjligheter för att stärka upplevelsen av stråket in till Vita
Fläcken genom att en tidigare sluten fasad kan aktiveras med verksamheter som riktar sig ut mot stråket.
Nu aktuellt planområde var del i detaljplanen för Kongahälla Östra och i den detaljplanen fastlades inom
planområdet en byggrätt för ett fristående punkthus i upp till 18 våningar inom område A samt centrum/handel inom område B. Se utsnitt från gällande detaljplan i bild 5 på sida 8. Detaljplanen är en del av
projektet Kongahälla och ryms inom de övergripande riktlinjer som gäller för projektet.

PLANDATA
Lägesbestämning

Bild 1. Planområdets lokalisering i Kungälv, röd prick. Streckade linjer visar avstånd om en respektive två kilometer från
planområdet.
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Bild 2. Ortofoto över närområdet, planområdets läge är inringat.
Planområdet är beläget centralt i
Kungälv och är uppdelat på två delar;
område A respektive område B (se
bild 3). Område A ligger i hörnet Uddevallavägen/Kongahällagatan och
avgränsas av nämnda gator och
grannfastigheten Intendenten 2. Område B utgörs av den byggrätt med
tillhörande prickmark som skapades, i
detaljplanen för Kongahälla Östra,
mot fasaden på befintlig stormarknad ut mot torget på Vita fläcken. Punkthuset ligger inom område A.

Bild 3. Planområdet
markerat med streckad
linje/grön färg. Planområdet är uppdelat i område A respektive B.

Areal
Planområdet/-områdena är sammanlagt ca 0,15 hektar.

Markägoförhållanden
Detaljplanen berör del av fastigheterna Gärdet 1:1, Intendenten 1 och 2 samt samfälligheten Intendenten
S:1. Fastigheten Gärdet 1:1 ägs av
Kungälvs kommun. Intendenten 1
och 2 är i privat ägo. Samfälligheten,
Intendenten S:1, som finns mellan
Intendenten 1 och 2 är på gång att
avvecklas, istället ska huvuddelen av
marken tas över av kommunen. Det
pågår även fastighetsbildningar för
att reglera nya byggrätter som fastlagts i detaljplanen för Kongahälla
östra.
Bild 4. Kommunägd mark markerat med
grönt
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunala beslut
-

Kommunfullmäktige godkände 2008-04-17 detaljplaneprogram för området.
Kommunfullmäktige antog 2016-05-19 (§153) detaljplan (Kongahälla östra) för planområdet

Översiktsplan
Översiktsplanen för Kungälvs kommun ÖP 2010, antagen 2012-01-19 (aktualitetsförklarad 2016-04-21),
har som mål att centralorten ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder och verksamheter. En mer sammanhållen bebyggelse med korta avstånd ska eftersträvas. Kungälv bör därför i första
hand växa genom kompletterande bebyggelse i de centrala delarna, framförallt i de stationsnära lägena och
i anslutning till kollektivtrafik.
Planområdet ingår i det centrala utvecklingsområdet för Kungälvs centrum. Det innebär att en särskilt hög
täthet ska eftersträvas och att inriktningen ska vara en blandning av bostäder med olika upplåtelseformer,
verksamheter och handel. Tanken är att Kongahälla och nuvarande centrum ska växa ihop och komplettera varandra. På sikt är målet att handelsstråket som börjar i Västra gatan och Ytterbyvägen ska förlängas
via Uddevallavägen och Vita Fläcken, genom den nya stadsdelen Kongahälla och fram till Komarken i
väster. Att göra Kongahälla till en del av stadskärnan är också ett av målen i kommunens strategidokument Idealbild för stadskärnan, 2003, som är ett planeringsunderlag till ÖP 2010. Enligt visionen kan utvecklingen av Kongahälla i kombination med en omvandling av omgivande gator till stadsgator minska det
mentala avståndet mellan Kongahälla och centrum. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och följer visionen i Idealbild för stadskärnan.

Planprogram
Ett planprogram har legat till grund för utvecklingen av Kongahälla. Programmet var på samråd under november 2007 - januari 2008. Efter justeringar godkändes detaljplaneprogrammet med tillhörande kvalitetsprogram av Kommunfullmäktige den 17 april 2008. Programmet beskriver bland annat de kvaliteter och
funktioner som ska känneteckna den nya delen av staden.
I aktuellt planområde föreslogs i programmet en placering av en högre byggnad.

Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattas av detaljplan för Kongahälla östra, aktnummer 1811, vilken vann laga kraft 201607-14. Planen anger en markanvändning för nu aktuellt planområde som allmän plats; torg och kvartersmark; bostäder, centrum och handel. Detaljplanen har en genomförandetid på 5 år och gäller därmed till
och med 2021-07-14.

Bild 5. Utsnitt från gällande detaljplan.
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Bostadsförsörjnings- och näringslivsprogram
Bostadsförsörjningsprogram
Kommunen antog i december 2017 bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2017-2019. Enligt
programmet ska bostadsbyggnationen under perioden främst ske inom tätorterna Kungälv, Ytterby och
Diseröd. Bostäder ska lokaliseras med god tillgänglighet, närhet till service, skola, kollektivtrafik, rekreationsområden, hushållssortering samt att rörelse med gång och cykel ska främjas. Inom det samlade bostadsbyggandet ska det finnas blandade upplåtelseformer och varierande boendeformer.
Kommentar: Planförslaget innebär att omkring 40 lägenheter kan byggas centralt i Kungälv med närhet till
kollektivtrafik och service.
Näringslivsplan
I Kungälvs kommuns näringslivsplan (beslutad av kommunstyrelsen 2016-04-27) står bland annat följande
vilket har bäring på nu aktuell detaljplan:
Antalet årsverken inom turism och handel ska årligen öka.
Kungälv har utrymmet för såväl en utvecklad dagbefolkning som en fungerande attraktiv helg- och kvällsekonomi. Förtätningen av bostäder skall ge en levande stad och en bättre kommersiell stadsutveckling.
Handel, restauranger, kaféer och andra verksamheter behöver en dagbefolkning som berikar staden med
sin närvaro och sin konsumtionskraft. Ytterligare boendeanläggningar i form av ett hotell till i staden är
centralt för utvecklingen av livet mellan husen.
Kommentar: Detaljplanen medger uppförandet av ett hotell och innebär en möjlighet till fler arbetstillfällen i
branscher som turism och handel.

Kommunfullmäktiges strategiska mål och resultatmål
Kungälvs kommun har tagit fram sex strategiska mål och resultatmål:
o I Kungälv finns arbete åt alla
o Attraktivt boende
o Minskad segregation
o Minskad miljö- och klimatpåverkan
o Gör rätt från början - investera i barn och unga
o Strategiska förutsättningar (balans mellan ekonomi, kvalitet och behov)
Detaljplanen bedöms ha direkt bäring på målen:
Arbete åt alla; Förslaget möjliggör för verksamheter vilket kan leda till nya arbetstillfällen och ökad tillväxt.
Attraktivt boende: Ett 40-tal nya bostäder är tänkt att uppföras centralt i Kungälv med närhet till handel, service, kollektivtrafik med mera.
Minskad miljö- och klimatpåverkan: Planen medger förtätning i ett strategiskt läge och ger goda möjligheter
för de boende och besökare till planområdet att välja kollektiva färdmedel.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt 2 kap plan- och bygglagen ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen
av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas.
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurser enligt 3 och 4 kap miljöbalken.
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Miljömål
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö
och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt. De nationella miljömålen har sin motsvarighet på regional och lokal nivå. På regional nivå har Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen tagit fram regionala miljömål. Även Kungälvs kommun har arbetat för att
bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen.
Kommunen har tagit fram rapporten ”Kungälv kommuns lokala miljömål” (reviderad februari 2010). Ett arbetande för de lokala miljömålen bedöms stödja uppfyllandet av de regionala och nationella miljömålen. Av
de lokalt anpassade miljömålen bedöms följande ha bäring på planförslaget:
Begränsad klimatpåverkan innebär att minska utsläpp och övergå till förnybar energi och arbeta med
energieffektiviseringar.
Kommentar: Förslaget innebär förtätning och bebyggelsen ges möjligheter att ansluta sig till fjärrvärme.
Frisk Luft handlar främst om att minska luftföroreningar, bland annat genom att minimera biltrafiken.
Kommentar: Planområdets centrala placering med närhet till service och goda kollektivtrafikförbindelser ger
bra förutsättningar att till stora delar klara sig utan bil.
Grundvatten av god kvalitet handlar främst om att säkerställa en säker dricksvattentillgång och kvalitet.
Kommentar: Planområdet ansluts till det kommunala VA-nätet.
Säker strålmiljö innebär att riktvärden vad gäller byggande på radonhaltig mark tillämpas i kommunen.
Kommentar: Planområdet ligger inom lågriskområde för radon och gällande riktvärden för radon beaktas.
God bebyggd miljö handlar om hur den bebyggelse som skapas kan bidra till att främja hållbar utveckling. Det centrala för detta mål är hur planeringen genomförs, bebyggelsen och infrastrukturen utformas
och hur naturresurserna används.
Kommentar: Planen medger förtätning i ett strategiskt läge i Kungälv nära service och kollektivtrafikstråk
vilket stödjer såväl regionala som lokala utvecklingsstrategier för en god bebyggd miljö.
Buller som påverkar bostäder härrör främst från vägtrafik och järnvägstrafik. Problem med utomhusbullernivåer över gällande riktvärden förekommer vid bostäder i flera tätorter samt enstaka bostäder på landsbygden. För trafikbuller finns nationella riktvärden. Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör man enligt riksdagen ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Om det inte går att reducera utomhusnivån till riktvärdena bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte
överskrids.

Behovsbedömning
Alla planer som upprättas av kommunen ska i ett tidigt skede i processen behovsbedömmas enligt 6 kap
11§ miljöbalken. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning ska genomföras eller inte. Anses planens genomförande kunna leda till betydande miljöpåverkan
ska en miljöbedömning enligt 6 kap 11-13 §§ miljöbalken genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) upprättas. I samband med behovsbedömningen ska även länsstyrelsen ges tillfälle att yttra sig över
denna. Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap 11§ miljöbalken att integrera miljöaspekter i planen
eller programmet så att en hållbar utveckling främjas.
En behovsbedömning har tagits fram för detaljplanen. Det faktum att en detaljplan, som medger liknande
markanvändning, nyligen vunnit laga kraft för planområdet har föranlett att bedömningen gjorts utifrån att
den föreslagna markanvändningen redan är prövad och därmed att anse som lämplig. Inga nya förutsättningar som skulle leda till en omprövning av detta beslut har hittills kommit fram under planarbetet.
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Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i 6 kap
11§ Miljöbalken. Förslaget till detaljplan är förenligt med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel och planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess. Därför har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Behovsbedömningen finns som bilaga till planhandlingarna och samråds tillsammans med övriga planhandlingar.

Avvägningar enligt Miljöbalken
Riksintressen (3 kap MB)
Inom område för aktuell detaljplan återfinns inga riksintressen. Sammantaget bedöms detaljplanen vara
förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken.
Hushållningsbestämmelser (4 kap MB)
Detaljplanen berör inga av miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
Miljökvalitetsnormer (MKN) (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i
utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
MKN för luft
Till detaljplanen för Kongahälla Östra togs en luftmiljöutredning fram (SMHI, Rapport Nr 2015-28) som
redovisar prognostiserade luftmiljöförhållanden för planområdet 2030. Beräkningar redovisar hur haltnivåer fördelar sig över området i form av ytmedelvärden.
Miljökvalitetsnormerna klaras i beräkningarna för kvävedioxid och bensen i området, för både årsmedelhalt (NO2 och bensen) samt tim- och dygnsmedelvärden (NO2). Vad gäller partiklar klaras årsmedelvärdet
för PM10 och PM2,5 medan 90-percentilen av dygnsmedelvärdet för PM10 överskrider nedre utvärderingströskeln marginellt.
Som en del i det kontinuerliga luftövervakningsarbetet som utförs av Göteborgsregionens luftvårdsprogram presenterades 2017 utredningsrapport 2017:07. Rapporten presenterar beräkningar av NO2-halterna
för Kungälvs centrala delar under 2015. Denna rapport visar på risk för överskridande av MKN för dygn
och timme i anslutning till de mest trafikerade vägarna i tätorten.
Beräkningarna som ligger till grund för rapporterna är förenklingar av verkligheten vilket ger en viss osäkerhet i resultaten. Rapporterna om luftmiljön i Kungälvs centralort indikerar dock en tydlig påverkan från
främst vägtrafiken i området.
Från november 2015 till och med april 2016 genomfördes en luftkvalitetmätning vid platsen för nytt resecentrum. Överskridanden av MKN för NO2 som då noterades, beror i hög grad på utsläppen från trafiken
på E6:an, vilket är en utsläppskälla som orsakar överskridanden även i Göteborg [15]. Kommunen har begränsade möjligheter att påverka den mängden koldioxid från E6:an men arbetar lokalt för att minska bilåkande samtidigt som kollektivtrafik och andra alternativ gynnas.
MKN för buller
MKN för buller berör detaljplanen genom Uddevallavägen som har över 3 miljoner fordonspassager/år.
Detaljplanen bedöms inte leda till ökade bullernivåer men har att ta hänsyn till infallande buller från omkringliggande gator/vägar. Störningar i form av buller redovisas under Störningar och risker/Buller på sidorna
23-25.
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MKN för vatten
Väster om planområdet rinner Komarksbäcken, som så småningom mynnar i Nordre älv, som är vattenförekomst med måttlig ekologisk status och där kemisk status klassas som ej god. För att säkerställa att
förutsättningarna att uppfylla MKN inte försämras ställer Kungälvs kommun krav på dagvattenrening genom tillämpning av kommunens dagvattenplan. Komarksbäcken ska enligt detaljplan för Kongahälla
Västra kulverteras genom Kongahällaområdet. Dagvatten från planområdet föreslås i första hand ledas i
dagvattenledningar till kulverten samt via viss ytavrinning (Sweco 2015).
Planområdet är till största delen redan idag hårdgjort med små möjligheter till infiltration. Exempel på rening och fördröjning föreslås i form av växtbäddar, ränndalar och makadamdiken och sedum på taken,
VA- och dagvattenutredning (Sweco, 2015-06-10).
Biotopskydd (7 kap 11 § MB)
Utmed Uddevallavägen står flertalet planterade träd i rad, av vilka några är att klassa som allé och därmed
omfattas av generellt biotopskydd. Dispens krävs, och söks hos länsstyrelsen, för att ta ner träd som omfattas av generellt biotopskydd. Dispens planeras att sökas inför granskningsskedet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar
Planområdet består idag av hårdgjorda ytor, planteringar och gräsytor mellan gång- och cykelbanor och
gator. Utmed Uddevallavägen/Kongahällagatan står planterade träd i rad, flera är att klassa som allé som
därmed omfattas av ett generellt biotopskydd. För att vara biotopskyddade ska träden vara minst fem till
antal och ha en diameter om minst 20 cm eller ha uppnått en ålder av 30 år. Biotopskyddet avser inte träd
som står inom fallängd från byggnad. Dispens krävs från biotopskyddet om ett eller flera träd skulle behöva tas ner.

Bild 6, vänster. Flygbild över planområdet.
Planförslag
Planområdet bedöms som ianspråktaget. Andelen allmän plats kommer att minska något i och med planen. Stora delar av grönskan i sin nuvarande form kommer att försvinna. Gestaltningen av den nya torgmiljön och hur gaturummet kommer utformas ger förutsättningarna för hur grönska och vegetation kommer att återfinnas på platsen framöver. Detta är inget som regleras i detaljplanen.
Rekommendationen för det fortsatta gestaltningsarbetet är att om möjligt öka andelen grönska i den
byggda miljön. Detta då grönska och växlighet medför positiva effekter på lokalklimatet, buller, luftföroreningar och omhändertagande av dagvatten samt på andra sätt bidrar till trivsel.
Planförslaget förutsätter att biotopskyddade träd utmed Uddevallavägen behöver tas ner. Dispens från biotopskyddet behöver sökas, hos länsstyrelsen, för att kunna ta ner ett eller flera träd. Kompensation i
form av plantering av nya träd i annan befintlig, biotopskyddad, allé är ett exempel på åtgärd till följd av
behovet att fälla träden.
Geotekniska förhållanden
Förutsättningar
En geoteknisk undersökning har för detaljplanen för Kongahälla östra genomförts. Sammanfattningsvis
för hela undersökningsområdet, där nu aktuellt planområde är del i, redogörs för följande: Marken består
av mycket lös till lös lera som vilar på friktionsjord ovan berg. Avståndet till berg varierar mellan 20 till 50
meter. Undersökningen pekar på risker för sättningar och rekommenderar att bebyggelse grundläggs genom pålning. För vägar och parkeringar bör förstärkningsåtgärder övervägas. Kompletterande undersökningar bör utföras när byggnadernas slutliga läge bestämts. För att undvika stora långtidsbundna sättningar
bör uppfyllnader över nuvarande marknivå i möjligaste mån undvikas. En grundvattensänkning som också
innebär ökad risk för framtida sättningar ska beaktas. För att förhindra att kör- och gångytor sätter sig
måste tilläggsbelastningar från uppfyllnader kompenseras med lättfyllnadsmaterial alternativt att annan
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grundförstärkning utförs. Vidare ska den låga hållfastheten i leran beaktas, vilket innebär att schakter överstigande ca 2 m kräver någon form av åtgärd i form av flackare slänter eller avsträvad spont. (WSP 200909-11)
Planförslag
Rekommendationer från inledande geotekniska undersökningarna, bl.a. grundläggning genom pålning ska
följas. De geotekniska förutsättningarna ska utredas mer grundligt inför projektering av byggnaden för att
kunna fastställa vilken specifik grundläggningsteknik som är nödvändig.
Detaljplanen föreslår ingen höj- eller sänkning av marknivåer som enligt den geotekniska undersökningen
skulle innebära problem. Tillfälliga förändringar av marknivåerna kan vara aktuellt i samband med byggnation, annars är avsikten att planområdet ska bibehålla likvärdiga marknivåer som idag.
Förorenad mark
Förutsättningar
En översiktlig miljöteknisk markundersökning av Konghällaområdet/Vita Fläcken har tagits fram för detaljplanen för Kongahälla östra (Golder Associates, 2005). Undersökningen konstaterar att mark och grundvatten inom området inte är påverkade av verksamhet som bedrivits eller bedrivs. Förutom i en punkt på
parkeringsplatsen väster om ICA där det noterades en förhöjd halt av petroleumkolväten i fyllnadsmaterialet. Undersökningen rekommenderar att miljötekniska undersökningar vidtas inom de delar som nyttjas
som bensinstation samt McDonalds. Inga mer undersökningar rekommenderas inom nu aktuellt planområde. Närmsta provtagningspunkt ligger cirka 30-40 meter från aktuell byggrätt. Den provpunkten visade
inte på några markföroreningar.
Planförslag
Risken för markföroreningar inom planområdet bedöms som låg. Inga ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga om inte annan information blir känd.
Sociala aspekter
Förutsättningar
Inga boende finns inom planområdet och området ligger inte inom ett område som av den Sociala översiktsplanen (2015-12-10 KF§315/2015, Dnr KS2015/1329) räknas som ett socioekonomiskt utsatt område.
Planområdet ligger vid en korsningspunkt mellan viktiga stråk för gående och cyklister men även en större
trafikkorsning. Platsen är gestaltad som en mindre torgmiljö med parkbänkar och enklare planteringar
men uppfattas som en sorts baksida och ett mellanområde som de flesta bara passerar. De flesta verksamheterna kring platsen är öppna dagtid och exponerar sig inte aktivt mot torgytan.
Planförslag
Detaljplanen reglerar att bostäder inte får finnas i bottenvåningen, tanken med detta är att levandegöra gatuplanet och reglera att verksamheter som riktar sig till allmänheten lokaliseras hit. Exploatörens planer är
att driva hotell i den nedre halvan av huset. I entréplan ska reception och en restaurang, som även riktar
sig mot allmänheten, finnas vilket följer ambitionen med att försöka levandegöra gatuplanet. Under årets
varma månader finns det även möjlighet att aktivera torgytan med exempelvis uteservering. Förhoppningen med en verksamhet som är aktiv såväl dag- som kvällstid är att platsen ska bli välanvänd och kännas säker och trygg hela dygnet. Samt bli en mötesplats för såväl hotellgäster som Kungälvs-bor.
Detaljplanen medger bostäder och det är exploatörens intention att den övre halvan av punkthuset ska inrymma hyreslägenheter. Inriktningen är att byggnaden ska få en blandad användning.
Radon
Förutsättningar
Marken inom området är av lågradonmark.
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Planförslag
Ingen ytterligare reglering bedöms nödvändiga.
Kulturmiljö & Fornlämningar
Förutsättningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet och platsen ligger inte i närheten av någon fornlämning. Platsen ligger heller inte inom eller i anslutning till någon kulturmiljö av bevarandevärde.
Planförslag
Ingen reglering.

Bebyggelseområden
Planområdet är idag obebyggt inom både område A och B.

Bild 7, planområdets område A respektive B.
Bostäder och befintlig bebyggelse
Förutsättningar
Närmaste bostäderna finns inom Intendenten 2 och 3, på andra sidan Kongahällagatan, inom fastigheten
Väktaren 2 samt tvärs över korsningen Kongahällagatan/Uddevallavägen, inom fastigheten Reparatören 5.

Bild 8. Bostadsbebyggelse inom Väktaren 2, på andra sidan Kongahällagatan.
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Planförslag
Planförslaget möjliggör för bostäder inom byggrätten för det nya punkthuset i område A. Bostäder får inte
finnas i bottenvåningen (planbestämmelse e1). Resterande våningar är möjliga att använda för bostäder.
Exploatörens idé är att bostäder ska finnas i den övre halvan av punkthuset, totalt ett 40-tal lägenheter. Se
bild 15 som visar på tänkt fördelning av byggnadens användning.
Kungälvs kommun bedömer det som lämpligt att möjliggöra för en förtätning av området med bland annat bostäder, vilka blir ett komplement till de annars mest dagaktiva verksamheterna i denna del av
Kongahälla. Tillsammans med planerat hotell bidrar bostäder till en blandning av funktioner och en aktivering av området på fler av dygnets timmar.
Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Förutsättningar
Kring planområdet finns en blandning av handel och kontor. Öster om Uddevallavägen finns även utbildning och kultur, där ligger Mimers Hus Gymnasium och Mimers Kulturhus samt idrottshall. Cirka 500
meter norr om planområdet ligger Kungälvs sjukhus.
Planförslag
Detaljplanen möjliggör användningen centrum. För område A är
det exploatörens idé är att i den
nedre halvan av punkthuset uppföra ett hotell med ett 70-tal rum. I
bottenplan och på våning 2 är tanken att det ska finnas restaurang, reception samt andra hotellanknutna
funktioner såsom konferens och
gym.
Bild 9. Befintlig bebyggelse på Intendenten
2 med verksamheter i bottenplan.
Kungälvs kommun bedömer det lämpligt att möjliggöra för hotell då sådan verksamhet saknas i närområdet. Ett nytt hotell skulle bidra till att skapa nya arbetstillfällen inom en bransch som idag inte är så stor i
centrala Kungälv. Föreslagen markanvändning bedöms komplettera befintliga verksamheter och passa in
på platsen. Användningen centrum gör att användningen av huset blir flexiblare och skulle kunna inrymma även annan slags service.
Bild 10. Förslag till utökad byggrätt på tidigare prickmark, jämfört
med gällande detaljplan.
Inom område B möjliggörs för
handel och centrum i enlighet
med gällande detaljplan. Byggrätten utökas dock på mark
som i gällande detaljplan är
prickmark, se bild 10. Anledningen till detta är en önskan
om att aktivera fasaden som
annars med största sannolikhet
fortsatt skulle vara sluten då
stormarknaden inte har för avsikt att öppna upp med skyltfönster eller liknande. Istället är nu tanken att tillsammans med gällande byggrätt skapa en tillbyggnad som
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kan rymma såväl handel, kontor som någon restaurang-/caféverksamhet. Tillbyggnaden är tänkt att få
större fönsterpartier som hjälper till att skapa en mer levande och attraktiv torgmiljö.

Bild 11. Förslag till gestaltning av den nya byggnaden i område B (Wingårdhs arkitekter 2017).
Service
Förutsättningar
Kommunal och kommersiell service finns att tillgå i Kungälv. Kring och i närheten av planområdet finns
en blandning av service. Kommunal service i närområdet utgörs bland annat av skola, simhall och fritidsoch idrottsanläggningar. En ny förskola byggs i Kongahälla, cirka 300 meter från planområdet.
Planförslag
Detaljplanen tillåter markanvändningen centrum - C. Inom detta användningsslag ryms en bredd av verksamheter såsom butiker, restauranger, kontor, gym med mera. Hotell och vandrarhem som är avsedda för
tillfällig vistelse ingår också i användningen. Exploatörens plan är att etablera ett hotell med tillhörande
restaurang. Ett hotell med restaurang skulle erbjuda service till omgivningen och staden/kommunen i
stort.
Gällande detaljplan medger för punkthuset markanvändningen bostäder och centrum.
Tillgänglighet
Förutsättningar
Att samhället är tillgängligt för alla är en viktig rättighetsfråga. Var femte person i Sverige har någon form
av funktionsnedsättning. De har samma rätt till ett liv i oberoende och att fullt ut kunna delta på livets alla
områden som de övriga 80 %. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, där artikel 9 särskilt behandlar den fysiska miljön. Att göra samhället mer tillgängligt
för personer med funktionsnedsättning gynnar alla. Det är t.ex. även lättare att manövrera en barnvagn där
tillgängligheten är god. Boverkets rekommendationer kring tillgänglighet ska därför följas. Kommunen ser
positivt på ytterligare förbättringar jämfört med kraven i BBR (Boverkets byggregler) och Boverkets rekommendationer. Exempel på detta finns i Kommunens basutformningsprogram för bostäder.
Planområdet har förutsättningar att kunna erbjuda bra tillgänglighet ur framkomlighetssynpunkt då det är
plant. Inga direkta svårigheter kan identifieras utan tillgängligheten bedöms förtydligas och studeras i kommande projektering av allmän plats och utformning av byggnaderna.
Planförslag
Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga att reglera.
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Byggnadskultur och gestaltning

Bild 12. Förslag till gestaltning av det nya punkthuset (Wingårdhs arkitekter 2017)
Förutsättningar
Planområdet ligger i gränsen mellan olika bebyggelseområden med bebyggelse från olika åldrar och i olika
skalor och arkitektoniska uttryck. Förutom den omkringliggande bebyggelsen påverkas platsen av de storskaliga vägar/gator som går längs två sidor av planområdet. Planområdet ligger inom en del av Kungälv
som kan karaktäriseras som den Nya staden. Att jämföras med de äldre och ur kulturmiljösynpunkt mer
värdefulla områdena i Gamla staden och ner mot Bohus fästning. Nya staden kännetecknas av en blandning av bebyggelsekaraktärer och har uppförts i en modernare stil sedan den andra halvan av 1900-talet
och fram till idag.

Bild 13. Bebyggelsekaraktärer i centrala Kungälv.
Söder om Kongahällagatan ligger villakvarter av trädgårdsstadskaraktär. Mellan gatan och villorna ligger
flerbostadshus (bild 8) från samma tid som hade som uppgift att utgöra gräns mot villakvarteren och ett
sorts skydd mot Kongahällagatan. Flerbostadshusen var från början uppförda i putsfasad men har senare
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kommit att tilläggsisoleras och då fått dagens fasadmaterial och färg. Bebyggelsen inom trädgårdsstaden
kännetecknas av villabebyggelse i 1-2 våningar och mindre flerbostadshus i 2-3 våningar. Från planområdet är det svårt att uppfatta trädgårdsstadens struktur och flerbostadshusen längs Kongahällagatan fungerar väl i sin uppgift att vara avskärmande mot omgivningen.
I anslutning till planområdet ligger en stormarknad (ICA Maxi) med tillhörande parkeringsytor samt handels-, kontors- och bostadsbebyggelse i 2-3 våningar. Tillsammans med planområdet ligger dessa inom
stadsbyggnadsprojektet Kongahälla som kommer att skapa omkring 900 nya bostäder och en större handelsanläggning i området fram till E6:an. Nu aktuellt planområde var del i detaljplanen för Kongahälla
Östra och i den detaljplanen fastlades inom planområdet en byggrätt för ett fristående punkthus i upp till
18 våningar inom område A samt handel inom område B. Den nya bebyggelsen i Kongahälla är annars i
genomsnitt 4-6 våningar, men ytterligare två punkthus om maximalt 14 våningar får byggas. Ett gestaltningsprogram upprättades för Kongahälla Östra. Detta redovisar aktuella målsättningar och gestaltningsprinciper för bebyggelsens och de offentliga miljöernas utformning. Framtaget gestaltningsprogram bedöms i delar fortsatt kunna vara vägledande för även denna detaljplan.
Öster om Uddevallavägen är bebyggelsen av en annan skala med större kvarter och en blandning av funktioner/verksamheter såsom handel, kontor, skola, kulturhus och idrottshall. Bebyggelsen är i 3-4 våningar.
Söder om Trollhättevägen finns även bostäder.

Bild 14. Korsningen Uddevallavägen/Kongahällagatan. Till vänster Mimers kulturhus och gymnasium, till höger kvarteret
Reparatören 5.
Planförslag
I område A blir det möjligt att uppföra ett punkthus till en högsta totalhöjd av +82 meter över nollplanet.
En utökad byggnadshöjd, i jämförelse med gällande detaljplan, ger en byggnad med bättre proportioner.
Där punkthuset är tänkt att byggas ihop med befintlig byggnad tillåts en högsta byggnadshöjd på +17 meter över nollplanet.
Planförslaget reglerar inte någon
specifik gestaltning anpassad till
omkringliggande bebyggelse då
områdets bebyggelse är av en
blandad karaktär som bedöms
sakna en sammanhållande gestaltning.
I område B blir det möjligt att
uppföra en byggnad om en
högsta byggnadshöjd på +17
meter över nollplanet.

Bild 15. Sektion principskiss på
punkthuset.
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Punkthuset bedöms kunna utformas fritt med en modern arkitektur som tål att avvika från omkringliggande byggnader. Som ett landmärke för området uppmuntras en god gestaltning med hållbara materialval
av hög kvalitet.
Bottenvåningarna ska i sin gestaltning upplevas och vara publika där verksamheterna blir en del av torgmiljön och vice versa samt tydliggöra stråket in mot portiken till Vita Fläcken. För detta reglerar detaljplanen att del av marknivån ska vara fri från byggnation, bortsett bärande pelare, till en höjd om 6,8 meter
(bestämmelse f1). Genom detta bibehålls till delar den visuella kopplingen in mot portiken.

Bild 16. Förslag till gestaltning av entréplan med hotell och restaurang (Wingårdhs arkitekter 2017)
För att kunna erbjuda de boende i lägenheterna erforderliga friytor i anslutning till bostaden krävs att gemensam takterrass anordnas (planbestämmelse f2).
I område B medges att teknikutrymmen får ordnas på taket, bara dessa är indragna med minst 2 meter
från fasad (bestämmelse f3).
Landskaps- och stadsbild
Förutsättningar
Centrala Kungälv ligger i ett kuperat landskap som börjar lågt utmed Nordre älvs strand och stiger något
men ligger fortsatt relativt lågt i dalgångar mellan flera högre terrängpartier. Höjdpartierna kring staden är
skogbeklädda vilket ökar deras upplevda höjd. Fontinberget i östra Kungälv är den största och mest framträdande höjden och har en terräng som ligger på omkring 40-50 meter utmed kammen mot Gamla staden. Därtill finns höjdpartier längre bort från kammen på mellan 60-90 meter. Den del av Fontin som ligger närmast busstorget har en höjd på omkring 50 meter.
Även norr om planområdet höjer sig landskapet och bakom sjukhuset har berget en högsta höjd om cirka
70 meter. Öster om Kongevi idrottsplats är terrängen cirka 45 meter hög och lite längre bort, nordost om
brandstationen, finns höjdpartier uppåt 80 meter. Åseberget väster om E6:an är cirka 60 meter högt.
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Bebyggelsen i Kungälv har en förhållandevis låg skala med våningsantal kring 2-4 våningar. Enstaka högre
byggnader finns men de håller sig i sammanhanget på en lägre skala än det föreslagna punkthuset. En del
bebyggelse klättrar med terrängen, exempelvis mot Fontin, och blir på så vis mer tydlig i landskapet.
För förbipasserande trafikanter på E6:an ges en utblick över Kungälv när man passerar Nordreälvsbron
och vidare norrut förbi Kungälvsmotet. I höjd med Kongahällatomten kommer stadsbilden att genomgå
en större förändring de kommande åren. En ny handelsanläggning längs E6:an kommer att skärma av mot
det nya Kongahällaområdet och skymma sikten in mot Vita Fläcken. Den nya bebyggelsen i Kongahälla
har ett högre våningsantal än omkringliggande bebyggelse och kommer att utgöra ett nytt inslag i Kungälvs stadsbild. Det planeras även för en förtätning av centrala Kungälv kring Liljedal, Strandgatan och
Västra gatan. Ett planprogramarbete har tagits fram våren 2017 som föreslår ny bebyggelse i omkring 4-5
våningar.
Kongahälla ligger i början av en dalgång som sträcker sig åt nordost bortåt Tveten och Ängegärde. Längs
dalgången finns förutsättningar för att en högre byggnad på håll kan bli synlig.
Planförslag
Ett punkthus om en högsta höjd av 82 meter över nollplanet kommer att bli ett landmärke i Kungälv och
vara synligt från längre avstånd än annan bebyggelse i staden. Byggnaden är placerad och blir en del i en
nyare del av Kungälv, inom ett område som genomgår och fortsatt kommer att genomgå förändringar i
den byggda miljön. Dels inom Kongahälla men även i kommande utveckling av området kring Mimers,
busstorget och sjukhuset.
Höjdpartier som på olika avstånd omger planområdet begränsar möjligheterna till längre siktlinjer. Det bedöms därmed i första hand vara på lokal nivå, inom en radie på omkring 2 kilometer, som punkthuset
kommer upplevas och ge en visuell påverkan.
Kungälv består av olika stadskaraktärer med olika förutsättningar att förhålla sig till när ny bebyggelse tillförs. De äldre delarna, Gamla staden, bedöms som mer känsliga för högre bebyggelse medan de nyare delarna i staden, benämnt Nya staden, bedöms vara mer lämplig för en högre bebyggelse.
Byggnaden placeras på en plats där det redan bedömts som lämpligt med en högre byggnad, som markant,
i höjd, avviker från omkringliggande bebyggelse. Den nu utökade byggnadshöjden bedöms vara en mindre
förändring jämfört med vad som redan är möjligt att uppföra på platsen, se jämförelser i bild 18 och 19.

Bild 17. Parallellt med detaljplanen sker planarbete för centrum och Liljedalsområdet. Här ses punkthuset illustrerat tillsammans med förslag till ny bebyggelse kring Strandgatan, programarbete 2017.
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Bild 18. Upplevelsen av punkthuset från E6 norrifrån. Jämförelse mellan gällande detaljplan och nytt förslag. Till vänster
byggnation som gällande detaljplan medger, till höger det nya något högre punkthuset.

Bild 19. Upplevelsen av punkthuset från Romelandavägen in mot Kungälv. Jämförelse mellan gällande detaljplan och nytt
förslag. Till vänster byggnation som gällande detaljplan medger, till höger det nya något högre punkthuset.

Friytor
Allmän plats & friytor
Förutsättningar
Planområdet är idag en form av friyta i kombination med gångstråk in till Vita fläcken. Torget vid Vita
Fläcken är också en sorts friyta. I Bäckparkens förlängning, omkring 200 meter väster om planområdet,
uppförs inom Kongahälla ett parkstråk med bland annat en större lekplats. Närmaste större sammanhängande grön- och friluftsområden ligger mellan 500 – 1000 meter från planområdet; Fontin i öster och naturområdet bakom sjukhuset i norr.
I anslutning till bostäder ska finnas möjligheter till friyta och rekreation vilket i första hand ska säkerställas
inom kvartersmark. Om inte tillräckligt med friyta kan åstadkommas i markplan kan exempelvis en gemensam takterrass uppfylla delar av behovet.
Planförslag
Den allmänna platsen inom planområdet får användningen torg. En torgmiljö skapas mellan punkthuset
och befintliga byggnader. Torgmiljön utgör fortsättningsvis ett viktigt stråk in mot Vita fläcken, gestaltningen av platsen ska uppfylla krav på framkomlighet och tillgänglighet.
Gränsen mellan allmän plats och kvartersmark ska fördelaktigt inte märkas genom exempelvis olika markbeläggningar eller andra avgränsningar såsom staket.
Planområdets storlek och hur ny bebyggelse kan utformas gör att det blir svårt att åstadkomma egna
och/eller skyddade bostadsgårdar. Boende ska därmed kunna nyttja gemensam utemiljö på takterrasser. I
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övrigt bedöms närliggande allmänna fri- och rekreationsytor uppfylla behovet i anslutning till planerade
bostäder.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Förutsättningar
Huvudstråk för gång och cykel går längs Kongahällagatan och Uddevallavägen. Cirka 450 meter sydväst
om planområdet, vid E6, uppförs ett nytt resecentrum som ska vara klart 2018. Kongahällagatan bedöms
därmed bli ett än viktigare stråk då gatan ansluter till resecentrum.
Uddevallavägen och Kongahällagatan är huvudgator för biltrafik i området. Gatorna utgör stråk för trafik
norr- och västerifrån som ska in till/ifrån centrala Kungälv. Gatornas sektioner är breda och i anslutning
till korsningen där de möts har de 2-3 körfält, korsningen är ljusreglerad. På Kongahällagatan kör omkring
7 200 fordon/dygn (mätt 2014), på Uddevallavägen 9 600 fordon/dygn (mätt 2016).
Planer finns på att förändra ovanståendes gators utformning och att anlägga en cirkulationsplats i korsningen där de möts.
Planförslag
Den nya placeringen av byggrätten för punkthuset gör att gång- och cykelbanan kommer närmare Uddevallavägen. Förändrade trafikvolymer i gatunätet föranleder i sin tur att korsningen Uddevallavägen/Kongahällagatan behöver förändras. En enklare förprojektering av en cirkulationsplats visar på att det
går att samordna trafikrummet med byggrätten. Ombyggnationen av gatan måste koordineras med byggandet av punkthuset.
Planförslaget leder till att ett tydligt samlat gångstråk skapas in mot Vita fläcken framför/under punkthuset och genom befintlig portik.
Angöring för bil och varutransporter föreslås ske genom längsgående lastzon och parkeringar utmed Uddevallavägen och Kongahällagatan. Läs mer under Parkering, varumottagning, utfarter.
Kollektivtrafik
Förutsättningar
Till Kungälvs busstation är det strax över 200 meter. Närmsta busshållplats är dock Mimers hus, 50 meter
från planområdet, som trafikeras av flertalet linjer.
Ett nytt resecentrum håller på att byggas i Kungälv, vid dagens motorvägshållplats, och planeras vara klart
2018. Dit är det från planområdet cirka 450 meter. Hur etablerandet av det nya resecentrumet kommer att
påverka trafikeringen av olika busslinjer inom Kungälv är i skrivande stund inte klart. Nuvarande busstation kommer att försvinna och en tanke är att den ersätts i ungefär samma läge med en busshållplats.
Planförslag
Boende och besökare till hotellet bedöms ha goda förutsättningar för att resa kollektivt. Till nya resecentrum blir det något längre än till dagens busstation men ett rimligt gångavstånd uppnås fortfarande.
Parkering, varumottagning, utfarter
Förutsättningar
Inom detaljplanen för Kongahälla östra har skapats byggrätt för ett parkeringshus i upp till fyra plan precis
norr om stormarknaden. Plan 1-2 är tänkt för kunder till handeln medan plan 3-4 är för boende i området.
Under ett bostadskvarter, med utbredning även under ett gångfartsområde, medger detaljplanen också att
ett parkeringsgarage anläggs. I kombination med markparkeringar täcker parkeringsanläggningarna behovet av parkeringsplatser inom detaljplanen för Kongahälla östra.
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Kommunens norm för bilparkering är 0,7 platser per bostad med ett tillägg för besökare om 0,1 per bostad. Som mest behövs dock 8 platser/1000 m2 bruttoarea bostad anordnas. För livsmedelshandel gäller
45 platser per 1000 m2 bruttoarea och för övrig handel och verksamheter 27 platser per 1000 m2 bruttoarea och för kontor 15 platser per 1000 m2 bruttoarea. För hotell gäller 0,6 parkeringsplatser per rum.
Planförslag
Angöring till område A ska primärt ske
längs med Uddevallavägen och
Kongahällagatan i form av lastzoner och
längsgående kantparkering. Varutransporter till verksamheter i byggnaden
hänvisas förslagsvis till lastzon längs Uddevallavägen.
Handikapparkering uppförs förslagsvis
längs Kongahällagatan, inom 25 meter
från entréer.
Kantparkeringen längs gatorna blir korttidsparkering. För längre parkeringstid
hänvisas i första hand till övriga parkeringsanläggningar inom Kongahälla.
Tillfart till torgytan sker vid behov, exempelvis för räddningstjänst, lämpligen
från Kongahällagatan.
Bild 20. Förslag till angöring för område A längs med Uddevallavägen och Kongahällagatan.
Angöring för transporter till område B sker via torget och parkering sker företrädesvis på markparkeringen på evenemangstorget eller någon av de andra parkeringarna inom Kongahälla.
Parkeringsbehovet för den tänkta exploateringen har uppskattats till totalt 43+35+9+17 = 104 parkeringsplatser. Utgångspunkten för den bedömningen har varit uppgifter från exploatören om tänkt fördelning
mellan hotell, bostäder, lägenhetsstorlekar etc. Följande siffror har bedömningen baserats på:
o 72 hotellrum = 43 p-platser
o 44 lägenheter = 35 p-platser
o 350 m2 restaurang* = 9 p-platser
o 620 m2 verksamhetslokal* = 17 p-platser
Om förändringar sker i byggnadernas innehåll och disposition kan antalet parkeringsplatser komma att revideras.
* Antalet p-platser har beräknats utifrån 27 platser/1000 m2
Parkering är inte möjligt att tillgodose inom planområdet/egen fastighet utan får lösas genom parkeringsfriköp och att hyresgäster blir hänvisade till att skaffa boendekort för att få parkera inom de gemensamma
parkeringsanläggningarna i Kongahälla. Exploatören behöver i samband med bygglov visa på hur parkering är tänkt att lösas för hyresgäster och besökare till hotellet och restaurangen. Det står exploatören fritt
att ordna med parkering på annat håll men ska då kunna uppvisa avtal som visar på att antalet nödvändiga
parkeringsplatser säkerställs för en längre tid framöver.

Störningar och risker
Buller
Planområdet ligger vid gator/vägar som periodvis är hårt trafikerade. Riskerna för bullerstörning har därför studerats närmare, se Trafikbullerutredning, ÅF, 2017-08-21. Genomförd bullerberäkningarna visar på
höga bullervärden mot Uddevallavägen och Kongahällagatan.
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Genom förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader (se utdrag nedan) regleras tillåtna bullernivåer för bostäder. Några riktvärden för centrum (hotell mm) finns inte.
FÖRORDNING (2015:216) OM TRAFIKBULLER VID BOSTADSBYGGNADER
Buller från spårtrafik och vägar
3 § Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida
1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i
anslutning till byggnaden.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret inte
bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Förordning (2017:359).
4 § Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör
1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasaden, och
2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids
mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen
(2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara
vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå överskrids, bör
nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00.
Planförslag
Den högsta ekvivalenta ljudnivån beräknades till 62 dBA vid fasad mot Uddevallavägen. Vid de flesta fasadytor beräknades ljudnivån till 60 dBA eller lägre. Bostäder med ekvivalent ljudnivå om högst 60 dBA
uppfyller riktvärdena utan särskilda ljudanpassningar.

Bild 21. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå mot Kongahällagatan (vänster) och Uddevallavägen (höger) (ÅF, 2017)
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Där den ekvivalenta ljudnivån blir högre än 60 dBA krävs enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader att minst hälften av bostadsrummen i en bostad är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden. I detta fall bedöms det dock inte vara möjligt att skapa lägenheter
som kan vara vända mot en tystare sida utan större justeringar av huskropp och andra bulleråtgärder. Riktvärdena kan dock uppfyllas för mindre enkelsidiga lägenheter om högst 35 m2. En annan möjlighet är att
skapa lokaler eller hotell då riktvärden saknas för dessa verksamheter. (Trafikbullerutredning, ÅF, 2017)
För uteplats gäller enligt SFS 2015:216 SFS högst 50 dBA dygnsekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal
ljudnivå. Enligt beräkningsresultatet uppfylls inte detta på balkong i anslutning till bostad. En uteplats kan
även vara gemensam. Med en bullerskärm mot Uddevallagatan skulle en gemensam takterrass på den lägre
nya delen, sammanbyggnaden med befintlig byggnad, kunna erhålla bullervärden som klarar riktvärdena.
Detta har reglerats genom planbestämmelse m1.
Information har lagts till på plankartan att de lägre delarna av byggrätten för punkthuset är utsatt för bullernivåer som kan komma att påverka möjligheten till större lägenheter i dessa delar. Plankartan har därtill
försetts med följande egenskapsbestämmelse:
Bebyggelsen ska utformas så att 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning
till byggnaden inte överskrids.
Om 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad överskrids ska minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden,
och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids
mellan kl.22.00 och 06.00 vid fasaden. Om ljudnivån överstiger 70 dBA maximal ljudnivå medges dock att
nivån får överskridas med högst 10 dBA maximal ljudnivå högst fem gånger per timme mellan kl 06.00
och 22.00.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent
ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Vibrationer
Förutsättningar
När tunga fordon färdas på spår eller väg kan det i vissa fall generas vibrationer i marken. När marktypen
är relativt mjuk, som till exempel lera eller silt, så kan vibrationerna fortplantas i marken och leda till vibrationer i närliggande byggnader. Den viktigaste faktorn för att minska vibrationer i en byggnad är grundläggningen. Kan man påla eller på annat sätt förstyva grundläggningen så minskar problemen radikalt
(Ögren 2016, Vibrationer inomhus från trafik, Västra Götalandsregionen – Miljömedicinskt centrum,
2016-05-27).
Markens beskaffenhet, med lera, visar på att problem med vibrationer skulle kunna förekomma. Kommunens miljöenhet har fått in klagomål rörande vibrationer från fastighetsägare längre österut, längs Trollhättevägen. Val av grundläggning blir viktigt för att förebygga eventuella problem.
Planförslag
De geotekniska förutsättningarna ger att punkthuset behöver ha en grundläggning genom pålning till fast
berg. Eventuell problematik med vibrationer bedöms därmed hanteras på en rimlig nivå och inga ytterligare regleringar/restriktioner bedöms nödvändiga i dagsläget.
Transport av farligt gods
Förutsättningar
En utredning kring risker med transporter av farligt gods togs fram till detaljplanen för Kongahälla Östra.
E6:an är den dominerande riskkällan i området och den enda utpekade rekommenderade vägen för transporter av farligt gods. Men det kan inte uteslutas att även andra vägar trafikeras av farligt gods och då av
exempelvis transporter till och från drivmedelsstationer. Till E6 är det 500 meter från planområdet.
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Risksituationen och olägenheterna för människor och miljö ska alltid analyseras och bedömas inom 100
meter från en bensinstation med medelstor försäljningsvolym. Den närmsta bensinstationen ligger cirka
300 meter nordväst om aktuellt planområde.
Planförslag
Ytterligare utredningar eller åtgärder specifikt mot transporter av farligt gods bedöms inte nödvändigt i
detaljplanen utan hanteras om nödvändigt i efterföljande bygglovsprocess.
Räddningstjänsten
Förutsättningar
Beroende på vilken utrymningsstrategi som kommer att tillämpas för byggnaderna inom planområdet bör
räddningstjänstens tillgänglighet med räddningsfordon beaktas. För utrymning från bostäder via fönster
eller balkong med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon ställs det krav på bärighet för körvägar och uppställningsplatser samt att åtkomligheten garanteras. Gatunät, övriga körvägar och uppställningsplatser dimensioneras för en minsta körbanebredd på 3 meter och att marken klarar 23 tons belastning (axeltryck
100 kN). Avstånd mellan uppställningsplats för räddningsfordon och berörd byggnads angreppsvägar bör
inte överstiga 50 m.
Planförslag
Ingen specifik reglering föreslås.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Förutsättningar
Kommunala dagvatten-, dricksvatten- och spillvattenledningar finns i området.
Dagvatten
Området vid punkthuset är helt instängt och om dagvatten inte kan avledas från detta område via ledningssystemet (t.ex. om det är fullt utnyttjat) riskerar det att bli översvämmat. Detta kan då medföra högre
krav beträffande systemets förmåga att avleda dagvatten. Entrédörrar längs östra fasaden på Intendenten 2
är mycket lågt belägna i förhållande till marken. Även ca 2/3 av torget mellan Intendenten 1 och 2 är instängt. Om dagvatten inte kan avledas från detta område via ledningssystemet riskerar det att bli översvämmat och även rinna vidare genom portalen fram till platsen för punkthuset. (VA- och dagvattenutredning
till detaljplan för Kongahälla Östra i Kungälv, ss 16-20, Sweco 2015-06-10)
Planförslag
Planområdet ansluts till det kommunala VA-nätet.
Brandvattenförsörjningen inom Kongahälla Östra föreslås ske via fyra nya brandposter, samt längs huvudvattenledningen (Sweco 2015-06-10). Vid utförande av sprinkleranläggningar inom området ska de utföras
med tank/bassäng. Tankar ska då endast fyllas upp efter avstämning med Kungälvs kommun.
Dagvatten
För att inte skapa instängda områden där dagvatten riskerar att översvämma behöver höjdsättningen av
marken beaktas i samband med projektering och byggnation. I samband med detta bör, om möjligt, även
befintliga entréer på Intendenten 2 ses över för att inte skapa situationer där vatten riskerar att tränga in i
byggnaden. Nedanstående är en summering av VA- och dagvattenutredningens rekommendationer.
Angående torget mellan Intendenten 1 och 2 är det viktigt att justera höjdsättningen i området och säkerställa att marken har en svag lutning i västlig riktning för att erhålla en god ytavrinning. Sweco bedömer att
den östra delen av gårdsytan idag utgör ett instängt område. (VA- och dagvattenutredning till detaljplan för
Kongahälla Östra i Kungälv, ss 40-41, Sweco 2015-06-10)
I anslutning till cirkulationsplatsen och kvarter 14 föreslås om möjligt dagvatten att avledas ytledes till
svackdiken/biofilter, som anordnas på lämpliga ställen. I denna växtlighet erhålls en rening av dagvattnet
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från gatuytorna innan det avleds vidare till dagvattenledningarna. Det är kring punkthuset också här viktigt
att justera höjdsättningen i området och säkerställa att marken har en svag lutning i västlig riktning för att
erhålla en god ytavrinning. Delar av gångytorna längs med fasaderna på Intendenten 2 kommer sannolikt
även i fortsättningen att utgöra ett instängt område, då fastigheternas entrédörrar är mycket lågt belägna.
(VA- och dagvattenutredning till detaljplan för Kongahälla Östra i Kungälv, s 46, Sweco 2015-06-10)
Värme
Förutsättningar
Fjärrvärmeledningar går igenom planområdet. Möjlighet att ansluta nya byggnader till fjärrvärmenätet
finns.
Planförslag
Omförläggning av fjärrvärmeledningar är nödvändigt för att genomföra byggnation av punkthuset. Ledningarna förläggs förslagsvis i gatumarken.
Planförslaget reglerar inte specifik uppvärmningsmetod men området ansluts fördelaktigt till befintligt
fjärrvärmenät om så önskas.
El och tele/fiber
Förutsättningar
Kungälv energi ansvarar för markförlagd elförsörjning och transformatorstationer.
En större optokabel tillhörande Skanova passerar/går genom del av planområdet längs Uddevallavägen.
Planförslag
Planområdet ansluts till befintliga ledningar.
Optokabel behöver flyttas för att inte komma i konflikt med punkthuset.
Även mindre elledningar kan behöva flyttas.
Allmänna ledningar förläggs förslagsvis i gatumarken.
Avfall
Förutsättningar
I Kongahälla eftersträvas att den totala mängden genererat avfall inte ska öka och den resurs som avfall
utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö
minimeras. Inom Kongahälla anläggs en sopsugsanordning för det vanliga hushållsavfallet. Därtill anläggs
gemensamma utrymmen anpassade för kärlhantering och sortering av övrigt avfall.
Nuvarande kretsloppsstation utanför ICA Maxi kommer att flyttas. Förslaget är att den ersätts med två
nya inom Kongahälla; i nordvästra hörnet inom Kongahälla Västra, samt i nordöstra hörnet inom
Kongahälla Östra. Till den närmsta är det därefter cirka 250 meter från planområdet.
Planförslag
Det planeras i dagsläget inte för att ansluta befintliga fastigheter Intendenten 2 och 3 till sopsugsanläggningen. Det bedöms därmed svårmotiverat att anlägga sådan infrastruktur upp till platsen för det nya
punkthuset. Möjligheten kvarstår om förutsättningarna skulle ändras i framtiden.
Kungälvs kommuns renhållningsordning ska följas.
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet eller
ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar
utveckling främjas.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen får också meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en plan, ett program eller en ändring kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606).
Sammanfattningsvis bedöms möjligheterna till byggnation vara i god överenstämmelse med såväl nationella som lokala miljömål och bidra till att uppfylla miljömålen. Detaljplanen möjliggör en förtätning i ett
centralt läge i Kungälv med närhet till service och kollektivtrafik. Både boende och besökare har möjlighet
att välja åka kollektivt. Platsen är sedan tidigare ianspråktagen och utgör allmän plats, några högre naturoch/eller kulturvärden bedöms platsen dock inte ha. Framöver kommer allmänheten fortsatt ha tillgång
till delar av planområdet och det kommer vara bra framkomlighet i gång- och cykelstråken.

Sociala konsekvenser
Jämställdhet
Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden och villkoren som
styr vardagen grundläggs i hur den fysiska miljön används och utformas. Kvinnors inkomstnivå och ekonomiska resurser är lägre än mäns. Resmönstren ser olika ut, män reser mer med bil och kvinnor mer med
kollektiva trafikmedel. Kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj.
Läget i stadskärnan innebär närhet till offentlig och kommersiell service. Med korta avstånd mellan målpunkter som skola, service och arbete (eller kommunikationer till arbete) ges bättre förutsättningar att
kombinera familjeliv och arbetsliv för både kvinnor och män. Planen bidrar också till en blandning av bostäder och verksamheter i området.
Barnperspektiv
Planområdet har begränsade möjligheter att rymma en högkvalitativ närmiljö för barn och unga, men ändå
är det rimligt att anlägga ett barnperspektiv. För bostäderna ska Boverkets krav på friyta i anslutning till
bostaden uppfyllas, detta kan exempelvis vara i form av en gemensam takterrass. Inom Kongahälla, omkring 250 meter väster om planområdet, uppförs ett parkstråk med bland annat en större lekplats. Olika
platser erbjuder olika förutsättningar för vilken boendemiljö som går att åstadkomma. Likvärdiga förhållanden går inte att uppnå på alla platser. Det står samtidigt varje människa fritt att bosätta sig på en plats
som motsvarar de krav hen ställer. Efterfrågas möjligheten för ens barn att fritt kunna leka och vistas ute
är centrala stadsmiljöer kanske inte de bäst lämpade boendemiljöerna. Men bostäder i dessa lägen uppfylller å andra sidan kraven från andra individer.
Barn och ungdomar rör sig också i det offentliga rummet och det som är bra för denna målgrupp är oftast
bra för alla. Det kan handla om säkra och trygga gångvägar och om att det ska finnas plats att vara på och
mötas. Planområdet ligger längs med viktiga gång- och cykelstråk. Dessa ska utformas på sådant sätt att de
får bra framkomlighet och är trafiksäkra.
Gång- och cykelvägar finns till skola och fritidsaktiviteter i Kungälv.
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Skuggbildning
Förutsättningar
En byggnads placering och form, i kombination med solens läge, påverkar hur dess skugga påverkar omgivningen. Exempelvis har en smal hög byggnad ett mindre skuggavtryck och skuggar varje plats under en
kortare tid än om byggnaden skulle vara hög och avlång. Avståndet till den andra bebyggelsen avgör också
hur skuggan påverkar. Skuggbildningen varierar över året och dygnet där det är solens läge över horisonten som ger vilken vinkel solinstrålningen träffar en byggnad som avger en skugga. I Sverige ger även lägre
bebyggelse stor skugginverkan under vinterhalvåret då solen står lågt.
Kungälv har omkring 1700 soltimmar/år. Men det är stora variationer över året där juni uppvisar omkring
270 soltimmar att jämföras mot decembers cirka 40 soltimmar (SMHI, 2017-03-13,
https://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning). Sommartid befinner vi oss i regel mer utomhus
och använder uteplatser/balkonger, uteserveringar, parker, med mera. Sol men även skugga är eftertraktat.
Vintertid blir det istället viktigt att på bästa sätt ta tillvara på det ljus vi får. Båda ytterligheterna måste beaktas där det dels handlar om kvalitén på vår utemiljö och möjligheten till utevistelse och dels att inte
bygga för det ljus som når oss på vintern.
I en stadsmiljö som centrala Kungälv, där kommunen har tagit ett strategisk ställningstagande om att arbeta för att förtäta staden, får fastighetsägare, hyresgäster, verksamhetsutövare etc. räkna med att det kan
komma ske förändringar som kan leda till en viss negativ påverkan, exempelvis förändrade sol-/skuggförhållanden.
Analys av förslagets påverkan med skuggbildning har studerats genom att använda Kungälvs kommuns
3D-modell över Kungälv samt 3D-modelleringsprogrammet Sketchup. Gällande detaljplan medger uppförandet av ett punkthus inom samma planområde som nu är aktuellt, dock lite söder om ny föreslagen placering. Utgångspunkten för bedömningen har därför varit att det redan gjorts en bedömning att det är
lämpligt med ett högt hus på platsen. Följande bedömning har därmed fokuserat på vilka skillnader som
uppstår mellan den nya höjden och placeringen jämfört med vad gällande detaljplan medger.
Gällande detaljplan reglerar ingen byggnadshöjd för 18 våningshuset vilket innebär att det inte med säkerhet går att veta hur högt det huset kan bli. Modellen av 18 våningshuset som använts i solstudien har
utgått från en våningshöjd om 3 meter/våning, detta kan vara något i underkant med tanke på att entréplan och ibland även takvåningar har en högre våningshöjd. Potentiell skuggning från befintlig byggrätt
kan vara större än angivet.
En styrka i den nya detaljplanen är att den föreslås reglera en given byggnadshöjd (högsta totalhöjd tilllåts vara 82 meter över nollplanet, marknivån på platsen ligger kring 8-9 meter) så det går att veta hur
hög byggnaden som mest kommer att bli.
Planförslag
Förslagen med 18 respektive 22 våningar, på en ny placering, har lagts in i 3D-modellen vilka har jämförts
med varandra samt med den byggrätt som är möjlig i gällande plan. Alla solstudiens bilder har samlats i
Studie av utökad byggnadshöjd för punkthuset kvarter 14, Kongahälla och dess tillhörande bilaga. På följande sidor
följer en kortare genomgång av resultatet från solstudien. Bilderna visar utblick mot Nytorget och bara
den översta delen av punkthuset är synligt i nederkant av bilden. Fokus har varit påverkan för omkringliggande bebyggelse.
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Bild 22. Skuggstudie: 20 mars kl.16:30 – befintlig byggrätt, 18 våningar

Bild 23. Skuggstudie: 20 mars kl.16:30 – ny byggrätt, 22 våningar
Detaljplanen medger uppförandet av ett punkthus till en högsta höjd av 82 meter över nollplanet, vilket
motsvarar omkring 22 våningar.
Avståndet till annan bebyggelse, bortsett den närmsta inom Intendenten 2, är omkring 45-75 meter vilket
gör att skuggpåverkans effekter blir begränsade i omfattning och i tid. Även om en längre skugga berör ett
större område gör den så under en begränsad tid av dygnet till följd av sin relativt smala form. Resultatet
ses i sin helhet i Studie av utökad byggnadshöjd för punkthuset kvarter 14, Kongahälla och dess tillhörande bilaga.
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Bild 24. Skuggstudie: 25 juni kl.17:30 – befintlig byggrätt, 18 våningar

Bild 25. Skuggstudie: 25 juni kl.17:30 – ny byggrätt, 22 våningar
Skuggbildning kommer oundvikligen vid ett utökande till 22 våningar att påverka fler, jämfört med ett
lägre förslag som gällande detaljplan möjliggör. Punkthusets placering är i sammanhanget gynnsam då det
är förhållandevis långt till närmaste bostadshus och skuggan har ett begränsat avtryck och inträder för den
närmaste bostadsbebyggelsen under senare eftermiddagen.
Tiden kring soluppgång och nedgång, samt under årets mörkare del påverkar även den befintliga bebyggelsen och terrängen omgivningen, inte bara punkthuset ger en negativ påverkan. Men återigen kan enskilda platser/fastigheter komma att drabbas negativt i förhållande till nuläget. Förslaget bedöms ur skugghänsyn inte leda till en väsentlig försämring gentemot gällande detaljplan eller vad som kan anses skäligt i
en central stadskärna.
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande
av detaljplanen.
Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplan
för Kvarter 14 - Kongahälla, Kungälvs kommun som upprättas av sektor Samhälle och utveckling.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan
Beslut om samråd
Samrådstiden slut

februari 2018
mars 2018

Beslut om granskning
Granskningstiden slut

mars 2018
april 2018

Genomförandetid
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och högst
femton år.
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år.
Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång men kan då lättare ändras om ett
sådant behov uppkommer.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmänna platser.
Utbyggnadsordning och etappindelning
Planområdet består i huvudsak av flyttad byggrätt för punkthus som nu blir möjlig att byggas samman
med befintlig bebyggelse mot Uddevallavägen.
Underjordiska ledningar behöver flyttas innan byggnation i kvarter 14 kan påbörjas. Beräknad tid för flytt
av Skanovas ledningspaket är 6 till 12 månader. Samordning mellan Skanova och Kungälv Energi AB för
ledningsflytt ska eftersträvas för att göra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt.
Tillgänglighet under produktionstiden
Tillgänglighet till verksamheter och boende inom fastigheterna Intendenten 1 och 2 ska med tillfälliga
vägar och erforderlig omdirigering av gång-, cykel- och fordonstrafik vidmakthållas med minsta möjliga
störning i samband med ut- och ombyggnation. Räddningstjänstens framkomlighet ska säkerställas under
hela produktionstiden.

Ansvar för anläggningar
Kommunen ansvarar för anläggande och för kommande förvaltning av alla ytor och anläggningar på allmän plats samt för alla va-anläggningar.
Kungälv Energi AB ansvarar för genomförande, flytt och skötsel av el-anläggningar, fjärrvärme och kanalisation för bredbandsledningar till kvartersmark.
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Kommunen, eller ett av kommunen ägt bolag, planeras ansvara för genomförande och skötsel av sopsugsanläggning.
Genomförandeorganisation
En styrgrupp med deltagare från kommunen och byggherrar ansvarar för beslut inom ramen för ramavtal,
markanvisningsavtal och tilläggsavtal. Styrgruppen stämmer av och ordnar mandat för beslut från sina respektive huvudmän.
En projektgrupp svarar för planering och löpande uppföljning av projektet samt förbereder och föredrar
ärenden för styrgruppen inom bland annat gestaltning, genomförande av byggnation och infrastruktur
mm. Under projektgruppen ordnas arbetsgrupper efter behov.
Avtal och överenskommelser
Befintliga avtal
Markavtal
Avtal om upplåtelse av mark för optoledningar inom bland annat kommunal allmän platsmark finns med
Skanova.
Med stöd av markavtalet har Skanova ett stråk med ett 20-tal ledningar och kablar genom planområdet.
Samverkansavtal, ramavtal, markanvisningsavtal
Kommunen har tecknat samverkansavtal, ramavtal och markanvisningsavtal samt tilläggsavtal med exploatörer inom Kongahälla i samband med framtagandet av detaljplanerna Kongahälla Västra och Kongahälla
Östra. Dessa avtal reglerar bland annat försäljningspris, principer för anslutning till fjärrvärme och sopsug,
hur detaljplanerna inom stadsdelen Kongahälla ska genomföras, detaljplanekostnader, miljökrav, etc.
Dessa avtal gäller även för det nu aktuella planområdet.
Intendenten 2 som ägs av City i Kungälv fastighetsförvaltning KB
Kommunen och Cityfastigheter KB har ett marköverlåtelseavtal för att reglera betalning för ytterligare
byggrätter, parkeringar, fastighetsbildningsfrågor, ekonomi och ev. andra nödvändiga åtgärder som krävs
för att genomföra detaljplanen.
Ansvariga myndigheter/upplysningar
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. Ansökan om fastighetsbildning, anläggningsförrättning m.m. söks hos Lantmäteriet, Göteborg.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Kommunen äger största delen av all obebyggd mark inom detaljplaneområdet. Det finns också privata fastighetsägare samt ett samfällt markområde inom planområdet, se fastighetsägarförteckning.
Erforderlig fastighetsbildning
Kvartersmarken ombildas till ändamålsenliga fastigheter när detaljplanen vunnit laga kraft. Detta kan ske
genom avstyckning och/eller fastighetsreglering till lämpliga fastigheter som överensstämmer med detaljplanen.
Gärdet 1:1 (Kungälvs Kommun)
Det kommer på Gärdet 1:1 att bildas ny byggrätt, denna ska avstyckas eller överföras till intilliggande
lämplig fastighet. Allmän platsmark kommer eventuellt överföras till annan kommunal fastighet eller avstyckas för att utgöra en självständig fastighet.
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Intendenten 1 (ICA fastigheter Sverige AB)
Fastighetsreglering genomförs så att fastigheten stämmer överens med detaljplanen.
Intendenten 2 (City i Kungälv fastighetsförvaltning KB)
Fastighetsreglering genomförs så att fastigheten stämmer överens med detaljplanen. Detta kan innefatta
överföring av mark från Gärdet 1:1 som enligt planen blir kvartersmark.
Intendenten s:1
Byggrätt för butiker/inglasad uteservering på Intendenten s:1 som ligger inom planområdet fastighetsregleras förslagsvis till någon angränsande fastighet alternativt avstyckas till egen fastighet.
Markförvärv
City i Kungälv fastighetsförvaltning KB
Förslagsvis förvärvar City i Kungälv fastighetsförvaltning KB de delar av Intendenten 1 och Intendenten
s:1 som avser nya byggrätter för småbutiker/inglasad uteservering från ICA fastigheter Sverige AB och
Samfälligheten Intendenten s:1. Detta bör regleras i avtal mellan samfälligheten Intendenten s:1 och City i
Kungälv fastighetsförvaltning KB, samt mellan ICA Sverige fastigheter AB och City i Kungälv fastighetsförvaltning KB.
Del av Gärdet 1:1 förvärvas av City i Kungälv fastighetsförvaltning KB, marköverlåtelseavtal finns med
ägaren av Gärdet 1:1, Kungälvs Kommun.
Gemensamhetsanläggningar
Intendenten ga:2 är under upphävande i pågående lantmäteriförrättning.
Ledningsrätt
Det finns inga ledningsrätter inom området och det är i detaljplanen inte avsatt något markreservat för
bildande av ledningsrätt.
Servitut
Det finns inga servitut inom området och det är i detaljplanen inte avsatt något markreservat för servitut.

Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Detaljplanekostnader skall betalas av samtliga exploatörer inom planområdet som ianspråktar nya byggrätter i detaljplanen. Detta regleras i avtal mellan Exploatörerna/Fastighetsägare och kommunen alternativt
utgår planavgift vid erhållet bygglov.
Exploateringskostnader och ekonomisk helhetsbedömning
Kommunen har intäkter i form av försäljning av kvartersmark/byggrätt. Samtliga byggherrar som bygger
inom Kongahälla ska utöver priset för marken också erlägga en gatukostnadsersättning och en plankostnad till Kommunen. Kommunen har kostnader för åtgärder berörande infrastruktur, parkering, rivning
och/eller flytt av befintliga ledningar och grönområden. Till detta kan läggas kostnader för projektutveckling samt övriga fastighetskostnader.
Kostnader för VA-ledningar som försörjer fastigheterna belastar VA-verksamheten. VA-anläggningen finansieras med anslutningsavgifter och brukningsavgifter.
Kostnader för anläggande av sopsugsanläggningen kommer att direkt belasta huvudmannen (kommunen
eller ett av kommunen ägt bolag) och indirekt deltagande fastigheter genom anslutningsavgift. Kostnader
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för olika typer av ledningar såsom fjärrvärme, el och bredband belastar respektive ledningsägare. Dessa
kostnader finansieras genom olika typer av anslutningsavgifter och/eller av löpande avgifter för brukande
av respektive anläggning.
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare
Intendenten 1, ägs av ICA Fastighets AB
Någon egentlig förändring av användningen för Intendenten 1 uppkommer inte med anledning av planen.
Intentionen är att mark ska överföras från Intendenten 1 till annan närliggande fastighet, alternativt avstyckas till egen fastighet.
Intendenten 2, ägs av City i Kungälv Fastighetsförvaltning KB.
Någon egentlig förändring av användningen för Intendenten 2 uppkommer inte med anledning av planen.
Mark som i detaljplanen ges användningen BC kommer troligen att överföras till Intendenten 2, detta regleras i separat avtal mellan Kommunen och fastighetsägaren.
Intendentens samfällighetsförening
Delar av Intendenten s:1 ges byggrätt med ändamålet CH, denna del av samfälligheten överförs lämpligen
till någon angränsande fastighet alternativt avstyckas till egen fastighet.
Framtida driftskostnader
Kommunen svarar för driftskostnader för anläggningar på allmän plats och eventuell kvartersmark tillhörande kommunen.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen ansvarar för utbyggnad av VA-ledningar inom området. Anslutningspunkter för vatten och avlopp kommer att upprättas i
varje fastighets omedelbara närhet. VA-utredning är framtagen och ligger till grund för kommande detaljprojektering.
Dricksvatten
Området försörjs av dricksvatten från huvudvattenledningar norr respektive söder om Kongahälla. Ett
nytt ledningsnät byggs upp inom området. Det kommunala ledningsnätet klarar att försörja byggnader upp
till nivån cirka +40 m. Vid våningsplan högre än ca +40 m krävs intern tryckstegringspump.
Spillvatten
Ett nytt ledningsnät för spillvatten byggs upp inom Kongahällaområdet och anslutningspunkt kommer
upprättas i fastigheters omedelbara närhet.
Dagvatten
Ett nytt ledningsnät byggs upp inom Kongahällaområdet. Idag utgörs stora delar av det aktuella planområdet av hårdgjorda ytor i form av asfalterade ytor och infiltrationsmöjligheterna i området är mycket små.
Dagvatten från parkeringsytor, inlastningsytor och gatumark föreslås passera någon form av reningsanordning innan det avleds mot recipienten. I området förutsätts att dagvatten från takytor, gångytor, GC-vägar
och torgytor endast kommer att innehålla relativt små föroreningsmängder och därför kan avledas direkt
till recipienten utan någon rening.
Höjdsättningen inom området måste vara anpassad så att befintliga och framtida fastigheter, samt andra
viktiga anläggningar inte kan översvämmas och att vattnet naturligt kan rinna av mot recipienten utan att
skada bebyggelse/anläggningar.
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Gator och allmän plats
Gatuområdet i detaljplanen sammanbinder allmän plats Gata utmed Uddevallavägen och Kongahällagatan,
en obruten passage blir därmed möjlig.
Allmän plats Torg ansluter till motsvarande användning i angränsande detaljplaner.
Parkering
Parkering för verksamhet och boende som inte kan lösas inom egen fastighet eller fastighetsanknuten åtgärd kan lösas genom parkeringsfriköp som regleras genom separat avtal med Kommunen. Parkeringsfriköp kan komma att avse P-platser utanför planområdet.
Avfall
Kretsloppsstation finns i anslutning till planområdet.
Sopsug
Ledningar till sopsugsanläggningen anläggs allt eftersom infrastrukturen byggs ut. Terminalbyggnaden har
anlagts inom den västra detaljplanen för Kongahälla. I ett inledande skede är det inte aktuellt att ansluta till
sopsugsanläggningen.
Fjärrvärme
Fjärrvärmeledningar är förlagda i planområdets östra del längs Marstrandsvägen samt en servisledning för
fjärrvärme till fastigheten Intendenten 2 som är förlagd i södra delen av planförslaget vid Kongahällagatan.
Dessa ledningar kommer att behöva flyttas för att ge plats till ny byggnation. Var dessa ledningar kommer
att förläggas avgörs i samråd med Kungälvs kommun i projekteringsarbetet. Kapacitet finns i fjärrvärmenätet för att ansluta kommande byggnation inom planförslaget.
El
Elkablarna i Uddevallavägen och utmed Kongahälla kan komma att behöva förflyttas till den allmänna
platsmarken.
Befintliga lågspänningskablar och belysningskablar inom det nya området ska tas bort och ersättas med
nya. Kabelskåp kommer endast undantagsvis att behöva placeras i det nya området. Det kommer att gå en
serviskabel till varje fastighet.
Opto- och teleledningar
Nya optoledningar
Tomrör för optoledningar kommer att dras fram till den planerade byggnationen i planområdet.
Befintliga opto och teleledningar
Med stöd av markavtal har Skanova ett stråk med ett 20-tal ledningar och kablar genom planområdet.
Dessa behöver flyttas för att inte förhindra eller försvåra nybyggnation enligt detaljplanen.
Det är ännu inte klarlagt hur Skanovas ledningar ska hanteras i genomförandet av detaljplanen, men inriktningen är att Skanova samverkar med övriga ledningsägare i området för att göra flytten av ledningarna
effektiv.
Krav på bebyggelsen
En gemensam grundstandard för miljö respektive gestaltning på byggnader är framtagen i samverkan mellan kommun och byggherrar (se miljöprogram och gestaltningsprogram).
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Miljöprogrammet består av mål för fem områden; energi, mobilitet, avfall, grönytor och vatten samt
material och byggande. Under varje mål finns riktlinjer med mätbara krav och rekommendationer. Kraven
är sammanställda i en checklista där det framgår vad som regleras i detaljplan och i markanvisningsavtal
och är till för att användas av alla aktörer i hela byggprocessen. Inför varje ny utbyggnadsetapp ska en avstämning ske av riktlinjerna för att tillgodose att målen i miljöprogrammet uppfylls.
Nivån av krav ska uppfyllas av samtliga aktörer och det finns utrymme för varje enskild aktör att i sitt
byggnadsprojekt höja sina ambitioner inom miljö- och energiområdet.
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