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INTRODUKTION
Kongahälla i Kungälv

Uppdraget

Kungälvs kommun har uppdragit åt Mediator AB genom
Prof. Arkitekt Ole Reiter att svara för arbetet att föreslå en
samlad gestaltning av bebyggelsen inom Kongahälla och
de offentliga rum som är av betydelse för Kongahällas
utformning som en del av Kungälv. Arbetet skall utgöra en
fristående del i det pågående arbetet med olika delprojekt
inom Kongahälla samt med pågående arbete med
detaljplanering för stadsdelen.

Gestaltningsprogrammet är utarbetad som slutsatser
av arbetet i en arbetsgrupp med företrädare för aktuella
byggherrar genom deras arkitekter samt representanter från
kommunen. För slutsatserna svarar rapportens författare.
Rapportens illustrationer är utförda av arkitektkontoren som
medverkat i arbetet. Det aktuella arkitektkontoret är angivet
under respektive bild. Författare till rapporten är Ole Reiter,
Mediator AB. För rapportens layout svarar White arkitekter i
Malmö.

Föreliggande rapport utgör en redovisning av uppdraget.
Först anges först vissa utgångspunkter för arbetet. Därefter
kommer rapportens huvuddel, uppdelad i synpunkter på
planen och sedan en kortfattad redovisning avseende
gestaltning och karaktär på bebyggelse och offentlig utemiljö
i Kongahälla med ett antal illustrationer och principiella
resonemang.
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Introduktion / utgångspunkter

illustration White arkitekter

illustrationsplan till samrådsförslag
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detaljplan med kvartersnumrering
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Kungälvs kommun har efter genomförd anbudstävling
förhandlat fram fyra samverkansavtal för en första etapp
inom projekt Kongahälla. Samverkansavtal föreligger med KF
Fastigheter AB, Förbo AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder och
Riksbyggens ekonomiska förening. Avtalen omfattar sex av
områdets totalt elva kvarter (KF:s anläggning inräknad)
Samverkansavtalen ska följas av slutliga markanvisningsavtal
som kommer att behandlas av kommunfullmäktige i
samband med att detaljplanen antas, preliminärt februari
2010. Enligt samverkansavtalet ska byggherrarna bl.a.
utse ett arkitektkontor för respektive kvarter för att
tillsammans med Mediator AB utveckla planen och den
kommande bebyggelsen i ett gestaltningsprogram. Det
är detta arbete som genomförts inom ramen för den sk
”gestaltningsgruppen”.
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NA

Arkitekturen - ska präglas av modernitet, öppenhet och
med stor omsorg om platsens förutsättningar.

Introduktion / Bakgrund

Materialen - ska upplevas som levande och varma men
där det också ska finnas utrymme för kontraster. Trä och
betong, tegel - stål, sten- och skivmaterial. LCC-analys
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kvarter 7

Kongahälla skapas en ny levande stadsdel med
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medidentitet.
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Färgsättningen - ska också den utgå från den omkringliggande bebyggelsen. Den idag huvudsakligen ljusa färgskalan kan dock med fördel kompletteras med kontrasterande kulörer. Det kan vara alltifrån grafitgrå eller till och
med svarta partier och detaljer, till mer kulörstarka tegelfaRiksbyggens visioner för en ny stadsdel.
sader.
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Lägenheterna

I Kongahälla skapas en ny levande stadsdel med
egen identitet. Med en kvartersstruktur som ram
ges utrymme för en rik och varierad bebyggelse.
Byggnaderna ligger i anslutning till vackra parkrum. Bebyggelsen är miljöanpassad utifrån ett
kretsloppstänkande och har låg energiförbrukning. I den nya stadsdelen samverkar boende,
handel och andra verksamheter i en levande
stadsmiljö. Kongahälla förstärker och kompletterar Kungälvs stadskärna med nya möjligheter.
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Belysningen

I stadsdelen ﬁnns olika typer av rum med varierade karaktärer.
Täta gator med handel och verksamheter, torg,
prunkande gröna gårdar och parkstråk med
vattendrag ger varierade och intressanta upplevelser. Blandningen av offentliga, halvprivata
och privata stadsrum, gör stadsdelen öppen och
intressant för besökaren såväl som trygg och
säker för de boende.
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Vy frå

Vy från Kongahällagatan mot parken och kvarter 10.

SKISS TRYGGHETSBOENDE KVARTER 7

Det vackra parkrummet som sträcker sig genom
Kongahälla är en fantastisk tillgång både för de
boende i området och för besökare. Restaurang
och konditori bidrar till att skapa ett folkliv i parken. Vattnet som rör sig genom parken är förstås
en extra kvalitet.

NYA KONGAHÄLLA
Rekreation

NYA BOSTÄDER KONGAHÄLLA, KUNGÄLV - ANBUDSSKISS KVARTER 7

2008-07-03

Det vackra parkrummet som sträcker sig genom
Kongahälla är en fantastisk tillgång både för de
boende i området och för besökare. Restaurang
och konditori bidrar till att skapa ett folkliv i par2008-07-03
ken. Vattnet som rör sig genom parken är förstås
en extra kvalitet.

Rekreation

anbud paket 1

sfull förvaltning - innebär en helhetssyn på hela byggpros innehåll och utformning till hur bostäderna planeras och
astigheterna förvaltas genom hela livscykeln.
att skapa en god boendemiljö, en långsiktig förvaltningsv produktion.
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Gestaltning
Den nya stadsdelen Kongahälla får en egen
tydlig karaktär. Området får en stadsmässig
utformning där gröna gårdar och parkstråk bildar
en effektfull kontrast till en geometriskt stram bebyggelse. Utformningen av gaturum och torgytor
bidrar till områdets stadsmässighet.

Kvar
tidigt
utfor
bygg
varia
kuler
mark

Kvarteren har en stram och enkel geometri samtidigt som det skall medges en stor variation vid
utformning av de enskilda byggnaderna. Olika
byggherrar och arkitekter bidrar till att skapa
variation inom givna ramar. Byggnaderna artikuleras tydligt mot gatorna med offentliga delar i
markplan och ovanliggande bostäder.

älv främjar en livsstil utan bil och detta har präglat bebygvi utgår från de gröna uterummen - en plats för aktiviteter

al utgår från livscykelkostnadsanalyser så att miljöanpaska system bedöms med ett längre tidsperspektiv än vad

Vy mot parken och kvarter 10.

ra hus innebär ett boendeengagemang dvs. att hyresgäsvaltningen av husen.
miljön och främjar en livsstil för hållbar utveckling. Byggmot parken och kvarter 10.
att ha en aktiv roll för att utveckla hyresgästernasVyansvar
Vy mot KV. 5 - sedd över Bäckparken
lägenhet
 och gemensamhetsanläggningar.

Lägenhetslösningar exempel

axplock av illustrationer
från anbuden
2-spännare

Boende
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SKISS HUS I PARK KVARTER 5

3-spännare

Lägenhetslösningar exempel

Gest

Den nya bebyggelsen får stora boendekvaliteter.
Kvarteren innehåller ett varierat utbud av lägenheter med olika storlekar och karaktär. Solvärden
har studerats och den föreslagna utformningen
ger goda solvärden i boendemiljön. De västra
(4 och 8) kvarterens större gårdsmått bidrar till
detta.

Gestaltningsarbetet

Utgångspunkter för gestaltningsarbetet
Anbudstävlingen innehöll förslag från respektive byggherre i
enlighet med samrådsförslaget till ny detaljplan.
Samrådsförslagets kvartersbebyggelse innebar bebyggelse
i fem våningar i en kvartersbebyggelse med i huvudsak
slutna kvarter. En följd av förslaget var låga solvärden och
bristande kontinuitet i parkrummet på grund av Bäckparkens
förskjutning i den nya stadsdelen. Vidare innebär
samrådsförslaget lokalgator för trafik och parkering samt
genomfartstrafik i Bäckgatans förlängning.
Anbud till kommunen innehöll förslag till utformning av
bebyggelsen. Arkitektförslagen i respektive anbud har dock
inte legat till grund för kommunens utvärdering av anbuden.
Anbud har antagits för kvarteren 4, 5, 6, 9 och 10 samt
för handelskvarteret. Byggherrarna har utsett arkitekter
för respektive kvarter. För kvarter 5, som delas mellan
Riksbyggen och Förbo, har två arkitektkontor arbetat med
var sina delar av kvarteret. Kommunen har valt att låta
kvarteren 7 och 8 ingå i gestaltningsarbetet och följaktligen
utsett arkitekter att ingå i det fortsatta gestaltningsarbetet
oberoende av att byggherre för dessa kvarter ännu inte
utsetts.
De arkitektkontor som medverkat i ”gestaltningsgruppens”
arbete är EFEM arkitektkontor AB (kvarter nr 4, Riksbyggen),
Mareld Landskapsarkitekter AB/DTH Arkitekter och
Pyramiden Arkitekter AB (kvarter nr 5, Riksbyggen och
Förbo), KUB Arkitekter AB (kvarter nr 6, Riksbyggen),

KANOZI Arkitekter AB (kvarter nr 7, kommunen), White
arkitekter AB (Gbg) (kvarter nr 8, kommunen), QPG
AB (kvarter nr 9, Förbo och Kungälvsbostäder) och
Metro Arkitekter (kvarter nr 10, Kungälvsbostäder). För
handelskvarteret (KF Fastigheter) har deltagit Arkitekterna
Krook & Tjäder och för den offentliga miljön i Kongahälla,
White arkitekter AB i Malmö i samarbete med Mediator AB.
Mål för gestaltningsarbetet
Inför arbetet med gestaltning av stadsdelens
bebyggelse och som förberedelse för det gemensamma
gestaltningsarbetet med byggherrarnas arkitekter
genomfördes workshops med kommunens handläggare.
Det utkast till gestaltningskrav som blev resultatet tar sin
utgångspunkt i ett Kongahälla med egen identitet.
Med detta avses en ”egen gestalt” som ska upplevas
som ”kungälvsk” utan att härma den äldre stadskärna.
Bebyggelsen ska utformas som ”en modern småstad” med
en blandning av lokal gemenskap och stadsliv.
Vidare ska Kongahälla vara ”en del av staden”, inte en
stadsdel. Betoningen ligger på önskemålet att denna del av
Kungälv ska upplevas som en integrerad del av staden. Det
innebär att Kongahälla ska upplevas som en mötesplats för
alla stadens invånare och besökare. Och det innebär vidare
att gränszonerna mellan Kongahälla och staden i övrigt ska
ägnas särskild omsorg.

Slutligen önskade man att Kongahälla ska bli varierad med
avseende på såväl upplåtelseformer som verksamheter,
aktiviteter och upplevelser för boende och besökare. En
stadsdel präglad av ”komplexitet”. Begreppet förklaras
nedan. Dessutom ska Kongahälla ge uttryck för en
miljömedveten och en klimatmedveten livsstil.
Diskussionen av begrepp som variation och komplexitet
(se illustrationer ”variation”, respektive ”komplexitet”) ska
ses som ett uttryck för önskan att fjärma sig från den
hittillsvarande rationella och ”ordnade” arkitekturen som
kännetecknar stora delar av relativt homogens stadsdelar.
De senaste årtionden av försök till mer variation i arkitekturen
upplevs som främst ”kosmetisk”. Den innebär i regel en
slags modulation av gestaltningskomponenter, varianter på
samma tema, tillämpade på i princip samma stomme, sällan
direkta avvikelse från konventionella gestaltningsuttryck.
Komplexitet är ett begrepp som ska karaktärisera en
bebyggelse som är mer komplicerad, sammansatt och
svåröverskådlig. Samtidigt skall denna bebyggelse ändå
kunna upplevas som en gestaltad helhet. Det är detta som
kan ses som ”gestaltningsgruppens” främsta uppgift.
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Introduktion / Gestaltningsarbetet

Arbetsplan och -former
Ett arbete, att tillsammans med en grupp arkitekter med
uppdrag från olika uppdragsgivare att processa fram en
gemensam hållning till uppgiften och att utifrån denna forma
en stadsdel, är relativt ovanlig. Den bygger på en gemensam
analys, brett gestaltningsmässigt kunnande och en vilja att
tillsammans med olika kollegor skapa en stadsdel som svarar
mot i gruppen självvalda kriterier för variation och helhet.
Arbetsformen har prövats bl.a. i Norra Hamnen i
Helsingborg, för det område i staden som sedermera
utgjorda H99 bostadsutställning. I sina bästa exempel
kan formen leda till en ”kollektiv arkitektur” baserad på en
gemensam syn på platsens egenskaper. Resultatet bygger
på en syntes av ett medvetet urval av olika arkitektoniska
uttrycksmedel, väsentlig intressantare ur såväl arkitektonisk
synpunkt som ur stadsbyggnadssynpunkt än den ”vanliga
beställararkitekturen”.
Metoden innebär att genom gemensamma diskussioner,
under ledning av en av kommunen anlitad konsult (Mediator
AB), stegvis komma fram till en gemensam hållning till
såväl mål för stadsdelen som successivt definiera de
arkitektoniska medlen att uppnå dessa mål. Som bakgrund
(och som jämförelse med resultatet av arbetsprocessen)
finns den egna analys som respektive beställare och arkitekt
genomfört i samband med anbudstävlingen.
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Den stegvisa processen bygger på att varje mötestillfälle
har ett tema som skall behandlas och att deltagarna har
förberett förslag till hur det aktuella temat kan komma
till uttryck. För att strukturera diskussionen tillämpas
”flaggspelsmetoden”. Den processuella arbetsformen
medför att man skapar en gemensam förståelse, en
samsyn och en samlad kunskap hos deltagarna som
överstigar vars och ens kunskap. Det leder till en samlad
och helhetsbaserad hållning till stadsdelens arkitektoniska
uttrycksmedel – en gestaltad helhet i ett sammanhållet
stadsbyggande.
Valet av gemensamma arkitektoniska uttryck som skall vara
identitetsbärare för Kongahälla, ”hålla samman” bebyggelsen
och, å ena sidan ge uttryck för en ”egen identitet” med
”moderna arkitektoniska uttrycksmedel” och, å den andra,
att stadsdelen skall uppfattas som en ”del av Kungälv”, är
naturligtvis svårt.
Det är en komplicerad process att såväl definiera det och att
enas om det i ett större forum. Den andra svåra avvägningen
är att både ge uttryck för både ”komplexitet” i bebyggelsen
och ett sammanhållet formspråk som definiera Kongahällas
”egna” identitet.
Svaret på frågorna ovan är inte givet utan ett uttryck för
de individuella arkitekturuppfattningar som föreligger i en
given samarbetssituation, och, inte minst, processen att
finna gemensamma lösningar. Processen i detta fall kan
karaktäriseras som såväl kort som snabb. Inalles åtta möten,
kompletterade med två tillfällen av ”enskilda överläggningar”
med respektive arkitektkontor under en tidsrymd av tre
månader.

Denna tidsram, innebär kort tid för reflexion och arbete
för det enskilda kontoret, givet att inom denna tidsrymd,
kontoren behöver ”stämma av” med sina uppdragsgivare
de ändringar i det egna projektet som är resultatet av
överläggningarna i gruppen.
Parallellt med denna process, har projektledningen för
Kongahälla genomfört en rad avstämningsmöten med
byggherrarna för att förekomma eventuella problem i
arbetsformerna för projektet.
Arbetet har följt en tids- och arbetsplan med nio möten
mellan mars och juni. Upplägget innebar att frågor om
helheten behandlas vid tre möten, kvarterslösningar
inklusive solstudier vid de följande tre tillfällen och
bebyggelseutformning vid de sista tre. Individuella variationer
förekommer, men i princip kunde arbetsplanen hållas, dock
med viss förlängning av tidplanen.
Processen har inneburit att gestaltningsgruppen
har kunnat definiera en rad gestaltningsprinciper, en
gemensam ”grammatik” för stadsdelens arkitektur.
Resultatet innebär att man med fog kan tala om en slags
”kollektiv arkitektur” för Kongahälla. Slutsatsen bygger på
uppfattningen att sammansättningen av arkitektoniska
uttrycksmedel för Kongahälla är unik. Det bör kanske
tilläggas att bebyggelseförslag framtagna inom ramen
för gestaltningsgruppens arbete inte har varit föremål för
ekonomiska analyser eller ställningstaganden i samma
omfattning hos alla byggherrar.

GESTALTNINGSPRINCIPER

1.

Planen

Gestaltningsgruppens arbete har lett till förslag om
bearbetning av detaljplanen. Viss ytterligare revidering
aktualiseras efter bearbetning av husförslag inom flera
kvarter. Resultatet av denna process har primärt lett till
större gårdar och mer varierade hushöjder förutom ett antal
förslag för utformningen av bebyggelsen.
Förslagen kan kort sammanfattas under rubrikerna med
fet stil nedan. Förslagstexten kompletteras i vissa fall med
inspirationsbilder från genomförda projekt, i andra med
konkreta utformningsförslag av medverkande arkitekter.
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Gestaltningsprinciper / Planen

ny illustrationsplan
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illustration White arkitekter

Gestaltningsprinciper / Planen

Kvartersstrukturen har förändrats efter solstudier och i
syfte att ge Bäckparken en mera naturlig fortsättning inom
Kongahälla. Det har fått till följd att kvarteren väster om
parken vidgats och att kvarter öster om parken har ersatts
med lamellhus och höga punkthus vid en kaj utmed en
vattenspegel.
Gatunätet har utvecklats genom att utse vissa gator, de
(främst) öst-västliga, till s.k. ”strövgator” och gatan (norrsöder) till kvarterslånga ”parkeringsgator”. Utgångspunkten
för detta förslag är att planen ska stimulera gångtrafik och
att varierade rumsupplevelser, mötes- och aktivitetsplatser i de viktigaste förbindelsestråken gör att fler människor
promenerar och vistas ute. Strövgatorna är de som ”håller
samman” området från Vita Fläcken i öster till KFF:s blivande
anläggning i väster. De har en profil av ca 8-16 meters bredd.
Det innebär att en smal ”gånghastighetsgata”, ca 4 meter, är
kantad av ytor som kan användas för vistelse och aktiviteter,
med en utformning som medger att den även kan användas
för mötande trafik. (Se vidare under rubriken Offentliga ytor).
Parkeringsgatorna (norr-söder) är kvarterslånga och genombrutna av strövgatorna. Parkeringsgatorna har en profil
på 21 meter med tvärställd parkering. Parkeringsgator är
avsedda för allmän parkering (besökare). På parkeringsgator
får dock anläggas ytor för bilpool. (Se vidare under rubriken
Offentliga uterum).
Stadsdelen får två större torg. Torget vid KF:s anläggning
sträcker sig in under byggnaden och omfattar hela entrésituationen. Kvarter fyra, mittemot entrén till anläggningen är
indragen för att förstärka torgets rumsbildning och för att
strövgatorna ska få en naturlig avslutning på torgytan (som i
likhet med strövgatorna utgör stadsdelens ”golv”). Torget vid
Vita Fläcken är ett evenemangstorg som kan användas som
parkeringsplats.
Genomfartstrafik medges endast på den nord-sydliga
gatan utmed KF:s anläggning. Profilen är 23 meter mellan
fasader. Parkering medges på den östra sidan. Gatan leds
över torgytan i likhet med den utformning som finns vid
Mimers Hus.
På den nord-sydliga gatan mellan ICA och kvarter 7 medges
”genomsilning” över VitaFläcken/Evenemangstorget. Gatan

mellan kvarter 7 och 6 utgör en strövgata enligt tidigare
beskrivning.
Kongahällagatan gestaltas som en ”halv esplanad”, dvs.
en gata som betonar gångtrafik och utgör en kontaktyta
med staden i övrigt. Det innebär att trafikytan (körfälten) blir
smalare och att gångytor med träd och parkering anläggs
på den norra sidan, med en ”bro” genom Bäckparken.
Gatans södra sida bibehålls som idag med separat
cykelbana för snabb cykeltrafik till/från Komarken. (Se vidare
under rubriken Offentliga uterum).
Kvarter ”7”. Bearbetningen leder även till att kvarter
7, närmast ICA:s anläggning, blir något större än i
samrådsförslaget. Storleken, dvs längden på kvarteret
dikteras av att kvarterets norrfasad utgör stöd för gångoch cykelstråk i ”strövgatans” förlängning till den nya
idrottshallen. Den norra ”strövgatan” (förklaring till begreppet
finns under rubriken Offentliga rum i Kongahälla), har fått en
något annorlunda sträckning än i samrådsförslaget för att
knyta samman stadsdelen med den nya idrottshallen.
Gårdar får byggas under med parkeringsanläggning.
Underbyggnaden ska anpassas i höjd till gatans
(strövgatans) höjd. Skälet är att gårdar ska vara tillgängliga,
visuellt och fysiskt, från strövgatorna. Därmed ökar
möjligheterna för besökaren att uppleva stadsmiljön och
för de boende att delta i det offentliga livet i denna del
av staden. I anslutning till ”släpp” i kvartersstrukturen
mot strövgatan anläggs vistelse- och aktivitetsytor som
ett erbjudande till samvaro och gemensamma aktiviteter
för boende och besökare. Öppningar i kvarteren mot
parkeringsgatorna, ”glipor” för främst ”behöriga”,
underordnas öppningarna mot strövgatan.
Bäckparken utgör ett väsentligt komplement till friytorna
i Kongahälla. Bäckparkens förlängning i Kongahälla är
en anlagd park som kontrasterar mot Bäckparkens mera
naturliknande planteringar i sin befintliga del. Den nya parken
utgör Bäckparkens avslutning och den gestaltas efter
principerna om en (från väst till öst) kantzon, ”bryn”, gräsytor,
vattenspegel och ”kaj”. (Se vidare under rubriken Offentliga

ytor). Kontakterna mellan Bäckparkens båda delar sker via
”bron” genom parken. Denna ”bro” utgör en avsmalnad och
upphöjd del av Kongahällagatan, med möjlighet att korsa
gatan på flera ställen. (Se vidare under rubriken Offentliga
uterum).
Blandning av olika boendepreferenser är viktig för en
(åtminstone på sikt) allsidig befolkningssammansättning.
Det innebär önskemål om såväl äganderätt, bostadsrätt
och hyresrätt. Kvarteren är fördelade efter önskemål om
upplåtelseformerna, hyresrätt, respektive bostadsrätt.
Förslaget innebär att äganderättsformen ska kunna prövas
som bebyggelse på taken, sk ”penthouse” i ett varierat
taklandskap, efter tredimensionell fastighetsbildning inom
såväl bostadsrätts- som hyresrättskvarter.
Det är väsentligt att planen stödjer förutsättningarna att
Kongahälla ska kunna utvecklas och förändras både vad
gäller struktur, användning och utformning. Flexibiliteten
avser såväl användningen av bottenvåningarna (först
bostäder, ”bokaler”, sedan verksamheter, t.ex. handel och
kontor) men även fasaduttryck och gestalt. Möjligheterna
till framtida förändring av bebyggelsen avser främst
påbyggnader i det sk ”taklandskapet” men även i fasad,
nämligen de sk ”signalfasaderna” utmed Kongahällagatan.
Här ska bebyggelsen successivt kunna förändras i takt med
de boendes önskemål. (Se vidare under ”Signalfasader”).
Taklandskapet ska kunna utvecklas successivt genom
framtida till- och påbyggnader av bostäderna med
äganderätt.
Höga hus i stadsdelen skall ses både som ett uttryck för
önskemålet om en hög exploatering och för målsättningen
att erbjuda ett mer varierat lagenhetsutbud och att skapa en
stadsdel med en högre ”komplexitet” än ”vanliga” stadsdelar.
Lokaler för handel och kontor medges i bottenvåning
utmed strövgator och Kongahällagatan, vid Evenemangstorg
och torget vid KF:s anläggning. Lokaler medges även i andra
våningsplanet i punkthus och lamellhus samt efter särskild
prövning högst upp i punkthus.
Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Planen

golv
rygg
signalfasad
grönska
målpunkt
högt hus

Bebyggelsen i Kongahälla gestaltas efter principerna om
att bebyggelsens lokalisering inom Kongahälla ska speglas
i bebyggelsens utformning. Gestaltningsprogrammet
för Kongahälla ska utgå från principerna om ”rygg”,
”signalfasader”, ”höghus” samt gatu- respektive
gårdsfasader.

gestaltningsprinciper
12
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I programmet behandlas frågan om bl.a. hushöjder,
balkonger, taklandskap och signalfasader. Samtliga principer
ska följas upp med endera detaljplanebestämmelser
och – beskrivning och/eller avtalstext i kommande
markanvisningsavtal. Förslagen avseende bebyggelsens
utformning är kortfattat beskrivna i det följande.
illustration Mediator

2.

Bebyggelsen

Bakgrund till gestaltningsprogrammet

illustration White arkitekter

Bostadsbyggandet sedan efterkrigstiden kan karaktäriseras
av önskemål om långt driven standardisering och förenkling.
Det är en gestaltning som har såväl ideologiska, arkitektoniska
(estetiska) som ekonomiska skäl. Det gäller framför allt
bebyggelse som tillkommit under 60- och 70-talen.
Under 80- och 90-talen har önskemål om större variation
fått ett visst genomslag. Eventuell variation i gestaltningen
har emellertid främst varit kosmetisk. Sannolikt innebär
den påtagliga byggherrestyrningen i projekteringsleden
att många arkitekter gör dygd av önskemål att så långt
möjligt upprepa fönstersättning, tak och balkonger. I ett
förvaltningsperspektiv kan tveksamheter till lägenheter med
varierande egenskaper ha varit ett uttryck för en anpassning
till rådande principer för hyressättning med innebörden
att variation i lägenheters egenskaper innebär problem vid
hyressättning. Skillnader i lägenheters egenskaper (och ev.
produktionskostnad) har begränsat genomslag lika väl som
läget i fastigheten, oaktat skillnaderna i insyn, ljus och utsikt.
Avvikande takvåningar (”penthouse”) har inte ansetts vara
lönsamma ur produktionssynpunkt på grund av principer för
fastighetsbildning, hyressättning och förvaltningsekonomi.
Vare sig fasader eller taklandskap har därför hittills erbjudit
några överraskningar ur upplevelsesynpunkt.

De nu aktuella möjligheterna att med tredimensionell
fastighetsbildning
och
ägarlägenheter
uppnå
såväl
varierad lägenhetssammansättning som större variation i
bebyggelseuttryck ska prövas inom Kongahälla. Ny teknik
med avseende på balkongkonstruktioner har visat sig
innebära måttliga kostnadshöjningar och påtagliga effekter
för bebyggelseuttrycket. Förutsättningarna till varierad pris, respektive hyressättning innebär att det numera knappast
finns några hinder för variation i bebyggelses egenskaper.
Möjligheter till mer komplexa fasaduttryck ska tas tillvara
(jfr diskussionen om skillnader mellan ”variation” respektive
”komplexitet” i inledningen). Komplexitet i gestaltning bör
dock hållas inom ramen för vissa överordnade principer.
I annat fall uppstår kaos, snarare än komplexitet. Dessa
gestaltningsprinciper har sin bakgrund i önskemålet att ”hålla
samman” bebyggelseuttrycket genom att tillämpa vissa
överordnade gestaltningsmässiga principer. De senare utgår
från önskvärda skillnader i de gestaltningsmässiga uttrycken
(gård/gata, ”signalfasader” respektive ”rygg”) beroende på
fasadernas orientering och läge, refererat ovan.

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

taklandskap

Hushöjder ska variera

trapphus och balkonger

Hushöjderna är fem (1 + 4) våningar mot Marstrandsvägen
och gatan mellan bostäderna och KFF’s anläggning, i
fortsättningen kallad ”ryggen”. Till detta våningsantal skall
läggas påbyggnader i 1-2 våningar, sk ”penthouse”. Skälet till
bebyggelse i denna skala är förutom skalan i omgivningen,
t.ex. väglandskapet utmed Marstrandsvägen, behovet av
bullerskydd för den bakomliggande bebyggelsen.
Hushöjderna i bebyggelsen i övrigt ärfyra (1 + 3) våningar, med
påbyggnad i 1-2 våningar (”penthouse”). I speciella lägen kan
bebyggelsen medges till fullt våningsantal (utan Penthouse),
t.ex. för att särskilt markera hörn. Skälet till den lägre
bebyggelsen är främst önskemålet om solbelysning på gårdar
och fasader. Undantag är lamellhusbebyggelsen i två kvarter
utmed ”kajen” i öster med en höghus på minst tolv våningar.
På den västra sidan av parken finns ett högre hus, sex (1 + 5)
våningar, med påbyggnad i två våningar. Denna lösning är ett
resultat av utfästelsen i samband med offertförfrågan baserad
på samrådsskissen.

husindelning

bottenvåning

Påbyggnaderna (”penthouse”)ska variera i höjd och
takutformning. Övergång mellan gatufasad och påbyggnad
ska vara tydlig, t.ex. genom indragen fasad för påbyggnaden.
Fasadmaterial ska vara trä eller motsvarande lätta material
som referens till Kungälvsk tradition.

gestaltningsprinciper
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen
Signalfasader
Balkonger, fasader och taklandskap skall ge
gestaltningsmässig komplexitet. Möjligheter till varierade
balkonger med avseende på såväl storlek som läge på fasad
bör tas tillvara. Detta gäller särskilt fasader mot parken och
Kongahällagatan, dvs. Kongahällas ”signalfasader”.
Begreppet är valt för att poängtera att de fasader som
kungälvsbor och besökare främst ser och följaktligen
förknippar med den nya delen av staden har stor
symbolbetydelse. De ska signalera individualitet och
flexibilitet lika väl som en livsstil som är miljömedveten,
utåtriktad och social.
Signalfasader kan vara endera:
”Läktare” mot söder och Kongahällagatan
”Gröna fasader” mot parken
”Kajfasader” mot kajpromenaden

illustration Lundgård & Tranberg Arkitekter

exempel på varierade balkonger
Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

**

”läktare” har flyttbara skärmar
för solskydd och möjlighet till
inglasade uterum.

”läktare” mot söder: (kvarter 8) ill. White arkitekter

”läktare” mot öster: (kvarter 8) White arkitekter

signalfasader
16
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**

Samma ”läktare” för båda
kvarteren 8 och 9.

”läktare” mot söder: (kvarter 9) ill. QPG

”läktare” mot väster: (kvarter 9) ill. QPG

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

**

Minst 1/3 av kvarterets fasader mot parken ska vara gröna
(växtskärm/fasadväxter). Sedumtak bör användas för att
minska dagvattenmängden.

”gröna fasader” mot parken: (kvarter 9) ill. QPG

signalfasader
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**

Minst 1/3 av takytan ska bestå av påbyggnader
av trä eller motsvarande lätta material, tydligt
avskilda från husfasaden.

”gröna fasader” mot parken: (kvarter 5) ill. Pyramiden respektive Mareld/DTH

strövgata

strövgata

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

”kajfasader”: (kvarter 6) ill. KUB

signalfasader
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**
**

Kajpromenaden lamellhus
ska ha gröna inslag och
påbyggnader i trä, tydligt
avskilda från fasad.

Punkthusen är 4-spännare ca
20 x 20 m. Spetsiga hör ska
annonsera husen mot parken.

**
**
**

Krav på varierad
balkongsättning på både
lamellhus och höghus.

Två punkthus på minst 12
våningar – inte nödvändigtvis
lika höga – men med
gemensamma nämnare
avseende fasader och balkonger
placeras på kajpromenaden.

Minst 1/3 av takytan ska bestå av
påbyggnader av trä eller motsvarande
lätta material, tydligt avskilda från
husfasaden.

”kajfasader”: (kvarter 10) ill. Metro

strövgata

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen
FASAD MOT SYD-VÄST

Skalan i KF:s anläggning ska brytas ned genom att fasaden
ges en indelning med gestaltningsmässigt olika uttryck.
Bottenvåningarna mot gatan ska i så stor utsträckning som
möjligt vara butikslokaler med skyltfönster.

KF´s anläggning, söderfasad ill. Krook & Tjäder

FASAD MOT SYD-OST

oj.nr. 06.155

FASADER KF

Skala 1:400 (A1)

KF´s anläggning, fasad mot öster ill. Krook & Tjäder

FASAD MOT NORD-VÄST

2009-07-01/PO
FASAD MOT NORD-OST
Parkeringsanläggningarna mot Marstrandsvägen ska
inordnas i väglandskapet och ges gröna fasader.

FASAD MOT SYD-VÄST

”ryggen” och parkeringsanläggningar mot Marstrandsvägen: (kvarter 1,2 och 3) ill. EFEM

22
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

***

Kvarter 7 ska inrymma butiker
och parkering. Förslaget innebär
påbyggnad med terrasshus 1 till
2 våningar.

”terrasshus” vid evenemangstorget: (kvarter 7) ill. KANOZI

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

Gataufasaden ska följka småstadens skala.
Gatufasader utgör väggar i gatan som offentligt rum.
Gatans offentlighet är en viktig kvalitet i Kongahälla. Det är
en förutsättning för att besökare ska känna sig välkomna
i denna del av staden. Det är därför inte lämpligt med
privata uteplatser (läs balkonger) i gaturummet eftersom de
innebär att den privata sfären kommer att dominera över
den offentliga. Balkonger skall i förekommande fall utföras
indragna från fasad.
Gatufasadernas bottenvåningar är särskilt viktiga för
upplevelsen av gatans offentlighet. Bottenvåningen ska
vara tydligt markerad och dess utformning ska vara
avvikande från fasadarkitekturen i övrigt. Bottenvåningen
ska ha fönster och entréer mot gatan med en utformning
som understryker gatan som offentligt rum. Lokaler
för butiker mm, samt bostadskomplement såsom
”mobilitetsrum” och ”miljörum” bör vara helt uppglasade
mot gatan. Fasadlängd mot gatan ska följa småstadens
skala och således får inte omfatta hela kvarterets längd,
utan vara uppdelad i tydliga volymer med olika uttryck.

gatufasader mot ”strövgata”: (kvarter 9) ill. QPG

gatufasader
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*

Bottenvåning mot strævgata ska
bidra till livet på gatan genom lokaler
och bokaler.

Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

**

Husen ska ha en tydlig
volymuppdelning.

**

Hushöjden är 1 + 3 + 1-2 våningar.
(Bottenvåning + 3 vånignar + taklandskap i 1-2 våning)

gatufasader mot ”strövgata”: (kvarter 8) ill. White

parkeringsgata

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

**

”Ryggen” mot KF fastigheten
och gata för genomfartstrafik är
1 + 4 + 1-2 våningar.

gatufasader mot ”genomfartsgata”: (kvarter 4) ill. EFEM

ryggen
26
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

**

Husen ska vara uppdelade i
tydliga volymer

gatufasader mot ”genomfartsgata”: (kvarter 8) ill. White

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Bebyggelsen

Gårdsfasader ska betona gemenskap.

Gårdsfasader är övergången mellan den privata sfärens
uteplatser och den lokala gemenskapens rum, gården.
Som övergångszon är den betydelsefull för upplevelsen av
gården som en trygg plats. Fasader mot gård ska därför
domineras av balkonger. Balkongernas arkitektur ska vara
det dominerande inslaget i fasadarkitekturen mot gården.
Fasaduppdelning i enheter motsvarande gatans är därför inte
nödvändig.
Sammanfattningsvis innebär gestaltningsprogrammet att
hushöjder varieras enligt följande: 1 + 3(4) + 1-2. Asteriskerna
i rubriken till denna rapport symboliserar de gestaltningskrav
som framgår av gestaltningsprogrammet.

gårdsfasader
28

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun

3.

Offentliga rum
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I Kongahälla finns flera centrala offentliga rum: parker, platser
och gator. Bäckparken är en förlängning av parken som
sträcker sig ned till älven. Söder om Kongahällavägen lägger
vi idrottsfunktioner och aktiviteter som tillsammans blir en
aktivitetspark. (se rapporten Kongahälla och Kungälv.
Strategi för de offentliga utemiljöerna i Kungälv, 2009).
Evenemangstorget är en kombinerad parkeringsplats och
torg som kan användas för kommersiella ändamål och
olika evenemang. Två strövgator knyter ihop Kongahälla
i öst-västlig riktning. Tillsammans med Evenemanstorget
i öster och torget i väster, vid KFF:s anläggning utgör de
stadsdelens ”golv”. Längs strövgatorna finns aktivitetsytor
för boende och besökare i Kongahälla. Platsen vid KFF
är ett entrétorg till köpcentret som sträcker sig in under
byggnaden. Torget har en körbar zon där bilarna kör på de
gåendes villkor. I nordsydlig riktning finns tre kvarterslånga
parkeringsgator med allmän parkering, främst avsedd för
de boende och deras besökare. Kongahällavägen byggs
om så att den blir en förlängning av esplanaden genom
Kungälvscentrum.

Samtliga illustrationer under detta kapitel är framtagna av
White arkitekter Malmö.

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Offentliga rum

Esplanaden
Esplanaden är en genomfartsgata och är mer än övriga gator
anpassad för biltrafik. Den avgränsas på den norra sidan
av längsgående parkeringsplatser kantade av en rad träd,
förslagsvis lindar. Trottoarerna är breda och ger plats för
växtbäddar och sittplatser i söderläge. Markbeläggningen på
gångytorna består av betongplattor lagda i ett tvärgående
mönster medan körbanan är i asfalt.
Där Kongahällagatan korsar parkstråket är den något
upphöjd för att sänka farten och markera gatan som ”bro”
igenom parken. Den upphöjda ytan får räcken på bägge
sidor för att ge den en brokaraktär.

30
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Gestaltningsprinciper / Offentliga rum

Strövgata
Strövgatornas bredd varieras för att skapa rum längs med
gatan. Vid de bredare passagerna skapas platser för olika
aktiviteter, allt från träningsredskap som basketkorgar,
pingisbord, boxningssäckar och ”motionslandskap” med
situp-bollar, stepup-trappor och pullup-stänger mm till
mera traditionellt gatumöblering med sittplatser, grönska
och vatten. Gatornas huvudmaterial är betongsten. Den
gemensamma gång- och körytan på ca fyra meter har
betongsten i stavar med fiskbensmönster för att genom sin
textur och tätare mönster signalera ytans speciella karaktär
i jämförelse med intilliggande platsers ytor med kvadratiska
betongsten. Platserna utmed strövgatorna kan ha inslag av
granit i form av hällar, block eller möbler som anknyter till
Kungälvs bohuslänska karaktär.

Varje kvarter avslutas med trädplanteringar som omger
korsningarna mot parkeringsgatan. Dessa ytor får en
avvikande markbeläggning av stora betonghällar men lämnas
i övrigt tomma för att kontrastera mot aktivitetsytorna som
är fyllda med olika funktioner. Dagvatten tas hand om i
linjeavvattning längs gatorna och på vissa platser lyfts de
fram och ligger i öppen dag.
Gatusektionen varierar i bredd mellan 8.5m och 18m. Det
innebär att förutom den 4 meter breda gång-körytan delar
av intilliggande ytor måste kunna tas i anspråk vid möten
mellan bilar. Möblering och utrustning måste placeras så att
framkomlighet i låg hastighet är möjlig.

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Gestaltningsprinciper / Offentliga rum

Parkeringsgator
Parkeringsgatan utformas med tvärställda parkeringsplatser
för att ge plats åt så många bilar som möjligt. Körbana och
parkeringsplatser är belagda med asfalt medan trottoarerna
består av betongplattor. Kantsten är låg mellan parkering
och gångyta för att större bilar ska kunna parkera inom
parkeringsplatsens begränsade längd. Korsningarna mot
strövgatorna markeras med kantstensöverfart och med
trädplanteringar av sirlig robinia som avslutning på varje
kvarter. Parkeringsgatan är totalt 21m bred.

32
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Bäckparken
Parken hämtar sin inspiration från bäck- och älvlandskapet
omtolkat till samtida parkkonst. För att förstärka upplevelsen
av parken är den uppdelad i olika zoner som besökaren rör
sig genom eller längs med. I öster finns en hårdgjord kaj
utmed lamellhus- och punkthus.
En sittvänlig kajkant utgör den östra gränsen för en
vattenspegel som på motstående sida är gestaltad som
en strandzon med vattenväxter. Denne övergår i väster i en
öppen gräsplan som avslutas med ett ett skogsbryn som
i sin tur möter bebyggelsen i en kantzon med lågväxande
marktäckande vegetation som avståndsgivare mot
bebyggelsen. Brynet utgörs av en trädplantering på en yta
av grus. Trädplanteringen fortsätter till aktivitetsparken som
gräns mellan denne och omgivande öppna parklandskap.
Parken på vattenspegelns västra sida har ett mjukt
formspråk och i gränsen mot trädplanteringen som utgör
brynet finns skyddade sittplatser. Trädtaket över grusytan
har en skir karaktär och består av blandade arter som
robinia, gleditsia, ginkgo, silverlönn, silverlind och kinesisk
sekvoja. De två stråken (park respektive trädplantering) skiljs
åt av en gjuten betongkant.
Längs med vattnet löper en gångstig i platsgjuten betong
som ansluter till befintliga gångvägar i Bäckparken i
söder. Parken genomkorsas av träspänger som genvägar
till kajpromenaden på andra sidan vattenytan. Längs
med vattnet planteras större pilar som med tiden får ett
magnifikt uttryck och förstärker vattnets närvaro. I gräsytan
finns ruggar av högre gräs och lägre växtbäddar med
strandväxter som vass och starr.

ill. Metro
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Kajpromenaden
På den östra sidan om vattenspegeln är formspråket
stramare och marken hårdgjord med betongsten, i likhet
med strövgatornas beläggning. Utmed det offentliga stråket
närmast vattnet finns uteserveringar och entréer till bostäder.
En 40 centimeter hög betongkant utgör gräns mot vattnet
och erbjuder samtidigt spontana sittmöjligheter.
Det genomgående markmaterialet är betong som kan ha
inslag av trä och granit på serveringsytor, sittplatser och
växtbäddar.
Växtbäddar med strandväxter kopplar till karaktären i parken
på andra sidan bäcken. Växtbäddarna är upphöjda i likhet
med kajkanten och har kajpromenadens raka formspråk.
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Aktivitetsparken
Den södra delen av parken domineras av sport- och
motionsaktiviteter som lockar människor från hela staden.
Avsikten är att den ska bli en av Kungälvs främsta
mötesplatser.
Den centrala beach soccer-planen (strandfotboll) omges
av ytor med löpbana, klättervägg, multiport-, voleyboll-,
boule-, och tennisplan. I anslutning till sportaktiviteterna
finns möjlighet till caféverksamhet med utsikt mot parken
och vattnet.
En trädplanterad grusyta omgärdar aktivitetsparken som
en fortsättning på parkstråket i den nya delen av parken.
Grusytan binder samman de olika funktionerna till en
helhet och ger möjlighet till spontana aktiviteter.
Gradänger på sidor av beach-soccer-planen, som är
en följs av nivåskillnaderna på platsen, kan fungera som
läktare, sittplats och mötesplats.

Gestaltningsprogram för Kongahälla - Kungälvs kommun
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Evenemangsttorget
Evenemangstorget är en del av Kongahällas ”golv”. Det
har en enkel utformning för att vara öppet för olika typer
av användning som exempelvis torghandel, föreställningar
eller som musikarena. Till vardags kan torget användas som
parkeringsyta. Det är viktigt med en robust beläggning för
en plats med en så pass mångsidig användning. Därför
föreslås betongsten, möjligen med ett varierande mönster
(bl.a. för att antyda riktning till kajpromenaden och markera
parkeringsplatser, uppställningsytor för torghandel mm).
För att ta hand om nivåskillnaden till den kommersiella
fastigheten på torgets södra sida behövs ett par trappsteg.
Dessa kan med fördel användas som sittmöjlighet och
kompletteras med en rad träd. Hela torgytan har en viss
lutning för att ansluta till de olika gatunivåerna.
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Kongahälla-platsen vid KF-fastigheten
Platsen framför KF:S köpcenter är en del av Kongahällas ”golv”.
Den är därför upphöjd jämfört med körbanorna till samma nivå
som Strövgatorna. Platsen har en torgliknande utformning med en
beläggning av betonghällar i stora format med undantag för körytan
över torget, som, med tanke på trafikmängden, kan övervägas
förses med låga kantstenar. Möbleringen är sparsam med en enkel
trädrad och sittplaster som eventuellt också kan fungera som
planteringskärl. Trädraden är riktningsgivare för trafiken över platsen.
Planteringskärlen fylls med växter som byts ut över säsongen för att
skapa variation och upplevelser.

illustrationer Krook & Tjäder
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Mimers Plats
Höghus vid ”Mimers Plats” utgör en väsentlig del av den
offentliga miljön. Dess placering ska studeras för att bidra
till platsens liv och flöden av fotgängare och cyklister till
och från Kongahälla. Höghusets betydelse är främst som
landmärke för ”esplanaden” (Uddevallavägen) och för
Kongahällagatans ”halva esplanad”. Huset bör ges en
utformning som understryker denna betydelse samtidigt som
den tillgodoser gällande bullerkrav. Av särskild betydelse är
samspelet mellan platsen och höghusets bottenvåning och
dess verksamheter.
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Utställningshandlingar
Bearbetningen av detaljplanen (samrådsförslaget) bl.a. som
en följd av arbetet med gestaltningsprogrammet har lett till
den plankarta och planillustration som framgår av bilderna
här intill och som kommer att bli föremål för remiss och
utställning enligt PBL. I någon mening utgör dessa olika
planbilder (före/efter) ett underlag för en bedömning av värdet
av en samlad gestaltningsdiskussion i tidigt skede mellan
blivande byggherrar, deras arkitekter och företrädare för
kommunen.
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