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   Förslag till beslut 

1  Upprop  

2  Val av justerare Utses 

3  Tillkommande och utgående ärenden Dagordningen 
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  Information från sektorn  

4  Information från sektorn 

• Presentation ny chef, Kart & Mark 

• Budget 2022 Sektor samhälle och 
utveckling 

Antecknas 

5  Ekonomi, avvikelser och måluppföljning Antecknas 

6  Information enligt årshjul 

• Status på uppdrag 

• Personalrapportering 
Punkt 4-6 klockan: 09:00-10:00 

Antecknas 

7  Genomgång modell för värdering fastigheter 
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Föredragande: Boris Damljanovic 
Klockan: 10:50-11:00 

  Ärenden till kommunstyrelsen  

11 KS2020/1425-11 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 
5:1 
Föredragande: Kristina Stenström 
Klockan: 11:10-11:20 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 
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Föredragande: Martin Hollertz 
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Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

13 KS2021/1775-3 Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd 
Fellow). 
Föredragande: Anni Danielsson 
Klockan: 11:35-11:50 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 

  Lunch 12:00-13:00  

14 KS2016/2111-
172 

Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-
stock 23 AB 
Föredragande: Madeleine Wollbrant 
Klockan: 13:00-13:10 

Enligt förvaltningen 
Till kommunstyrelsen 
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Nytorgstaden 
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Till kommunstyrelsen 
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AB gällande förskola i Kärna 
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17 KS2021/1196-3 Planbesked för upphävande av detaljplan för 
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Föredragande: Erik Liedner 
Klockan: 13:35-13:55   

Beslut 
 

18  Information samhällsbetalda resor 
Föredragande: Marielle Månskär 
Klockan: 13:55-14:10 

Antecknas 

19  Information Remiss Regional 
transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 
2022–2033 med tillhörande 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning 
Föredragande: Jenny Bjönness Bergdahl 
Klockan: 14:10-14:30 

Antecknas 

  Övrigt  

20  Övriga frågor Antecknas 

 



7 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 - KS2020/1425-11 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 : Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1

Tjänsteskrivelse

PLAN
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(3) 

Handläggarens namn
Kristina Stenström 

11/23/2021

Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 (Dnr KS2020/1425-11)
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att planlägga del av fastigheten Ängegärde 5:1 för att möjliggöra 
nybyggnation av 90 äldrebostäder, att tillskapa cirka 250 bostäder och byggrätter för 
centrumverksamhet, samt att tillfälligt bygglov för bostäder permanenteras. Ny bebyggelse 
ger ett bättre underlag för närservice och utveckling av Kungälvs centrum.

Förslaget intensifierar markanvändningen och tar idrottsområde i anspråk. Befintlig 
dagvattendamm justeras men det bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan.

Förslag till beslut är att detaljplan godkänns för samråd.

Juridisk bedömning 
Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).

Bakgrund
Planområdet består idag av ett idrottsområde, en större dagvattendamm och fem bostadshus 
med tidsbegränsat bygglov. 

Arbetet med denna detaljplan påbörjades i och med beslut om planbesked 2020-11-10. 

Inför att ansökan om planbesked inlämnades genomfördes en lokaliseringsstudie, där i 
slutändan fyra platser i Kungälv utvärderades. Den nu aktuella platsen bedömdes som 
lämplig utifrån ett antal kriterier. Planläggning enligt ansökan bedömdes lämplig och kan 
bidra till att täcka behovet av boendeplatser på äldreboenden. 

2018 ingick området i en ansökan om planbesked (KS2018/0781) för ny skola i nordöstra 
Kungälv. I det fortsatta arbetet med lokalförsörjningsplanen gjorde förvaltningen 
bedömningen att när en ny grundskola behöver uppföras i Kungälv kommer den att bedöva 
placeras i stråket Kungälv – Ytterby med tanke på bebyggelseutvecklingen.

Aktuell detaljplan tillgodoser att tillskapa 90 äldrebostäder. En planläggning möjliggör att 
befintliga bostäder med tillfälligt bygglov kan permanentas och att ytterligare ytor som inte 
behövs för äldreboendet kan planläggas för cirka 250 ”vanliga” bostäder samt möjlighet till 
centrumutveckling. Mot Trollhättevägen har byggelsen en högre utformning för att på sikt 
knyta an till Kungälvs centrumstruktur. Inne i området är kvarteren lägre och bottenplan ges 
möjlighet för handel eller annan verksamhet. 
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Verksamhetens bedömning
Resultat av dagvattenutredning kan komma att påverka planens utformning och 
förändringar kan ske till granskningsskedet.

Detaljplanen har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för samråd, 
enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5§11.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunstyrelsens resultatmål 11. Planberedskap ska finns för bostäder, verksamheter och 
handel.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Detaljplanen skapar möjlighet att för att nå;

-Mål 11: Hållbara städer och samhällen.
-Mål 10: Minskad Ojämlikhet. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan. Detaljplaneområdet ligger 
inom ÖP-område avsett för ”Nya bostäder 2020”.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Möjligheten för fler människor att bosätta sig i ett centralt läge i Kungälv. Kommunen är i 
stort behov av äldrebostäder men även ”vanliga” bostäder. Aktuellt område ligger inom 1km 
från Kungälvs centrum och kan bli ett attraktivt boende alternativ med närhet till centrum, 
förskola och skola. 

Idrottsanläggning som finns på platsen idag är sparsamt använd. Kommunen arbetar för att 
hitta en ersättningsplats för de friidrottsgrenar som utnyttjar anläggningen. De aktiva är 
upplysta om att planarbete pågår och att en flytt krävs. 

Dammanläggning kommer att utformas för att inte enbart uppfylla tekniska 
dagvattenåtgärder utan även utgöra en rekreationsplats. 

Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom exploateringsprojekt.

Förslag till beslut

1. Detaljplan för bostäder i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11. 
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Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Myndighet och Planering Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till:  

Ida Brogren 

För kännedom till:

Anna Hedlin
Gunilla Karlsson 
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livsmedelsbutiken eller närhet till kompisar och idrottsanläggningar. Ett tätare samhälle 
med fler invånare innebär att underlaget för service och kollektivtrafik ökar. Andra skäl 
till att bygga tätt kan handla om att skapa stadsmässiga kvaliteter men också om att 
exempelvis den tekniska försörjningen kan lösas mer tillfredsställande och att åkermark 
kan bevaras.  Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen.  
Större delen av planområdet är inte detaljplanelagt. Planområdet omfattas idag av 3 
detaljplaner.  

• Kungälv 1719: Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av 
Kungälv Norra Fridhemsområdet. Fastställd: 1972-07-14 Laga kraft: 1972-10-10 

• Kungälv 1770: Detaljplan för Tveten - Ungdomsbostäder mm, del av fastigheten 
Tveten 1:1 m fl, Kungälvs kommun, Göteborgs och Bohus län. Laga kraft: 1992-04-
28 

• Kungälv 1770a: Ändring av detaljplan, Detaljplan för förskola Fridhems förskola, 
Tveten 1:1, Kabbelekan 1 & 2. Laga kraft: 2018-04-18. 
 

Genomförande tiden har gått ut för samtliga detaljplaner. 

4 Förändrad markanvändning 

4.1 Markanvändning enligt förslaget 
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5 Miljöpåverkan 
Vänstra kolumnen i nedanstående tabell består av en checklista över möjlig 
miljöpåverkan till följd av detaljplanering (dvs ej specifik för aktuell detaljplan) samt en 
bedömning av om dessa typer av miljöpåverkan kan uppstå i aktuell detaljplan. 
Det finns ingen allmänt accepterad definition på vad som är ”miljöfrågor” och vad som 
inte är det. I checklistan finns flera gränsfall, dvs aspekter som inte med självklarhet 
uppfattas som miljöfrågor. De finns med för att vara på den säkra sidan att fånga upp 
frågor som skulle kunna ge miljöpåverkan.  
I efterföljande kapitel ”Bedömning” redovisas emellertid endast vad som bedöms vara 
”miljöfrågor”. Kapitel ”Bedömning” utgår från kapitlet ”Miljöpåverkan” och 
sammanfattar planärendets viktigaste aspekter av miljöfrågor. 

 
Checklista över möjlig miljöpå-
verkan till följd av detaljplanering 
 

 

Uppskattning om miljöpåverkan enligt 
checklistan kan uppstå i aktuell detaljplan 
samt motivering till denna bedömning 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering/Kommentar 

5.1 Planering 
  

Strider planen mot gällande ÖP/FÖP? Nej Detaljplanen bedöms vara förenlig med 
gällande översiktsplan. 
Detaljplaneområdet ligger inom ÖP-
område avsett för ”Nya bostäder 2020”. 

Kommer planen i konflikt med annan 
planering som berör planområdet? 

Nej  

5.2 Sammanvägning med 
effekter orsakade av 
näraliggande planer  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering  

Finns det andra aktuella planer, i 
närheten av aktuell detaljplan, vars 
effekter bör vägas in i behovsbedöm-
ningen (kumulativ effekt)?   

Ja I sydväst planeras för nya bostäder i 
detaljplan Nytorgstaden. Den 
kumulativa effekten av angränsande 
detaljplaner bedöms dock inte innebära 
en betydande miljöpåverkan som 
väsentligt påverkar på ett sådant sätt att 
det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

5.3 Naturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 

Påverkas lagenligt skyddad natur: 
Natura 2000, riksintressen, reservat, 

Osäkert Inom området ligger en biotopskyddad 
allé. Utgångpunkten är att den inte ska 
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strandskydd, biotopskydd (även 
generella) eller föreslagen skyddad 
natur? 

påverkas negativt av den nya 
detaljplanen. Skulle allén påverkas 
negativt kommer dispensansökan 
krävas. Frågan belysas ingående inom 
planarbetet. 
Ett dike i norr kan vara biotopskyddet 
en utredning kring vatten, dagvatten och 
spillvatten är bestäld. Planens påverkan 
på diket kommer att klargöras i den 
utredningen. 
Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

Påverkas i lag skyddade eller särskilt 
hotade arter (utpekade i EU:s direktiv, 
fridlysta, rödlistekategori CR, EN, 
VU)? 

Nej  

Påverkas områden utpekade i 
standardiserad naturvärdesinventering, 
klass 1-3? 

Osäkert Trankärrsbäcken som går i östra kanten 
av planområdet och som fortsätter ned 
till Göta älv är ett vattendrag som ingår 
i kommunes fiskevårdsplan. Under 
hösten görs åtgärder precis här inom 
planområdet med att lägga ut grus och 
ev plantera träd. Tanken är att fisk ska 
kunna gå upp här och bli ett fint 
pedagogiskt exempel för bl a 
skolbarnen i närheten.  
I vår NVI på förstudienivå har bäcken 
klassats med klass 3. 
 
Det är oklart om bäcken kommer att 
påverkas planen under något skede? 
Någon NVI för övriga planområdet är 
inte gjort varför det inte går att uttala sig 
om något värde påverkas. En NVI 
behöver göras likväl en 
ekosystemtjänstanalys för att ta reda på 
vilka tjänster som finns där nu, vilka 
som påverkas av byggnation och vilka 
tjänster som isf behöver förstärkas och 
kompenseras för.  
Går det att lägga ett stråk med park 
längs med bäcken vore det bra. 
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Påverkas övrig skyddsvärd natur 
(naturvårdsprogram, ekologiskt särskilt 
känsligt område, ansvarsarter, 
skyddsvärda träd)?  

Osäkert  Inom området ligger biotopskyddad 
allé. Utgångpunkten är att dessa inte ska 
påverkas negativt av den nya 
detaljplanen. Skulle allén påverkas 
negativt kommer dispensansökan 
krävas. Frågan belysas ingående inom 
planarbetet. 
Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

Påverkas känsliga ekologiska, 
hydrologiska eller geologiska 
processer, eller speciella livsmiljöer av 
värde för biologisk mångfald? 

Osäkert Se ovan ang Transkärrsbäcken. Här 
vandrar öring 

Påverkas gröna kilar/grönstruktur som 
kan utgöra spridningsvägar för djur och 
växter? 

Osäkert Inom området ligger biotopskyddad 
allé. Utgångpunkten är att dessa inte ska 
påverkas negativt av den nya 
detaljplanen. Skulle allén påverkas 
negativt kommer dispensansökan 
krävas. Frågan belysas ingående inom 
planarbetet 
Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 
 

5.4 Rekreation och friluftsliv 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas lagenligt skyddade områden 
(naturreservat, strandskydd), 
riksintresse för friluftsliv eller 
föreslagen skyddad natur? 

Nej  

Påverkas värdefullt rekreationsområde 
(naturvårdsprogram, vandringsleder 
m m)?  

Nej  

Påverkas något lokalt grönområde, dvs 
område av (potentiellt) värde för 
rekreation men som ej finns utpekat? 
Påverkas tillgänglighet till 
grönområden eller rekreation? 

Nej 
 
 
Ja 
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Påverkas gröna kilar/grönstruktur? 
 

Nej  

5.5 Vatten 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Risk för översvämningar? Ja Risk och befintliga problem med 
översvämningar finns. (se lågpunkts- 
och skyfallskartan). Dessa risker och 
problem hanteras inom planarbetet. 
Åtgärder kommer att tas fram i och med 
kommande utredning. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett enkelt 
sätt kan överblickas eller åtgärdas. 

Påverkas sjö, vattendrag eller våtmark 
genom utsläpp, mekaniska ingrepp, 
ändrade flöden eller sedimentation? 

Nej Dagvatten ska omhändertas inom 
planområdet. Bland annat genom 
områdets dagvattendamm. Orenat 
dagvatten får inte gå ut i 
omkringliggande vattendrag. 

Påverkas vattenskyddsområde eller 
annan vattentäkt? 

Nej  

Förändrade infiltrationsförhållanden? 
Förändras grundvattennivån? 
 

Ja Då planområdet idag till stora delar 
består av grönområde kommer 
infiltrationsmöjligheter att påverkas. 
Inom planområdet finns en befintlig 
dagvattendamm som kommer att 
utformas efter behov, samt ses 
infiltrations-, grundvatten och 
dagvattensituationen över inom 
planarbetet. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett enkelt 
sätt kan överblickas eller åtgärdas. 

Påverkas flöden eller skapas 
sedimentation i ytvattnet? 
(Angående risk för översvämningar: Se 
6.3 Säkerhet) 

Nej  
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Påverkas miljökvalitetsnorm? 
Påverkas status enligt vattenöversikten? 
 

Nej  Planarbetet beaktar kommunens 
dagvattenplan som är en förutsättning i 
hänsynen till MKN för vatten 
 

Innebär planen markavvattning eller 
vattenverksamhet? 
Berörs befintligt 
markavvattningsföretag? 

Nej 
 
 
Ja 
 

Planen omfattas till vissa delar av ett 
markavvattningsföretag vilket beaktas i 
planarbetet. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett enkelt 
sätt kan överblickas eller åtgärdas. 

5.6 Kulturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område/objekt av riksintresse 
för kulturvärden? 

Nej  

Påverkas byggnadsminne? Nej   
Påverkas fornlämningar/kultur-
lämningar?  

Nej  

Påverkan på område/objekt i 
kulturmiljöprogram eller 
bebyggelseinventeringen?  
Påverkas övrigt skyddsvärt 
kulturlandskap eller område/objekt 
med stora kulturvärden? 
 

Nej 
 
 
Nej 

 

Påverkas område/objekt av 
industriminneskaraktär?  

Nej  

5.7 Visuell miljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Betydande förändringar i stads- eller 
landskapsbild? 
Påverkas område med värdefull eller 
karaktäristisk landskapsbild?  
Påverkas element, som är viktiga för 
stads- eller landskapsbilden? 

JA 
 
Nej 
 
Nej 

Stads- och landskapsbilden kommer att 
förändras från att till stora delar vara en 
öppen grönyta, till att få en 
stadsmässigkaraktär. Utformning och 
gestaltning ska ta hänsyn till omgivning 
och sammanhang. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett 
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enkelt sätt kan överblickas eller 
åtgärdas. 

5.8 Hushållning med 
naturresurser 

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område som är värdefullt för 
annan markanvändning i eller utanför 
planområdet, direkt eller indirekt 
(jordbruksmark, skogsmark, 
vattenskyddsområde etc)? 

Nej  

Är aktiviteterna resurs- eller 
energislukande?  
Gynnas eget bilåkande på bekostnad av 
gång-, cykel-, eller kollektivtrafik? 

Nej 
 
Nej 

Planområdet ligger i centralorten och  
förutsättningar för resande utan bil är 
därför mycket goda. 
 

5.9 Hälsa och säkerhet 
  

Risk för skred, ras eller erosion? 
 

Nej   

Förekommer radon i potentiellt 
hälsoskadliga mängder? 
 

Osäkert Risk för radon behöver utredas i 
bygglovsskedet. 
I gällande översiktsplan påpekas att: 
”Sedan tidigare är det känt att delar av 
Kungälvs tätort samt norrut längs Göta 
älv är högriskområde. 
Mätningar i anslutning till området 
pekar på att radonmängderna kan vara 
förhöjt. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett 
enkelt sätt kan överblickas eller 
åtgärdas. 

Finns farliga ämnen i marken? 
 

Osäker Ingen miljöfarlig verksamhet har bedri-
vits inom planområdet dock kan det 
finnas sen viss risk att lättflyktiga 
markföroreningar spridit sig till 
planområdet via grundvattnet från 
intilliggande industriområde.  
Utredning kring detta planeras till 
granskningsskedet. 
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Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

Överskrids rikt- och gränsvärden för 
ljudnivåer? 
Förändras ljudnivåerna? 
 

Nej 
 
Ja 

Inom planarbetet utreds och hanteras 
bullerfrågor för att inte överskrida rikt- 
och gränsvärden för ljudnivåer (se 
bullerbild). 
Förändring av ljudnivåer bedöms ske då 
fler personer och transporter kommer att 
bo och röra sig i området. 
Planens genomförande bedöms dock 
inte innebära en betydande 
miljöpåverkan som väsentligt påverkar 
på ett sådant sätt att det inte på ett 
enkelt sätt kan överblickas eller 
åtgärdas. 

Risk för störande vibrationer? Nej   

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid 
trafikolycka? 
 

Nej  

Påverkas trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter? 
 

Ja Inom planarbetet ses trafiksäkerheten 
över och säkerställs att en god 
trafiksäkerhet uppnås. Planen bedöms 
tillföra kvalitéer och inte försämra 
trafiksäkerheten. 
Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

Förekommer elektriska fält eller 
magnetfält som kan ge upphov till 
hälsoskadlig exponering? 

Nej   

Bländande ljussken? 
Skuggor? 

Nej 
Nej 

 

Underskrids rekommenderade skydds-
avstånd till djurhållning? 
 

Nej  

Stark lukt? Nej  
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5.10 Luft 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Utsläpp från trafik? 
 

Nej Planen ligger nära hållplatser för 
kollektivtrafik och bedöms inte innebära 
en betydande miljöpåverkan som 
väsentligt påverkar på ett sådant sätt att 
det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

Andra utsläpp, t ex från industriella 
processer? 

Nej  

Överskrids nationella rikt- och gräns-
värden och miljökvalitetsnorm? 

Nej  

5.11 Social miljö  
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 

Påverkas befintliga boende? 
 

Nej  Planens genomförande bedöms inte 
innebära en betydande miljöpåverkan 
som väsentligt påverkar på ett sådant 
sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

Påverkas antalet personer som vistas i 
området dagtid? 

Ja Antalet bostäder och verksamheter 
kommer att öka i området. 

Påverkas antalet personer som vistas i 
området kvälls- och nattetid? 

Ja Antalet bostäder och verksamheter 
kommer att öka i området. 

Förändras ålders- eller socioekonomisk 
sammansättning? 

Nej Planens genomförande bedöms inte 
innebära en förändring av ålders- och 
socioekonomisk sammansättning som 
väsentligt påverkar på ett sådant sätt att 
det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. 

Sänks områdets status? 
 

Nej Områdets och omgivningens status kan 
tänkas öka. 

Innehåller planen ensartade 
upplåtelseformer, typer av bostäder, 
storlekar och prisklasser? 

Nej  

Är området enhetligt när det gäller 
bostäder, arbetsplatser, service, kultur 
och andra fritidsaktiviteter? 

Nej  

Finns endast byggnader av ett slag med 
avseende på höjd, ålder, kvalitet, 
tidsepok, prisklass och upplåtelseform? 

Nej  
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Upplevs gång-/cykelstråken som 
otrygga? (är de t ex lokaliserade långt 
från bostadshus eller nära snabbt 
körande biltrafik?)  

Nej  

Är kollektivtrafikens hållplatser 
otillgängliga och otryggt placerade? 

Nej  

Ökas barriäreffekter, går det att röra sig 
genom området på bara ett sätt? 

Nej  

Försvåras för fotgängare och cyklister? 
 

Nej   

5.12 Nationella, regionala och 
lokala miljömål  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Motverkar planens genomförande av 
nationella, regionala, lokala 
miljömålen? 
Namn på dokument med lokala mål 
redovisas nedan i kursiverad text. I 
dokumentet ”Kungälvs kommuns 
lokala miljömål”, under återkommande 
rubriken ”Mål och strategier i 
Kungälv”, framgår kortfattat resp 
dokuments koppling till resp nationellt 
mål. 

Nej  

1. Begränsad klimatpåverkan. 
Energiplan (2010), Ett energieffektivare 
Kungälv – Nulägesanalys och strategi för 
energieffektivisering (2011), 
Vindbruksplan (2010), ÖP (2010), 
Energikrav för nya kommunala lokaler 
(2010)   

Nej Lokalisering nära Kungälv centrum. 
Nära till busshållplats.   

2. Frisk luft. Energiplan (2010) Nej  

3. Bara naturlig försurning. Vatten-
översikt (1996), Energiplan (2010) 

Nej  

4. Giftfri miljö. Vattenöversikt (1996), 
Miljöprogram för bostäder (2012) 

Nej  

5. Skyddande ozonskikt. Lokala 
miljömål saknas 

Nej  

6. Säker strålmiljö. ÖP (2010) Nej  

7. Ingen övergödning. Vattenöversikt 
(1996), Naturvårds- och friluftsplan 
(2005), VA-policy (2016) 

Nej  
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8. Levande sjöar och vattendrag. 
Vattenöversikt (1996) 

Nej  

9. Grundvatten av god kvalitet. 
Vattenöversikt (1996), Kungälvs kustzon – 
undersökning av grundvattentillgång 
(2002) 

Nej  

10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. 8 fjordar – Natur, fiske, miljö – 
en kunskapsöversikt, Havet – 
underlagsrapport till översiktsplan (1987) 

Nej  

11. Myllrande våtmarker. Lokala 
miljömål saknas 

Nej  

12. Levande skogar, Naturvårds- och 
friluftsplan (2005) 

Nej  

13. Ett rikt odlingslandskap. 
Naturvårds- och friluftsplan (2005), ÖP 
(2010) 

Nej  

14. Storslagen fjällmiljö. Nej Ej tillämpbar för Kungälv 

15. God bebyggd miljö. ÖP (2010), 
Kulturmiljöprogram (1987), Naturvårds- 
och friluftsplan (2005), Energiplan (2010) 

Nej  

16. Ett rikt växt- och djurliv Naturvårds- 
och friluftsplan (2005) 

Nej  

 
 

6 Alternativ 
Under denna rubrik förs en diskussion om alternativ lokalisering eller utformning 
jämfört med det förslag som redovisas  

Alternativ Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Ger nollalternativ mindre negativ 
påverkan? 

Nej Tänkbar alternativlokalisering skulle 
inte ger någon fördel mot nu föreslagen 
plats.  
Detaljplanen är förenlig med 
översiktsplanen och planförslaget 
krockar inte med andra värden på ett 
sådant sätt att en lokaliseringsprövning 
krävs.   

Kan alternativa sätt att uppnå syftet 
minska negativ påverkan? 

Nej  
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Kan annan lokalisering av 
exploatering, utanför planområdet, 
minska negativ påverkan? 

Nej  

Kan alternativa lokaliseringar inom 
planområdet minska negativ påverkan? 
Kan ändrad utformning minska negativ 
påverkan? 

Nej  

7 Sammanfattande bedömning & Slutsats 

 

Medverkande tjänstemän 
Ulf Liljankoski, planarkitekt, Planenheten. 
Anna Dahlén, kommunekolog, Planenheten. 
Erik Liedner, planarkitekt, Planenheten. 
Fredrik Horn, miljöinspektör, Miljöenheten. 
 
 
Kungälvs kommun 2021-11-11 
För Samhälle och utveckling 
 
 
 
 
 
 
Kristina Stenström, Ulf Liljankoski  Ida Brogren 
Planarkitekt    Enhetschef Plan 
 

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Utförda utredningar visar att den nya detaljplanen inte medför risk för påtaglig skada för 
berörda riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, eller risk för överskridande av 
beslutade miljökvalitetsnormer enligt 5 kapitlet miljöbalken. En 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 
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Handläggarens namn
Sten-Ove Dahllöf 

11/23/2021

Avtal vattenleverans till Stenungsund (Dnr KS2021/1690-1)
Sammanfattning
Kommunerna Tjörn, Stenungsund och Kungälv har ingått ett intentionsavtal 2014 angående 
utbyggnad av VA-system. Avtalet hanterade kommunernas vilja att leverera vatten från 
Kungälv till Stenungsund och vidare leverans till Tjörn. Dnr: KS2014/129 Bilaga1

Kungälv har sedan 2018 ett nytt vattenverk i drift och genomför nu byggnation av 
vattenledning från Kungälvs vattenverk till kommungränsen mot Stenungsund. Arbetet 
består av ett antal delprojekt.  
Sammantaget planeras leveransen av vatten till Stenungsund kunna starta årsskiftet 2023/24.

Den avslutande entreprenaden på Kungälvs del samordnas med entreprenaden på 
Stenungsunds sida om förbindelsepunkten.

Kungälvs kommun har i nära samarbete med Stenungsunds kommun och jurister tagit fram 
avtal som följer intensionsavtalets avsikter. Bilaga 2.

Juridisk bedömning 
Det avtal som tagits fram har granskats av Kungälvs kommunjurist och extern jurist. 
Stenungsund har varit med i detta genom att anlita samma externa jurist för att få en tydlig 
samordning. Avtalet är civilrättslig utformning.

Bakgrund
Råvattentillgången hos Stenungsund och Tjörn är mycket begränsad. Den största 
råvattentillgången i regionen är Göta Älv. Det är denna råvattentäkt som Kungälv nu 
utnyttjar för produktion av renvatten i Kungälvs vattenverk. Detta vattenverk är 
dimensionerat för att kunna producera 200 l/s med utbyggnadsmöjlighet till en produktion 
av 300 l/s.

När verket projekterades och byggdes var en planeringsförutsättning att kunna leverera 
vatten till Stenungsund enligt intensionsavtalet.

” De aktuella flödena är på medellång sikt (till år 2050) ca 40 l/s och på lång sikt (till år 
2070) ca 60 l/s. Eftersom livslängden på ledningssystemen är minst 50 år har ungefärliga 
prognoser på vattenbehovet gjorts fram till ca 2070. Enligt dessa prognoser är ovanstående 
flöden tillräckliga. Kungälv skall leverera minst 20 l/s vatten enligt ovanstående villkor vid 
en anslutningspunkt vid kommungränsen mot Stenungsund”
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Verksamhetens bedömning
Kungälvs kommun har dimensionerat vattenverk och ledningar för att uppfylla 
intensionsavtalets delar. Alla utbyggnader som erfordras för att nå intensionsavtalets 
slutleverans är ännu inte påbörjade. Dessa delar hanteras i den årliga översynen av kostnader 
som genomförs. 

Kungälvs kommuns investeringsplan redovisar att leverans av 20 l/s kan ske från 1/1 2024.

Enligt intensionsavtalet är Kungälvs kommuns avsikt: 

”1. Att dimensionera VA-system (vattenverk och ledningssystem) som har kapacitet att klara 
leverans till Stenungsund och Tjörn enligt ovanstående. 
2. Särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad av VA-systemet.”

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Genom intentionsavtalet är kommunernas långsiktiga avsikt beslutad och genom det 
aktuella leveransavtalet och investeringsplan genomförs detta.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Mål 6. Rent vatten och sanitet åt alla. Genom avtalet säkerställs att vattentillgången för 
Stenungsund säkerställs på lång sikt samt att Tjörn genom separat avtal med Stenungsund 
erhåller likartade förhållande.
Mål 11. Vattentillgången är en nödvändig förutsättning för ett hållbart samhälle och 
utveckling.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Genom intentionsavtalet är kommunernas långsiktiga avsikt beslutad och genom det 
aktuella leveransavtalet och investeringsplan genomförs detta.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Avtalet säkerställer en god tillgång på vatten till en kvalitet som följer livsmedelsverkets krav.

Ekonomisk bedömning
Intensionsavtalet anger att Kungälv ska särredovisa alla kostnader i samband med utbyggnad 
av VA-systemet.
Detta görs i en bilaga till avtalet som uppdateras årligen. Kostnadsuttaget bygger på 
Stenungsunds andel av verkliga kapitalkostnader för vattenverk samt ledningar till 
kommungränsen samt verkliga driftkostnader för vattenverket. Syftet är att vara så 
transparenta som möjligt och säkerställa att fördelning uppfattas som skälig gentemot andra 
avtalsparten.

Förslag till beslut
1. Upprättat avtal mellan Kungälvs kommun och Stenungsunds kommun 

godkänns
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2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 
tillsammans med motsvarande representanter för Stenungsunds kommun 
underteckna avtalet

Martin Hollertz Anders Holm
verksamhetschef Teknik sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: 
Sten-Ove Dahllöf/VA
Martin Hollertz/VA

För kännedom till:
Anders Holm/SoU
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Tjänsteskrivelse

KART OCH MARK
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(4) 

Handläggarens namn
Anni Danielsson 

11/23/2021

Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB 
Trekungen (Odd Fellow). (Dnr KS2021/1775–3)
Sammanfattning
Exploatören Balder (Fastigheten Rhodin 19 AB) och exploatören Odd Fellow (Fastighets AB 
Trekungen) önskar ingå ett samverkansavtal med kommunen för fastigheterna Rhodin 19, 
Rhodin 16 m.fl. för att initiera en planprocess. De befintliga fastigheterna föreslås utvecklas 
genom ett tillskott av nya bostäder och lokaler. 

Syftet med detta samverkansavtal är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan 
inom Rhodinfastigheterna samt ange villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. 
Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt 
samarbete. Förvaltningens bedömning är att detaljplanearbetet kan startas utifrån de 
förutsägningar som finns beskrivna i kommunens översiktsplan, planprogram för Kungälvs 
stadskärna, delen Liljedal. 

Detaljplanekostnaderna fördelas lika mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow fram tills detaljplanen vinner laga kraft. 
När detaljplanen vunnit laga kraft görs en slutreglering av kostnaderna där summan fördelas 
procentuellt efter BTA byggrätter ovan mark på respektive fastighet. Förvaltningen kommer 
att förhandla om medfinansieringsersättning med Exploatörerna i samband med 
framtagandet av genomförandeavtalet. 

Förvaltningen föreslår att samverkansavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
avtalet.

Juridisk bedömning 
Detaljplanen kommer bedrivas med standardförfarande i enlighet med 5 kap 7§ plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015). Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader antas gälla för planärendet. 

Bakgrund
Planområdet ingår i översiktsplanens utvecklingsområde för centrala Kungälv där en särskilt 
hög täthet eftersträvas och inriktningen ska vara en blandning av bostäder med olika 
upplåtelseform, verksamheter och handel. 
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Fastigheten Rhodin 19 ägs av dotterbolag inom Balder-koncernen, fastigheten Rhodin 16 ägs 
av Odd Fellow logen B-163 och fastigheterna Gärdet 1:15 respektive 1:1 ägs av Kungälvs 
kommun.

Rhodinfastigheterna har genom sitt centrala läge, sin storlek och sin karaktär stora 
utvecklingsmöjligheter. Kommunstyrelsen antog ett planprogram för Kungälvs stadskärna, 
delen Liljedal 2017-05-18. Programmet syftar till att utveckla stadens innehåll och kvalitet 
samt stärka Kungälvs identitet och stadskärnans anseende. Liljedal ska inrymma en 
blandning av bostäder, centrumverksamheter och mötesplatser. Inom fastigheten Rhodin 16 
är befintlig byggrätt ca 2150 kvm BTA ovan mark. Inom fastigheten Rhodin 19 är befintlig 
byggrätt ca 2800 kvm BTA ovan mark.  

Syftet med detta samverkansavtal är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan 
inom Rhodinfastigheterna samt ange villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. 
Samverkansavtalet syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt 
samarbete. De slutliga förutsättningarna för exploatering och eventuella marköverlåtelser 
regleras i ett genomförandeavtal mellan Kommunen och Exploatörerna som undertecknas 
innan detaljplanen antas. Detaljplanen ska följa antaget planprogram för Kungälvs 
stadskärna. Delen Liljedal (Rhodin 19, Klocktornet 36 m.fl.) bilaga 1.

Verksamhetens bedömning
Exploatören Balder (Fastigheten Rhodin 19 AB) och exploatören Odd Fellow (Fastighets AB 
Trekungen) önskar ingå ett samverkansavtal med kommunen för fastigheterna Rhodin 19, 
Rhodin 16 m.fl. för att initiera en planprocess. De befintliga fastigheterna föreslås utvecklas 
genom ett tillskott av nya bostäder och lokaler. 

Fastigheten: Fastigheterna är belägna i centrala Kungälv. Planområdet 
omfattar fastigheterna Rhodin 19, Rhodin 16 m.fl. I planarbetet kommer det studeras om 
det är möjligt att utöka kvarteret med kommunalt angränsande mark utifrån gestaltning och 
ekonomiska konsekvenser. 

Miljö/risk: För området föreligger risk för höga bullernivåer. Inom ramen för planarbetet 
ska 

markmiljö, buller och eventuellt luftmiljö utredas. 

VA: Området är försörjt med kommunalt vatten. Dagvattenhantering behöver utredas. 

Planprogram: Planarbetet ska följa antaget planprogram för Kungälvs centrum, delen Västra 
tullen, Liljedal och Västra gatan, KS2015/643–41. 

Parkering: Ordnas inom eget kvarter och genom parkeringsfriköp av kommunala 
parkeringsplatser.

Förvaltningens bedömning är att detaljplanearbetet kan startas utifrån de förutsägningar som 
finns beskrivna i kommunens översiktsplan, planprogram för Kungälvs stadskärna, delen 
Liljedal.
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Bedömning i relation till kommunstyrelsens mål

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
Området kommer troligen att bebyggas med en blandning av upplåtelseformer och 
lägenhetsstorlekar, vilket bidrar till att ett brett spektrum av invånare kan komma att bosätta 
sig här. 

6. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
En byggnation på Rhodin 19 m.fl., i Liljedal skulle naturligt ge en ökad samordning mellan
nuvarande infrastruktur och planerad nybyggnation. 

7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
Genom kommunens parkeringsnorm uppmuntras exploatören att minska parkeringsbehovet 
genom klimatsmarta lösningar, såsom laddstolpar, västtrafikkort samt bil- och cykelpooler. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning kommer det redogöras för planområdets förhållande till de 
miljömål som bedömts relevanta för kommande planförslag. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Samverkansavtalet förhåller sig väl till gällande styrdokument. Detaljplanen ska arbetas fram 
utifrån gällande styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanearbetet syftar till en utbyggnad av bostäder. Fler boende centralt skapar behov av 
förskoleplatser och vistelseytor för barn och unga. Positiva aspekter på planen är att det 
finns en god kollektivtrafik som underlättar vardagsresor till arbete och att kommunal och 
kommersiell service finns inom promenadavstånd. Funktionsblandning skapar ytterligare 
förutsättningar för minskad andel resande i vardagslivet.

Ekonomisk bedömning
Detaljplanekostnaderna fördelas lika mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 
AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow fram tills detaljplanen vinner laga kraft. 
När detaljplanen vunnit laga kraft görs en slutreglering av kostnaderna där summan fördelas 
procentuellt efter BTA byggrätter ovan mark på respektive fastighet.

Förvaltningen kommer att förhandla om medfinansieringsersättning med Exploatörerna i 
samband med framtagandet av genomförandeavtalet. Detta kommer att ske enligt antagna 
riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, 
KS2019/0931.

Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat samverkansavtal mellan kommunen och Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), 

Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow) godkänns.
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2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
samverkansavtalet. 

Anders Holm Fredric Norrå
Sektorchef samhälle och utveckling Verksamhetschef planering och myndighet

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Mellan  
Kungälvs kommun (org. nr: 212000–1371), 442 81 Kungälv, nedan kallad Kommunen,  
och  
Fastigheten Rhodin 19 AB (org. nr 556677–5036), Box 53121, 400 15 Göteborg samt  
Fastighets AB Trekungen (org. nr 556550–5160), Gamla Gärdesgatan 10 B, 442 30 Kungälv, 
nedan tillsammans kallade Exploatörerna.  
 
Kommunen och Exploatörerna, nedan tillsammans kallade Parterna, har träffat följande 
 
 

  SAMVERKANSAVTAL 
 
avseende planläggning och övrigt samarbete i samband med byggnation av bostäder, 
centrumverksamheter och allmänna platser i Rhodinkvarteret inom fastigheterna Rhodin 19, 
Rhodin 16, Gärdet 1:15 samt delar av Gärdet 1:1 i Kungälvs kommun.  
 
Till samverkansavtalet hör bilagda handlingar:  
Bilaga 1: Planprogram Kungälvs stadskärna. Delen Liljedal (Rhodin 19, Klocktornet 36 m fl) 
Bilaga 2: Planområdet (ungefärlig avgränsning).   
Bilaga 3: Definition BTA ovan mark  
 
A. BAKGRUND, SYFTE OCH OMRÅDE 
 
A.1. Bakgrund och syfte 

Fastigheten Rhodin 19 ägs av dotterbolag inom Balder-koncernen, fastigheten Rhodin 16 ägs av 
Odd Fellow logen B-163 och fastigheterna Gärdet 1:15 respektive 1:1 ägs av Kungälvs kommun. 
 
Rhodinfastigheterna har genom sitt centrala läge, sin storlek och sin karaktär stora 
utvecklingsmöjligheter. Kommunstyrelsen antog ett planprogram för Kungälvs stadskärna, delen 
Liljedal 2017-05-18. Programmet syftar till att utveckla stadens innehåll och kvalitet samt stärka 
Kungälvs identitet och stadskärnans anseende. Liljedal ska inrymma en blandning av bostäder, 
centrumverksamheter och mötesplatser. Inom fastigheten Rhodin 16 är befintlig byggrätt ca 2150 
kvm BTA ovan mark. Inom fastigheten Rhodin 19 är befintlig byggrätt ovan mark ca 2800 kvm 
BTA ovan mark.   
 
Syftet med detta samverkansavtal är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan inom 
Rhodinfastigheterna samt ange villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Samverkansavtalet 
syftar även till att klargöra ekonomi, genomförandefrågor och övrigt samarbete. De slutliga 
förutsättningarna för exploatering och eventuella marköverlåtelser regleras i ett 
genomförandeavtal mellan Kommunen och Exploatörerna som undertecknas innan detaljplanen 
antas. Detaljplanen ska följa antaget planprogram för Kungälvs stadskärna. Delen Liljedal 
(Rhodin 19, Klocktornet 36 m fl) bilaga 1. 
 
Parterna har kommit överens om en exploateringsgrad för Rhodinfastigheterna i linje med 
gällande planprogram, bilaga 1. 
 
A.2. Område 
Planområdet som berörs av detta samverkansavtal omfattar fastigheterna; Rhodin 19, Rhodin 16, 
Gärdet 1:15 och delar av fastigheten Gärdet 1:1. Se bilaga 2 för en ungefärlig avgränsning.   
Avgränsningen är preliminär och kommer att definieras i kommande detaljplanearbete. 
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B. DETALJPLAN, SAMVERKAN OCH TIDPLAN 
 
B.1. Beskrivning  

Kommunen ska upprätta en detaljplan för området i samverkan med Exploatörerna samt bereda 
och pröva frågan i beslut.  
 
B.2. Detaljplanekostnader m.m.  

Detaljplanekostnaderna fördelas lika mellan de tre Parterna fram tills detaljplanen vinner laga 
kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft görs en slutreglering av kostnaderna där summan 
fördelas procentuellt efter BTA byggrätter ovan mark på respektive fastighet. Definition för BTA 
ovan mark anges i bilaga 3. 
 
Kostnaderna består av kommunens handläggning, eventuella konsulter, annonsering, utskick, 
offentliga möten, upprättande av grundkarta, fastighetsförteckning samt utredningar. Följande 
utredningar är nödvändiga: 
 

• VA- och dagvattenutredning  

• Geoteknisk utredning  

• Trafikutredning  

• Buller-och vibrationsutredning  

• Miljöteknisk markundersökning 

• Solstudier 
 

 
Ytterligare utredningar än dessa kan komma att behövas under planarbetets gång.   
 
I det fall byggrätten förändras inom det avtalade området under detaljplanearbetet ska kommande 
kostnader anpassas till den nya fördelningen. I det fall en utredning i samband med planarbetet 
enbart berör en part eller två parter ska den parten eller dom parterna stå för hela 
utredningskostnaden.  
 
Fakturering sker av den upparbetade kostnaden samt utförda utredningar vid detaljplanens 
samrådsstart, granskningsstart och antagandedatum. Tillkommande kostnader vid till exempel 
överklagande faktureras efter detaljplanen vunnit lagakraft. Vid ett överklagande av detaljplanen 
faktureras inte kostnader som avser myndighetsprövning. Fördelningen av 
detaljplanekostnaderna, baserat på tillkommande byggrätt på respektive Parts kvarter/fastighet, 
fastställs inför fakturering. 
 
Utöver detaljplanekostnaden ska Parterna betala bygglovsavgift samt övriga av 
kommunfullmäktige beslutade anslutningsavgifter och taxor. 
 
B.3. Planavgift  

När detaljplanekostnader betalats enligt samverkansavtalet behöver Exploatörerna, eller framtida 
köpare av dessa fastigheter, inte betala planavgift i samband med bygglov inom den detaljplan 
samverkansavtalet avser. 
 
B.4. Projektorganisation och finansiering 

Parterna är överens om att arbetet med detaljplanen och dess genomförande sker genom 
samarbete. Kommunen tillsätter de resurser och kompetenser som behövs för att ta fram 
detaljplanen och dess genomförande. Exploatörerna tillsätter och finansierar egna resurser och 
kompetenser för att delta i projektet med detaljplanen och dess genomförande.  
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B.5. Tidplan  
Målsättningen är att antagande sker under 2024. Parterna är medvetna om att avvikelser från 
tidplanen kan uppkomma på grund av händelser utanför Parternas kontroll och har vid sådana 
avvikelser inga ersättningsanspråk på varandra. 

 
B.6. Avbruten detaljplaneläggning  

Kommunen kan inte garantera antagande av ny detaljplan utan reserverar sig för den prövning av 
detaljplanen som kommunfullmäktige och myndighet utför. Exploatörerna äger ej rätt till 
ersättning/skadestånd från Kommunen om detaljplanen ej antas, ej vinner laga kraft, detaljplanen 
upphävs eller om utvecklingen av Rhodinfastigheterna oavsett skäl ej kan genomföras. Ett beslut 
från Kommunen att avbryta detaljplaneläggningen medför att samverkansavtalet upphör att gälla. 
Skulle detaljplaneläggningen avbrytas ska Parterna betala upparbetade kostnader till och med 
avbrottet, enligt fördelningen i punkt B.2. I det fall Kommunen har beställt arbeten, som ej går 
att återkalla, innan samarbetet avbröts ska Parterna stå för även dessa detaljplanekostnader. 

 
C. MARKÖVERLÅTELSE M.M.  

Marköverlåtelser avseende de av Kommunen ägda fastigheterna ska ske genom en gemensamt 
beslutad och förhandlad process i enlighet med kommunens riktlinjer för markanvisning, 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning. Beslut om tillvägagångssätt fattas gemensamt 
inför kommande granskningsförfarande av detaljplanen och skrivs in i kommande 

genomförandeavtal. 

 
C.1. Genomförandeavtal 

Genomförandeavtal ska arbetas fram parallellt med detaljplaneprocessen och vara undertecknat 
av Exploatörerna innan antagandehandlingen för detaljplanen tas upp för beslut i kommunen. 
Undertecknande av Kommunen sker efter kommunfullmäktiges antagandebeslut. 
Genomförandeavtalet ska villkoras av att detaljplanen antas genom beslut som vinner laga kraft. 
Parterna avser att i genomförandeavtalet reglera samtliga frågor rörande förutsättningar för 
genomförandet av detaljplan och byggnation.  
 
C.2. Marköverlåtelser  

Beroende av var kvartersmarken placeras i kommande detaljplan kan det bli aktuellt med 
marköverlåtelser mellan Kommunen och Exploatörerna. 
 
Värdering av marken ska utföras utifrån de kommande byggrätternas värde vid lagakraftvunnen 
detaljplan. Värderingen ska utföras av en oberoende auktoriserad värderingsman om det inte 
finns nyligen sålda jämförelseobjekt som kan säkerställa att priset är marknadsmässigt. 
Kommunen beställer och bekostar värderingen. Kommunen tar som huvudregel betalt för 
byggrättens totala BTA ovan mark enligt gällande detaljplan, exklusive friliggande 
komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring, förråd, tvättstuga. Om beviljat bygglov överskrider 
den totala BTA ovan mark som detaljplanen tillåter ska Exploatörerna även betala för 
överskjutande areal. 
 
Slutliga fastighetsgränser avgörs och läggs fast genom efterföljande lantmäteriförrättning. 
 
C.3. Fastighetsbildning  

Parterna ansöker om och bekostar fastighetsbildning för sina respektive exploateringsområden 
för genomförandet av detaljplanen.  
 
C.4. Gemensamhetsanläggningar 

Parterna ansvarar för och bekostar att erforderliga gemensamhetsanläggningar bildas inom sitt 
exploateringsområde.  
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C.5. Ledningsrätt och servitut  
Eventuella ledningar som behöver säkerställas inom detaljplaneområdet ska upplåtas med 
ledningsrätt utan ersättning. Eventuella servitut upplåts utan ersättning i den omfattning som 
krävs för att genomföra marköverlåtelser och detaljplanen i sin helhet. Eventuella belastningar på 
berörda fastigheter ska utredas under detaljplaneprocessen. Kommunen ansöker om och bekostar 
förrättningskostnader för ledningsrätt och servitut för kommunala ledningar. 
 
C.6. Exploateringsbidrag 

Parterna ska betala exploateringsbidrag som avser gatukostnadsersättning för utbyggnad av 
allmän plats och projektledningskostnader som krävs för att genomföra detaljplanen. 
Exploateringsbidraget fördelas enligt en princip om respektive parts nytta som tydliggörs i 
detaljplaneskedet. Exploateringsbidraget slutliga omfattning regleras i kommande 
genomförandeavtal. 
 
C.7. Säkerhet 

Exploatörerna ska, i kommande genomförandeavtal mellan denne och Kommunen, ställa 
erforderlig säkerhet. Säkerheten ska vara, moderbolags-, bank- eller försäkringsgaranti. Storlek på 
säkerheten kommer att regleras i genomförandeavtalet. 
 
C.8. Upparbetade detaljplanekostnader 

I samband med undertecknandet av detta samverkansavtal godkänner Exploatörerna att 
faktureras för kostnader avseende tidigare utförda utredningar samt upparbetade 
detaljplanekostnader, enligt fördelning i punkt B.2.  
 
C.9. Medfinansieringsersättning 

Kommunen kommer att förhandla om medfinansieringsersättning med Exploatörerna i samband 
med framtagandet av genomförandeavtalet. Detta kommer att ske enligt antagna riktlinjer för 
markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931. 
 
D. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK  
 

D.1. Kvartersmark  

Parterna ansvarar för alla åtgärder inom Parternas respektive kvartersmark. Parterna ska följa de 
gestaltningsprinciper som beskrivs i kommande detaljplans planbeskrivning och eventuellt 
gestaltningsprogram.  
 
D.2. Upplåtelseform och användning 
Exploatörerna ska inom sina fastigheter uppföra byggnader innehållande bostäder och lokaler för 
centrumverksamheter i bottenplan. Enligt planprogrammet för Kungälvs stadskärna, delen 
Liljedal, ska bebyggelsen mot Strandgatan uppföras i max 4–7 våningar och i max 3–5 våningar 
mot Trädgårdsgatan och Gamla Gärdesgatan.  
 
D.3. Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation 

Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel energieffektiva 
bostäder, hållbara materialval, insatser för biologisk mångfald, tillgängliggörande av 
naturområden samt underlättande för de boende att göra hållbara val i vardagen. Även 
byggprocessen bör vara resurs- och energieffektiv för att minska dess negativa miljöpåverkan.  
 
D.4. Parkering  

Parkeringsbehovet för Parternas respektive fastigheter inom aktuellt detaljplaneområde ska 
tillgodoses i första hand inom egen fastighet men det kan finnas möjlighet att lösa parkeringar på 
annan närliggande fastighet om varaktiga upplåtelseavtal kan träffas som kan godkännas av Miljö- 
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och byggnadsnämnden i samband med bygglovsprövning. Den vid tidpunkten för prövningen 
gällande parkeringsnormen för Kungälvs kommun ska tillämpas. Bilparkering i 
detaljplaneområdet förläggs under mark, överdäckad eller i parkeringshus. 

 
Parkeringsfriköp från Kommunen finns som alternativ för de parkeringsplatser som 
Exploatörerna inte kan ordna inom egen fastighet. Möjligheten för Kommunen att erbjuda 
parkeringsfriköp är dock begränsad. Exploatörerna ska inte utgå från att fastigheternas 
parkeringsbehov kan tillgodoses genom parkeringsfriköp. Vid parkeringsfriköp tecknas ett 
standardavtal om parkeringsfriköp inför bygglovsansökan. Kommunen tar ut en avgift per 
parkeringsplats, enligt den vid tidpunkten för avtalstecknandet gällande avgiften för 
parkeringsfriköp. 
 
E. TEKNISKA FRÅGOR  
 
E.1. Allmän plats  

Kommunen svarar för utbyggnaden av alla anläggningar på allmän platsmark. Parterna ska betala 
Kommunens kostnader för utbyggnad av allmän plats, enligt punkt C.6. Parterna ska bestämma 
utbredningen av den allmänna platsmarken i samförstånd. Exploatörerna godkänner att mark 
som i samförstånd mellan Parterna enligt ovan ska användas till allmän plats i kommande 
detaljplan, överlåts till Kommunen utan ersättning. 

 
E.2. Vatten och avlopp  

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Exploatörerna 
betalar anslutningsavgift i enlighet med gällande va-taxa. Avgiften debiteras i samband med 
beviljat bygglov.  
 
Om fastigheterna idag har en förbindelsepunkt för vatten och avlopp betalar Exploatören 
eventuell ytterligare anslutningsavgift eller lägenhetsavgift i enlighet med gällande va-taxa. 

 
E.3. Dagvatten  

Parterna har kommit överens om att göra en särskild dagvattenutredning under 
detaljplaneprocessen. Dagvattenutredningen ska följa Kungälv kommuns dagvattenpolicy antagen 
av kommunfullmäktige. Dagvatten från hårdgjorda ytor ska infiltreras och fördröjas lokalt inom 
fastigheterna innan avledning sker till det kommunala ledningsnätet för dagvatten. Slutsatserna i 
utredningen kommer att ligga till grund för lämpligt val av teknisk lösning för 
dagvattenhanteringen inom planområdet. Dagvattenåtgärder regleras i kommande 
genomförandeavtal. Tekniska områden på kvartersmark (E-områden) ska överlåtas till 
Kommunen utan ersättning. 
 
E.4. Värme 

Parternas respektive exploateringsområden bör anslutas till kommunens fjärrvärmenät om inte 
Kungälvs Energi AB, nedan kallad KEAB, har en annan uppfattning. Anslutningsavgifter betalas 
av Exploatörerna efter överenskommelse med KEAB.  
 
Det åligger Exploatörerna att träffa särskilt avtal om detta med KEAB, innan eventuella 
markanvisningsavtal undertecknas av Kommunen.  
 
E.5. El 

Planområdet är anslutet till befintligt elnät som ägs av Kungälvs Energi AB. Eventuellt 
tillkommande avgifter för elförsörjning betalas av Exploatörerna. Placering av 
transformatorstation behöver ses över i planarbete.  
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E.6. Fiber 

Bostäder och lokaler ska ha möjlighet att anslutas till fibernätet. 

 
E.7. Avfallshantering 

För avfallshantering gäller avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2015-09-10 
(§241/2015). 

 
E.8 Vägar utom planområdet 

Om det finns behov att utföra åtgärder på vägar utanför planområdet till följd av exploateringen i 
planområdet ska kostnader hänförliga till sådana åtgärder fördelas mellan Parterna. 
 
F. SAMVERKANSAVTALETS GILTIGHET OCH ÅTERGÅNG  
 
F.1. Tider  

Detta samverkansavtal gäller tills det ersatts av genomförandeavtal, annat avtal eller 
överenskommelse. Dock längst till 2024-12-31, eller till den tidigare tidpunkt då detaljplanen 
vinner laga kraft eller i det fall samverkan avbryts.  
 
F.2. Villkor  

Detta samverkansavtal ska godkännas senast 2021-12-15 av kommunstyrelsen genom beslut som 
därefter vinner laga kraft. Innan samverkansavtalet tas upp för detta godkännande ska det vara 
undertecknat och godkänt av Exploatörerna. 

 
F.3. Överlåtelse  

Exploatörerna får inte överlåta detta samverkansavtal på annan fysisk eller juridisk person utan 
Kommunens skriftliga medgivande.  

 
F.4. Uppsägning 
Om förutsättningarna för exploatering av planområdet begränsas i stor omfattning för endera 
Exploatör kan samverkansavtalet sägas upp av den Exploatören. Exploatören ska betala sina 
upparbetade kostnader till och med avbrottet, enligt fördelningen i punkt B.2. I det fall 
Kommunen har beställt arbeten, som ej går att återkalla, innan samarbetet avbröts ska 
Exploatören stå för även dessa detaljplanekostnader. 

F.5. Tvist  

Tvist med anledning av detta samverkansavtals tolkning ska, om inte annat överenskommes 
mellan Parterna, hänskjutas till allmän domstol.  
 
F.6. Handlingar  

Handlingar som har upprättats i samband med arbetet enligt ovan är Kommunens egendom om 
de berör allmän platsmark och Exploatörernas egendom om de berör den egna kvartersmarken.  
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Detta samverkansavtal har upprättats i tre likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 
 

 
Kungälv 2021-       Kungälv 2021-  
För Kungälvs kommun   För Fastigheten Rhodin 19 AB 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Miguel Odhner    
Kommunstyrelsens ordförande    
 
 
Kungälv 2021-   Kungälv 2021- 
För Kungälvs kommun   För Fastigheten Rhodin 19 AB 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
Haleh Lindqvist    
Kommundirektör    
 
 
 
 
Göteborg 2021- 
För Fastighets AB Trekungen 
 
 
 
 
__________________________ 
 
 
Göteborg 2021- 
För Fastighets AB Trekungen 
 
 
 
__________________________ 
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Bilaga 3 

Definition BTA ovan mark  
 

Våningsplan ovan mark 

BTA ovan mark i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för 

fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 

utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare. 

BTA ovan mark som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda 

vindar, bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, tvättstuga, gemensamhetslokal o dyl) i fristående 

byggnader räknas inte som BTA ovan mark. 

Balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som BTA ovan mark. Balkonger/loftgångar i övrigt 

omfattas inte. 

 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan. 

 

Suterrängvåning 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om ‐ utefter minst en vägg ‐ golvets översida i våningen 

närmast ovanför ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet mindre är 

våningsplanet att betrakta som källare. Area inom suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

All area inom lägenheter räknas som BTA ovan mark liksom i förekommande fall innanförliggande 

förbindelsekorridor. 
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Bilaga 3 

Som BTA ovan mark för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 

förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av våningsplanet 

dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 

som BTA ovan mark (se fig nedan). Trapphus och hiss placerade i suterrängvåning räknas som BTA ovan mark. 

 

1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 

 

För kommersiella eller övriga lokaler räknas BTA ovan mark i suterrängvåning till ett husdjup om 10 meter. För 

bruttoareor inom husdjup 10‐30 meter räknas 75 % som BTA ovan mark. Om våningshöjden är högre än 3 

meter ska 10‐metersgränsen utökas till vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som 

ljusa. 
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Kungälvs stadskärna,  

delen Liljedal (Rhodin 19, Klocktornet 36 m fl)

Antagen av KF 2017-05-18
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PROGRAMSAMRÅD
Programförslaget och övriga handlingar finns på 
Kungälvs hemsida:

www.kungalv.se > Bygga, bo och miljö > Aktuella 
detaljplaner 

Programsamrådet hölls i februari 2016.

Denna reviderade upplaga av planprogrammet 
antogs i Kommunfullmäktige i 2017-05-18

Upplysningar lämnas i första hand av Kundcenter, 
telefon 0303-23 80 00.

MEDVERKANDE
En projektgrupp inom kommunen från 
Samhällsbyggnad, Samhällsutveckling och 
Program Stadskärnan har medverkat i planpro-
gramarbetet. Förankring har skett i kommunpla-
neringens beredningsgrupp och styrgrupp samt 
kommunens gestaltningsgrupp.
Handläggare för programmet har varit planar-
kitekt Matilda Svenning och översiktsplanerare 
Monica Wincentson. 
Programhandlingen är på uppdrag av Kungälvs 
kommun upprättad av Norconsult AB, Carolin 
Folkeson och Karin Edeskog. 

Programhandlingens reviderade upplaga är 
gemensamt vidareutvecklad av: 
- Programgrupp Stadskärnan:
  Cecilia Örtendahl, Anneli Skoglund, 
  Martin Hollertz och 
  Anders Pettersson, (Krook &Tjäder) 
- Planenheten:
  Linda Andreasson, Karin Svensson och  
  Emelié Karlsson
- Projektgrupp Sydöst:
  Eva Engman ( Explo) som projektledare

Fotografer: Kungälvs kommun, om inget annat 
anges.     
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VAD ÄR ETT PLANPROGRAM?
Planprogram kan upprättas för ett större områ-
de, till exempel en stadsdel, som underlag 
för flera framtida detaljplaner inom området. 
Programmet innebär en möjlighet för kommu-
nen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om 
alternativa lösningar på planeringsuppgiften 
till diskussion och presentera utgångspunkter 
och mål. Denna reviderade upplaga av plan-
programmet har arbetats om utifrån inkomna 
synpunkter från sakägare efter samrådet samt 
med syftet att ytteligare tydliggöra kommunens 
vision om en  stärkt identitet av denna del av 
stadskärnan.

PLANPROGRAM ENLIGT PBL
Planprogrammet har tagits fram enligt plan- 
och bygglagen, PBL (2010:900).
Enligt PBL ska kommunen ange planens 
utgångspunkter och mål i ett särskilt program, 
om kommunen bedömer att det behövs för att 
underlätta detaljplanearbetet. 
I arbetet med att ta fram ett program ska kom-
munen samråda med berörda myndigheter 
som t.ex. länsstyrelsen, kända sakägare och 
boende, kända berörda organisationer och 
andra enskilda som har ett väsentligt intresse 
av förslaget. 

Information: www.boverket.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning      4

Sammanhängande stadskärna  6

Liljedal - nuläge     9

Möjlig utveckling av Liljedal  11

Konsekvenser    26

Fortsatt arbete    30

BILAGOR
• Kulturmiljöutredning, riksintresset Kungälvs 

gamla stad, Archidea, 2013

• Social konsekvensbeskrivning, Norconsult, 
2015

• Handelsanalys Kungälv, Tyréns, 2014  

• Lokaliseringsutredning parkering, Trivector, 
2015

• Luftmiljöutredning Kungälv centrum, SMHI, 
2015

• Trafikanalys Kongahälla, 2013

REFERENSER
• Kungälvs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av 

kommunfullmäktige januari 2012

• Idealbild Kungälvs stadskärna, planeringsun-
derlag till ÖP 2010

• Kungälv tar form Stadens bebyggelsemöns-
ter, Håkan Hökerberg 2003
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BAKGRUND
Enligt Kungälvs översiktplan, ÖP 2010, ska 
Kungälvs centrum utveckas till en blandstad med 
särskilt hög täthet. Utgångspunkten för planpro-
grammet har varit ett fördubblat invånarantal i 
stadskärnan, från 3500 till 7000 personer, för att 
uppnå visionen. Det innebär ca 2 000 nya bostä-
der.

SYFTE
Programmet syftar till att formulera principer för 
en attraktiv och vacker stad med förutsättningar 
för ett gott liv. Programmet ska visa möjlig utveck-
ling av området Liljedal och hur pågående och 
kommande förändringar av stadskärnan kan bilda 
en god bebyggd miljö. Programmet ska också 
ge en överblick över möjlig utveckling av hela 
Kungälvs stadskärna.

VISION FÖR STADSKÄRNAN
Kungälv ska vara en unik tillgång i 
Göteborgsregionen med en tät och levande 
stadskärna. Stadskärnans identitet präglas av 
historia och tradition men räds inte ett modernt 
uttryck. Trivsel, trygghet och tillgänglighet kring 
mötesplatser och stråk skapar en god livsmiljö. 
Ur Idealbild Kungälvs stadskärna, KF 2003

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-25 att 
upprätta ett planprogram för området i stads-
kärnan som i detta planprogram kallas  Liljedal. 
Programmet ska vara underlag till flera detaljpla-
ner och ge en helhetsbild över möjlig och lämplig 
utbyggnad inom området Liljedal. 
Utifrån kommunens vision om att ytterligare stär-
ka identiteten av denna del av stadskärnan och 
utifrån inkomna yttranden från sakägare och övri-
ga har planprogrammet vidareutvecklats till denna 
reviderade upplaga.

• Strategiska ställningstaganden för bebyggels-
ens utveckling

• Utveckla stadens innehåll och utbudets kvalitet

• Förädla stadsmiljön

• Stärka Kungälvs identitet och stadskärnans 
anseende

• Bidra till hållbar utveckling (ur Projektdirektiv 
Stadskärnan m.m.)

• God bebyggd miljö, med en särskilt hög täthet 

• Kongahällatomten och stadskärnan ska kom-
plettera varandra

• Handelsstråk Västra gatan, Strandgatan, 
Ytterbyvägen – Uddevallavägen – Kongahälla 
ska utvecklas

• Bebyggelse-, trafik och grönstruktur lika viktiga

• Den gamla trästadens karaktärsdrag ska tas 
tillvara

Ur ÖP 2010

INLEDNING

STADSKÄRNANS KARAKTÄR OCH 
STYRKOR
Kungälvs stadskärna har en tydlig småstadska-
raktär med bevarad kulturhistoriskt intressant 
trähusbebyggelse och trädgårdsstad. Tydliga års-
ringar, handelsgator och områden med småskalig 
bebyggelse, tvärstråk och siktlinjer. 
I stadskärnan finns ytor kvar att exploatera. Det 
ger staden en unik möjlighet att bygga sam-
man staden och utveckla den till en hållbar, tät 

blandstad, med attraktiva boenden och god 
livsmiljö. De små torgen möjliggör för trivsamma 
mötesplatser och Västra tullens större stadsrum 
mitt i staden kan utvecklas till en naturlig mötes-
plats och knutpunkt. Närheten till Nordre älv och 
parker mitt i staden utgör en resurs för rekreation 
och mötesplatser.
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UTVECKLINGSFRÅGOR/NULÄGE 

I STADSKÄRNAN
Dagens centrum upplevs som utspritt med långa 
avstånd mellan olika centrumfunktioner och få 
bostäder. Hur kan man ”läka” gatorna och fylla 
tomrummen så att man skapar goda förutsätt-
ningar för ett fortsatt väl fungerande centrum?  
Olika delar av stadskärnan har olika identitet och 
karaktär. Hur kan man förstärka dessa karaktärer 
så att man får en variation mellan stadsdelarna 
och sammanhållen variation inom stadsdelen? 
Hur kan man visa respekt för Kungälvs kultur-
arv och ändå pröva nytt och tätt och samtidigt 
säkerställa att viktiga ytor, gator och stråk även 
fortsättningsvis blir kvalitativa och attraktiva inslag 
i stadsrummet?

• Hur kan man skapa ett centrum som hänger 
ihop? 

• Hur kan man locka fler personer till stadskär-
nan? 

• Vilka delar av stadskärnan kan förtätas och 
omvandlas? 

• Hur kommer olika delar av stadskärnan att upp-
levas och användas när ny handel tillkommer i 
Kongahälla? 

• Kan stadskärnans olika delar komplettera var-
andra med sina unika identiteter?

• Vad blir Liljedals framtida roll i staden? 

• Vad blir den totala bilden av alla pågående och 
kommande förändringar i Liljedal? 

• Hur kan man stödja hållbara resvanor
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SAMMANHÄNGANDE STADSKÄRNA

NYA STADEN

GAMLA STADEN

VÄSTRA TULLEN

EN STADSKÄRNA I FÖRÄNDRING
Kungälvs stadskärna står inför stora för-
ändringar och går nu in i en ny expansiv 
fas. Vid Kungälvsmotet, mellan E6:an och 
Uddevallavägen, uppförs nu Kongahälla inne-
hållande köpcenter, handelsplats och bostä-
der. Dessutom flyttas navet för kollektivtrafiken 
från Busstorget vid Uddevallavägen ut till nya 
Resecentrum vid E6:an.

Detta får konsekvenser i stadsbilden, då fokus 
för handel i stadskärnan sannolikt kommer att 
förskjutas från stadens äldre centrala delar till det 
nya Kongahälla Köpcenter som kommer kunna 
erbjuda både stora och små handelskoncept 
under ett och samma tak och där man som besö-
kare främst kommer att röra sig inomhus. 

NYA STADEN
Den stora stadsutveckling som nu sker av 
Kongahällaområdet, Vita Fläcken, Mimersstaden, 
och Nytorgsstaden inklusive gamla busstorget, 
kommer att på några få år omdefiniera och ändra 
stadsbilden i stora delar av stadskärnan. Den Nya 
Staden växer fram med nya attraktiva stadsmiljö-
er, var och en med sin egen karaktär.

GAMLA STADEN - egen identitet 
Parallellt med framväxten av Nya Staden, tar 
kommunen nu vara på möjligheten att förvalta, 
förädla och bygga vidare på det historiska arv 
som idag återfinns i områdena runt Liljedal samt 
Västra- och Östra Gatan; Den Gamla Staden. 
En levande och unik stadsmiljö med en tydlig 
småstadskaraktär, rik på upplevelser och traditio-
ner som gör detta till en attraktiv plats att bo och 
verka i. Stadskärnan i Kungälv kommer därmed 
kunna erbjuda ett attraktivt och tydligt komple-
ment till Kongahälla. En annan sorts stadsupple-
velse i ett område med egen tydlig identitet .
Gamla Staden blir också en viktig pusselbit för 
att etablera stadskärnan som ett givet besöksmål 
för såväl kommuninvånare som för utflyktssökan-
de från hela regionen.
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Kungälvs stadskärna består av flera delområ-
den med olika karaktär och bebyggelsetyper. 
Bebyggelsen är tydligt indelad i årsringar, vilket 
gör att man kan se stadens utveckling och histo-
ria (Archidea, 2013). Stadsdelarna skiljs ofta åt 
av stora ytor för trafik, parkering eller biytor med 
oklar användning, vilket skapar en känsla av tom-
rum. 
Staden skulle bli attraktivare och vackrare om 
stadsdelarna bands ihop och kom närmare varan-
dra. Upplevelsen längs stråken bör vara omväx-
lande och ge många intryck om man ska uppnå 
en god livsmiljö med trivsel, trygghet och tillgäng-
lighet kring mötesplatser och stråk.
Att förtäta Kungälvs stadskärna med fler bostä-
der, handel och verksamheter, är ett viktigt verk-
tyg för att binda samman stadsdelarna. Dessutom 
behöver gator, tvärstråk, torg och parker utveck-
las med hög kvalitet och stadsmässighet.
Antalet invånare och utbudet av handel, verksam-
heter och service har stor betydelse för stadslivet.  
Målet är att fördubbla antalet invånare i stadskär-
nan till år 2025 med ca 2000 bostäder samt öka 
dagbefolkningen genom utveckling av kontor och 
andra verksamheter, vilket också ger förutsätt-

ningar för handel och verksamheter. Redovisning 
sker områdesvis på nästa sida.
Fördubblat invånarantal i stadskärnan medför 
också ökat behov av kommunal service, så som 
förskola, skola m.m. 

GAMLA 
STADEN
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MÖJLIG NY BEBYGGELSE I STADSKÄRNAN

Äldre delen av Gamla sta-
den
• Bevara och utveckla kulturmiljö-

värden med småskalig handel och 
service

Vattenlinjen 
• Önskvärt med sammanhängande 

gångstråk längs älven

• Utveckling med verksamheter, akti-
vitetspark och samt båtplatser

Nytorgsområdet 
• Befintlig bussterminal flyttar

• Komplettering med ca 300-400 
bostäder genom förtätning och 
utveckling av samt handel och 
verksamheter

• Parkeringsanläggning

• Uddevallavägen mer stadsmässig 

Kongahälla 
• Omvandling med ca 1000 bostä-

der, samt handel och verksamheter 
om ca 50000 m2

Thorildsområdet 
• Nytt resecentrum intill motorvägs-

hållplats, idrottshallar och skola 
och bostäder

• Eventuellt komplettering med 
bostäder, till exempel på parke-
ringsytor

Gamla Gärdet och Rådmans- 
ängarna
• Eventuellt mindre komplettering med 

bostäder.

Mimersstaden
• Komplettering med ca 500 bostäder 

och eventuellt viss yta handel och 
verksamheter

Fontinbergets rand
• Komplettering med cirka 50-100 

bostäder

• Koppling mellan Västra gatan och 
Övre Fontinskolan viktig

Nya Gärdet
• Komplettering med ca 30-40 bostä-

der m.m. längs Uddevallavägen 

  

Kexfabriken
• Om delar av Kexfabriken flyttar eller 

förändras kan staden öppnas mer 
mot älven

• Kan Bräckeboden integreras mer i 
staden?

Liljedal
• Komplettering med cirka 650 

bostäder, handel och verksamhe-
ter om cirka 12 000 m2

• Parkeringsanläggning

• Ombyggnad Västra tullen

Kvarnkullen
• Pågående byggnation av 50 bostä-

der 

• Eventuellt fler parkeringsplatser mot 
E6? 
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Stadshuset
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Lekplats
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skola 

Övre 
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Mot Kungälvsmotet 

Handel 

Handel 
Bostäder

Handel 
Bostäder

Handel 
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hus 

Biograf 
Trappan

Handel 
Gym

Café

Lekplats

Park

Västra
Tullen

Västra gatan

Strövområde

N
100 m500

Kexfabriken

Utdrag ur Social konsekvensbeskrivning, Norconsult, 2015
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Dagens Liljedal består av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse längs Västra gatan, öppna parke-
ringsytor, handelsstråk och i viss mån verksam-
heter och bostäder. Bebyggelsen varierar i skala 
och ger ett något splittrat intryck, med bland annat 
låga handelsbyggnader intill ett nybyggt kvarter 
(Liljedalskvarteret) med bostäder och handel i 
bottenvåningen. Parkeringshuset Klocktornet och 
andra relativt storskaliga byggnader ligger intill 
den kulturhistoriskt värdefulla, småskaliga bebyg-
gelsen. 
De öppna parkeringsytorna ägs av kommunen. 
I övrigt ägs fastigheterna inom området av flera 
olika fastighetsägare. 
Strandgatan har de senaste åren byggts om till en 

stadsmässig gata med utrymme för alla trafikslag. 
Västra Tullen utgörs av en stor cirkulationsplats 
med träd och buskage. 
Vid biografen Trappan finns en passage upp mot 
Fontinberget.
Det saknas kvalitativa vistelseytor inom området, 
men flera platser har potential att utvecklas och 
fungera som mötesplatser framöver. Avsaknaden 
av bostäder i delar av området bidrar till att områ-
det kan kännas otryggt på kvällar och nätter. 

LILJEDAL - NULÄGE

Mötesplatser
1 Västra parken
2 Posttorget
3 Gustaf Hjerpes       
   plats
4 Västra gatan 

Målpunkter

Bräckboden

Kretsloppsstation

Barriär

Viktigt gång-, 
cykelstråk

Baksida/inaktiv 
fasad

Favoritplatser/
identitetsskapande 
plats 

Plats med viss 
otrygghet

Parkeringsplats 
(utvecklingspotential)
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Klocktornets parkeringshus Parkering, sydvästra delen av Liljedal

Nyare bebyggelse längs Strandgatan

Handel vid Gustav Hjerpes plats 

Västra Tullen, passage mot Västra gatan

Äldre bebyggelse längs Västra gatan

Passage från Liljedal mot Biograf Trappan och 
Fontinberget. Foto: Carolin Folkeson, Norconsult.

Västra parken

10
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• Identiteten av den Den Gamla staden ska för-
stärkas genom att låta den nya bebyggelsen 
bilda en sammanhållen helhet med den befint-
liga.

• Västra tullen; där Nya Staden möter Gamla 
Staden förstärks som entréplats, som stadens 
mittpunkt och som mötesplats, med torg, stråk 
och en direkt anslutning till Västra parken. 

• Uppbrutna kvarter med gröna gårdar och smit-
vägar. 

• Handel och verksamheter längs Strandgatan, 
Västra gatan, Västra tullen och angränsande 
Ytterbyvägen

• Bredda staden genom nya och förstärkta stråk 
tvärs Strandgatan och Västra gatan

• Beakta riksintresset för kulturmiljö

• Utveckla och definiera platser och torg och 
värna viktiga sollägen för skapa förutsättningar 
för en attraktiv stadsupplevelse. 

PRINCIPER FÖR UTVECKLING AV LILJEDAL

Västra Gatan

Glasbruksgränd

Västra Tullen

Krukan

Strandgatan

Gusta
f H

jerpesTo
rg

Liljedalsgatan

Posttorget

MÖJLIG UTVECKLING AV LILJEDAL

Tr
äd

gå
rd

sg
at

an

Planprogramsområde

Möjlig tillkommande bebyggelse
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Förhållande till riksintresse för kulturmiljö ”Kungälvs 
gamla stad”. Bilden visar vilka delar av programområ-
det runt Västra gatan som är känslig för förändringar. 
Ju mörkare färg, desto känsligare.

Västra gatan. Foto: Carolin Folkeson, Norconsult.

Passager på Västra Gatan Stråk över flera kvarter

Stadsplan från 1696

12

Kungälv är idag en av Nordens mest välbevarade 
trästäder där bebyggelsen och tomtindelningen 
längs Västra gatan utgör riksintresse för kulturmil-
jövården. Stadens bebyggelse är indelad i tydliga 
årsringar. Kungälvs utveckling och historia kan 
därför enkelt följas i byggnadernas arkitekturstil.
(Archidea, 2013). 

Översiktsplanen, ÖP 2010, anger att det är vik-
tigt att inte bryta den historiska kontinuiteten i en 
stads utveckling. Den gamla trästadens karak-
tärsdrag ska tas tillvara och riksintresset ska 
beaktas. 
Västra gatan är hjärtat i Kungälvs identitet och att 
utveckla de kulturhistoriska värdena bidrar till en 
unik och attraktiv stadsdel. 
Gamla uthus är placerade utmed tomtgränserna 
och gatans lätta krökningar erbjuder successivt 
nya synfält. Tvärgränder och portar ger utblick 
mot Strandgatan och älven. Träd, häckar och 
diken visar de gamla tomtgränserna. 
Kexfabriken framträder tydligt i stadsbilden - både 
genom sin storlek och genom placeringen vid 
älven. Västra gatans västra sida rymmer tät cen-
trumbebyggelse.  
(Kungälv tar form, Stadens bebyggelsemönster, Håkan 
Hökerberg, 2003)

Miljön närmast Västra Gatan är känslig för för-
ändringar såsom förtätning med ny bebyggelse. 
Allra känsligast är de södra delarna av Västra 
gatan mellan Glasbruksgränd och Gamla Torget.
Västra Gatans affärsstråk, från Glasbruksgränd 
till Västra Tullen, karaktäriseras av centrum-
bebyggelse med verksamheter i gatuplan 
och lägenheter ovanpå. Även om flera av de 
ursprungliga husen utefter denna del av gatan 
har rivits och ersatts på 1950, 60- och 70-talet, 
så har de nya husen fortsatt respekterat den 
ursprungliga skalan vilket har resulterat i en bibe-
hållen karaktär och upplevelse av en gågata i 
den lilla staden. Karaktäristiskt för Västra Gatan 
är också de flertalet passager genom och mel-
lan fastigheter som leder in till gårdar eller stråk. 
Denna karaktär har tydligt tagits vidare i det nya 
kvarteret utefter Strandgatan som ett exempel där 
ett större kvarter, brutits upp i mindre enheter och 
där en sympatisk offentlig smitväg leder genom 
kvarteret. Dessa utökade kopplingar och händel-
ser i stadsväven möjliggör och uppmuntrar till att 
”myllra” och upptäcka det oväntade och därmed 
berikas upplevelsen av besöket i stadsrummet.
De ytterligade tillägg som nu görs i Liljedal ska 
verka för att denna ursprungliga karaktär av både 
kvartersstruktur och skala ytterligare förstärks.

KULTURMILJÖ OCH KARAKTÄR
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Skiss ny entrésiluett Gamla Staden

Gamla stadens entréer

Gamla Torget

Befintliga unika kvalitéer

Förstärka och bygga vidare på det historiska arvet

Gamla Staden

Krukan

Västra Tullen
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GAMLA TORGET

I perspektivet av den stora stadsutveckling som 
sker i Nya Staden vill Kungälvs Kommun även 
ta vara på möjligheten att förvalta, förädla och 
bygga vidare på det historiska arv som utgörs 
av den äldre delen av stadskärnan och därmed 
stärka dess identitet med egen tydlig karaktär 
som särskiljer sig stadsrummet.

Den Gamla Staden, enklast definierad 
som området mellan Västra Tullen och 
Fästningsholmen är med sin historiska stads-
miljö unik i sitt slag. Området som utgörs 
av Liljedalsområdet samt Västra- och Östra 
Gatan inramas vackert av Älven, Fontinberget 
och Fästningen i fonden. Företrädesvis i 
Liljedalsområdet finns dock stora glapp i gatumil-
jöerna som skapar osammanhängande och otyd-
liga samband och en oklar stadsbild. Genom att 
förtäta och bygga nytt kan dessa tomrum fyllas, 
gaturummen läkas och nya stråk och siktlinjer 
etableras till en tydlig och fungerande helhet.

Att anlända till Gamla Staden
En stadsentré är en händelse i stadsrummet 
som markerar en övergång från en stadsdel till 
en annan; Det kan handla om en ändrad bygg-
nadsskala, ett ändrat gatumönster eller ett änd-
rat uttryck i arkitekturen. Ju tydligare denna över-
gång är, desto starkare sätts identiteten för detta 
stadsrum i medvetandet hos allmänheten.

Den Gamla Staden har tre stora entréplatser: 
Gamla Torget, Krukan och Västra Tullen.
Medan Gamla Torget är tydligt, vackert och väl-
komponerat behöver identiteten både för Krukan 
och Västra Tullen förtydligas och förstärkas.

IDENTITET GAMLA STADEN

1

2
3

3

2

1
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Idéskiss av Liljedalsområdet, som en del av Gamla Staden 
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Liljedal kan förtätas och omvandlas genom att 
man bebygger de öppna parkeringsytorna och 
river eller bygger på befintliga handelsbyggnader 
med ett antal våningar. 
Byggnader som uppförs i området ska ha som 
utgångspunkt att stärka stadsdelens identitet. 
Hur ny bebyggelse möter och knyter an mot intill-
ligande bebyggelse måste därför studeras för 
att inte övergångar mellan två byggnadsskalor 
ska bli oproportioneliga. Byggnadsdelar som t.ex 
möter den äldre bebyggelsen mot Västra gatan 
och vid Posttorget utgår ifrån skalan på befintlig 
bebyggelse och hålls nere i höjd för att förstär-
ka och framhäva dessa historiska byggnader 
samt säkra goda solvärden vid dessa plaster. 
Bebyggelsen ska ligga med långsidan längs 
Västra gatan, som den gamla stadens historiska 
”långgatsplan”. Området bedöms på så sätt bli 
ett modernt tillägg och en länk mellan den lägre 
gamla staden mot den nyare, tätare staden.
Vid Strandgatan kan byggnadshöjderna ökas 
något då detta gaturum bedöms kunna klara av 
en större skala och samtidigt stärka identiteten.
Cirkulationsplatsen vid Västra Tullen bör byg-
gas om till en stadsmässig, mindre trafikplats. 
Därigenom ges utrymme för stadsliv, torg, gång- 
och cykeltrafik och Västra tullen kan utvecklas 

som stadens mittpunkt och mötesplats.
Under de flesta gårdar förutsätts parkeringsgara-
ge. Därutöver behövs en större parkeringsanlägg-
ning som kan placeras på Gärdet 1:3 (västra). 
Fasaden mot Trädgårdsgatan och Liljedalsgatan 
och om möjligt även mot Gamla Gärdesgatan, 
bör utgöras av enkelsidiga lägenheter eller kon-
tor, eventuellt med handel i bottenvåningen, för 
att skapa en trevlig och trygg miljö längs gatan. 
De fasader på Gärdet 1:3 som blir rena garagefa-
sader ska ges ett attraktivt uttryck med omsorgs-
full detaljering, stadslika fasader, gärna med 
många gröna inslag. 
Gustav Hjärpes Torg bör, jämte Västra Tullen,
förstärkas som den andra viktiga större platsen i 
Liljedal, 
Bottenvåningarna ska upplåtas för handel på 
utpekade stråk och platser medan resterande 
våningar kan bli bostäder eller kontor längs 
Strandgatan, Västra gatan och Västra tullen.  
För att möta upp den moderna staden uppförs 
byggnader vars utformning bidrar till att stärka 
den Gamla Stadens identitet. 

BESKRIVNING AV MÖJLIG BEBYGGELSE
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Tillkommande bebyggelse kan ge ungefär 
500 nya bostäder och ytterligare ytor för kon-
tor, handel och service, när bottenvåningarna 
omstruktureras för att möta visionen om områ-
dets stadsmiljö. Bebyggelsen föreslås utfor-
mas som uppbruten kvartersstruktur, så som 
Liljedalskvarteret från 2005.  För att nå en stör-
re befolkningstäthet föreslås en högre skala än 
tidigare, generellt 4-7 våningar. Längs Västra 
gatan är skalan lägre med 2-4 våningar. 
Högre exploatering är svårt att försörja med 
parkering inom antagen parkeringsnorm. 

            
           2-4 våningar. 
            3-5 våningar. 
 
            4-7 våningar.            Exempel ny bebyggelse 
          

De nya byggnadernas utformning tar sin utgångs-
punkt i småstadens karaktär och dess historia och 
visar hänsyn till sin omgivning vilket gör att det 
befintliga gaturummet förstärks samtidigt som nya 
rumsbildningar skapas och stadsbilden bildar en 
helhet. En omsorgsfull hantering av husvolymer-
nas utformning och utbredning är central för att 
detta ska uppnås. Väl avvägda byggnadshöjder 
samt välstuderade taklutningar och takfotshöjder 
bidrar till att både nya och gamla platsbildningar, 
gator och gränder blir solbelysta och därmed be-
hagliga att vistas under dagens ljusa timmar. 

När dessa solbelysta stadsmiljöer samtidigt är 
lättillgängliga, trygga, omsorgsfullt utformade, 
behagligt belysta på kvällstid samt fyllda med 
ett innehåll i form av verksamheter i gatuplan 
med t.ex uteserveringar och sittplatser, skapas 
förutsättningar för att detta blir en attraktiv del av 
staden, till dit man givet söker sig, dröjer sig kvar 
– och gärna återvänder. 

När takfotshöjden vid hushör-
nen hålls nere minskar den 
upplevda höjden av byggnaden. 
Med användandet frontespiser 
/ takkupor blir översta våningen 
ändå väl utnyttjad.

Fyra våningar läses och upp-
levs som tre i gaturummet.

15

BEBYGGELSE
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Frontespis/takkupa

Möjlig gatusektion av Strandgatan och Västra Gatan uppe vid Västra Tullen
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Möjlig gatusektion av Strandgatan och Västra Gatan vid Klocktornet 36 och Gärdet 1:3
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Idéskiss av Liljedalsområdet, som en del av Gamla Staden 

16

Gestaltningsprinciper för tillkommande 
bebyggelse:

• Ny bebyggelse ska bidra till att samman-
binda stadskärnans olika delområden. 
Proportioner och skala ska noga studeras 
för att tillvarata miljö- och upplevelsevär-
den, behålla och tillskapa siktlinjer och 
utblickar mellan husen, samt skapa triv-
samma mötesplatser. Den Gamla Stadens 
identitet och särart ska stärkas 

• Formspråket ske ge uttryck av vår samtid, 
samtidigt som det anknyter till karaktären i 
området vad gäller skala, hushöjder, föns-
tersättning, materialval, färgsättning m.m.

• Takavslutningar där fasad möter tak ska 
vara välstuderade med medveten utform-
ning. Frontespiser, takkupor eller indragna  
takvåningar uppmuntras för att kunna 
hålla nere hushörnens takfotshöjder på 
översta våningen. 

• Variation längs gatan, detaljeringsgrad och 
rytm som ger kvaliteter för fotgängare i 
staden.

• Uppbrutna kvarter med gröna gårdar.

• Halvprivata ”smitvägar” genom gårdarna 
där det är möjligt.

• Vertikalitet som ger en upplevelse av korta  
 fasader.

• Hög arkitektonisk kvalitet och medveten, i 
huvudsak ljus, färgsättning.

• Variation i höjd, i huvudsak 4-7 våningar.

• Trä som fasadmaterial förordas generellt i 
planområdet för att förstärka det historiska 
arvet i området.

• Bostadsentréer mot gata för aktivitet och 
variation.

• Beakta riksintresset längs Västra gatan 
vad gäller bebyggelsemönster, skala, 
material (trä och puts) och färgsättning 
(ljus).

• Västra gatans småskaliga bebyggelse 
med låga trähus på långsmala tomter 
längs långgatsplanens organiska form ska 
bibehållas eller återskapas. 

• Aktiva bottenvåningar med lokaler som 
har entréer mot Strandgatan, Västra gatan 
och Västra tullen.

• Vid bullerutsatta gator ska byggnader 
utformas så att en ljuddämpad gård ska-
pas. Minst hälften av bostadsrummen ska 
vändas mot gården.

Gestaltningsprinciper bebyggelse
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Stadsliv med uteserveringar och torghandel på Gustaf Hjerpes Torg 

Stråk och platsbildningar i Liljedal

Västra Tullens entrétorg till Västra Gatan

17

Modern handelsgata, 
huvudcykelstråk
Handelsgata i kulturmiljö

Tvärstråk

Torg, platser

Grönt stråk

Park, grön plats

GATOR OCH TORG
Allmänna platser som gator och torg ska 
fungera som mötesplats för så många olika 
grupper som möjligt. Barn och ungas per-
spektiv ska särskilt beaktas när gator och 
torg byggs om, liksom tillgänglighet för alla 
människor. 
Strandgatan har de senaste åren byggts om 
till en stadsmässig gata. Behovet av fram-
komlighet för bilar och bussar har avvägts 
mot en god upplevelse av stadskärnan för fot-
gängare och cyklister. Det är viktigt med tryg-
ga passager för gång- och cykeltrafikanter. 
För att stadskärnan ska bli attraktiv krävs hög 
ambitionsnivå vad gäller utformning, material-
val och skötsel.
Kommunen arbetar vidare med att studera 
utformningen av gator och torg för säkerställa 
att respektive stadsrums unika karaktär ska 
tillvaratagas och framhävas. Sammantaget 
bildar de upplevelsen av helheten i Gamla 
Staden.
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Förslag på utformning av Västra tullen

Attraktiva ytor skapas runt den nya, mindre cirkulationsplatsen

Idéskiss över Västra Tullen; stadskärnans mittpunkt och mötet mellan Nya- och Gamla Staden.

18

Västra Tullen som mittpunkt
Västra Tullen är utpekad som stadskärnans 
mittpunkt och mötesplats. Här sker mötet 
mellan Nya- och Gamla Staden. Där Västra 
Parken avslutas och där Uddevallavägen 
övergår i Strandgatan utgör Posttorget till-
sammans med Västra Gatans-entrétorg den 
sammanhängande urbana yta som marke-
rar början på Gamla Staden. Området bör 
dessutom ges höga ambitioner vad gäller 
gestaltning då detta är en viktigt offentlig 
plats i staden där byggnaderna i Liljedal blir 
en identitetsskapande siluett för den Gamla 
Staden. För att Västra Tullen ska kunna bli 
denna mittpunkt måste också handel och 
verksamheter ges goda förutsättningar att 
utvecklas. Viktiga solplatser ska därför också 
säkerställas med anpassade takfotshöjder. 
Cirkulationsplatsen minskas till förmån för 
nya mer stadsmässiga ytor runt själva trafi-
ken som således kan bli attraktiva mötesplat-
ser vid Stadshuset, Västra parken, Västra 
gatan, Posttorget och byggnaderna i norra 
Klocktornet.  
Västra parken bör vidareutvecklas med 
blomsterprakt, lek, rekreation och evenemang 
för att stärka detta som en given behaglig 
grön promenad- och vistelseyta för stadens 
inånare och besökare. Västra Tullen och 
Västra Parken är varandras komplement och 
utgör tillsammans den enhet som kan stad-
fästa detta till stadskärnans givna mittpunkt 
och mötesplats.

Stadshuset

Västra 
parken

Entrétorg   
Västra gatan

Västra gatanNorra 
Klocktornet

Posttorget
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Ett grönt vattenstråk utefter Trädgårdsgatan skapas för 
att skapa en starkare koppling till Nordre älv och samti-
digt stärka områdets dagvattenhantering. 

 Referens potential;
Victorapassagen i GöteborgTvärpassage i Liljedal

Tvärpassage i LiljedalHuspassage i Liljedal

Huvudstråk, tvärstråk och platsbildningar i Liljedal

19

Rörelsemönster/stråk
Flytten av resecentrum och förtätning av Liljedal 
med ny bebyggelse ger nya rörelsemönster i 
stadskärnan och breddar staden i öst-västlig 
riktning. Särskilt stor skillnad gör stråket från 
Gamla Gärdesgatan, tvärs genom nuvarande 
Klocktornet, uppför trappan mot Fontinberget och 
Kärleksstigen. 
Stråket i Trädgårdsgatans förlängning kan förstär-
kas genom att området vid älven vidareutvecklas 
för besöksnäring, verksamheter samt Älvparken. 
Den kvartersstruktur som nu etableras i Liljedal 
erbjuder nya möjligheter att ”myllra” runt och upp-
täcka  stadsdelens olika urbana rum och erbju-
danden. Beroende på årstid, tid på dygnet och 
väderlek kommer upplevelsen av denna prome-
nad att variera. Genom att t.ex använda tvärstrå-
ken, snedda över gårdarnas smitvägar eller smita 
genom bakgårdarnas passager kan man plötsligt 
finna det unika i en solig caféterrass, en bänk i 
läplats eller en tillfällig torghandel. 

Gestaltningsprinciper gator och 
torg
• Hög ambitionsnivå för utformning och mate-

rialval

• Definiera gator, platser och stråk: utformning 
och användning

• Utforma platser att stämma träff, njuta av 
solen och hitta lä, med lekvänliga möbler 

• Kollektivtrafik, fotgängare och cyklister ska  
prioriteras

• God tillgänglighet ska eftersträvas

• Västra gatan ska vara enkelriktad gågata

Mot 
Älvparken

Mot 
Strandparken

Mot Fontin, 
Kärleksstigen

Tr
äd

gå
rd

sg
.

Västra 
tullen

Gamla Gärdesg.

Nya / förstärkta stråk

Viktiga stråk

Halvprivata ”smitvägar”
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Handel både under tak och under bar himmel.
En upplevelse mer än bara shopping

Utvecklingsmöjligheter av handelsgator för destination 
och besöksnäring, (ur Handelsanalys Kungälv, Tyréns 
2014)

Kvalitéer att värna och utveckla i dagens miljö

     Huvudsakliga handelsstråk att utveckla längs 
     Västra Gatan, Strandgatan och Ytterbyvägen.
     Anslutande stråk med stor potential för 
    verksamheter och handel.
    På bakgårdarna, parallellt med Västra Gatan, 
    finns potential att skapa ett småskaligt kulturstråk.

20

Kungälv håller på att utvecklas till en tät stad med 
flera olika handelsplatser och stråk. I och runt 
Liljedal karaktäriseras den Gamla Stadens handel 
och verksamheter av att de är belägna i en äldre 
stadskärna med en identitet som präglas av det 
historiska arvet och att man som besökare rör sig 
i unika utomhusmiljöer, som höjer totalupplevel-
sen av besöket till mer än bara shopping.
En växande dagbefolkning genom kontor och 
andra arbetsplatser samt  ökad befolkningstähet 
skapar förutsättningar för mångfald inom handeln 
och andra versamheter. Upplevelser och flane-
rande står i fokus. 
Husens bottenvåningar inom planområdet är 
aktiva och bidrar till att ge staden liv och trygghet 
genom handel, service, verksamheter, restau-
ranger och caféer. Särskilt längs Västra gatan, 
Strandgatan, Ytterbyvägen och vid Västra Tullen. 
Liljedal ska bli en livskraftig centrumkärna, 
som bygger vidare på småstadens kvaliteter. 
Verksamheter ska lokaliseras så att man skapar 
sammanhängande strukturer och intressanta 
stråk. Västra gatan bidrar till en känsla av auten-
ticitet, mysighet och det pittoreska genom sin kul-
turhistoriska identitet. 
Entréerna vid Västra tullen och rondellen 
”Krukan” bör utformas så att de lockar besökare 
in till handelsstråken. 
Gustaf Hjerpes Torg och Västra Tullens platsbild-
ningar är utmärka ytor för temporära händelser 
så som torghandel, loppmarknad, foodtrucks och 
utställningar.

HANDEL OCH VERKSAMHETER

Ytterbyvägen
Västra Gatan

Bakgårdarna

Strandgatan
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Bostäder i Gärdet 1:3 ,Östra

Bostäder i Klocktornet 36

Enkelsidiga bostäder Gärdet 1:3, Västra 

Bostäder i Gärdet 1:3, Östra

Möjliga bostäder i Rhodin 19 och 
Klocktornet 1,34 och 37 mfl

21

BOSTÄDER

En förtätning och omvandling av Liljedal innebär 
ett tillskott av många nya bostäder i ett centralt 
läge. Dessa bostäder kommer att sätta sin tydliga 
prägel på området. 
Boendet i Liljedal är mycket mer än själva bosta-
den. Med allt vad Kungälvs Stadskärna har att 
erbjuda blir detta ett boende med många kvalité-
er; Närhet till handel, service, butiker, nöjen, kafé-
er och restauranter samt både lokal- och regional 
kollektivtrafik är viktiga aspekter på kvalitéer i 
boendet. Dessutom finns Oasen badhus och kul-
turhuset Mimers på kort promenadavstånd. 

Förtätningen av Liljedal innebär att en täta-
re och mer samlad bebyggelse nu etableras 
utan egen större grönyta. Här är det viktigt att 
påpeka att Liljedal i själva verket är omgivet av 
grönområden med Älven och Älvparken, Västra 
Parken,  Bäckparken, Strandparken och hela 
Fontinbergets friluftsområde (inklusive fritidsan-
läggningen Kotten) i sin direkta närhet. 

Kvartersstrukturen skapar gårdar mellan husen 
med utrymme för mer privata rum, som komple-
ment till de allmänna mötesplatserna på gator 
och torg. För de bostäder som placeras vid de 
större gatorna, utgör gårdarna ljuddämpade plat-
ser att vistas på. Sammantaget finns det förutsätt-
ningar att skapa goda boendemiljöer med höga 
kvaliteter i en historisk miljö.

Bostäderna bör få olika upplåtelseformer, storle-
kar och prisklasser så att så att alla erbjuds möj-
ligheten att bosätta sig här. 

Mötesplatser och socialt liv
Fler boende och verksamma i området ökar 
chansen för att gator och torg ska användas 
som mötesplatser och kännas livfulla. För att 
människor ska välja att vistas här krävs en inbju-
dande gestaltning som inbjuder till spontana 
möten.

Stråk för cykel och trygga gångvägar gör det en-
kelt, tryggt och smidigt att röra sig i stadens rum. 
En stadsmiljö som inbjuder till användning under 
dygnets alla timmar skapar en dynamik som i sin 
tur ger förutsättningar för ett gott boende, 
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Utdrag ur Grönplan för Kungälvs kommun. 
Programområdet markerat med en röd ring.

Kärleksstigen upp mot Fontinberget. Foto: Karin 
Edeskog, Norconsult.

Grön fasad. Foto: Norconsult.

22

Principer grönstruktur
• Bevara och utveckla parker och grönområ-

den för positiva upplevelser och biologisk 
mångfald

• Bevara om möjligt stora, äldre träd 

• Utveckla gröna bostadsgårdar

• Bebyggelsen bör eftersträva gröna inslag 
som till exempel gröna tak, fasader och så 
kallade regnbäddar

• Ökad eller sparad grönska som bidrar till 
bättre dagvattenhantering/rening ska efter-
strävas i Liljedal.

GRÖNSTRUKTUR
Grönska i staden har både sociala, ekologiska 
och kulturhistoriska kvaliteter. Den kan syresätta 
luften, minska luftföroreningar, ge möjligheter för 
stadens fauna och dämpa regn och vattenavrin-
ning. Gröna miljöer har stor betydelse för männ-
iskors vardagsliv, livskvalitet och hälsa.

Stadsdelsparker (större grönområden) bör kunna 
nås inom 500-800 meter från bostaden, enligt 
kommunens Grönplan från 2006. Kvartersparker 
(mindre områden) bör kunna nås inom 300 meter 
från bostaden. Grönplanen beskriver också 
begreppet ”finpark” med blomsterprakt, folkliv och 
engagemang, centralt i staden.  
För Liljedal fungerar Fontins friluftsområde både 
som stadsdelspark och friluftsområde, inom några 
hundra meter från området. Västra parken är när-
maste kvarterspark och bör vidareutvecklas som 
park och rekreationsområde i stadskärnans mitt-
punkt. Älvparken och Strandparken längs älven, 
samt Bäckparken utgör rekreationsområden med 
vattenkontakt inom 500 meter från Liljedal. 
Planteringar och träd på gator och torg komplet-
terar stadskärnans grönstruktur. Äldre, stora träd 
ger särskild karaktär åt en plats. Om möjligt bör 
stora träd därför bevaras. Träd och växter bör väl-
jas utifrån att de tål stadsmiljö, gestaltningsaspek-
ter och för att stärka den biologiska mångfalden.
Gröna Microparker kan skapas på väl valda 
platser som ett välkommet och oväntat tillskott i 
stadsbilden med möjlighet till dagvattenfördröj-
ning. Förslag på en sådan plats för en micro-
park är nya rumsbildningen mellan befintliga 
Liljedalskvarteret och Gärdet 1:3 vid Strandgatan.

1 Västra parken 
2 Bäckparken 
3 Älvparken 

4 Fontins friluftsområde  
5 Strandparken

Kvarterspark 

Stadsdelspark 

Friluftsområde

1

2

3 5

4
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DAGVATTEN

En väl genomtänkt dagvattenhantering är viktig 
för den fortsatta utvecklingen och förtätningen av 
Liljedal då detta säkerställer att stadsdelen även 
i fortsättningen blir välfungerande vid såväl stora- 
som små nederbördsmängder. Det innebär att 
identifiera och definiera marklutningar, instängda 
områden, in- och utlopp, vilka områden som kan 
behöva extra skydd samt vilka områden som kan 
anpassas och nyttjas för rening och fördröjning 
av dagvatten genom att t.ex peka ut viktiga grön-
stråk i området. De krav som kommunens dag-
vattenpolicy ställer på rening och fördröjning kan 
lättare uppnås med en fungerande helhetslösning 
i området.
Ökad eller sparad grönska som bidrar till bätt-
re dagvattenhantering/rening ska eftersträvas 
i Liljedal. Det innebär gröna inslag i såväl den 
offentliga stadsmiljön som på kvartersgårdarna 
och möjligtvis även på de enskilda byggnaderna. 
I kommunens dagvattenpolicy framgår att; ”för-
dröjning av dagvatten i första hand sker inom 
fastighet/kvartersmark vid nyexploatering och 
ombyggnad i befintliga områden”.

Öppna dagvattenlösningar

I Liljedal är öppna vattenträdgårdar/regnbäddar 
(sk. raingardens) fördelaktiga ur flera aspekter; 
Primära skälet är dess fördröjande effekter som 
avlastar befintligt ledningssystem. Dessutom  
fungerar de som renare av det dagvatten som 
sedemera släpps ut i Nordre Älv. Öppna, vack-
ert utformade, dagvattenlösningar blir dessutom 
ett grönt, rogivande inslag i stadsmiljön med en 
behaglig påverkan på helheten. För Liljedal kan 
dessa ytor läggas i stråk och platser som ligger 
på väg ner till Älven.
Förslag på sådana platser är rondellmitt i Västra 
Tullen, Micropark vid Strandgatan, Grönyta söder 
om Krukan samt stråket från Gustaf Hjerpes Torg 
och utefter Trädgårdsgatan och vidare ner till 
Nordre Älv. Ur ett barnperspektiv kan ett sådant 
vattenstråk öppna möjligheten att få följa vattnets 
väg från staden och ner till Nordre Älv. Ett lekfullt 
och pedagogiskt inslag i upplevelsen av Liljedal.
Utöver dessa grönytor kan kan även gångytor, 
busshållplatser, parkeringar och lekplatser m.m. 
anpassas för att omhänderta och fördröja dag-
vatten.

Öppen dagvattenlösning i Oslo

Raingardens i trafikplatser

Möjliga öppna dagvatten-
lösningar i Liljedal

Rondellmitt på Västra Tullen

Grönyta söder 
om Krukan

Va
tte

ns
trå

ke
t

Vattenstråket vid Trädgårdsg.
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Enkelsidiga bostäder flankerar p-anläggning ut mot 
Trädgårdsgatan och Liljedalsgatan Ett av trapphusen 
till p-anläggningen kan med fördel förläggas vid kvar-
terets nordöstra hörn på Gamla Gärdesgatan som är 
centralt placerad punkt i Liljedal.

24

TRAFIK OCH PARKERING 

Fler bostäder, handel och service i Liljedal med-
för ökade trafikmängder i centrum. Det är viktigt 
att boende, verksamma och besökande i stads-
kärnan i högre grad än idag kan gå till fots eller 
använda cykel eller kollektivtrafik för vardagens 
resor. Låga trafikmängder i stadskärnan är en 
förutsättning för att kunna skapa en attraktiv 
stadsmiljö, men även för att minska energian-
vändning och utsläpp till en hållbar nivå, för-
bättra luftkvaliteten i gaturummen, minska buller 
m.m. För att dämpa ökningen eller minska trafik-
mängderna kan man:

• Prioritera kollektivtrafiken och ge ett så bra 
  kollektivtrafikerbjudande att detta framstår som 
  ett bättre alternativ än den egna bilen
• Planera, placera och utforma parkeringarna  
  så att man undviker så kallad söktrafik genom
  stadskärnan 
• Utforma de större gatorna mer stadsmässigt 
  så att fotgängare och cyklister prioriteras i 
  gaturummet
• Uppmuntra till exempel samnyttjande av fordon
   och bilpool i nya kvarter

Om bostadshus uppförs i ungefär 4-5 våningar, 
kan kvarteret lösa sitt eget parkeringsbehov i 
ett källarplan under huset. Eftersom målet är 
fördubblat invånarantal i stadskärnan föreslår 
planprogrammet högre exploatering än så. Det 
innebär att delar av parkeringsbehovet behöver 
tas om hand på annan plats, exempelvis en 
parkeringsanläggning. Den nya bebyggelsen 
planeras dessutom till stor del på ytor som är 
parkering idag, varför även dessa platser behö-
ver anordnas på annan plats. 

En parkeringsutredning har tagits fram för att 
redovisa alternativ för hur parkering kan lösas i 
Liljedal (Trivector, 2015). En större parkerings-
anläggning föreslås i sydvästra planprogram-
sområdet, västra Gärdet, för att ta hand om 
befintligt och del av tillkommande parkerings-
behov inom området. Fler än tre våningar plus 
takparkering i denna anläggning bedöms inte 
lämpligt. Det är önskvärt att en eller flera sidor 
av parkeringshuset kringbyggs med enkelsidiga 
lägenheter eller lokaler/kontor för en mer levan-
de stadsmiljö, t.ex. längs Trädgårdsgatan och 
Liljedalsgatan. 
För att minska söktrafik ytterligare kan området 
förses med ett parkeringsinformationssystem 
som upplyser bilister om var de kan hitta parke-
ringar och dess tillgänglighet.

Principer trafik och parkering
• En målsättning bör vara att fordonstrafiken 

genom och i stadskärnan inte ska öka i för-
hållande till planprogrammets omfattning och 
innehåll. Parkering för bostäder ska i första 
hand ordnas i garage i minst ett plan på kvar-
tersmark under respektive fastighet. 

• I andra hand kan parkering anordnas i en eller 
flera parkeringsanläggningar, t.ex. på västra 
Gärdet.  

• Parkeringsbehov som föreslås lösas utanför 
den egna fastigheten ska finansieras genom 
parkeringsfriköp i första hand och parkerings-
avgifter i andra hand.

• Utrymme för varutransporter och annan last-
ning och lossning ska utformas med omsorg, 
så att det inte uppstår bakgator och otrygga 
platser längs viktiga stråk och vid mötesplat-
ser. 

• I samband med flytten av bussterminalen ska 
attraktiva hållplatser iordningsställas. 

• Fler fotgängarvänliga stråk genom området 
ska skapas. Särskilt i öst-västlig riktning.

• Planering för programområdet ska utgå från 
den fastställda Parkeringsnormen för centrala 
Kungälv antagen 2016.

• Samutnyttjande av parkeringar ska vara 
utgångspunkten för samtliga fastighetsägare 
och intressenter inom programområdet. Med 
en hög grad av samutnyttjande kan antalet 
parkeringsplatser optimeras och hållas nere 
och en hög tillgänglighet av parkeringsplatser 
nära handelsstråken uppnås.
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Nedsänkta kärl på Miljöplats vid Liljedalsgatan

Miljöplats vid Liljedalsgatan

Exempel på lekvänliga möbler. Foto: Carolin Folkeson, 
Norconsult.

Exempel på lekplats i stadsmiljö. Foto Anders 
Pettersson
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UR BARNENS PERSPEKTIV

Barn och ungas perspektiv ska särskilt beak-
tas när gator och torg nu byggs om i Liljedal.
När vare sig större grönytor eller offentliga 
leplatser finns i själva planområdet är det 
viktigt att staden utvecklar dessa i närliggan-
de områden som t.ex rekreation och lek vid 
Nordre Älv eller i parkerna. I Västra Parken 
finns stor potential för en större offent-
lig lekplats som kan locka både barn och 
barnfamiljer till denna del av staden. Viktigt 
blir även att utgå ifrån barnperspektivet vid 
bostadsgårdarnas utformning och använda 
dess potential för att anlägga gräsmattor och 
mindre lekytor. 

KRETSLOPP I LILJEDAL

En miljöplats med kretsloppshantering inrät-
tas i kvarteret Gärdet 1:3 Västra. Platsen 
ligger i fint söderläge utefter Liljedalsgatan. 
Genom att ge återvinningen en egen plats i 
solen påtalas därmed vikten av denna hand-
ling i en hållbart samhälle. 
Denna zon för avlastning är indragen från 
gatan och fungerar samtidigt som vändplats 
för att minimera onödiga trafikrörelser längre 
in på Liljedalsgatan och Trädgårdsgatan. 
Vid platsen återfinns även infart till kvarterets 
garage vars fasad ger miljöplatsen en fin 
inramning. Denna fasad kan med fördel utfor-
mas som en grön vägg. 
Förslagsvis är kärlen nedsänkta i marken 
vilket innebär en ökad trivsel och trygghet på 
denna ljusa och exponerade plats. Risken 
för oönskad nedskräpning minskas då dessa 
fullt tillgängliga kärl inte bildar en ”vägg” mot 
gatan utan är fullt synliga från alla håll.
Platsen ska vara välbelyst under dygnets alla 
timmar för ökad trygghet, trivsel och orienter-
barhet.

Generellt avfallshantering
En väl planerad avfallshantering i Liljedal gör 
det lättare att undvika utrymmes- och tidskrä-
vande vändzoner eller att renhållningsfordo-
net inte ska behöva blockera trafiken när det 
stannar för tömning. För att detta ska uppnås 
gäller rundkörning (d.v.s. inga återvändsga-
tor) samt välavvägda ytor/fickor för uppställ-
ningsplats/lastzon med godkända avstånd 
från bostadsentré till avfallsutrymme. Detta 
ska i sin tur ska vara placerat i omedelbar 
anslutning till renhållningsbilens tilltänkta upp-
ställningsplats/lastzon. God planering krävs 
för att säkerställa väl fungerande lastzoner på 
Västra Gatan och Strandgatan.
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KONSEKVENSER

Bostadsförsörjning
En förtätning och omvandling av Liljedal ger 
många bostäder i ett centralt läge, med närhet till 
handel, service, kollektivtrafik och grönområden. 
Det bidrar till Göteborgsregionens bostadsförsörj-
ning på ett hållbart sätt. 

Sammanhängande stadskärna
En förtätning och omvandling av Liljedal ger stora 
konsekvenser för upplevelsen av stadskärnan. 
Den nya bebyggelsen knyter samman olika delar 
av centrala Kungälv och gör att de kommer när-
mare varandra. Man fyller ut tomrummen och 
skapar en sammanhängande, breddad stads-
kärna. Med fler människor som bor och rör sig i 
området skapas ett större kundunderlag för han-
del, service, restauranger och kvällsöppna akti-
viteter. Det är en förutsättning för att Liljedal ska 
kunna fortsätta fungera som ett viktigt besöksmål 
och handelsområde som komplement till 
Kongahällas utbud. En blandning av bostäder och 
verksamheter skapar förutsättningar för en levan-
de stadsmiljö under stor del av dygnets timmar.

Kulturmiljö, identitet och karaktär
En förtätning och omvandling av Liljedal kan 
påverka riksintressenas värden. Om utformningen 
följer programmets gestaltningsprinciper blir den 
negativa påverkan begränsad. 
Delar av riksintressets värden kan återskapas 
eller förstärkas i samband med ny bebyggelse, 
då delar av den befintliga bebyggelsen bryter 
mot värdena. Främst handlar det om att förstärka 
upplevelsen av smala tomtindelningar och öka 
fasadernas detaljeringsgrad och vertikalitet, samt 
ge entrépunkterna vid Västra Tullen och Krukan 
en öppnare och mer välkomnande gestaltning. 
Genom att fylla ut obefolkade platser och ersätta 
vissa hus med ny bebyggelse får stadskärnan ett 
nytt och samtida innehåll – ett ansiktslyft om man 
så vill. 
Bebyggelsen och fasaderna ska förstärka områ-
dets identitet samt ge förutsättningar för ett nytt 
innehåll och ett liv mellan husen. Folklivet och det 
utbud som det genererar kan bidra till att Västra 
gatan får ett uppsving som besöksmål.  

Boendemiljö
Kvartersstrukturen skapar gårdar mellan husen 
med utrymme för mer privata rum, som komple-
ment till de allmänna mötesplatserna på gator 
och torg. För de bostäder som placeras vid de 
större gatorna, utgör gårdarna ljuddämpade plat-
ser att vistas på. Sammantaget finns det förutsätt-
ningar att skapa goda boendemiljöer med höga 
kvaliteter. 
Genom att blanda upplåtelseformer, lägenhets-
storlekar och prisklasser erbjuds alla att bosätta 
sig här.

Barn och unga
Med fler bostäder i området tillkommer fler barn 
och unga. Deras behov av lekutrymmen och 
”hängplatser” tillgodoses till viss del på gårdarna 
och genom programmets gestaltningsprinciper för 
gator och torg. Kopplingar till närströvområden 
och älven är viktiga. 
Växande invånarantal i centrala Kungälv ger ett 
behov av fler förskoleplatser. Inom Liljedal avsätts 
ingen yta för förskola, varför behovet av ny för-
skola behöver tillgodoses i annat område i centra-
la Kungälv, t.ex. vid Övre Fontinskolan. 
De centralt belägna grundskolorna (f-6) har idag 
maximalt eller nära maximalt antal elever. Ökat 
invånarantal i centrum medför därför också ökat 
behov av en ny skolenhet i Kungälvs tätort.
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VÄSTRA TULLEN
Byggs om till mer stads-
mässig cirkulations-
plats. Stadskärnans nya 
potentiella mötesplats.

PLATS FÖR HANDEL
Handel i bottenvåningarna 
ger fler aktiva fasader och 
ökad trygghet.

GÅRDAR
Gårdar mellan husen 
ger plats för barn.

MÖTET MED ÄLVEN
Bättre koppling mot
älven.

SMITVÄGAR
Öppen kvartersstruktur 
ger möjlighet till smit-
vägar.

ÖKAD BEFOLKNING
Mer levande stadsrum
och vistelseytor

NY BEBYGGELSE/ 
OMBYGGNAD
• Fler bostäder och 
verksamheter
• Fyller ut tomrum och 
bidrar till ökat folkliv 
och trygghet

Förstärkt stråk 

Nytt stråk 

Höghus

Risk för skugga 
från nytt höghus 

Ny bebyggelse

 Parkeringshus 
-inaktiva fasader 

Utdrag ur Social konsekvensbeskrivning, Norconsult 2015

Större genomförda ändringar i 
reviderat planprogram 2017 med 
positiva konsekvenser för det soci-
ala livet i staden.

Högt hus borttaget vilket kommer 
att skapa bättre förutsättningar för 
ett tryggt och attraktivt stadsliv runt 
Västra Tullen.

Högt hus borttaget vilket skapar 
förutsättningar för ett ljusare och 
tryggare torgmiljö under soliga 
timmar.

Sänkt och inflyttad garagagevolym, 
kransad med bostäder på längre 
fasadyta innebär en attraktivare 
och tryggare närmiljö.

27

Mötesplatser och socialt liv
Fler boende och verksamma i området ökar 
chansen för att gator och torg ska användas 
som mötesplatser och kännas livfulla. För att 
människor ska välja att vistas här krävs en med-
veten gestaltning. 
Programmets gestaltningsprinciper ger förutsätt-
ningar för en attraktiv stadsmiljö med omväxlande 
gaturum, som är rika på intryck. Särskilt viktigt 
är att bottenvåningarna upplåts för handel eller 
annan service. Aktiva fasader bidrar till levande 
och trygga stadsmiljöer. 
Ny bebyggelse kan ge ny skugga på vissa plat-
ser, vilket är negativt för vistelsekvaliteten. 
Därför måste detta studeras noggrant.

Gamla Staden är platsen där man både bor och 
arbetar eller stämmer träff med vänner och njuter 
av natur, kultur, handel, restauranger och kaféer i 
unika miljöer. Här tillåts olika sorters tempo att 

leva sida vid sida. Platser för vila, paus och sam-
tal. Platser för rörelse rekreation och lek. Stråk för 
cykel och trygga gångvägar gör det enkelt, tryggt 
och smidigt att röra sig i stadens rum. Med både 
bostäder och arbetsplatser i området befolkas 
stadsmiljön under dygnets alla timmar vilket 
skapar en dynamik som i sin tur ger förutsättning-
ar för ett gott och tryggt boende samt möjliggör 
för nytt företagande och en blomstrande handel. 
Tillsammans med platsbildningar och parker bildar 
detta den stadsväv som kommer att utgöra grun-
den för den unika upplevelsen av Gamla Staden 
som i slutändan gör att man väljer att vistas i 
denna del av staden. Identiteten och sinnebilden 
av Gamla Staden kan därmed förstärkas! Som 
Kungälvsbo ska man kunna känna stolthet inför 
denna gamla del av staden.

3

2

1

1

2

3
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Trafik och parkering

Det finns en risk att trafiken till, från och genom 
Liljedal ökar när området förtätas med många 
bostäder och ytor för handel och service. För 
att minimera mängden fordon i stadskärnan 
och säkra en god tillgänglighet är det viktigt att 
prioritera gående och cyklister i gaturummet samt 
att göra det enkelt att resa kollektivt. Samtidigt 
måste man komma ihåg att Strandgatan idag är 
ett viktigt bilstråk i nord-sydlig riktning.   

Det finns en risk att luftmiljön försämras i områ-
det, då gaturummen sluts i högre grad än idag. 
I kombination med risk för ökad trafik kan halten 
av hälsofarliga partiklar öka. 

Boende, verksamma och besökande i Liljedal 
kommer i ökad utsträckning än idag att behöva 
parkera i en gemensam parkeringsanläggning på 
visst avstånd från bostaden eller målpunkten. Det 
kan upplevas krångligt att parkera på någon av 
de högsta våningarna i anläggningen jämfört med 
att parkera på en öppen yta, som idag. Det kan 
också upplevas som långa gångavstånd jämfört 
med dagens situation.

Att befintligt parkeringshus vid Klocktornet rivs 
och ersätts av en mer uppbruten struktur ökar 
tryggheten, då kvarteret har låg överblickbarhet 
och kan upplevas som otryggt idag. En annan 
potentiellt otrygg plats som kan förändras till 
det positiva är lastutrymmet bakom mataffären i 
kvarteret Rhodin, där tillkommande bebyggelse 
kan avgränsa lastutrymmet och bidra till att man 
känner sig sedd. 

Det finns en risk att den nya parkeringsanlägg-
ningen på Gärdet skapar nya otrygga platser och 
baksidor på grund av långa inaktiva fasader. Par-
keringsanläggningar kan ibland också upplevas 
otrygga för den som ska parkera. Anläggningen 
bör därför utformas med omsorg för att minska 
dessa risker. Den bör ges aktiva fasader genom 
att omgärdas med enkelsidiga bostäder eller 
kontor.

Ombyggnaden av cirkulationsplatsen vid Västra 
Tullen förbättrar förutsättningarna för vistelse 
och sociala möten på kringliggande ytor. Västra 
Tullen kan därmed bli stadskärnans mittpunkt och 
mötesplats. 

Gemensamma parkeringsanläggningar för pro-
gramområdet kan åstadkommas vid parkerings-
anläggningen på Gärdet, i kvarteret Rhodin och 
vid eller under nuvarande busstorget. Sammanta-
get beräknas nettobehovet av parkeringsplatser 

vid en hög grad av samutnyttjande att uppgå till 
omkring 900 parkeringsplatser. Utgångspunkten 
bör vara att inte koncentrera all trafik till en enda 
målpunkt/parkeringsanläggning utan att åstad-
komma en högre tillgänglighet genom att ha som 
målsättning att skapa fler anläggningar i- eller i 
anslutning till planområdet. Detta gagnar handeln 
i området och man undviker att skapa en enda 
stor parkeringsanläggning som dels kan vara 
svår att hantera estetiskt i stadsrummet och dels 
vara svår att hantera ur ett trygghetsperspektiv. 
En fördjupad parkeringsutredning för program-
området bör genomföras tillsammans med en 
trafikanalys innan fortsatt arbete med detaljplaner 
kan fortsätta.  

Buller
Genomförd bullerutredning inom detaljplanear-
betet för Klocktornet 36 visar att det är möjligt 
att planera för bostäder även i övriga kvarter i 
Liljedal. En förutsättning är att minst hälften av 
bostadsrummen vänds mot gård och att varje 
lägenhet får en uteplats på eller mot gård om 
området ligger vid någon av de större gatorna. 
Bullersituationen studeras närmare i efterföljande 
detaljplaner. 

Klimatanpassning
Planprogramsområdet i sin helhet överstiger 
översiktsplanens rekommenderade lägsta nivå 
för ny bebyggelse om +4,2 m. Dock kan källare 
behöva översvämningssäkras och VA- och dag-
vattensystem anpassas till ett förändrat klimat.

Kretsloppsstation
Kretsloppsstationen som idag står på den öppna 
parkeringen på Gärdet flyttas till Gärdet Västra 
vid det nya kvarteret med parkeringsanläggning-
en utefter Liljedalsgatan. 
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Klimat & Luft

(Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig 
försurning, skyddande ozonskikt)

Att förtäta städerna med bostäder möjliggör till att 
leva ett klimatsmart vardagsliv där man kan cykla 
eller åka buss. Man skapar på så sätt förutsättning-
ar för att bo och leva resurssnålt. Det är dock risk 
för en sämre luftmiljö.  

Vatten

(Ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, 
grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt 
levande kust och skärgård, myllrande våtmarker)

Det är mycket hårdgjorda ytor i Liljedal idag vilket 
innebär att det är mycket vatten som behöver avle-
das. En övergripande planering av dagvattenhan-
teringen är viktig för en hållbar helhet för området. 
Detta innebär att övergripande minska mängden 
dagvatten samt att använda kloka lösningar för 
avledandet där öppna dagvattenlösningar är ett bra 
sätt att både fördröja och rena vattnet som sedan 
släpps ut i Nordre Älv. Resonemang kring detta av-
handlas övergripande i planprogram och hanteras 
vidare i detaljplanerna.

Naturvård 

(Levande skogar, ett rikt odlingslandskap, ett rikt 
växt- och djurliv)

Det kan vara en positiv konsekvens om området 
får en bättre grönstruktur med gröna tak, fasader 
etc. samt om man kan ta hand om dagvattnet på 
ett bättre sätt än idag. Stora, friska träd ska sparas.

Byggande & Boende

(Giftfri miljö, säker strålmiljö, god bebyggd miljö)

Genomförd bullerutredning inom detaljplanear-
betet för Klocktornet 36 visar att det är möjligt att 
planera för bostäder även i övriga kvarter i Liljedal. 
En förutsättning är att minst hälften av bostads-
rummen vänds mot går och att varje lägenhet får 
en uteplats på eller mot gård om området ligger 
vid någon av de större gatorna. Bullersituationen 
studeras närmare i efterföljande detaljplaner. Val 
av hållbara byggnadsmaterial är av stor vikt. Efter-
strävansvärt med låg energiförbrukning. Fjärrvär-
me – kan vara en positiv konsekvens att koppla på 
fjärrvärmenätet. Möjligheten att ordna miljöhus i 
varje nytt kvarter bör ses över.

KONSEKVENSER , SVERIGES NATIONELLA MILJÖMÅL
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FORTSATT ARBETE

Pågående planer vid Liljedal

Flera detaljplanearbeten pågår för närvarande i 
och kring Liljedal. Ytterligare detaljplanearbeten 
kommer att påbörjas inom kort, med anledning av 
beviljade ansökningar om planbesked och anvis-
ningar om mark. 
I samband med pågående och kommande 
detaljplanearbeten behöver ett antal utredningar 
tas fram eller fördjupas, bland annat:

• Förutsättningar för vatten och avlopp

• Hantering av dagvatten

• Geotekniska förutsättningar

• Översvämningsrisker

• Buller

• Lokalisering av förskola och skola

• Kompletterande parkeringsutredning

Flera allmänna platser, såsom gator, torg och 
parker, avses att rustas upp utifrån programmets 
intentioner om sammanhållen, attraktiv bebyggel-
se. I vissa fall byggs de allmänna platserna om i 
samband med utbyggnad av angränsande kvar-
tersmark, men ibland även som separat projekt 
inom ramen för kommunens utvecklingsprojekt i 
centrum. 

Programområde 

Pågående detaljplanearbeten 

Ej påbörjade detaljplaner
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Handläggarens namn
Madeleine Wollbrant 

11/23/2021

Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB och G-stock 23 AB, inom 
Kastellegården 1:52. (Dnr KS2016/2111-172)
Sammanfattning
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att 
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i 
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med 
Götenehus AB. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. 

Markanvisningsavtalen gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
Exploatören vill nu teckna marköverlåtelseavtal för etapp 2 och 3. 
Exploatören har bildat två projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalen med, 
G-Stock 18 AB och G-Stock 23 AB. 

Eftersom exploatören har bildat två projektbolag har förslag till två marköverlåtelseavtal 
upprättats. Marköverlåtelseavtalen reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga 
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de 
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalen för de två exploatörerna 
reglerar tillsammans marköverlåtelse för ca 40 bostäder med upplåtelseform bostadsrätt. 

Enligt marköverlåtelseavtalen har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt 
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 
respektive 24 månader från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats. 
Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. 
Resterande del av köpeskillingarna ska omgående återbetalas till exploatören. 
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning. 

Kommunen äger också rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal 
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, 
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för 
marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalen.
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Juridisk bedömning 
Markanvisningsprocessen överensstämmer med Kungälvs nu gällande styrdokument och 
kommunfullmäktiges principer. Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om 
försäljning av offentlig egendom ska beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den 
kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och 
försäljning av kommunal mark samt att 2(3) kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. 
EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen ej ska sälja fast egendom till ett pris som 
understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset.

Bakgrund
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att 
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i 
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med 
Götenehus AB. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018. 
Markanvisningsavtalen gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper. 
Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för en första bostadsetapp. Exploatören vill nu 
teckna marköverlåtelseavtal för etapp 2 och 3. Exploatören har bildat två projektbolag som 
de önskar teckna marköverlåtelseavtalen med, G-Stock 23 AB och G-Stock 18 AB. 
Då exploatören har bildat två projektbolag har två marköverlåtelseavtal upprättats för 
respektive etapp.

Verksamhetens bedömning
Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats för etapp 2 och 3. Marköverlåtelseavtalen 
reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor med mera. Villkoren i avtalen 
följer det som tidigare har avtalats i de markanvisningsavtal som nu ska ersättas. 
Marköverlåtelseavtalen reglerar tillsammans marköverlåtelse för ca 40 bostäder med 
upplåtelseform bostadsrätt. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalen med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna 
marköverlåtelseavtalen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar - Bostadsområdet är lokaliserat i nära 
anslutning till närströvområden. Inom planområdet planeras en kommunal lekplats, 
kommunen planerar också för att anlägga spänger kring en befintlig våtmark vilket gör 
platsen mer tillgänglig för promenad och lek. 

Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen - Inom arbetet 
med detaljplanen har obligatoriska och extrainsatta samrådsmöten med sakägarkretsen hållits 
för
att få god förankring i området. 

Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen – Bostäderna 
planeras i anslutning till befintlig bebyggelse med gång- och cykelavstånd till Ytterby station. 
Detta medför goda förutsättningar för resor till fots och via cykel. Inom detaljplanen finns 
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en bred gång-och cykelbana utbyggd. Med ökad bostadsutbyggnad ökar också underlaget för 
god kollektivtrafik.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som 
bedömts relevanta för planförslaget.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Vid tillfället då markanvisningstävlingen ägde rum fanns inga antagna riktlinjer för 
markanvisning.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en förskola 
byggas. Barnperspektivet har beaktats i planarbetet. Jämställdhetsperspektivet har beaktats i 
framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra grund för jämlika och sociala 
levnadsförhållanden.

Ekonomisk bedömning
Marköverlåtelseavtalen ger förväntade intäkter i enlighet med tidigare kalkyler. Kalkylerna 
baseras på exploatörens anbud i markanvisningstävlingen. Marköverlåtelseavtalen ger en 
intäkt till projektet på cirka 21,5 miljoner. När hela området är utbyggt kommer det ge ett 
ekonomiskt överskott vilket har redovisats i tidigare prognoser. 

Enligt marköverlåtelseavtalen har kommunen rätt att häva köpet om exploatören inte sökt 
bygglov för det antal bostäder som överensstämmer med anbudets målsättning, inom 12 
respektive 24 månader från det datum då köpebrev för exploateringsfastigheten utfärdats. 
Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10 procent av erlagd köpeskilling förfallen. 
Resterande del av köpeskillingarna ska omgående återbetalas till exploatören. 
Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning av en sådan hävning. 

Kommunen äger också rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal 
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område, 
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för 
marköverlåtelseavtalen tecknas moderbolagsborgen

Förslag till beslut
1. Upprättade marköverlåtelseavtal med G-stock 18 AB och G-stock 23 AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att 

underteckna marköverlåtelseavtalen

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef Samhälle och utveckling
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Expedieras till: Sara Almroth 
Götenehus AB, Stora Åvägen 19B, 436 34 Göteborg

För kännedom till: Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef 
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och 
Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och Mark, Frida Källberg Kart och 
Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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Handläggarens namn
Madeleine Wollbrant 

11/23/2021

Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgsstaden  (Dnr KS2020/1575-
19)

Sammanfattning  
Nytorgsstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter. 
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgsstaden 16 maj 2019. 
Planprogrammet anger att Nytorgsstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en 
blandning av 
bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för 
detaljplanearbetet. För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i 
planprogrammet krävs ny detaljplan då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess 
möjligheter. Till det behövs en överenskommelse med fastighetsägarna avseende planläggning 
och övrigt samarbete i samband med byggnation av bostäder och lokaler i Nytorgsstaden. 

Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB gäller och avtalet är undertecknat 2021-03-18, respektive 2021-01-21. 
Parterna är överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en 
part i samverkansavtalet. Samverkansavtalet klargör ekonomi, genomförandefrågor och 
övrigt samarbete. 

Förvaltningen föreslår att upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtal mellan Kungälvs 
kommun, Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening samt Sigillet 
Fastighets AB godkänns, samt att kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i 
uppdrag att underteckna tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet.

Juridisk bedömning 
För att konkretisera utvecklingsförslagen i planprogrammet krävs ny detaljplan i enlighet 
med plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 3 §. Detaljplanen bedöms vara av betydande intresse 
för allmänheten vilket medför att detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande. 
Kommande markförsäljningar kommer att ske i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 
likställighetsprincipen 2:3 KL, om att kommunen ska behandla sina medlemmar lika och 
Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och förordning 
(2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. 
Försäljningar ska föregås av ett öppet anbudsförfarande, där det ekonomiskt mest 
fördelaktiga budet väljs, eller priset baseras på en oberoende expertvärdering som genomförs 
innan försäljningen.
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Bakgrund
Nytorgsstaden har genom sitt centrala läge, storlek och karaktär stora utvecklingsmöjligheter. 
Kommunfullmäktige antog ett planprogram för Nytorgsstaden 16 maj 2019. 
Planprogrammet anger att Nytorgsstaden ska bli en urban del av centrala Kungälv med en 
blandning av 
bostäder, kontor och verksamheter. Planprogrammet utgör utgångspunkt för 
detaljplanearbetet. För att möjliggöra och konkretisera utvecklingsförslagen i 
planprogrammet krävs ny detaljplan då gällande detaljplanebestämmelser begränsar dess 
möjligheter. 
Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB gäller och avtalet är undertecknat 2021-03-18, respektive 2021-01-21. 
Parterna är överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en 
part i samverkansavtalet. Samverkansavtal som är tecknat med fastighetsägarna reglerar 
planläggning och övrigt samarbete i samband med byggnation av bostäder och lokaler i 
Nytorgsstaden. 

Verksamhetens bedömning

Ett samverkansavtal (Dnr KS2020/1575–12) mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder 
och HSB har tagits fram vars syfte är att ange förutsättningar för att upprätta en detaljplan 
inom Nytorgsstaden samt anger villkor och förutsättningar för fortsatt arbete. Parterna är 
överens om att Sigillet Fastighets AB ska ingå i Samverkansavtalet och blir en part i 
samverkansavtalet. 
Samverkansavtalet klargör ekonomi, genomförandefrågor och övrigt samarbete. De slutliga 
förutsättningarna för exploatering och eventuella marköverlåtelser regleras i 
genomförandeavtal mellan kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB och Sigillet 
Fastighets AB inför att detaljplanen antas. 
Verksamhetens bedömning är att tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet kan godkännas. 

Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens 
resultatmål
Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtalet för Nytorgsstaden kopplas till kommunstyrelsen 
resultatmål om att planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel samt 
bidrar till resultatmålet ökad kollektiv jobbpendling genom att tillskapa fler bostäder 
kollektivtrafiknära

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning kommer det att redogöras för planområdets förhållande till 
de miljömål som bedöms relevanta för kommande planförslag
Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtalet är upprättat i överenstämmelse med Riktlinjer för 
markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931. Enligt 
riktlinjerna tar kommunen som huvudregel betalt för byggrättens totala BTA ovan mark 
enligt gällande detaljplan, exklusive friliggande komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring, 
förråd, tvättstuga. En närmare definition av BTA ovan mark enligt ovan har tagits fram, och 
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finns som bilaga till samverkansavtalet. Förädling av kommunens mark enligt Policy för 
fastigheter och exploatering, KS2019/1444.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
I planarbetet för Nytorgsstaden studeras hur medborgare och brukare påverkas.

Ekonomisk bedömning
Detaljplanekostnaderna fördelas på andel tillkommande kvm BTA ovan mark mellan 
Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborg ekonomisk förening, Sigillet Fastighets AB och 
kommunen. Exploatörerna betalar exploateringsbidrag som avser gatukostnadsersättning för 
utbyggnad av allmän plats och projektledningskostnader som krävs för att genomföra 
detaljplanen. Exploateringsbidraget fördelas enligt en princip om respektive parts nytta som 
tydliggörs i detaljplaneskedet. Exploateringsbidraget slutliga omfattning regleras i kommande 
genomförandeavtal. Inom planprogrammet anges förslag på ny bebyggelse på mark som ägs 
av kommunen, vilket innebär framtida markintäkter för kommunen. En exploateringskalkyl 
har tagits fram, där Nytorgsstadens kostnader finansieras av detaljplaneintäkter, markintäkter 
och exploateringsbidrag. Målet är att Nytorgsstaden ska generera en vinst på 10-20 mkr för 
kommunen genom intäkter från markförsäljning. 

Förslag till beslut
1. Upprättat tilläggsavtal 1 till samverkansavtalet mellan Kungälvs kommun, 

Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Göteborgs ekonomiska förening samt Sigillets 
Fastighets AB godkänns. 

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör får i uppdrag 
att underteckna tilläggsavtalet 1till samverkansavtalet. 

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Madeleine Wollbrant, 
Kart och mark 

För kännedom till: Fredric Norrå, Planering och myndighet 
Stina Gunnarsson, Projekt och programledning
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Handläggarens namn
Madeleine Wollbrant 

11/23/2021

Marköverlåtelseavtal för Norlandia Förskolor AB gällande förskola i Kärna  
(Dnr KS2017/0664-32)
Sammanfattning
Detaljplan för Kärna 67:1 förskola och bostäder antogs i Kommunfullmäktige 2019-09-03 
och vann laga kraft 2020-08-26. Kommunen gör en direktavvisning av mark, för förskola till 
Norlandia Förskolor AB, i enlighet med politiskt beslut (KS2017/0664-2). Norlandia 
Förskolor AB har för avsikt att uppföra en förskola för cirka 125 barn. Direktanvisningen 
avser endast mark för förskola.

Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats med Norlanida Förskolor AB.  
Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor, 
plankostnad med mera.

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen 
inte får kostnader för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom för de 
andelstal som kommunen har i gemensamhetsanläggningarna. Exploateringskalkylen visar 
på ett överskott för hela projektet. 

En oberoende värdering av marken har tagits fram. Priset för förskolan är baserat på 
värderingen.

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och ordförande i utskottet för samhälle och utveckling får i uppdrag 
att underteckna marköverlåtelseavtalet.

Juridisk bedömning 
Kommunen gör en direktanvisning av mark för förskola i enlighet med politiskt beslut 
(KS2017/0664-2). Beslutet stöds av kommunens antagna styrdokument markanvisning, 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931. Kommunallagen 
(2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom skall beaktas när en 
kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande 
norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt att kommunallagen 
förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen ej skall sälja 
fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som 
överstiger marknadspriset. Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad 
fastighetsvärderare för att säkerställa att försäljningen sker till ett marknadspris. 
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Marköverlåtelseavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken 
(1970:994) och Plan och bygglagen (2010:900.

Bakgrund
Detaljplan för Kärna 67:1 förskola och bostäder antogs i Kommunfullmäktige 2019-09-03 
och vann laga kraft 2020-08-26. Inom detaljplanen har Norlandia Förskolor AB för avsikt att 
uppföra en förskola för cirka 125 barn. Direktanvisningen avser endast mark för förskola. 

Verksamhetens bedömning
Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats med Norlandia Förskolor AB.  
Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor, 
plankostnad med mera. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för förskola 
för ca 125 barn. 

Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen 
inte får kostnader för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom för de 
andelstal som kommunen har i gemensamhetsanläggningarna. Exploateringskalkylen visar 
på ett överskott för hela projektet. 

En oberoende värdering av marken har tagits fram. Priset för förskolan är baserat på 
värderingen. Enligt marköverlåtelseavtalet har kommunen rätt att häva köpet om Norlandia 
Förskolor AB inte inkommit med komplett och detaljplaneenlig bygglovsansökan för 
förskola för minst 100 barn inom 6 månader från det att Marköverlåtelseavtalet 
undertecknats av 
båda parter.  

Kommunen äger rätt att kräva vite på 350 000 kronor per påbörjat kvartal om delar av 
förskolan inte är inflyttningsklar för ändamålet förskola höstterminen 2023. 

Om kriterierna i punkt H6 är uppfyllda som ger en accepterad tidsförskjutning äger 
kommunen rätt att kräva vite på 350 000 kronor per påbörjat kvartal först om förskolan i 
sin helhet inte är inflyttningsklar för ändamålet förskola till vårterminens start 2024. 
Vite kan maximalt utkrävas i tre kvartal och erläggs till kommunen. 

Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och 
att kommundirektören och ordförande i utskottet för samhälle och utveckling får i uppdrag 
att underteckna marköverlåtelseavtalet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Marköverlåtelseavtalet kopplas till kommunfullmäktiges antagna strategiska mål.

Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande - Detaljplanen skapar förutsättningar att 
uppföra både förskola och grundskola i Kärna där byggnationen av förskola i detta 
marköverlåtelseavtal bidrar till att uppnå detta strategiska mål.

Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar -Förskolan är lokaliserat i nära 
anslutning 
till närströvområden, fotbollsplaner, bouleplan etc. Inom planområdet planeras också för en 
fullstor idrottshall. Barn i området kan nyttja skolgård efter skoltid.
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Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen -Inom arbetet med 
detaljplanen hålls obligatoriska och extrainsatta samrådsmöten med sakägarkretsen för god 
förankring i området. Planprocessen har lett fram till detta marköverlåtelseavtal.

Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen - Förskolan 
planeras i anslutning till befintlig bebyggelse. Detta medför goda förutsättningar för resor 
till fots och 
via cykel. Det förbättrar också möjligheten för invånarna, elever och anställda på skolorna i 
Kärna att resa med kollektivtrafik. Med ökad bostadsutbyggnad i Kärna ökar också 
underlaget för god kollektivtrafik.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som 
bedömts relevanta för planförslaget.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Marköverlåtelseavtalet är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer för markanvisning, 
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en skola 
byggas samt nya bostäder. Planområdet kommer också omfatta en byggrätt för fullstor 
idrottshall vilket kommer främja barnens möjlighet till idrott. Barnperspektivet har beaktats 
i planarbetet. Jämställdhetsperspektivet har beaktats i framtagandet av detaljplanen och 
bedöms ge en bra grund för jämlika och sociala levnadsförhållanden.

Ekonomisk bedömning
Försäljningen av marken där förskolan kommer att byggas kommer generera en intäkt om 
2.550.000kr. En oberoende värdering ligger till grund för priset.
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap vilket innebär att Exploatören ska stå för 
kostnader som berör allmän platsmark inom detaljplanen. 

Exploateringskalkylen visar på ett överskott för hela projektet och överensstämmer med 
intäkten för förskolefastigheten. 

Förslag till beslut
1. Upprättat marköverlåtelseavtal mellan kommunen och Norlandia Förskolor AB 

godkänns. 
2. Kommundirektören och ordförande i utskottet för samhälle och utveckling får 

i uppdrag att underteckna marköverlåtelseavtalet. 

Fredric Norrå Anders Holm 
Verksamhetschef Planering och Myndighet Sektorchef Samhälle och Utveckling 
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Expedieras till: Norlandia Förskolor AB 

För kännedom till: Fredric Norrå Verksamhetschef Planering och Myndighet, Anders Holm 
Sektorchef Samhälle och Utveckling, Madeleine Wollbrant Kart och 
Mark, Frida Källberg Kart och Mark, Rickard Holmgren Projektenheten
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Tjänsteskrivelse

PLAN
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggare
Erik Liedner 

11/23/2021

Planbesked för upphävande av detaljplan för Bollestads golfbana (Dnr 
KS2021/1196-3)
Sammanfattning
Golfverksamheten på Bollestads Golfbana är nedlagd sedan några år tillbaka. Detaljplanen 
ligger inom ett område som i gällande översiktsplan är markerad som område av 
utvecklingsstrategisk betydelse. Vidare genomkorsas detaljplaneområdet av ett par av de 
alternativa vägkorridorerna för ny väg 168 mellan Ekelöv och Kareby.

I avvaktan på kommande övergripande planering för området vill fastighetsägaren upphäva 
gällande detaljplan för att möjliggöra att befintliga byggnader kan nyttjas för annat än 
golfverksamhet.

Verksamheten ser inga hinder eller nackdelar med att upphäva detaljplanen.

Ett positivt planbesked föreslås.

Juridisk bedömning 
Det är enligt plan- och bygglagen möjligt att upphäva en detaljplan. Genom att 
genomförandetiden för befintlig detaljplan har gått ut blir det möjligt att tillämpa ett 
förenklat standardförfarande. Den juridiska bedömningen har utförts av verksamheten.

Bakgrund
Golfverksamheten på Bollestads Golfbana är nedlagd sedan några år tillbaka. Gällande 
detaljplan täcker hela fastigheten Bollestad 3:4 förutom några mindre delar av fastigheten. 
Detaljplanen berör inga andra fastigheter och angränsar inte heller till någon annan 
detaljplan, se figur nedan. Den markanvändning som planen möjliggör är (förutom 
lokaltrafik och naturmark) ”Golfbana och därmed samhöriga ändamål såsom klubbhus, 
förråd, parkering, dammar m m.”

Detaljplanen ligger inom ett område som i gällande översiktsplan är markerad som område 
av utvecklingsstrategisk betydelse. Vidare genomkorsas detaljplaneområdet av ett par av de 
alternativa vägkorridorerna för ny väg 168 mellan Ekelöv och Kareby.
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Karta som redovisar befintliga detaljplaner. 
Planansökningsområdet utgörs av den utpekade 

detaljplanen. 

I avvaktan på kommande övergripande planering för området vill fastighetsägaren upphäva 
gällande detaljplan för att möjliggöra att befintliga byggnader kan nyttjas för annat än 
golfverksamhet. 

Verksamhetens bedömning
Verksamheten ser inga hinder eller nackdelar med att upphäva detaljplanen. Fördelar är att 
planering och utveckling översiktsplanens område av utvecklingsstrategisk betydelse 
förenklas om detaljplanen upphävs. Ett upphävande av detaljplanen skulle även förenkla 
planering av ny väg 168 om ny vägsträckning genom detaljplaneområdet skulle väljas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ett upphävande av detaljplanen saknar koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål 
och kommunstyrelsens resultatmål.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ett upphävande av detaljplanen påverkar inte målen i Agenda 2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Inget styrdokument talar mot att detaljplanen upphävs.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ett upphävande av detaljplanen medför inga konsekvenser ur ett skattebetalarperspektiv, 
näringslivsperspektiv och ett demokratiperspektiv utifrån delaktighet och påverkan. 

Ekonomisk bedömning
Ett upphävande av detaljplanen medför inga kostnader för kommunen.
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Förslag till beslut

1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL). 
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas i 
slutet av 2022 och detaljplan antas 2023. Denna uppskattning kan ändras.

Avgift: 9.520 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 
 
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas. 

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Erik Strand, Bollestad Golf AB, erik.strand55@gmail.com 
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling 

För kännedom till: Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 
Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling 
Christian Solander, Projektenheten/Samhälle och utveckling
Amanda Staf, Projektenheten/Samhälle och utveckling
Erik Liedner, Plan/Samhälle och utveckling
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Tjänsteskrivelse

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(3) 

Handläggarens namn
Johan Sjöholm och Håkan Wallentin

11/23/2021

Förlängt avtal blockuthyrning marklägenheter etapp 2 (Dnr KS2021/1950-
1)
Sammanfattning
Kungälvs kommun har ett stort behov av bostadslägenheter utifrån olika sociala målgrupper. 
Från stiftelsen Kungälvsbostäder har önskemål inkommit om att förlänga tecknat avtal för 
marklägenheter etapp två med fem år. Önskemålet om förlängning av avtalet sammanfaller 
med kommunens behov av bostäder. 

Förslag till beslut: 

Avtalstid ändras från 20190701—230630 till 20200101—20301231

Juridisk bedömning 
Vidare juridisk bedömning bedöms ej vara nödvändig. 

Bakgrund

År 2018 beslutades att alla investeringar som var riktade till framtagande av bostäder 
nyanlända skulle tas bort. Förvaltningen bad Förbo och Kungälvsbostäder om hjälp i 
framtagande av bostäder för nyanlända. Stiftelsen Kungälvsbostäder valde att låna ut 13 
lägenheter till Kungälvs kommun i stället för att höja den procent som annars ingår i sociala 
kontrakt. Detta projekt löper ut och i samband med att avtalet för marklägenheter har 
omförhandlats. Möjlighet ges kommunen att behålla dessa lägenheter inom ramen för 
sociala kontrakt. 

Kungälvs kommun kommer fortsättningsvis vara skyldiga att utifrån Lagen om mottagande 
av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) ta emot nyanlända och erbjuda 
bostäder under etableringstiden på två år. Kungälvsbostäder har genom att ta fram 
marklägenheter i två etapper mött kommunens behov av bostäder. Första etappen innefattar 
ett avtal som löper på 10 år. Andra etappen innefattar en avtalstid på fyra år. Behov finns att 
skriva om avtalet från fyra till 10 år. 

Verksamhetens bedömning
Kungälvs kommun har fortsatt behov av marklägenheterna och de kommer därmed 
fortsättningsvis att behövas nyttjas.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet bedöms som särskilt relevant utifrån både kommunfullmäktiges strategiska mål: 

 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står 
längst från arbetsmarknaden. 

Samt riktade politiska uppdraget:  

 Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende, utbildning, fritid och arbete.

 Utveckla koncernsamarbetet i samhällsutvecklingen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete. Bedömningen är att ärendet är relevant utifrån följande mål i Agenda 
2030:

 Mål 10: Minskad ojämlikhet 
 Mål 11: Hållbara städer och samhällen samt underliggande delmål:

11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt 
överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Ärendet tar även sin utgångspunkt i program Social hållbarhet – ökat innanförskap, som är 
långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på frågan vad Kungälvs kommun ska uppnå 
kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Utifrån den underliggande sociala 
översiktsplanen bedöms ärendet som särskilt utifrån aktiviteterna: 

 Tillgänglig allmännytta, där alla har möjlighet till ett förstahandskontrakt.

 Utveckling av nya arbetssätt för integrations-processen. 

Ärendet möter även upp mål och riktlinjer i Kungälvs kommuns 
bostadsförsörjningsprogram. 

 Inom det samlade bostadsbyggandet ska det finnas blandande upplåtelseformer och 
varierande boendeformer, gärna inom varje nytt bostadsområde.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Bedömningen från professionella som arbetar/arbetat med målgrupp i satsningen är att 
förutsättningar för god integration har ökat.  Slutsatsen är satsningen konkret möjliggjort: 

 Barn- och ungdomars studier via fungerande fysiska former kring läxläsning. 

 Språkinlärning och fullföljda SFI studier. Stabil vardag med fungerande rutiner kring 
exempelvis matlagning. 

 En lugn vardagssituation och möten som främjar integration. 
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Ekonomisk bedömning
Kostnader för avtalet finanserias inom befintlig ram. 

Förslag till beslut
Avtalstid ändras från 20190701—230630 till 20200101—20301231

Anders Holm Lena Arnfelt  
Sektorchef Samhälle och utveckling Sektorchef Trygghet och Stöd 

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1

Marklägenheter etapp 2

Bilaga till hyreskontrakt för blockuthyrning nummer 2312-10400

Denna bilaga ersätter avtalad hyrestid från och med 20190701 till 20230630.
Den nya hyrestiden är från och med 20200101 till och med 20301231 med en skriftlig
uppsägning minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlänges
avtalstiden med 5 år för varje gång.

Lägenhetsförteckning enligt nedan:

3303 Storken 4, Vikingsgatan 2, 2 stycken lägenheter, 61 respektive 61 m2.
2312 Lärken 2, Fontinvägen 10, 1 styck lägenhet, 86 m2.
2317 Tegelkremlan , Nunnegårdsgatan 4, 1 styck lägenhet, 47m2.
2309 Köpmannen 3, Torggatan 3D, Plan 0, 1 styck lägenhet, 73 m2.
2309 Köpmannen 3, Torggatan 3D, Plan KV, 2 stycken lägenheter, 39 respektive 60 m 2.
Total förhyrning 7 stycken lägenheter med en lägenhetsyta av 427 m2 .

Hyresnivå
1 067 500 kronor

Detta tilläggsavtal är kopplat till avtalet ”Avtal om tidsbegränsade bostäder till nyanlända” som är
undertecknat av Kungälvsbostäder den 2021-08-25.

I övrigt oförändrade villkor enligt hyresavtal 2312-10400

Ort/ datum

Stiftelsen Kungälvsbostäder Kungälvs kommun

____________________________ __________________________

____________________________ __________________________

Namnförtydligande Namnförtydligande


	Utskottet för Samhälle och utveckling (2021-11-30)
	Dagordning
	Dagordning
	000 Dagordning
	Dagordning USU 30 november


	Val av justerare
	Tillkommande och utgående ärenden
	Information från sektorn
	4 Information från sektorn
	5 Ekonomi, avvikelser och måluppföljning
	6 Information enligt årshjul

	Ärenden till kommunstyrelsen
	7 Beslut - samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1
	UTKAST DP Ängegärde, Planbeskrivning, Samråd 2021-11-11
	UTKAST DP Ängegärde, Plankarta, Samråd 2021-11-11
	UTKAST DP Ängegärde, Undersökning BMP, samråd 2021-11-11
	UTKAST DP Ängegärde, Sitvationplan, Samråd 2021-11-11

	8 Avtal vattenleverans till Stenungsund
	Avtal om renvattenleverans Kungälv-Stenungsund 211111
	Bilaga 1 Intensionsavtal 20141112
	Bilaga 2 Förbindelsepunkt Stnd.pdf
	Bilaga 3 Kostnader
	Bilaga 4 ledningar

	9 Samverkansavtal Fastigheten Rhodin 19 AB(Balder), Fastighets AB Trekungen (Odd Fellow).
	Samverkansavtal Rhodin Uppdaterad 21-11-08
	Bilaga 2. Planområdet (2)
	Bilaga 3. BTA ovan mark definition
	Bilaga 1.Planprogram Kungälvs Stadskärna

	10 Marköverlåtelseavtal G-stock 18 AB, inom Kastellegården 1:52.
	11 Tilläggsavtal 1 till Samverkansavtal för Nytorgstaden 
	Undertecknat avtal tilläggsavtal 1 samverkansavtal


	Ärenden som stannar i utskottet
	12 Marköverlåtelseavtal för Norlandia gällande förskola i Kärna 
	Marköverlåtelseavtal Norlandia

	13 Planbesked för upphävande av detaljplan för Bollestads golfbana
	_ KS2021_1196-1 begäran om planbesked 1024718_1_1
	plankarta

	14 Förlängt avtal blockuthyrning marklägenheter etapp 2
	Avtal tidsbegränsade bostader nyanlända
	Marklägenheter etapp  tillägg

	15 Information samhällsbetalda resor
	16 Information Remiss Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022–2033 med tillhöra...

	Övrigt
	17 Övriga frågor


