
 

 

 
 

 

ADRESS Stadshuset,    442 81 Kungälv 
TELEFON 0303-23 80 00 
FAX 0303-23 91 67  
E-POST registrator@kungalv.se 
HEMSIDA www.kungalv.se 

 
 

PLANERING 
SAMHÄLLSBYGGNAD  

      
 
P L A N B E S K R I V N I N G     
Antagandehandling         dnr. KS 2015/2039 
 

 
 
 
 
 
Detaljplan för 

KONGAHÄLLA ÖSTRA 
Gärdet 1:20, Intendenten 1 m.fl. i centrala Kungälv 
Kungälvs kommun, Västra Götalands län 
 
2015-12-04, rev 2016-03-03 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 6 

HUSHÅLLNING MED MARK- OCH VATTENOMRÅDEN M.M. 7 

PLANDATA 7 

Lägesbestämning 7 

Areal och markägoförhållanden 7 

Process 7 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 

Översiktliga planer 7 

Gällande detaljplaner 8 

Riksintressen 9 

Miljökvalitetsnormer 10 

FÖRUTSÄTTNINGAR 11 

Allmänt om planområdet 11 

Natur- och kulturmiljö 11 

Bebyggelseområden 13 

Friytor och rekreation 14 

Trafik och kommunikationer 14 

Teknisk försörjning 14 

PLANFÖRSLAG 15 

Övergripande struktur 15 

Bebyggelse och utformning 16 

Offentliga rum och rekreation 19 

Gator och trafik 20 

Teknisk försörjning 22 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 23 



  

Bedömning av miljöpåverkan 23 

Påverkan på stadsbilden samt solstudier 24 

Störningar 24 
Buller 24 
Industribuller 25 
Påverkan på luft och klimat 25 
Risker 25 
Markmiljö 26 

Sociala konsekvenser 26 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 27 

GENOMFÖRANDE 27 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 28 

Preliminär tidplan 28 

Genomförandetid 28 

Huvudmannaskap 28 

Utbyggnadsordning och etappindelning 28 

Tillgänglighet under produktionstiden 30 

Ansvar för anläggningar 30 

Genomförandeorganisation 31 

Avtal och överenskommelser 31 
Befintliga avtal 31 
Parkeringsfriköp 31 
Avtal tecknade under planprocessen och framtida avtal 32 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 32 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 32 

Markägare 32 

Erforderlig fastighetsbildning 33 

Markförvärv 33 

Gemensamhetsanläggningar 34 

Ledningsrätt 34 

Servitut 35 



  

EKONOMISKA FRÅGOR 35 

Detaljplaneekonomi 35 

Exploateringskostnader och ekonomisk helhetsbedömning 35 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 36 

Framtida driftskostnader 37 

TEKNISKA FRÅGOR 37 

Vatten och avlopp 37 

El 38 

Fjärrvärme 39 

Opto- och teleledningar 39 

Snabbladdstation Elbil 39 

Sopsug 39 

Avfall 39 

Gator 39 

Parkering 40 

Krav på bebyggelsen 41 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 42 
 
 



Planbeskrivning - antagandehandling  
   

   
 

5  

 
HANDLINGAR 

 

Detaljplan 

- Plankarta med bestämmelser 
 

Övriga planhandlingar 

- Planbeskrivning 
- Illustrationskarta 
- Grundkarta  
- Gestaltningsprogram 
- Miljöprogram   
- Fastighetsförteckning  
 

Utredningar och underlag 

- Trafikbullerutredning Kongahälla Östra, ÅF, 2015-12-02, rev 2016-01-11 
- Trafikanalys Kongahälla, Sweco, 2013-12-05 
- Geoteknisk utredning, WSP, 2008-05-21 
- Geoteknik – sättningsutredning, WSP, 2009-09-11 
- Geoteknik – kompletterande stabilitet, WSP, 2015-10-14  
- Miljöteknisk markundersökning, Golder Associates, 2005-10-21 
- Risk med transporter av farligt gods Norconsult 2015-10-20 
- Haltberäkningar, SMHI, 2015-06-30 
- VA- och dagvattenutredning, Sweco Environment, 2015-06-10 
 

  



Planbeskrivning - antagandehandling  
   

   
 

6  

BAKGRUND OCH SYFTE 
Kommunstyrelsen gav 2007 i uppdrag till förvaltningen att upprätta detaljplan för den s.k. 
Kongahällatomten i norra delen av Kungälvs centrum. Det resulterade i ett planförslag för 
hela området som ställdes ut 2009. Inför antagandet delades detaljplanen upp i tre delar – 
Kongahälla västra, södra och östra, där delen västra Kongahälla vann laga kraft i december 
2013. Detaljplan för den östra och södra delen bedömdes kräva en bearbetning och förnyad, 
gemensam planprocess, benämnd Kongahälla Östra, vilken genomförts 2014-2015 enligt 
äldre plan- och bygglagen (1987:10).  

Efter den 1 juni 2015 gäller en ny bullerförordning, som detaljplanen behöver utgå ifrån.  
Då behöver detaljplanen skickas på samråd och granskning enligt nya plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Syftet med detaljplanen för Kongahälla Östra är att möjliggöra fortsatt utveckling av Kung-
älvs nya centrala stadsdel Kongahälla. Detaljplanen omfattar östra delområdet och innebär en 
förtätning av och komplettering till befintligt handelsområde, med bostäder, verksamheter, 
offentliga gator och torg, samt parkeringshus. Den föreslagna stadsstrukturen innebär att 
Kongahälla utvecklas som en förlängning av den befintliga bebyggelsen i centrum. 
Kongahälla är en viktig del i vidareutvecklingen av Kungälvs centrum. 

Detaljplanen medger byggrätt för cirka 250 nya bostäder. Bostadsbebyggelsen varierar med 
lamellhus i områdets västra del i fyra till sju våningar samt ett kvarter längs huvudstråket. I 
anslutning till två av lamellhusen möjliggörs 12 våningar höga punkthus. Ytterligare ett 
punkthus om 16 våningar planeras i sydöstra delen som ett landmärke och en entrépunkt till 
området. Möjlighet finns för punkthusen för ytterligare två indragna takvåningar. Därutöver 
möjliggör detaljplanen en komplettering av befintligt handelsområde med ca 3000 m2 till-
kommande bruttoarea för handel och verksamheter, ett nytt evenemangstorg och en förläng-
ning av Bäckparken som sträcker sig från Nordre älv till Kongahälla. 

 

Detaljplaneområde för Kongahälla Östra.  
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HUSHÅLLNING MED MARK- OCH VATTENOMRÅDEN M.M.  
Vid utarbetande av denna detaljplan har Samhällsbyggnad Planering gjort en lämplighets-
prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbal-
ken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förord-
ningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

PLANDATA 

Lägesbestämning 
Planområdet för Kongahälla Östra är lokaliserat ca 500 meter norr om Kungälvs centrum. 
Området avgränsas i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen, i söder av 
Kongahällagatan och i väster av detaljplan för västra Kongahälla.   

Areal och markägoförhållanden 
Planområdet omfattar ca 11 hektar, varav ungefär hälften är i kommunal ägo medan resten av 
marken är privatägd.  

Process 
Planen genomförs med s.k. utökat förfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
Översiktsplan ÖP 2010 
Översiktsplanen för Kungälvs kommun ÖP 2010, antagen 2012-01-19, har som mål att cen-
tralorten 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 stations-
nära 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 bör-
jar i Västra gatan och Ytterbyvägen ska förlängas via Uddevallavägen och Vita Fläcken, 
genom den nya stadsdelen och fram till stadsdelen Komarken i nordvästra centrum. 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 Kongahällatomten i kombination med en omvandling av omgivande 
gator till stadsgator minska det mentala avståndet mellan Kongahälla och centrum. Planför-
slaget överensstämmer med kommunens översiktsplan och följer visionen i Idealbild för 
stadskärnan. 

Bostadsförsörjningsprogram 
Kommunen antog 2013 ett bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2013-2022. 
Det övergripande målet för bostadspolitiken är att alla ska ges förutsättningar att leva i goda 
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bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara 
ramar. 

Program för planområdet 
Ett planprogram har legat till grund för planförslaget. Programmet var på samråd under 
november 2007 - januari 2008. Efter justeringar godkändes detaljplaneprogrammet med till-
hörande kvalitetsprogram av Kommunfullmäktige den 17 april 2008. Programmet beskriver 
bland annat de kvaliteter och funktioner som ska känneteckna den nya delen av staden.  

GR:s strukturbild 
Kungälvs kommun ingår tillsammans med 13 kommuner i Göteborgsområdet i Göteborgs-
regionens kommunalförbund. GR verkar för att stärka samverkan mellan kommunerna bland 
annat inom regionplanering, miljö och trafik. Strukturbild för Göteborgsregionen är en 
regional överenskommelse om att regionen gemensamt tar ansvar för att den regionala struk-
turen är långsiktigt hållbar. Innebörden av strukturbilden för Kungälvs kommun är att kon-
centrera utbyggnaden av bostäder, arbetsplatser, handel m.m. till orter belägna eller starkt 
knutna till det regionala huvudstråket norrut, dvs Bohusbanan och E6. Kongahälla är ett 
mycket bra exempel på en byggnation i linje med GR:s strukturbild. 

Gällande detaljplaner  
För huvuddelen av planområdet gäller Detaljplan för Vita Fläckenområdet, nr 1785. Planen 
medger handel och bostäder i området närmast Uddevallavägen och parkering där intill. Pla-
nens västra och nordvästra del är allmän plats bestämd som park respektive natur. Planen är 
daterad 1997-03-26. Genomförandetiden har gått ut.  

 

Gällande detaljplan 1785 
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I väster gränsar planområdet till Detaljplan för Västra Kongahälla som vann laga kraft i 
december 2013 (nr 1806), med genomförandetid till december 2018. För att klara kravet på 
ljuddämpad sida för kvarter 10, samt möjliggöra uteplats på kvarter 3 överlappas detaljplanen 
i två delar. Kommunikation och överenskommelse med berörda parter har skett.   

 

Utdrag från detaljplan för Kongahälla Västra, med överlappning markerade med röd linje. 

I övrigt berörs planområdet av delar av följande detaljplaner. Genomförandetiden för dessa 
har gått ut. 

- Kv Gjutaren m fl (nr 1792), laga kraft 2002-11-03 
- Saharaområdet 8 (nr 1776), daterad 1993-12-01 
- Kv Centrum Nytorget-Busstation (nr 1765), daterad 1988-08-19 
- Kv Skomakaren och kv Gjutaren (nr 1751), antagen 1986-03-24 
- Lasarettsområdet (nr 1753) daterad 1986-10-08 
- Stadsägan 153 m fl, (nr 1731), daterad nov 1978 

Riksintressen  
Väster om planområdet går väg E6 som är riksintresse för kommunikation. Väg E6 påverkas 
inte av detaljplanen. 
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Miljökvalitetsnormer 

MKN för luft 
En luftmiljöutredning (SMHI, Rapport Nr 2015-28) har tagits fram som redovisar prognosti-
cerade luftmiljöförhållanden för planområdet 2030. Beräkningarna redovisar hur haltnivåerna 
fördelar sig över området, i form av ytmedelvärden med upplösningen 25x25 meter. Halter i 
gaturum och närmare gator och vägar än 10-15 meter kan vara högre.  

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 (µg/m3) medan 90-percentilen 
av dygnsmedelvärdet för PM10 överskrider nedre utvärderingströskeln marginellt.  

Kontinuerliga beräkningar för Kungälvs centrum kommer därför fortsatt ske, under tillsyn av 
kommunens miljöenhet. 

MKN för vatten 
Väster om planområdet rinner Komarksbäcken, som så småningom mynnar i Göta älv, som är 
vattenförekomst. Komarksbäcken ska enligt detaljplan för Kongahälla Västra kulverteras 
genom Kongahällaområdet. Dagvatten från planområdet leds i första hand i dagvattenled-
ningar till kulverten samt viss ytavrinning till parken (Sweco 2015-06-10).  

Kongahälla Östra är redan idag till största delen hårdgjord, med mycket små möjligheter till 
infiltration. Ytterligare ytor föreslås hårdgöras i norra delen av planområdet, vilket kan öka 
flödet. Dagvattenutredningen anger att det inte föreligger några kapacitetsproblem i befintlig 
kulvert, varför inga speciella utjämningsanordningar krävs.  

Vid ombyggnad av området kan reningen öka för området. Idag är det endast delar av dag-
vattenflödena från parkerings- inlastnings- och trafikytor som passerar via de två befintliga 
oljeavskiljarna i området. Rening av dagvattnet föreslås utgöras av oljeavskiljare och eventu-
ellt filter för rännstensbrunnar, från parkeringsytor, P-hus, bensinstation m.m. Andra exempel 
för rening och fördröjning föreslås i form av växtbäddar, ränndalar och makadamdiken och 
sedum på taken. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Allmänt om planområdet 
Planområdet ligger cirka 500 meter norr om Kungälvs centrum. Den huvudsakliga förbindel-
sen till centrum går via Uddevallagatan, dels för kollektivtrafiken och biltrafiken men också 
för gång- och cykeltrafiken.  

Kungälvs busstation ligger idag vid Uddevallavägen, ungefär mitt emellan centrum och plan-
området. Planering för att flytta resecentrum till Kongahällagatan, närmare E6:an pågår.  

Planområdet har redan idag en kompletterande funktion till nuvarande centrum med fokus på 
handel. Handelsbyggnaderna med bland annat Ica Maxi samt anslutande parkering upptar en 
stor del av ytan. 

 

Planområdet i sitt sammanhang 

Natur- och kulturmiljö 

Mark och vegetation 
Planområdet ligger i en dalgång norr om Nordre älv. Området är relativt plant med en stor del 
hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser. Övrig mark består främst av gräsytor. Det finns 
en del träd inom området, såväl enstaka fristående som i planterade rader. Komarksbäcken 
rinner strax väster om planområdet. Bäcken och parken fortsätter söder ut mot Nordre älv.  

E6 

Komarken 

Nya rese-
centrum 

Kongahälla 
västra 

Centrum 

Planområde 

Buss- 
station 
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Äldre flygfoto från centrum norrut där en vit streckad linje markerar området i grova drag. 
Väster om Kongahälla Östra ses en idrottshall, numera riven. 

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning har genomförts för planområdet (WSP 2009-09-11). Marken 
består av mycket lös till lös lera som vilar på friktionsjord ovan berg. Avståndet till berg vari-
erar mellan 20 till 50 meter. Undersökningen pekar på risker för sättningar och rekommende-
rar att bebyggelse grundläggs genom pålning. För vägar och parkeringar bör förstärknings-
åtgärder övervägas. Kompletterande undersökningar bör utföras när byggnadernas slutliga 
läge bestämts. För att undvika stora långtidsbundna sättningar bör uppfyllnader över nuva-
rande 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 grundförstärkning utförs. Vidare ska den låga hållfastheten i leran beaktas, vilket inne-
bär att schakter överstigande ca 2 m kräver någon form av åtgärd i form av flackare slänter 
eller avsträvad spont. I en kompletterande utredning (WSP 2015-10-14) redovisas att stabili-
teten för tillkommande byggrätt i sydväst är tillfredsställande, på grund av igenfyllt dike/å. 
Risker för skred förekommer inte. 

Förorenad mark 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning av Konghällaområdet/Vita Fläcken har tagits 
fram (Golder Associates, 2005). Överlag visade undersökningen ingen förekomst av markför-
oreningar inom planområdet. I en punkt, på parkeringsplatsen väster om Ica, noterades dock 
en förhöjd halt av petroleumkolväten i fyllnadsmaterialet. Sammanfattningsvis är mark och 
grundvatten inom det aktuella området inte påverkade av den verksamhet som bedrivits eller 
bedrivs. Det rekommenderas ändå att miljötekniska undersökningar vidtas inom de delar som 
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nyttjas av bensinstationen St1 respektive Mc Donalds innan eller i samband med en förändrad 
exploatering då dessa områden inte undersökts inom ramen för aktuell utredning. I projekte-
ring av området bevakas denna fråga, utifrån miljöbalkens lagstiftning. 

  

Parkområde i planområdets västra del Ica:s entré och parkeringsplatser 

Radon 
Marken inom området består av lågradonmark. 

Fornlämningar och kulturmiljö 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet, eller någon kulturmiljö av bevarande-
värde. 

Bebyggelseområden 
Handelsbyggnaden med Ica Maxi dominerar omgivningen tillsammans med den utbredda 
markparkeringen. Det finns även flera mindre butiker, kontor och ett mindre antal bostäder i 
anslutning till en gågata i områdets södra del. I norra delen ligger bensinstationen St1 och 
snabbmatsrestaurangen Mc Donalds. 

Ica:s entré från söder Byggnad för handel och kontor 

Området öster om Kongahälla, på andra sidan Uddevallavägen, innehåller kontor, utbildning, 
viss handel och bostäder. Där ligger gymnasieskola och kulturhuset ”Mimers hus” med 
idrottshall. Norr om planområdet ligger Kungälvs sjukhus och öster om sjukhuset finns 
Kongevi Idrottsplats och Kungälvsparken, ett större parkområde som breder ut sig åt nordost. 
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Söder om planområdet finns en blandad bostadsbebyggelse med flerbostadshus och villor. 
Väster om planområdet inom detaljplan för västra Kongahälla, låg tidigare Kongahällagymna-
siet, som nu är rivet. Väster om E6 ligger stadsdelen Komarken med bostadsbebyggelse i 
form av radhus och flerbostadshus samt service. Kongahälla och Komarken skiljs åt av det 
mer än 100 meter breda Kungälvsmotet på väg E6. Kommunal service inom närområdet 
utgörs bl.a. av en skola, sportfält, simhall och en fritids- och idrottsanläggning.  

  

Planområdets sydöstra entré idag Torget Vita Fläcken från väster 

Friytor och rekreation 
Friytor finns idag på torget vid Vita Fläcken samt på en mindre yta i korsningen mellan 
Uddevallagatan och Kongahällagatan. Friytor finns även i planområdets västra del i form av 
gräsytor med mindre träd. De senare har dock låg användningsgrad och nyttjas främst för pas-
sage. Större sammanhängande grön- och friluftsområden ligger drygt en kilometer från 
Kongahälla, dels Kungälvsparken i norr, dels Fontinberget i öster. Söder om Kongahällagatan 
ligger befintliga idrottsfunktioner, sim- och ishallen Oasen, och aktiviteter som föreslås 
utvecklas och tillsammans bilda en aktivitetspark. 

Trafik och kommunikationer 
Planområdet har tillfart från Marstrandsvägen i norr och från Kongahällagatan i söder. 
Infartspunkterna förbinds med en lokalgata som är relativt bred och körvänlig, vilket gör att 
det förekommer en hel del genomfartstrafik i området. Huvudtrafiken går annars runt områ-
det, på Marstrandsvägen, Uddevallavägen och Kongahällagatan. Busshållplatser med hög 
turtäthet finns inom planområdet på Uddevallavägen och vid södra infarten till planområdet. 
Till Kungälvs busstation ligger 200 m söder om planområdet. Huvudstråken för cykel går 
längs Kongahällagatan och Uddevallavägen.  

Teknisk försörjning 
Kommunala dagvatten-, dricksvatten- och spillvattenledningar finns i området. Markförlagd 
elförsörjning med transformatorstationer ansvarar Kungälv energi för, liksom för laddstation 
för elbilar. Inom området finns tele- och optokablar, samt fjärrvärme och belysning.  
Vid exploatering kräver stora delar av ledningsnätet ombyggnad. En förprojektering har 
genomförts för att förbereda utbyggnation. 
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PLANFÖRSLAG 

Övergripande struktur 
Planförslaget för Kongahälla är ett led i utvecklingen av Kungälvs centrala delar. Genom att 
erbjuda nya bostäder i ett centralt läge kan bostadsutbudet i Kungälv breddas och därmed 
möjliggöra kvarboende, omflyttning och tillflyttning. Planförslaget ger byggrätt för ca 250 
nya bostäder och ca 3000 m2 tillkommande bruttoarea för handel och verksamheter.  

Målsättningen är att Kongahälla ska bli en integrerad del av staden och bli varierad med avse-
ende på såväl upplåtelseformer som verksamheter, aktiviteter och upplevelser för boende och 
besökare. Dessutom ska Kongahälla ge uttryck för en miljömedveten och en klimatmedveten 
livsstil, i linje med upprättat miljöprogram (2015-05-13). 

 

Utdrag ur illustrationskarta över planområdet med kvartersbeteckningar mm. 

Kongahälla planeras som en del av Kungälvs stadskärna och därför är sambanden med den 
övriga staden viktig, t.ex. att gator och korsningspunkter utformas mera stadsmässigt med 
goda gång- och cykelstråk, samt parkens kontinuitet. Korsningen där Kongahällagatan och 
Uddevallavägen är en sådan punkt, men också korsningen Kongahällagatan och Bäckgatan 
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samt Bäckparkens förlängning. Genom att dessa miljöer blir mer stadsmässiga och inbjudande 
för rörelse för gående och cyklister, stärks sambanden med södra centrum samt kulturhuset 
och gymnasieskolan Mimers hus österut och stadsdelen Komarken västerut.   

Bebyggelse och utformning 

Bostäder och service 
Ny bostadsbebyggelse och småskalig service föreslås främst i planområdets västra del mot 
parken samt i ett punkthus vid korsningen mellan Uddevallavägen och Kongahällagatan. Mot 
Bäckparken i områdets västra del föreslås tre kvarter med lamellhus i fyra till fem våningar 
och norr om evenemangstorget föreslås ett bostadskvarter i fyra till fem våningar. Byggna-
derna skall kompletteras med från fasaden indragna takvåningar i ytterligare en till två 
våningar. Dessa ska utföras med lätta fasadmaterial som exempelvis trä. Utbyggnaden av tak-
våning begränsas till 2/3 av byggnadsarean. I två av kvarteren mot Bäckparken föreslås 
punkthus i 12 våningar, med möjlighet till två indragna våningar.  

Detaljplanen medger s.k. centrumändamål i de södra och västra delarna samt inom punkthuset 
i 16 våningar, vilket innebär en flexibilitet. I kvarteret väster om gångfartsområdet begränsas 
dock handel och annan service till bottenvåningarna, med bostäder ovanpå.  

Kvarteret 7 planeras med besöksparkering i markplan i anslutning till Ica:s befintliga entré. I 
markplan närmast evenemangstorget planeras för mindre butikslokaler. Även bottenvåningen 
i kvarter 10, beläget väster om evenemangstorget skall utnyttjas för handel och verksamheter. 

 

Volymstudie av byggnaderna längs Bäckparken. I förgrunden Kongahälla Västra.  
(KUB arkitekter) 

Det 16 våningar höga punkthuset, med möjlighet till två indragna våningar, ska utgöra land-
märke och områdets entré från öster/söder. Huset bör ges en utformning som understryker 
denna betydelse.  

I bottenvåningen medges endast handel och verksamheter i syfte att förstärka handelsstråket 
in mot Vita Fläcken. Av särskild betydelse är samspelet mellan angränsande torgytor och 
punkthusets bottenvåning och dess verksamheter. En gemensam uteplats föreslås anordnas på 
byggnadens tak t.ex. i anslutning till gemensamhetslokal. 

Kvarter 3 

Kvarter 6 
Kvarter 7 

Kvarter 10 
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Volymstudie av 16-vånings punkthus vid Uddevallavägen (Norconsult) 

Handel och verksamheter 
Detaljplanen utgår från befintliga verksamheter orienterade mot huvudgatorna. Befintlig stor-
handel, Ica Maxi, ges möjlighet till mindre kompletterande tillbyggnader.  

I direkt anslutning norr om befintlig byggnad ges möjlighet att uppföra ett parkeringshus i 
maximalt fyra plan. Detta avses få en sammanhållen gestaltning med Ica:s handelsbyggnad, 
med gemensam fasad åt väster (s.k. store front). Skärmtak medges i detaljplanen längs hela 
västra fasaden som väderskydd för gående.  

 

Illustration av parkeringshus (till vänster) och Ica Maxi (till höger) med gemensam fasad. 
(White arkitekter) 
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Befintlig handel vid Vita Fläcken föreslås kompletteras med butiker i två våningar som till-
byggnad av Ica:s byggnad för att torget ska ges mera liv och stråket stärkas mot Kungälvs 
centrum. I detaljplanen regleras därför att entréer ska orienteras mot torget. Befintlig handels-
byggnad vid torgets östra sida ges möjlighet till en tillbyggnad i en våning i syfte att stärka 
verksamheterna och torget. 

 

Volymstudie, komplettering Vita Fläcken, 2-vånings byggrätt för handel och kontor m.m. 
(Två plus arkitekter) 

Småskalig service och handel ska eftersträvas i bottenvåningarna utmed gångfartsområdet och 
lokalgatorna i dess förlängning, längs Kongahällagatan och vid nya evenemangstorget i södra 
delen av planområdet. Evenemangstorget kommer till vardags fungera som parkering. 
Snabbmatsrestaurangen Mc Donalds föreslås få ett nytt läge närmare Marstrandsvägen, 
medan bensinstationen i stort sett föreslås behålla sin placering, med en justering västerut.  

Gestaltning 
Ett planarbete inleddes 2007 för hela Kongahällaområdet. I samband med detta upprättades ett 
gemensamt gestaltningsprogram för hela området. Ett nytt gestaltningsprogram har upprättats 
för aktuell detaljplan Kongahälla Östra, baserat på det tidigare gestaltningsprogrammet. Detta 
redovisar aktuella målsättningar och gestaltningsprinciper för bebyggelsens och de offentliga 
miljöernas utformning.  

Hela stadsdelen Kongahälla föreslås få en struktur som ramar in det nya öst-västliga stråket 
inom området. Bebyggelsen ska vara varierad i höjd, skala och fasaduttryck för att skapa en 
upplevelserik miljö. För att förstärka variationen skall lamellhusen kompletteras med påbygg-
nader i form av indragna takvåningar, som bör variera i höjd och takutformning. Övergång 
mellan gatufasad och påbyggnad ska vara tydlig. Områdets tre punkthus får kompletteras med 
takvåningar. Fasadmaterial hos påbyggnaderna ska vara trä eller motsvarande lätta material 
som referens till trästadstradition.  
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Balkonger, fasader och taklandskap ska ge gestaltningsmässig komplexitet. Möjligheter till 
varierade balkonger med avseende på såväl storlek som läge på fasad bör tas tillvara. Fasader 
mot parken ska till del vara klädda med vegetation, s.k. gröna fasader, för att anknyta till 
parken.  

Gatufasadernas bottenvåningar är särskilt viktiga för upplevelsen av gatans offentlighet. Bot-
tenvåningen ska vara tydligt markerad. De offentliga delarna i bottenvåningarna ska ha en 
avvikande fasadarkitektur genom bearbetad sockeldel och entréer. Bottenvåningen ska ha 
fönster och entréer mot gatan med en utformning som understryker gatan som ett offentligt 
rum. Lokaler för butiker m.m. bör vara uppglasade mot gatan. Fasaderna ska ha olika uttryck i 
partier längs gatan för att få större variation, och följa småstadens skala.  

Byggnader och offentliga utomhusmiljöer ska vara tillgängliga enligt gällande riktlinjer. Såväl 
allmänna platser som byggnader ska utformas med god tillgänglighet för rörelsehindrade och 
synskadade. Entréer mot gata för verksamhet och bostäder ska ha god tillgänglighet. Till-
gängligheten till och inom byggnaderna prövas vid bygglovgivningen.  

Offentliga rum och rekreation 
I Kongahälla Östra föreslås offentliga rum i form av park- och torgytor. Planförslaget ansluter 
till Bäckparken som ska bli Kongahällas och Kungälvs nya centrala park och samlande stads-
rum. Förutom att parken ska knyta samman västra och östra Kongahälla ska den också utgöra 
en förlängning av den befintliga Bäckparken som sträcker sig söderut ned till älven. Förläng-
ningen i Kongahälla planeras som en anlagd park som kontrasterar mot Bäckparkens mer 
naturliknande planteringar i sin befintliga del. Med vattenspeglar, öppna gräsytor och träd-
planteringar är parken och grönstråket en viktig kvalitet för både boende och besökare i den 
nya stadsdelen. Nya gångstigar ska ansluta till befintliga gångvägar i Bäckparken i söder för 
att skapa en kontinuerlig promenadväg utmed bäcken. 

Torgytor föreslås i direkt anslutning till Ica Maxis södra entré samt söder om kvarter 7, dels 
på en mindre yta strax utanför kvarteret och dels på parkeringsytan mot söder. På den senare 
föreslås en flexibel funktion, det vill säga kombinerad parkeringsplats och evenemangstorg.  
Till vardags används torget som parkeringsyta för att vid enstaka och särskilda tillfällen fun-
gera som evenemangstorg, t.ex. när man vill fira ett framgångsrikt lag eller liknande.  

Ett annat viktig offentligt rum är platsen vid 
punkthuset som inte bara markerar entrén till 
området utan också leder in besökare till Vita 
Fläcken. Punkthuset ska locka människor att 
ta sig dit snarare än att förhindra sikt och 
rörelse mot planområdet. Det är därför sär-
skilt viktigt att platsen får en inbjudande och 
attraktiv utformning. Västra sidan av punkt-
huset inramar tillsammans med befintlig 
handelsbyggnad en triangulär plats längs 
Kongahällagatan och de nya verksamhet-
erna/butikerna kan stärka de befintliga. 

 

Gångstråk till Vita fläcken 
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Boendes behov av utevistelse tillgodoses i första hand genom en gemensam park, med 
undantag för kvarter 7 som får en innergård på våning 2. Punkthuset vid Uddevallavägen är 
placerat i en torgmiljö där det inte är möjligt att anordna en gård för de boende av privat 
karaktär. En gemensam uteplats för de boende föreslås istället anordnas på byggnadens tak i 
anslutning till en takvåning som t ex kan inrymma gemensamhetslokal. 

Gator och trafik 
I Kongahälla finns goda förutsättningar för ett hållbart resande på grund av områdets närhet 
till handel, service, kollektivtrafik och cykelvägnät som skapar korta avstånd till andra delar 
av staden och regionen. Genom att marknadsföra och förstärka de goda förutsättningarna, 
möjliggöra bilpooler och erbjuda god facilitet för t.ex. cykel och elfordon kan ett flexibelt och 
fossilfritt resande utvecklas. 

Gatunät 
Trafiksystemet i området bör vara robust och klara framtidens trafikbelastning. Dessutom bör 
systemet vara flexibelt så att det finns möjlighet att göra framtida justeringar. En förutsättning 
för planens genomförande är att omgivande gator utvecklas. Marstrandsvägen kompletteras 
med nya förbättrade korsningar. Huvudtillfarten till planområdet sker från norr via en för-
stärkt trevägskorsning. En ny gång- och cykelväg mellan planområdet och Mimershallen 
(idrotthall) föreslås i norra delen av Uddevallavägen. I söder föreslås en cirkulationsplats i 
korsningen Uddevallavägen-Kongahällagatan. Kongahällagatan föreslås byggas om till en 
stadsgata med smalare körfält och trädrader.  

 

Den huvudsakliga biltrafiken genom 
området, enligt röda pilar ovan. 

För att undvika en nord-sydlig ”genomfarts-
gata” genom planområdet, som till viss del sker 
idag, skapas ett gångfartsområde mellan och 
kvarter 6 och 7. Här får bilarna endast köra på 
de gåendes villkor. Gångfartsområdet är 
begränsat till den centrala delen av planområdet 
för att inte hindra biltrafiken till och från parke-
ringarna. Ytterligare två mindre delsträckor 
anges som gångfartsområde för att förlänga och 
bygga vidare på de strövgator/gångfartsgator 
som planeras i västra Kongahälla. I övrigt före-
slås lokalgator som leder in mot parkerings-
huset, Ica Maxi och evenemangstorget. Lokal-
gatorna gör flera 90-graders kurvor vilket ska 
motverka att ta en ”genväg” genom området, 
söderut från Marstrandsvägen.  

Gång och cykel 
I samband med detaljplanens genomförande föreslås att befintliga gång- och cykelstråk 
kopplas samman genom den nya stadsdelen. Längs Kongahällagatan och Uddevallavägen 
bibehålls befintliga cykelstråk med separat gång- och cykelbana. Gatorna inom området blir 
lågfartsgator med blandade trafikslag. För gående ska ytorna utformas med bra ledstråk, vara 
jämna och ha korta avstånd mellan viloplatser.  
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Ett av de viktigaste gångstråken inom planområdet går i öst-västlig riktning från Kongahällas 
sydöstra entré (vid 16-vånings punkthus), förbi de nya småbutikerna och evenemangstråket 
för att sedan ansluta till strövgatan/gångfartsgatan i västra Kongahälla. Förutom att skapa en 
gångvänlig entré till området från centrum har stråket också potential att knyta ihop 
Kongahälla i öst-västlig riktning. I nord-sydlig riktning utgör gångfartsområdet och anslu-
tande lokalgator i förlängningen av Bäckgatan en koppling för gående och cyklister inom 
planområdet. 

Huvudstråken för cykel sker i första hand 
längs Kongahällagatan i söder och Udde-
vallavägen i öster. I nord-sydlig riktning 
planeras ett gång- och cykelstråk längs pla-
nerad handelslokal i Kongahälla Västra, 
som fortsätter österut i norra delen av plan-
området.  
 
Stora delar av planområdet kommer fortsatt 
vara åtkomliga för biltrafik men gångfarts-
områdenas utformning och markbeläggning 
ska uppmana till trafik på de gåendes 
villkor.  
 

 
Huvudsakliga cykelstråk inom planområdet 

För boende bör cykelparkering anordnas på kvartersmark liksom för besökare till verksam-
heter som planeras. Trygga och väderskyddade platser för förvaring av cyklar ska etableras i 
anslutning till bostadsentréerna. Norm för cykelparkering är 1,8 plats för bostad med två rum 
och kök, samt 2 platser för bostad med tre rum och kök eller större. Pumpstation för cyklar 
bör finnas i området. Flera allmänna cykelparkeringar bör också anläggas. För lättåtkomliga 
cykelparkeringar bör sådana lokaliseras intill kollektivtrafikhållplatser och butiker.  

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken är väl utbyggd till planområdet. Från busstationen, som ligger cirka 150 
meter sydost om planområdet, finns täta bussförbindelser till övriga delar av kommunen, till 
Göteborg och andra delar av regionen. Det finns också en motorvägshållplats utmed väg E6 i 
nära anslutning till planområdet. Förslag finns om ett nytt resecentrum/bussterminal sydväst 
om planområdet, med tillhörande pendelparkering, i anslutning till ovan nämnda motorvägs-
hållplats.  

Parkering  
Byggrätt ges för ett parkeringshus i maximalt fyra plan omedelbart norr om handelsanlägg-
ningen. Detta i kombination med markparkeringar täcker behovet av parkeringsplatser för 
besökare till handelsområdet och Mc Donalds.   

På parkeringshusets våning 1 och 2 kan kunder till handeln parkera. Boendeparkering föreslås 
i första hand i parkeringshusets våning 3 och 4 som förhyrda boendeparkeringar. Detaljplanen 
medger att kvarter 6 kan bygga ett parkeringsgarage med utbredning även under gångfarts-
området. Parkeringsplatser för boende och besökare med funktionshinder ska placeras inom 
gångavstånd till viktiga målpunkter.  
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Norm för bilparkering är 0,7 platser per bostad med ett tillägg för besökare om 0,1 plats. Som 
mest behövs dock 8 platser/1000 m2 bruttoarea anordnas. För livsmedelshandel gäller 45 plat-
ser per 1000 m2 bruttoarea. För övrig handel och verksamheter 27 platser per 1000 m2 brutto-
area och för kontor 15 platser per 1000 m2 bruttoarea. 

Platser för bilpoolsparkering planeras direkt väster om planområdet, inom västra Kongahälla. 
Vid handelsanläggningen bör parkeringar utformas för att gynna energieffektiva fordon. 
Kommunens laddningsstation för elfordon finns idag vid parkeringen mellan Ica Maxi och 
Mc Donalds och flyttas inom planområdet, vid genomförandet av detaljplanen.  

Varumottagning, utfarter 
Ica:s lastgård som ligger bakom handelsanläggning får en gemensam tillfart från norr förbi 
bensinstationen och parkeringshuset. Befintlig varuinlastning mellan handelsbyggnaderna 
kring evenemangstorget behåller nuvarande läge för inlastning inom kvartersmark.   

I övrigt ska lastintag och utfarter placeras eller utformas så att det inte stör helhetsintrycket 
mot stråk eller bostadsentréer. Backning av tunga fordon bör endast ske i undantagsfall och då 
endast på avskilda ytor avsedda för lastning och lossning där oskyddade trafikanter inte vistas.  

Teknisk försörjning 

Vatten, avlopp och dagvatten 
Detaljplaneområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dag-
vatten. Vatten och avloppsledningar finns i och i anslutning till planområdet. Tillkommande 
bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet. En VA- och dagvattenutredning (Sweco 
2015-06-10) redovisar omläggning av VA-ledningar, hantering av dagvatten, samt höjdsätt-
ning, som kommer att krävas vid planens genomförande. Framtida ledningssträckningar inom 
kvartersmark redovisas på plankartan med u-område. 

För dagvattenhanteringen föreslås bland annat rening via oljeavskiljare och eventuellt filter 
för rännstensbrunnar, från parkeringsytor, P-hus, bensinstation m.m. Minst 30 % av takytan 
på varje bostadshus ska beläggas med tak av sedum, enligt planbestämmelse, vilket bidrar till 
fördröjning. Även klängväxter på solbelysta fasader kan bidra med omhändertagande av 
regnvatten och bidra till en grön och levande stadsdel. Regnvatten från hustak kan samlas upp 
och verka som fördröjningsmagasin.  

Brandvatten 
Brandvattenförsörjningen av området föreslås ske via fyra nya brandposter inom planområdet, 
samt längs huvudvattenledningen (Sweco 2015-06-10). Vid utförande av sprinkleranlägg-
ningar inom området ska de utföras med tank/bassäng. Tankar ska då endast fyllas upp efter 
avstämning med Kungälvs kommun. Utöver detta bör hänsyn tas till att avstånd mellan upp-
ställningsplats för räddningsfordon och berörd byggnads angreppsvägar inte överstiger 50 m.  

Energiförsörjning 
I Kongahälla eftersträvas en låg energianvändning och en god boendekomfort, vilket förtydli-
gas i miljöprogram för området.  

Fjärrvärmeledningar finns inom och i anslutning till planområdet. Tillkommande bebyggelse 
avses anslutas till fjärrvärme. I områdets nordöstra del avses del av befintlig fjärrvärmeled-
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ning förläggas i ny sträckning. Framtida ledningssträckningar inom kvartersmark redovisas på 
plankartan med u-område. 

Kopplingsskåp och transformatorstationer för el och tele placeras så att de får en praktisk och 
integrerad placering i stadsmiljön. Funktionerna bör så långt det är möjligt integreras i nya 
byggnader under förutsättning att de inte förorsakar risker eller störningar för boende och 
verksamma. Några av transformatorstationerna i området kommer att behöva flyttas.  
Nya lägen redovisas på plankartan.  

Avfall  
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. Nytillkommande bostadskvarter ska ansluta till sopsug 
och behöver inte traditionell hämtning av hushållsavfall. För att renhållningsfordon för för-
packningsinsamling ska kunna komma fram behöver dock transportvägar ha en minsta bredd 
av 4,5 meter. Hämtningsfordonen ska inte köra in på gårdar utan hålla sig på utsidan av bygg-
naderna. Gemensamma utrymmen anpassade för kärlhantering och sortering av avfallet, för 
boende och verksamheter ska anläggas.  

Nuvarande återvinningsstation utanför Ica kommer behöva flyttas. Återvinningsstationen är 
välanvänd idag och en god ersättningsplats behövs. Förslaget är att återvinningsstationen 
ersätts med två lägen inom Kongahälla; i nordvästra hörnet inom Kongahälla Västra, samt i 
nordöstra hörnet inom planområdet vid parkeringen. Återvinningsstationen tar ett antal parke-
ringsplatser eller en del av grönytan i anspråk. Parkeringsplatser finns i närheten för besö-
kande, läget är lätt att hitta till men kan innebära viss konfliktpunkt med korsande trafik både 
av personbilstrafik och av lastbilar. Det är inom rimligt gångavstånd till befintlig bebyggelse 
för boende som kommer med cykel eller till fots, samt i nära anslutning till målpunkten livs-
medelsbutik. Transporterna bedöms kunna göra rundkörning på parkeringen vid hämtning.  

Räddningstjänsten  
Beroende på vilken utrymningsstrategi som kommer att tillämpas för byggnaderna inom 
planområdet bör räddningstjänstens tillgänglighet med räddningsfordon beaktas. För utrym-
ning från bostäder via fönster eller balkong med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon ställs 
det krav på bärighet för körvägar och uppställningsplatser samt att åtkomligheten garanteras. 
Planområdets gatunät, övriga körvägar och uppställningsplatser dimensioneras för en minsta 
körbanebredd på 3 meter och att marken klarar 23 tons belastning (axeltryck 100 kN). 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE  

Bedömning av miljöpåverkan 
Kommunen har genomfört en behovsbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och 
miljöbalken 6 kap 11 §. Kommunen bedömer att planens genomförande inte antas innebära 
betydande miljöpåverkan, enligt beslut i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 22 
oktober 2015. 

Vid behovsbedömningen har kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och 
ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget medger inte någon ny användning av området för 
något av de ändamål som anges i PBL, eftersom detaljplanen innefattar befintlig handels-
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anläggning/köpcentrum och parkeringsanläggning. Etableringen av nya bostäder kan eventu-
ellt innebära viss ökning av trafiken inom planområdet. Förväntad ökning är dock liten jäm-
fört med befintlig trafik och väntas således inte ge någon påverkan på bullernivåerna och luft-
föroreningarna inom området.  

Stadsbilden kommer att påverkas genom ny bebyggelse, men förändringen är inte så stor att 
den anses utgöra en betydande miljöpåverkan. Påverkan på bostäderna vad gäller miljökvali-
tetsnorm, buller, vibrationer, närhet till bensinstation utreds i detaljplan. Se avsnitt nedan. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning 
inte behövs för aktuellt planförslag.  

Påverkan på stadsbilden samt solstudier 
Stadsbilden kommer att påverkas genom att delar av de öppna parkeringsytorna ersätts med 
bebyggelse, samt att torget vid Vita Fläcken kompletteras med ytterligare butiksytor. Bebyg-
gelsen kan bidra till kontinuitet i gatu- och stadsbilden och koppla samman Kongahälla med 
nuvarande centrum. Det 16-våningar höga punkthuset i sydost blir ett landmärke i staden men 
också en tydlig markering av Kongahällas östra entré. Därför blir utformningen och gestalt-
ningen av punkthuset extra viktig för stads- och landskapsbilden. Även om punkthuset kan bli 
ett positivt inslag för stadsbilden i stort kan det inverka negativt på närboendes utblickar. 
Solstudier har tagits fram, och visar att befintliga bostäder inom planområdet skuggas under 
ett par timmar under förmiddagen, vilket bedöms acceptabelt. 

         

Vår/höstdagjämning, kl.09              kl.11     kl.13                     kl.17 
 

Störningar 

Buller  

Kongahälla omges av gator med relativt omfattande trafik (Sweco 2013-12-15). Planerad 
byggnation inom Kongahälla Västra ger bullerskydd från motorvägen E6, liksom Ica Maxis 
handelsanläggning ger bullerskydd fån Uddevallagatan.  

För nya bostäder gäller riktvärden för trafikbuller enligt förordning om trafikbuller 
(2015:216). Vid fasad gäller högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå. Om ljudnivån överstiger det 
bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA inte överskrids mel-
lan kl.22-06. För lägenheter om maximalt 35 m2 gäller högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå och 
70 dBA maximal ljudnivå. Dessa lägenheter kan göras enkelsidiga. För uteplats gäller högst 
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Om den maximala ljudnivån på 
uteplats överskrids bör ljudnivån inte överskridas med mer än 10 dB fem gånger per timme 
mellan kl.06-22. 
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 Bullerutredningen (ÅF 2015-12-02, rev 2016-01-11) visar att det är möjligt att uppfylla rikt-
värdena för de flesta bostäderna under förutsättning att de anpassas till bullersituationen, som 
t.ex. lägenheter där hälften av bostadsrummen vänds mot sidan med maximal ljudnivå om 55 
dBA och lägenheter om maximalt 35 m2 i punkthuset, kvarter 14.  

Bullerskyddade uteplatser med maximal ljudnivå om 50 dBA bedöms kunna anordnas som 
iordningställda, gemensamma uteplatser vid kvarteren längs parken. För kvarter 10 bedöms 
det vara möjligt att minska ljudnivån så att 50 dBA kan klaras med lokal avskärmning, t.ex. 
på den ljudskyddade sidan av vinkelbyggnaden i västersol. För punkthuset, kvarter 14, 
bedöms det vara möjligt att nå riktvärdet på taket, med avskärmad gemensam uteplats. 

Industribuller 

Fläktanordningen på Ica Maxis tak är placerad mot öster där inga nya bostäder föreslås. Dess-
utom är fläktanordning nyligen utbytt till en modern anläggning med låg ljudnivå. Därmed 
bedöms inga särskilda bestämmelser krävas, utöver miljöbalkens reglering. 

Påverkan på luft och klimat 

Inom planområdet är det främst trafik som står för påverkan på luftkvalitet och klimat. För 
bostäder ligger stort fokus på möjlighet till hållbart resande och bilsnålt boende, vilket till-
sammans med det centrala läget förväntas dämpa tillkommande biltrafik.  

Genomfartstrafiken förväntas minska i området jämfört med idag, eftersom biltrafiken anpas-
sas mer till gåendes villkor. Genomfartstrafik till centrum avses ske i högre omfattning på 
Uddevallavägen.  

Ökad bebyggelse kan i vissa fall bidra till bättre miljö på kvartersnivå, genom att byggnader 
och grönska kan stoppa vind och föroreningar. Resonemang har förts om bostadshus och han-
del/parkeringshus, riskerar att minska utspädningseffekten för luftföroreningar lokalt vid par-
keringsplatsen, men eftersom parkeringshuset byggs som ett kallgarage och därmed luftge-
nomsläppligt bedöms risken inte stor.  

Planförslagets tillkommande trafik bedöms inte avgörande påverka miljökvalitetsnormerna 
för luft (se tidigare rubrik), mot dagens situation. Men det är viktigt att kontinuerligt arbeta 
med kollektivtrafiksatsningar, gång- och cykelsatsningar m.m. för att var med och minska 
påverkan på luft. 

Vad gäller påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten, planeras oljeavskiljare för hårt trafik-
belastade ytor samt parkeringshus. Andra åtgärder som sedum på husens tak bidrar i strävan 
till fördröjning och rening av dagvattnet. Se även tidigare rubrik.  

Risker 

Stadsdelen påverkas till viss del av risker på grund av transporter med farligt gods på Mar-
strandsvägen samt från bensinstationen inom planområdet. Dessa risker finns beskrivna och 
analyserade i den riskanalys som tagits fram parallellt med planarbetet (Norconsult 2015-10-
20). Marstrandsvägen bedöms endast användas för lokala transporter av farligt gods, huvud-
sakligen brandfarliga vätskor till tankstationer i närheten. Individrisknivån längs vägen har 
beräknats vara acceptabel och inga särskilda skyddsåtgärder krävs under förutsättning att 
brandfarliga vätskor inte ska kunna rinna ner på kvartersmark eller på lokalgatan söder om 
vägen.  
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För att säkerställa detta ska ett skydd anläggas längs kvartersmarken och lokalgatan som grän-
sar mot Marstrandsvägen i norr. Skyddet kan bestå av att en nivåskillnad på minst + 0,25 m 
mot närmaste vägkant uppnås. Nivåskillnaden kan ersättas av en dräneringsränna i delar av 
sträckan, exempelvis vid in/utfarten från området. Om ett drän anläggs så föreslås denna 
anslutas på VA-ledning som går till oljeavskiljare. Planbestämmelse ”skydd” redovisas på 
plankartan. 

Den risk som främst finns på bensinstationer är vid lossning av tankbil. Detta kan vid antänd-
ning leda till en poolbrand. Mc Donalds restaurang är klassad som en s.k. A-byggnad. 
Avståndet från lossningsplats för tankfordon till restaurangen är mer än 25 m och avståndet 
från matarpumpar till A-byggnad är mer än 18 m. Kraven enligt Räddningsverkets handbok 
”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer” är därmed uppfyllda. 

I Boverkets skrift Bättre plats för arbete, anges ett skyddsavstånd på 100 m mellan bensin-
station och bostäder, där 50 meter är kopplad direkt till risken/källan och resterande avstånd 
till miljöaspekter som lukt, buller, ljusstörningar och luftföroreningar. Placeringen av påfyll-
nadsrören/cisternpåfyllning bör inte ligga närmare än 50 meter från bostäder, samlingslokaler, 
skolor och daghem. Riskbilden kan variera något beroende på vilken typ av drivmedel som 
tillhandahålls. I detaljplanen regleras att påfyllnadsrören/cisternpåfyllning inte får placeras 
närmare än 50 meter från bostadskvarter. 

Markmiljö 

Enligt den miljötekniska markundersökningen som genomförts (Golder Associates, 2005) 
föreligger ingen risk för negativ påverkan på människa och miljö vid nuvarande eller framtida 
planerade markanvändning. Vid en exploatering av området kan åtgärder i form av rivning av 
byggnader, avlägsnande av asfalt m.m. dock komma att behöva göras. I övrigt bedöms inte 
några ytterligare åtgärder behöva vidtas inom området.  

Eftersom Mc Donalds avses få en ny placering kan en miljöteknisk undersökning behövas i 
befintligt läge, då detta område inte har undersökts inom ramen för denna utredning. Kommu-
nens miljöenhet bedömer att ingen särskild föroreningsutredning behövs, utan ryms inom 
miljöbalkens ordinarie tillsynsbestämmelser. Markföroreningen inom parkeringen väster om 
Ica, som nämns i utredningen, bedöms härstamma från massor som tillförts området. En 
undersökning av förorenings utbredning sker inför genomförandet av detaljplanen och beva-
kas av kommunens genomförandeorganisation, under tillsyn av miljöenheten. 

Sociala konsekvenser  

Stadsliv och trygghet 
Utvecklingen av planområdet innebär att Kongahälla blir en mer naturlig del av stadskärnan. 
Den nya bebyggelsen kopplar samman västra Kongahälla, Vita Fläcken och Mimers hus och 
vidare mot södra delarna av Kungälvs centrum. Med sammanhängande bebyggelse och stråk 
skapas bättre förutsättningar för centrala Kungälv att kännas levande och tryggt. Fler bostäder 
tillsammans med den fysiska kopplingen med södra centrum och befintliga bostadsområden 
ger ett bättre underlag för befintlig och ny handel och verksamheter. 

En blandning av bostäder och verksamheter gör att människor rör sig i området större del av 
dygnet, vilket ökar trygghetskänslan. Idag kan handelsområdet kännas ödsligt under de mörka 
timmarna på grund av låg användning, men med en utvecklad handel och fler bostäder blir 
området mer upplyst och bebott och tryggheten kan öka.  
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Entréer och fönster i bostadshus bidrar med fler ”ögon” vid offentliga gator och torg. Före-
komsten av lokaler i bottenvåningen som generar rörelseflöden och liv kan också bidra posi-
tivt. För att skapa inbjudande stadsmiljöer där människor vågar röra sig dygnet runt, krävs 
också lättöverskådliga gator och torg och belysning som är jämn och bländfri. 

Ambitionen med föreslaget punkthus om 16 våningar är att det ska bidra till en iögonfallande 
och inbjudande entré till Kongahälla. Med aktuell placering finns samtidigt viss risk för att 
byggnaden bryter siktlinjen och det naturliga rörelsestråket in mot planområdet från centrum 
och Uddevallavägen, vidare som viktigt gångstråk in i handelsområdet västerut. Det är därför 
viktigt med utformning och gestaltning av både byggnader och markbeläggning som bibehål-
ler och understödjer siktlinjer och rörelse mot gångstråket.  

Lekplatser och skolvägar 
Kvarteren längs parken har direkt tillgång till bilfri park- och kvartersmark, för möjlighet till 
säkra lekplatser. Kvarter 7 planeras för upphöjd innergård och för kvarter 14, en gemensam 
gård på taket; men alla bostadskvarter inom planområdet har nära tillgång till parken som en 
stor resurs för alla åldrar.  

För säkrare gång- och cykelvägar t.ex. till skolor i närområdet ska gångfartsgatorna inom 
planområdet utformas för att anpassa trafiken till de gåendes villkor och parken utifrån lämp-
liga och gena gångstråk. Vid ombyggnad av Kongahällagatan ska kvaliteten dessutom höjas 
på ytskikt och utformning med cirkulationsplatser, separat cykelstråk och bredare gångyta. 

Tillgänglighet 
Generellt bedöms området ha goda förutsättningar att leva upp till tillgänglighetskraven för 
funktionshindrade, dels med tanke på att området är plant och dels på grund av möjlighet till 
bil- och cykelparkering nära entréer och offentliga miljöer.  

Busshållplatser finns vid både Uddevallavägen och Kongahällagatan, vilket ger god tillgäng-
lighet till kollektivtrafiken. Tillgängligheten till och inom byggnaderna prövas närmare vid 
bygglovsprocessen.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Planens genomförandetid är fem år från den dag då planen vinner laga kraft. 

GENOMFÖRANDE 
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ända-
målsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av 
detaljplan för Kongahälla Östra, Kungälvs kommun som upprättas av sektor Samhällsbygg-
nad. 

Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Preliminär tidplan  
Beslut om samråd    23 oktober 2015 
Samrådstiden slut    24 november 2015 
Beslut om granskning    1 december 2015 
Granskningstiden slut     5 januari 2016  

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 änd-
ras om ett sådant behov uppkommer. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 

Utbyggnadsordning och etappindelning 
För utbyggnadsordning och tidplan gäller följande målsättningar: 

Norr om ICA finns en byggrätt för ett parkeringshus. För att möjliggöra byggnation av parke-
ringshuset ska McDonalds restaurangbyggnad med tillhörande anläggningar, körvägar och 
parkeringsplatser rivas och ny motsvarande restaurang ska uppföras längre norrut. 

Vid rivning skall först ny restaurangbyggnad för McDonalds uppföras. Därefter skall den 
befintliga restaurangbyggnaden rivas. Vid samma tidpunkt som den nya restaurangbyggnaden 
är färdigställd skall erforderliga trafikåtgärder som avser in- och utfart från Marstrandsvägen 
vara färdiga och tagna i bruk. Under all byggnation samt rivning skall det för McDonalds 
verksamhet finnas ändamålsenlig trafikföring (in- och utfarter etc.) samt erforderliga parke-
ringsplatser. 

En gemensam fasad (s.k. store front), nya entréer och skärmtak på ICAs handelsanläggning 
skall byggas och färdigställas samtidigt som parkeringshuset. 

Befintlig ST1-bensinstation ska ligga kvar på sin nuvarande plats med mindre justeringar i 
läge och planutformning. Åtgärder för ST1 skall vara klara innan den nya McDonalds-restau-
rangen öppnas. 

Byggnation av Kvarter 7 kan starta tidigast 60 månader efter att slutbevis lämnats för Parke-
ringshuset inklusive storefront, nya entréer och skärmtak på ICAs handelsanläggning.  

Cirkulationsplats skall byggas i korsningen mellan Gymnasiegatan och Kongahällagatan. 
Gatan som går från Kongahällagatan mellan kvarter 6 och kvarter 7 fram till cirkulationsplat-
sen skall vara iordningställd till inflyttning av kvarter 6.  
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Marstrandsvägen breddas och anslutande korsningar på sträckan mellan Kungälvsmotet och 
cirkulationen vid Selma Lagerlöfs gata byggs om enligt principritningen nedan. Åtgärderna 
skall vara i drift inom ett år efter att detaljplan östra vunnit laga kraft. 

 

Kvartersindelning 

  
 

Utdrag ur illustrationskartan 

Utdrag ur illustrationskartan: 
korsningen Marstrandsvägen 
(väst-ostlig riktning) – 
Uddevallavägen (nord-sydlig 
riktning)
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Tillgänglighet under produktionstiden 
Tillgänglighet till verksamheter och boende inom fastigheterna Intendenten 1-3, Gärdet 1:22 
och Gärdet 1:21 skall med tillfälliga vägar och erforderlig omdirigering av gång-, cykel- och 
fordonstrafik vidmakthållas med minsta möjliga störning i samband med ombyggnation. 
Räddningstjänstens framkomlighet skall säkerställas. 

Omläggning samt nyanläggning av media följer i stort utbyggnaden av infrastrukturen för 
projektet.  

Ansvar för anläggningar 
Kommunen ansvarar för anläggande och för kommande förvaltning av alla ytor och anlägg-
ningar på allmän plats samt för alla va-anläggningar. Parkeringsanläggningar på kommunägd 
kvartersmark kommer förvaltas av en samfällighetsförening. 

Kommunen ansvarar för byggnation av parkeringshus i tre-fyra plan. De två nedersta planen 
kommer genom officialservitut att upplåtas till ICA som kommer ansvara för framtida drift av 
de två nedersta planen. Kommunen kommer ansvara för drift av plan tre och fyra översta pla-
nen och en gemensamhetsläggning kommer ansvara för drift av gemensamma ytor så som 
trappuppgångar, ramper m.m. 

Kommunen ansvarar för ombyggnation av den yta som betecknas TORG/Evenemangstorg i 
detaljplanen. Torget ska i huvudsak användas som parkering för kunder och besökare till 
verksamheter och handel i omkringliggande fastigheter. Vid enstaka och särskilda tillfällen 
ska torget kunna användas för evenemang och ska därför ha en enkel utformning för att kunna 
vara öppet för olika typer av användning. Användandet av torget ska regleras i kommunens 
allmänna lokala föreskrifter för allmän plats. 

Kungälvs Energi AB ansvarar för genomförande, flytt och skötsel av el-anläggningar, fjärr-
värme och kanalisation för bredbandsledningar. 

Kommunen, eller ett av kommunen ägt bolag, planeras ansvara för genomförande och skötsel 
av sopsugsanläggning. 

Kommunen ansvarar för kompletterande kanalisation för tele och bredband att upplåtas för 
aktuella operatörer.  

Rivning eller flytt av befintliga kundvagnsgarage inom Detaljplanen utförs av ICA. 

Flytt av befintliga skyltar samt nya skyltar på Intendenten 1 utförs av ICA. 

Flytt av befintlig pylon inklusive befintliga skyltar utförs av Kommunen. 

Flytt av tak, pump och databod tillhörande ST1 utförs av ST1. 

Flytt av återvinningsstation inom området utförs av Kommunen. 

Flytt av Snabbladdstation för El-bilar inom området utförs av Kommunen. 

Flytt av transformatorstationer inom området som omfattas av Detaljplanen utförs av Kung-
älvs Energi. 
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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 bygg-
nation och infrastruktur mm. Under projektgruppen ordnas arbetsgrupper efter behov. 

Avtal och överenskommelser 

Befintliga avtal 

Nyttjanderätt på kommunens mark  
Genom exploateringsavtal undertecknat 1997-04-08 har ICA rätt att utan särskild ersättning 
uppföra, bibehålla och underhålla för sin verksamhet erforderligt antal kundvagnsgarage inom 
kommunens parkeringsområde på fastigheten Gärdet 1:20. Nyttjanderätten gäller tillsvidare. 
Den här nyttjanderätten kommer sägas upp innan ytan behöver tas i anspråk för byggnation av 
kvarter 7. ICA har även rätt att i samråd med övriga intressenter på Vita Fläcken uppföra och 
bibehålla en gemensam skyltpelare vid norra infarten.  

Nyttjanderätt på kommunens mark 
Kungälvs energi AB har en avgiftsfri nyttjanderätt för snabbladdstation för elbilar på del av 
kommunens fastigheter Gärdet 1:1 och Gärdet 1:20. Kommunen och Kungälvs energi har i 
samråd under planprocessen bestämt en ny plats för snabbladdstationen på parkering intill 
McDonalds.  

Parkeringstillstånd  
Anställda i handels och verksamhetslokalerna på fastigheterna intendenten 2 och 3 har idag 
parkeringstillstånd som berättigar de anställda att stå mer än 2 timmar inom området. Dessa 
parkeringstillstånd kommer att sägas upp när ytan behöver tas i anspråk och de anställda 
kommer hänvisas till andra parkeringsanläggningar.  

Parkeringsfriköp 

Intendenten 1 
Enligt köpekontrakt, daterat 1979-05-22, har fastighetsägaren genom parkeringsfriköp rätt till 
180 parkeringsplatser. Kommunen garanterar dock enligt exploateringsavtal, undertecknat 
1997-04-08, att fastighetsägaren har tillgång till parkeringsplatser enligt gällande detaljplan 
(1482-P97/5). Fastighetsägaren har erlagt exploateringsbidrag för iordningställande och 
ombyggnad av parkeringsplatser. Fastighetens parkeringsbehov enligt detaljplanen (1482-
P97/5) är 376 p-platser. 

Intendenten 2-3  
Det anges i Köpekontrakt med City i Kungälv fastighetsförvaltning Kommanditbolag 1985-
12-09 att parkeringsfriköp ska ske i samband med bygglov. Sammanlagt har kommunen 
garanterat 125 parkeringsplatser genom parkeringsfriköp i samband med bygglov 1986-06-19.  

Gärdet 1:22 
Genom exploateringsavtal, undertecknat 1997-04-08, garanterar kommunen 15 parkerings-
platser plus tillgång till andra offentligt upplåtna parkeringar. 
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Avtal tecknade under planprocessen och framtida avtal 

Samverkansavtal, ramavtal, markanvisningsavtal 
Kommunen har tecknat samverkansavtal, ramavtal och markanvisningsavtal samt tilläggsavtal 
med de exploatörer som skall köpa och utveckla fastigheter inom detaljplanen. Dessa avtal 
reglerar bland annat försäljningspris, principer för anslutning till fjärrvärme och sopsug, hur 
detaljplanen skall genomföras, detaljplanekostnader, miljökrav, etc. Kommunen kommer att 
upprätta ramavtal, markanvisningsavtal och ev. andra nödvändiga avtal med framtida explo-
atörer som skall köpa och utveckla övrig kvartersmark.  

Intendenten 2 och 3 som ägs av City i Kungälv fastighetsförvaltning KB. 
Kommunen och Cityfastigheter KB kan teckna ett exploateringsavtal för att reglera betalning 
för ytterligare byggrätter, parkeringar, fastighetsbildningsfrågor, ekonomi och ev. andra nöd-
vändiga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen. Kommunen kan också som alter-
nativ till exploateringsavtal ta ut en planavgift för ytterligare byggrätter som utfaller när fas-
tighetsägaren får bygglov och teckna överenskommelse med fastighetsägaren gällande fastig-
hetsbildningsåtgärderna. 

Gärdet 1:22 som ägs av Svenska McDonalds AB. 
Kommunen och Svenska McDonalds AB ska teckna ett exploateringsavtal för att reglera 
byggnation, parkeringar, fastighetsbildningsfrågor, rivning, ekonomi och ev. andra nödvän-
diga åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen.  

Gärdet 1:21 som ägs av ST1 Sverige AB. 
Kommunen och ST1 Sverige AB ska teckna ett exploateringsavtal för att reglera byggnation, 
fastighetsbildningsfrågor, ekonomi och ev. andra nödvändiga åtgärder som krävs för att 
genomföra detaljplanen. 

Intendenten 1 som ägs av ICA Fastigheter Sverige AB. 
Kommunen och ICA Fastigheter Sverige AB ska teckna ett exploateringsavtal för att reglera 
byggnation av infrastruktur, parkeringar, fastighetsbildningsfrågor och ev. andra nödvändiga 
åtgärder som krävs för att genomföra detaljplanen. 

Ett avtal skall tecknas mellan Kommunen och ICA Fastigheter Sverige AB ang. anläggande 
och drift av parkeringshus norr om ICA. 

Ett avtal skall tecknas mellan Kommunen och ICA Fastigheter Sverige AB ang. bildande av 
3D-fastighet. 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. Ansökan om fastig-
hetsbildning, 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 inom planområdet, se fastighetsägarförteckning. 
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Erforderlig fastighetsbildning 
De olika kvarteren bildas/ombildas efter försäljning till egna fastigheter. Detta kan ske genom 
avstyckningar och/eller fastighetsregleringar.  

Gärdet 1:22 (Svenska McDonalds AB) 
Fastigheten ska ombildas så att den stämmer överens med detaljplanen, detta kan ske med 
fastighetsreglering. 

Gärdet 1:21 (St1 Sverige AB) 
Gränsen för fastigheten behöver justeras med hjälp av fastighetsreglering så att fastigheten 
stämmer överens med detaljplanen. 

Intendenten 1 (ICA fastigheter Sverige AB)  
Gränsen ska fastighetsregleras så att fastigheten stämmer överens med detaljplanen. 

Intendenten 2 (City i Kungälv fastighetsförvaltning KB) 
Gränsen för Intendenten 2 ska fastighetsregleras så att fastigheten stämmer överens med 
detaljplanen. 

Intendenten 3 (City i Kungälv fastighetsförvaltning KB) 
Gränsen för Intendenten 3 ska fastighetsregleras så att fastigheten stämmer överens med 
detaljplanen. 

Byggrätterna för butiker/inglasad uteservering mellan Intendenten 1 och 2 fastighetsregleras 
förslagsvis till någon angränsande fastighet alternativt avstyckas till egen fastighet. 

Kvarter 6 
Ett 3D-utrymme ska skapas i fastigheten Gärdet 1:20 under allmän plats, gångfartsområde för 
parkeringshus tillhörande kvarter 6. 

Kommunen kommer att ansöka om de lantmäteriförrättningar som krävs för att genomföra 
detaljplanen. 

Markförvärv  
Kommunen 
Kommunen skall lösa in all mark som är utlagd som allmän plats och som kommunen inte 
redan äger. Det gäller bland annat samfälligheten Intendenten s:1 (TORG), del av intendenten 
3 (GÅNGFARTSOMRÅDE) samt delar av Intendenten 2 och 3 (TORG). Detta kan regleras i 
exploateringsavtal/överenskommelser mellan Kommunen och fastighetsägaren till respektive 
fastighet. 

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 fas-
tigheter Sverige AB och Samfälligheten Intendenten s:1, detta bör regleras i avtal mellan sam-
fälligheten Intendenten s:1 och City i Kungälv fastighetsförvaltning KB, samt mellan ICA 
Sverige fastigheter AB och City i Kungälv fastighetsförvaltning KB. 
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ICA fastigheter Sverige AB 
ICA fastigheter Sverige AB ska förvärva del av Gärdet 1:1 (Kommunen) för att möjliggöra 
lastgård/infartsgata enligt detaljplan. 

ICA fastigheter Sverige AB ska förvärva del av Gärdet 1:20 (Kommunen) för att möjliggöra 
nytt skärmtak på sin byggnad. 

Svenska McDonalds AB 
McDonalds Sverige AB ska förvärva mark av Gärdet 1:21 (St1 Sverige AB), Gärdet 1:20 och 
Gärdet 1:1 (Kommunen) för att möjliggöra byggnation av ny restauranganläggning. 

Gemensamhetsanläggningar 
För de bostadskvarter som kommer att innefatta flera fastigheter bör gemensamhetsanlägg-
ning bildas för att reglera gemensamma anläggningar såsom gård, eventuellt garage, tekniska 
anordningar etc. 

Intendenten ga:2 ska upphävas eftersom gemensamhetsanläggningen inte får någon funktion 
när ytorna skall ingå i allmän plats.  

Gemensamhetsanläggning skall bildas för drift av ytor som ska förvaltas gemensamt av 
Kommunen och ICA så som ramper, trapphus, hiss m.m. tillhörande parkeringshuset norr om 
fastigheten Intendenten 1.  

Gemensamhetsanläggning skall bildas och omfatta markparkeringar, områdena är markerade 
med (g) i detaljplanen dvs väster om Intendenten 1, parkering i bottenvåning på kvarter 7 och 
markparkeringen öster om fastigheten Gärdet 1:22. Gemensamhetsanläggningens syfte är att 
tillgodose besök- och kundparkering till handel och verksamheter inom detaljplanen. Ingå-
ende fastigheter i gemensamhetsanläggningen ska vara de fastigheter som har möjlighet att 
bedriva handel eller verksamheter, dvs samtliga fastigheter inom detaljplanen förutom kom-
munägda och Gärdet 1:21 (St1). Andelstal ska sättas efter nytta och förväntad användning av 
gemensamhetsanläggning. 

Anläggningsförrättning utförs av Lantmäteriet. Kommunen ansöker om förrättning och kost-
naderna ska fördelas på ingående fastigheter efter nytta och användning av gemensamhetsan-
läggningen. 

Ledningsrätt 
De allmänna ledningar som går genom mark som skall bli kvartersmark i detaljplanen skall 
säkerställas med ledningsrätt. Om det skulle visa sig vara nödvändigt med nya allmänna led-
ningar genom kvartersmark skall även de säkras genom ledningsrätt.  

Befintlig fjärrvärmeledning över parkeringen i planområdets nordöstra del kommer flyttas och 
ledningsrätt måste därför också flyttas (U-område i plankarta). 

Genom planområdet går en rikstelekabel. Det enda som blir kvar av det ledningsstråket efter 
detaljplanens genomförande är en hundrapartskabel som måste läggas om. Befintlig lednings-
rätt för rikstelekabel ska därför flyttas. Kommunen ansöker om och bekostar flytt av lednings-
rätt. 
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Servitut 
Servitut ska bildas för att säkerställa allmänhetens rätt till gångtrafik under ICA:s planerade 
skärmtak. Servitutet ska vara till förmån för lämplig kommunal fastighet och ska belasta fas-
tigheten Intendenten 1. I exploateringsavtal/överenskommelse mellan Kommunen och ICA 
ska anges hur driften av gångstråket ska ske. 

Två servitut ska bildas för att säkerställa allmänhetens rätt till gångtrafik på fastigheten Inten-
denten 2, dels under portik men också på övriga ytor kring byggnaden på fastigheten Inten-
denten 2. Båda servituten ska vara till förmån för lämplig kommunal fastighet och ska belasta 
fastigheten Intendenten 2. Parterna ska träffa överenskommelse om drift och skötsel av dessa 
ytor. 

Samtliga servitut ovan ska bildas i enlighet med x-markerade områden i detaljplanen. 

Ett officialservitut till förmån för fastigheten Intendenten 1 ska skapas för rätt till parkering på 
plan 1 och 2 i parkeringshuset norr om ICA. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Detaljplaneekonomi 
Detaljplanekostnader skall betalas av 
samtliga bostadsexploatörer inom plan-
området samt av ICA Fastighets AB och 
andra aktörer som ianspråktar nya bygg-
rätter i detaljplanen. Detta regleras i explo-
ateringsavtal mellan Exploatö-
rerna/Fastighetsägare och kommunen.  

För nya byggrätter avsedda till småbutiker 
placerade på Intendenten S:1 (rött marke-
rade på bild intill) finns inget plankost-
nadsavtal tecknat. För dessa byggrätter 
utgår planavgift vid erhållet bygglov.  

   

Exploateringskostnader och 
ekonomisk helhetsbedömning 
Kommunen har intäkter i form av försäljning av kvartersmark/byggrätter. Samtliga byggher-
rar som bygger bostäder inom Kongahälla ska utöver priset för marken också erlägga en gatu-
kostnadsersättning och en plankostnad till Kommunen. Kommunen har kostnader för åtgärder 
på infrastruktur, parkering, rivning av befintliga ledningar, rivning av byggnader och grönom-
råden. Till detta kan läggas kostnader för projektutveckling samt övriga fastighetskostnader. 

Kostnader för va-ledningar som försörjer fastigheterna belastar va-verksamheten. Va-anlägg-
ningen 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 
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anslutningsavgift. Kostnader för olika typer av ledningar såsom fjärrvärme, el och bredband 
belastar respektive ledningsägare. Dessa kostnader finansieras genom olika typer av anslut-
ningsavgifter och/eller av löpande avgifter för brukande av respektive anläggning.  

Parkeringar och parkeringsanläggningar kommer i huvudsak finansieras genom intäkter från 
markförsäljning och parkeringsfriköp. ICA Fastighets AB och parkeringskollektivet kommer 
också att finansiera delar av parkering.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 
Intendenten 1, ägs av ICA Fastighets AB 
Enligt P-normen för detaljplanen så ska Intendenten 1 ha X antal parkeringar, därutöver har 
fastighetsägaren till Intendenten 1 framställt ett behov av ytterligare 135 parkeringsplatser 
som ska tillgodoses i parkeringshuset som ska byggas norr om Intendenten 1 samt på mark-
parkeringen väster och norr om Intendenten 1. Fastighetsägaren till Intendenten 1 ska stå 
kostnaderna för byggnation av 135 parkeringsplatser i parkeringshuset norr om ICA. 

Åtgärder på egen byggnad (skärmtak, nya entréer, stor front). 

Plankostnader för de byggrätter ICA förvärvar. 

Kostnader för mark ICA förvärvar. 

Exploateringsbidrag till Kommunen för breddning av utfart. 

Ovanstående frågor regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och ICA Fastighets AB. 

Gärdet 1:21, ägs av St1 Sverige AB 
Kostnader för värdehöjande åtgärder på anläggning. Kommunen ska finansiera ombyggnation 
för St1 så att de motsvarar dagens befintliga anläggning dvs Flytt av ID-stolpe, skyltarbeten, 
markarbeten, flytt av databod, rivning av befintligt skärmtak och demontering av pumpö, nytt 
skärmtak, ny pumpö samt rördragning för 3 produkter.  

Kommunen och ST1 ska dela lika på kostnaden för montage av 3 st mätare. 

Ovanstående frågor regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och St1 Sverige AB. 

Gärdet 1:22, ägs av Svenska McDonalds AB  
Kommunen ska finansiera ombyggnation för McDonald´s så att de motsvarar dagens befint-
liga anläggning. Kommunen skall finansiera rivning av befintlig restaurang samt byggnation 
av ny restaurang, nya eller förändrade angöringar, kör- och parkeringsytor, planteringar och 
eventuellt andra kostnader förknippade med genomförandet av den nya detaljplanen.  

För att inte McDonald´s ska förlora omsättning pga ombyggnationer ska inte befintlig restau-
rang rivas för än ny restaurang har öppnat. 

Ovanstående frågor regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och Svenska McDonalds 
AB. 

Intendenten 2 och 3, ägs av City i Kungälv Fastighetsförvaltning KB.  
Antalet tillgängliga parkeringsplatser för fastigheterna Intendenten 2 och 3 kommer inte för-
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ändras i förhållande till parkeringsfriköp (125 st i samband med bygglov 1986-06-19). De 
parkeringsplatser som är avsedda för boende och kontor kommer att omlokaliseras till ett nytt 
parkeringshus norr om ICA. Idag har boende och verksamma gratis parkering, detta kommer 
att förändras. Betalning för parkering kommer ske enligt gällande taxa, fastställd av Kungälvs 
kommun. Övergångsregler kommer att gälla för boendeparkeringar som ska omlokaliseras. 
Om fastighetsägaren anser att behovet är högre än 125 parkeringsplatser så finns allmän plats 
att tillgå i direkt anslutning till fastigheterna där parkering får ske på de villkor som skyltas på 
platsen. 

Detaljplanen medför att kommunen skall lösa in de delar av Intendenten 2 som i detaljplane-
förslaget är utlagt som allmän plats.  

Ovanstående frågor kan regleras i avtal mellan kommunen och City i Kungälvs Fastighetsför-
valtning KB.  

Intendentens samfällighetsförening 
Kommunen föreslås ta över de ytor som ägs av Intendentens samfällighetsförening och som 
föreslås bli allmän plats i detaljplanen. Därför kan samfällighetsföreningen upphöra och 
kommunen kommer ta över framtida driftkostnader på de delar som blir allmän plats. 

Framtida driftskostnader 
Kommunen svarar för driftskostnader för anläggningar på allmän plats och kvartersmark till-
hörande kommunen.  

Idag sköter Kommunen driften av parkeringsytorna öster om McDonalds och väster om ICA. 
Eftersom gemensamhetsanläggning kommer bildas för dessa ytor kommer driftkostnaden att 
förflyttas från Kommunen till fastighetsägare vars fastigheter får andelar i gemensamhetsan-
läggning efter nytta och användning av gemensamhetsanläggning. 

Kommunen kommer ta över de ytor som ägs av Intendentens samfällighetsförening och som 
anges som allmän plats i detaljplanen. Samfälligheten kan då upphöra och på så sätt flyttas 
driftkostnaderna från Samfällighetsföreningen till 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 byggs inom området. Många befintliga ledningar hamnar under nya bygg-
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rätter och måste därför slopas. Ny tryckledning för spillvatten som avleds från östra delen av 
Kungälv byggs längs Uddevallavägen och Kongahällagatan. Befintlig tryckledning inom 
området måste slopas. 

Dagvatten 
Ett nytt ledningsnät byggs upp inom området.  
Idag utgörs stora delar av det aktuella planområdet av hårdgjorda ytor i form av hustak, 
asfalterade parkerings- och inlastningsytor, samt gatumark. I samband med ombyggnad och 
förtätning av området kommer också i princip alla nuvarande grönytor i den norra delen av 
området att hårdgöras i form av parkeringsplatser, vägar eller nytt parkeringshus. Detta kom-
mer att öka det avrinnande flödet från område t ytterligare jämfört med nuvarande förhållan-
den. Infiltrationsmöjligheterna i området är mycket små. 

Dagvatten från parkeringsytor, parkeringshus (vid öppet takutförande), 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 grönytor endast kom-
mer att innehålla relativt små föroreningsmängder och därför kan avledas direkt till recipien-
ten utan någon rening. 

Delar av området föreslås därför utföras med delvis dubbla dagvattensystem för att särskilja 
dagvatten med reningsbehov eller utan reningsbehov.  

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.  

Höjdsättningen av området är viktig och måste utformas så att instängda områden utan natur-
liga avrinningsvägar undviks. Delar av området (främst i den norra delen) är idag att betrakta 
som instängt.  

El 
Den befintliga nätstationen vid McDonalds rivs då den kommer i konflikt med nytt parke-
ringshus. En ny nätstation uppförs i grönytan mellan Marstrandsvägen och McDonalds drive 
thru.  

Befintlig nätstation vid parkeringsplatsen sydsydväst om ICA Maxi rivs och en ny nätstation 
uppförs i anslutning till evenemangstorget. 

De högspänningskablar som korsar området mellan Marstrandsvägen och Kongahällagatan 
kommer att behöva läggas om då de kommer i konflikt med de planerade fastigheterna.  

Elkablarna i Uddevallavägen kan komma att behöva läggas om på grund av trädplanteringar. 
Detsamma gäller för elkablarna utmed Kongahällagatan. Utmed Kongahällagatan kommer 
även elkablar i konflikt med de planerade fastigheterna och de behöver läggas om.  

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 områ-
det. Det kommer att gå en serviskabel till varje fastighet. 
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Eventuella elledningar inom gångfartsområdet ska förläggas mellan 3D-utrymme för parke-
ringshus och marknivå. 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeledningar finns i anslutning till planområdet. Nya fjärrvärmeledningar kommer att 
byggas ut inom området.  

Opto- och teleledningar 
Nya optoledningar 
Tomrör för optoledningar kommer att dras till de planerade husen i området.  
 
Befintliga opto och teleledningar 
Genom planområdet går en rikstelekabel. Det enda som blir kvar av det ledningsstråket efter 
detaljplanens genomförande är en hundrapartskabel som måste läggas om. I samma lednings-
stråk ligger även en ledning som går till Kungälvs sjukhus. Den skall läggas om samtidigt 
med att det som blir kvar av rikskabeln läggs om. Kablarna ska vara i drift under omlägg-
ningen. Befintlig ledningsrätt för rikstelekabel ska därför flyttas. 

Eventuella el- och teleledningar inom gångfartsområdet ska förläggas mellan 3D-utrymme för 
parkeringshus och marknivå. 

Snabbladdstation Elbil 
Kungälvs energi har idag en snabbladdstation för elbilar intill McDonalds parkering. Befintlig 
snabbladdstationsanläggning behöver flyttas för att kunna genomföra detaljplanen. Ladd-
ningsstationsanläggningen flyttas till ny placering inom parkeringsytan vid McDonalds. 

Sopsug 
Ledningar till sopsugsanläggningen anläggs allt eftersom övrig infrastruktur byggs ut. Termi-
nalbyggnaden anläggs inom den västra detaljplanen för Kongahälla 

Avfall 
Nuvarande återvinningsstation utanför ICA kommer flyttas men blir kvar inom planområdet. 

Gator 
Inom planområdet byggs en ny gatustruktur upp enligt principer i illustrationskartan och 
gestaltningsprogrammet. 
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Parkering 
Byggrätt ges för ett parkeringshus i fyra plan omedelbart norr om fastigheten Intendenten 1 
(ICA:s handelsanläggning). Detta i kombination med markparkeringar ska täcka behovet av 
parkeringsplatser för besökare till handelsområdet och McDonalds.   

Kvarter 3 
Boendeparkering för kvarter 3 kommer att ske i eget underjordiskt garage alternativt genom 
parkeringsfriköp i parkeringshuset norr om Intendenten 1 och på vissa gator inom Kongahälla, 
avgift för de boende tillkommer. Parkering för besökare till handel och verksamheter kommer 
att lösas i gemensamhetsanläggning för parkeringen väster om Intendenten 1 och inom 
TORG.  

Kvarter 6 
Boendeparkering för bostäder i kvarter 6 ska främst ske i parkeringsgarage under mark inom 
egen fastighet. Parkering som inte ryms i garage under mark inom egen fastighet kan friköpas 
på kommunens parkeringsanläggningar dvs på gator inom Kongahälla och i parkeringshus 
norr om fastigheten intendenten 1, avgift för de boende tillkommer. Parkering för besökare till 
handel och verksamheter kommer att lösas i gemensamhetsanläggning för parkeringen väster 
om Intendenten 1 och inom TORG. 

Kvarter 7  
Boendeparkering för kvarter 7 kommer genom parkeringsfriköp att ske i parkeringshuset norr 
om Intendenten 1, avgift för de boende tillkommer. Parkering för besökare till handel och 
verksamheter kommer att lösas i gemensamhetsanläggning för parkeringen väster om Inten-
denten 1 och inom TORG. 

Kvarter 10  
Boendeparkering kommer att kunna ske på vissa gator ihop med parkeringshuset norr om 
fastigheten Intendenten 1 genom att de boende erlägger en avgift. Parkering för besökare till 
handel och verksamheter kommer att lösas i gemensamhetsanläggning för parkeringen väster 
om Intendenten 1 och inom TORG. 

Kvarter 14 
Boendeparkering för kvarter 14 kommer genom parkeringsfriköp att ske i parkeringshuset 
norr om Intendenten 1, avgift för de boende tillkommer. Parkering för besökare till handel och 
verksamheter kommer att lösas i gemensamhetsanläggning för parkeringen väster om Inten-
denten 1 och inom TORG. 

Boende och besökare med funktionshinder ska få plats att parkera nära viktiga målpunkter. 

Intendenten 1 (ICA Maxi) 
Enligt P-normen för detaljplanen så ska Intendenten 1 ha X antal parkeringar, därutöver har 
fastighetsägaren till Intendenten 1 framställt ett behov av ytterligare 135 parkeringsplatser. 
ICA Maxi:s parkeringsbehov kommer att lösas i huvudsak i parkeringshus norr om Intenden-
ten 1. Resterande parkeringsbehov ska lösas i gemensamhetsanläggning för parkeringen väs-
ter om Intendenten 1 och inom TORG. Fastighetsägaren till intendenten 1, ICA fastigheter har 
rätt att inom detaljplanen ha X antal platser. 
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Intendenten 2 och 3 (City i Kungälv Fastighetsförvaltning KB) 
Boende- och verksamhetsparkering kommer ske i parkeringshus norr om intendenten 1 (ICA) 
Parkering för Besökare och kunder till verksamheter kommer att lösas i huvudsak i gemen-
samhetsanläggning för parkeringen väster om Intendenten 1(ICA) och inom TORG. 

Gärdet 1:22, ägs av Svenska McDonalds AB  
Parkering för Besökare och kunder till verksamheter kommer att lösas i huvudsak i gemen-
samhetsanläggning för parkering Öster/söder om sin egen fastighet. 

Reglerna för parkering inom Kongahälla skall tas fram i samråd med befintliga och nya fas-
tighetsägare och samordnas med övriga parkeringar i stadskärnan i Kungälv samt Kungälvs 
parkeringspolicy.  

Tillfälliga parkeringar 
För att klara tillgängligheten och parkeringsbehovet, innan parkeringshuset är utbyggt, för 
befintliga och nya fastigheter inom planområdet kommer temporära trafiklösningar och parke-
ringar behöva anordnas. Verksamhetsutövare skall kunna bedriva sina verksamheter så bra 
som möjligt under hela utbyggnadstiden och boende skall ha tillgång till godtagbar parkering 
även under utbyggnadstiden.  

Krav på bebyggelsen 
En gemensam grundstandard för miljö respektive gestaltning på byggnader är framtagen i 
samverkan mellan kommun och byggherrar (se miljöprogram och gestaltningsprogram).  

Miljöprogrammet består av mål för fem områden; energi, mobilitet, avfall, grönytor och vat-
ten 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 bygg-
processen. Inför varje ny utbyggnadsetapp ska en avstämning ske av riktlinjerna för att tillgo-
dose 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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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
En projektgrupp inom kommunen har medverkat i planarbetet. I samarbete med kommunens 
planavdelning har kommunen anlitat Norconsult AB för att ta fram planhandlingarna. Plan-
handläggare på kommunen har under huvuddelen av planarbetet varit Matilda Svenning. 
Medverkande från Norconsult är uppdragsledare Gunnar Håkansson, samt handläggare 
Emmali Jansson, Janna Bordier, Moa Lipschütz samt Karin Edeskog. 

Till innehållet vad gäller genomförandebeskrivningen har bidragit: 
Amanda Staf, Kungälvs kommun, Kommunledningssektorn 
Matilda Svenning, Kungälv kommun, Samhällsbyggnad 
Sune Karlsson, Kungälvs kommun, Samhällsbyggnad 
Björn Carlsson, Kungälvs kommun, Kommunledningssektorn 
Anders Bergquist, Bergquist Mark och Exploatering AB 
Stephan Ekstedt, Utveckla Staden AB 
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