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Bakgrund och syfte 

Kungälvs kommun planerar utveckla stadskärnan genom att formulera 
principer för en attraktiv och vacker stad med förutsättningar för ett 
gott liv. Inom området finns pågående arbete med detaljplaner som 
planprogrammet lägger en grund för. I detaljplanen som ligger inom 
Liljedal planeras omkring 300 bostäder och 4 000 m2 
verksamhetslokaler. 

 

 

 
  



Göteborgsregionens kommunalförbund 

Kommentarer 

GR ser det som positivt att kommunen tar ett samlat grepp kring 
utformningen av stadskärnan. Det förenklar och snabbar upp 
processerna i det fortsatta arbetet med kommande detaljplaner. Det ger 
också en förutsägbarhet vilka avsikter kommunen har för området vilket 
är viktigt för både befintliga boende i staden och för de som är 
intresserade av att bebygga området. 

Kungälvs stadskärna är ett utmärkt exempel på hur en av 
strukturbildens huvudorter kan utvecklas med hjälp av föreliggande 
planprogram. Det stärker hela Göteborgsregionen som en region som är 
attraktiv att leva och verka i samt besöka. 

I detaljplanen redovisas parkeringstal för området. För regionen saknas 
relevanta rekommendationer men en ambition i K2020, det regionala 
kollektivtrafikprogrammet som ligger till grund för andra regionala 
planer uttalas att biltrafiken inte ska ökas. Ökad mobilitet orsakad av 
befolkningsökning eller ökad efterfrågan skall tas genom ökad 
marknadsandel för kollektivtrafik, cykel och gång. Ett sätt att 
åstadkomma detta är att styra antalet parkeringsplatser för cykel och 
bil. I planen anges ett parkeringstal på 0,7 bilplatser och 2 cykelplatser 
per lägenhet. Detta verkar vara en rimlig ambitionsnivå för ett 
centrumläge. Ett annat sätt att påverka bilinnehav är att 
marknadsutsätta parkeringen genom att separera kostnaden för 
parkeringsplatsen och lägenheten. Det blir då upp till varje 
lägenhetsinnehavare att själv aktivt bestämma köp av parkeringsplats 
istället för att det tillhör lägenheten.  

I planprogrammet anges även tal för antal bostäder och 
verksamhetsytor. Dock saknas ett planeringstal för täthet att förhålla sig 
till i kommande detaljplaner. GR anser att det vore bra att i det fortsatta 
arbetet även utarbeta planeringstal för det som kan kallas funktionell 
täthet. Funktionell täthet innebär ett planeringstal för antal personer och 
verksamheter som behövs för att centrumkärnan skall bli så livaktig som 
planens ambitioner tar höjd för. 

Handel i planprogrammet ses som en viktig del av centrumkärnans 
funktion vilket GR delar.  

 

 


