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Sammanfattning 

Bakgrund 

Detaljplaneprogrammet bidrar till upprättandet av en helt ny stadsdel innehållande 

en blandning av handel och verksamheter om cirka 30 000 m2 och cirka 900 stycken 

bostäder. Planområdet är beläget i Kungälvs centrala delar på östra sidan om väg E6. 

Tomtmarken har till stora delar tidigare varit bebyggd med en stor gymnasieskola 

som nu är riven. Genom området rinner den delvis kulverterade Komarksbäcken 

som har sitt utlopp cirka 1 kilometer längre ned i Nordre älv, som är av riksintresse 

för naturmiljö och av Natura2000-status. 

Naturmiljö / mark och vattenområden 

Det uppstår inga negativa konsekvenser för naturvärden i själva planområdet vid 

planförslagets genomförande. Påverkan från dagvatten från området till Nordre älv 

är avhängigt om dagvatten omhändertas lokalt inom kvartersmark med hjälp av till 

exempel fördröjd uppehållstid i dammar, eller andra typer av fördröjningsåtgärder. I 

ett scenario med omhändertaget dagvatten från kvartersmarken i stadsdelen bedöms 

konsekvenserna för Nordre Älv som ringa.  

Kulturmiljö 

Det uppstår inga konsekvenser avseende kulturvärden eftersom sådana saknas i 

planområdet. 

Rekreation 

Bostadsområdet med tillhörande park Bäckparken ger möjligheter till närrekreation. 

Angeläget är att Bäckparken anläggs tidigt i stadsdelens tillkomst, då det tar lång tid 

innan träd vuxit sig tillräckligt stora för att utgöra en park . 

Buller från vägtrafik 

Bullerutredningen visar att de mest bullerutsatta fasaderna vetter mot infarten till 

handelsbyggnaderna i områdets nordvästra del, samt mot Marstrandsvägen med 

beräknade ekvivalenta ljudnivåer på upp till 63 dBA.  

Ekvivalenta ljudnivåer ut mot de mindre trafikerade gatorna inne i stadsdelen 

beräknades till mellan 55-60 dBA.  
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Enligt bullerutredningen är det möjligt att uppnå Naturvårdsverkets riktvärden och 

Boverkets Allmänna Råd för utomhusbuller för flertalet byggnader i stadsdelen, 

förutsatt att planlösningarna utformas med så kallad tyst eller ljuddämpad sida med 

en del av lägenheten vänd in mot de tysta gårdarna som finns. 

Fyra områden är dock så placerade eller utformade att det inte går att åstadkomma 

boendemiljöer med bullernivåer som klarar riktvärden. För dessa områden krävs 

ytterligare studier och åtgärder i kommande skede inför bygglovsgivning såsom 

justerade huskroppar, lokal avskärmning eller lägre byggnadshöjder. 

Luftföroreningar 

Vid nybyggnation av Kongahällaområdet kommer förutsättningarna för 

omblandningen av luften att förändras på grund av nya byggnader och att ny lokal 

trafik tillför ytterligare luftföroreningskällor varför det ej går att säga utifrån 

nuvarande underlag att miljökvalitetsnormerna klaras.  

Dagvattensystem – kapacitet och robusthet 

Komarksbäcken som rinner genom området och skall ta emot dagvatten från den nya 

bebyggelsen och hårdgjorda ytor har kapacitetsproblem idag. Kommande åtgärder 

norr om planområdet med anläggandet av utjämningsmagasin norr om Rollsbo Ryr 

leder till en förbättring av situationen. 

Vid en nybyggnation planeras för en högre andel hårdgjorda ytor inom 

Kongahällaområdet jämfört med nollalternativet, vilket innebär en ökad mängd 

dagvatten. Fortsatt utredning i kommande skede krävs för att kunna bedöma 

planförslagets robusthet med hänsyn till översvämningsproblematik. 

Markföroreningar 

Inga förhöjda halter av föroreningar har påvisats i Kongahällaområdet i några 

undersökta punkter och det bedöms inte finnas någon risk för negativa effekter på 

människa och miljö vid framtida planerad markanvändning. Miljötekniska 

undersökningar rekommenderas göras inom de delar av fastighet Gärdet 1:21 som 

idag utnyttjas av Hydro, McDonalds och pumpstationen (uppumpning av vatten till 

bäcken) innan eller i samband med en eventuell avveckling och förändrad 

exploatering, eftersom dessa områden ej undersökts. 
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Risker från transporter av farligt gods 

Risknivån har beräknats och värderats avseende såväl individ- som samhällsrisk 

(individrisk = risk som en viss människa utsätts för, samhällsrisk = någon, eller 

några ”vilka som helst”, utsätts för fara). För de boende i området är individrisken 

viktigare än samhällsrisken, eftersom det påverkar de boendes säkerhet. Ur ett 

samhällsperspektiv är emellertid samhällsrisken av stor vikt.  

Sannolikheten för att olyckor med farligt gods skall inträffa på E6 är stor i 

förhållande till vägar med en genomsnittlig mängd farligt gods. Riskanalysens 

beräkningar visar emellertid att individrisken för boende och besökare att omkomma 

på grund av en olycka med farligt gods är lägre än andra risker människor normalt 

utsätts för i samhället och bedöms därför som acceptabel. 

Beträffande samhällsrisken ligger risknivån utan riskreducerande åtgärder för flera 

händelser i den gråzon där åtgärder rekommenderas för att risken skall vara 

acceptabel. De riskreducerande åtgärderna som krävs för att risknivån i 

Kongahällaområdet enligt planförslaget blir acceptabel är: 

 Anläggning av en tre meter hög vall längs väg E6. På detta sätt kan tryckvågor avledas och 

värmestrålning avskärmas.  

 Plantering av träd på den anlagda vallen för att styra och späda ut brandfarlig och giftig gas 

vid ett eventuellt utsläpp.  

 Reglering av avståndet mellan Marstrandsvägen och de mest närliggande 

parkeringsplatserna så att det inte understiger 10 meter.  

 Anläggning av ett dike i anslutning till Marstrandsvägen för att hindra brandfarliga vätskor 

att rinna fram till planområdet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är upprättad på uppdrag av 

Samhällsbyggnadskontoret, Kungälvs kommun med anledning av förslag från 

kommunstyrelsen till detaljplan för en del av området Kongahälla i Kungälv.  

Idag finns i området Vita Fläckens handelsområde vars dominerande aktör är ICA 

Maxi. En stor del av det övriga området var tidigare bebyggt med en gymnasieskola, 

vilken idag är riven, endast idrottshallen återstår. Detaljplanen medför upprättandet 

av en helt ny stadsdel innehållande en blandning av handel, verksamheter och 

boende se volymstudie figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Volymstudie av det planerad området, sett från sydost med E6 till vänster i bilden väster 
om planområdet. Planbeskrivning, 2009-09-09. 

1.2 Syfte 

Syftet med MKB’n är att tillgodose miljö- och hälsohänsyn i planerings- och 

projekteringsprocessen, samt att beskriva och bedöma de miljökonsekvenser som 

genomförandet av detaljplanen kan medföra. 
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1.3 Gällande planer och program 

Följande är hämtat ur Planbeskrivningen, Utställningshandling, 2009-09-09, 

koncept.  

Översiktsplanen 

Översiktsplanen för Kungälvs kommun, Kungälv Kommunplan 2000, (antogs 2001-

12-03) har som mål att exploatering skall ske i anslutning till redan ianspråkstagna 

delar av kommunen. Ny bebyggelse ska lokaliseras till områden med goda 

förutsättningar för kollektivtrafik. 

Planområdet ingår i det centrala utvecklingsområdet för Kungälvs centrum, där 

översiktsplanen pekar på behovet av att integrera bostäder med handel och 

verksamheter. Planförslaget överensstämmer därmed med kommunens 

översiktsplan. 

Detaljplaner 

Detaljplan finns för Vita Fläckenområdet, nr 1785. I den planen ingår den östra 

delen av området samt naturmarken mot Marstrandsvägen i norr. Planen medger 

handel och bostäder i området närmast Uddevallavägen samt parkeringen intill. 

Planens västra och nordvästra del är allmän plats bestämd som park respektive natur. 

Planen antogs 1997-01-30 och genomförandetiden gick ut år 2005.  

Den sydvästra delen av planområdet är ej planlagd tidigare. 

Program 

Ett planprogram har legat till grund för dagens planförslag. Planen var på samråd 

under tiden 2007-11-30 – 2008-01-11. Kommunfullmäktige godkände därefter 

detaljplaneprogrammet med tillhörande kvalitetsprogram efter justeringar den 2008-

04-17.  

1.4 Lagstiftning om MKB i detaljplan 

Formella krav på när, och i vilket syfte, en MKB för detaljplan ska upprättas finns i 

plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken (MB).  

Enligt 5 kap 18§ PBL och 6 kap 11§ MB skall kommunen genomföra 

miljöbedömning endast för sådana detaljplaner vars genomförande kan antas 
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medföra en betydande miljöpåverkan. Inom ramen för miljöbedömningar skall då en 

MKB göras. 

För alla detaljplaner skall en behovsbedömning göras. Det innebär att kommunen 

skall bedöma behovet av en miljöbedömning och det skall göras enligt kriterier som 

anges i bilagorna 2 och 4 till MKB-förordningen. 

Kungälvs kommun har genomfört en behovsbedömning och beslutat att 

tillbyggnadens art och storlek i befintlig stadsmiljö innebär att en MKB behöver 

utföras. MKB’n utgör ett underlag i den miljöbedömningsprocess som integreras i 

planarbetet. 

1.5 Avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivningen 

Nivåavgränsning 

MKB’n inriktar sig i första hand på de lokala fysiska miljöeffekter planförslaget ger 

upphov till. Strategier och mer övergripande frågor, så kallade systemeffekter, 

förutsätts vara behandlade i andra övergripande dokument, till exempel 

översiktsplanen. 

Geografisk avgränsning 

Planområdet är beläget i Kungälvs centrala delar på östra sidan om väg E6, cirka en 

halv kilometer nordväst om Kungälvs centrum se figur 2. Området avgränsas i norr 

av Marstrandsvägen och gång/cykelbana intill parkeringen vid Kungälvs sjukhus, i 

öster av Uddevallavägen, i söder av Kongahällagatan och i väster av Kungälvsmotet 

på E6. 

Även om beskrivningen av miljökonsekvenserna i huvudsak inriktar sig på själva 

planområdet har, i den mån det har ansetts motiverat, även påverkan på omgivande 

del av staden behandlats.  

Miljöaspektavgränsning 

Konsekvenserna av planförslaget på omgivningen samt konsekvenserna av 

planförslaget för framförallt boende i det nya området har belysts i MKB’n. 

De huvudsakliga miljö- och hälsofrågorna trafikbuller, luftföroreningar och risker 

med förorenad mark, dagvatten och risker med transport av farligt gods, utreds.  
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Konsekvenser för bevarandeintressen vad gäller natur- och kulturmiljö samt 

rekreation analyseras. 

De separata utredningar som finns för området och som MKB´n bygger på är 

Bullerutredning; ÅF Ingemansson AB, Luftmiljöutredning; Enviro Planning, 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning; Golder Associates, Riskanalys farligt 

gods; Enviro Planning, Förprojektering av el, tele, opto, fjärrvärme och VA på 

planerad Kongahällatomt; SWECO samt PM – Sättningsutredning; WSP.  

Kapitlen naturmiljö och rekreation bygger på fältbesök, Planbeskrivning, Kungälvs 

kommuns Vattenöversikt, Utredning av Komarksbäckens kapacitetsbegränsningar 

samt Grönplan för Kungälvs kommun. Kapitlet kulturmiljö bygger på länsstyrelsens 

register.  

 

2 Planförslaget 

2.1 Områdesbeskrivning 

Planområdet är beläget i Kungälvs centrala delar på östra sidan om väg E6. Området 

avgränsas i norr av Marstrandsvägen, i öster av Uddevallavägen, i söder av 

Kongahällagatan och i väster av Kungälvsmotet på E6. 

Genom området flyter Komarksbäcken som har sitt ursprung i en damm vid en 

deponi vid Räfdalsvägen, Olseröd i norra Kungälv. Cirka 1 kilometer söder om 

planområdet mynnar Komarksbäcken i Nordre älv som är Natura 2000 klassad samt 

område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § MB. 

Planområdets omgivningar består av motorväg och bostadsområdet Komarken i 

väster, industriområde i nordost, sjukhusområde i norr och verksamheter samt 

bostadsområde och skola i söder.  
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Figur 2. Plankarta med områdesgräns, Planbeskrivning 2009-09-24. Brun färg betecknar C-
centrum, H-handel, K-kontor och B-bostäder. Grå färg betecknar parkering eller bilservice. Gul färg 
betecknar i huvudsak bostäder med i olika delar förskola, handel och verksamheter möjliga i 
bottenplanet. Grön färg avser parkmark.  

2.2 Struktur 

Förslaget syftar till att foga en ny stadsstruktur till den befintliga bebyggelsen i 

Kungälvs centrala delar. Uddevallavägen är här en viktig länk från det planerade 

området till centrum. Ett viktigt inslag i stadsbilden är Bäckparken, som förlängs 

söderifrån upp i planområdet. Tanken är att Bäckparken skall ge en betydande 

förhöjd boende- och vistelsekvalitet. Vidare föreslås att området får en 

genomgående moderniserad infrastruktur. 

Väg E6 

Kongahällagatan 

Marstrandsvägen

Uddevallavägen 
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2.3 Bostäder i kvarter med service 

Stadsdelen Kongahälla kan med nuvarande förslag rymma cirka 900 nya bostäder. 

Bostäderna planeras att grupperas i en stadsmässig struktur kring ett centralt 

parkrum, Bäckparken, med i huvudsak fyra- och femvåningshus. I anslutning till 

parken föreslås två 16- till 17-våningshus och i den sydöstra delen även ett 17 

vånings hus. På bottenplan skall verksamheter och handel eftersträvas i 

bostadskvarteren. 

2.4 Handel/verksamheter 

Byggrätt om cirka 30 000 m2 handel och verksamheter planeras. Närmast E 6 

planeras en större byggnad med handel och verksamheter som är lätt att nå från 

närliggande trafikmot och Marstrandsvägen samt från regionalbussar som trafikerar 

motorvägen. Parkering föreslås under byggnaderna, i plan 1 föreslås 

livsmedelshandel och skrymmande volymhandel och i övriga plan verksamheter. 

Dessa byggnader kommer även att fungera som bullerskärm. 

Verksamheter har även givits byggrätt i bottenvåningarna i bostadshus i de övriga 

kvarteren.  

Norr om Marstrandsvägen ges byggrätt för bilservice. 

I området finns idag Vita Fläckens handelsområde innehållande varuhus med 

detaljhandel. Det finns även mindre butiker och kontor i anslutning till en gågata i 

områdets södra del. Handelsområdet föreslås ligga kvar på nuvarande plats.  

2.5 Trafikstruktur 

Planens genomförande är beroende av att omgivande gator utvecklas. Nya infarter 

planeras till området från Marstrandsvägen i nordväst samt direkt från Kungälvs 

sjukhus i norr.  

Parkering för handel föreslås placeras i parkeringsdäck i norra delen av stadsdelen. 

Cykelparkeringar skall finnas i anslutning till alla handels- och verksamhetslokaler.  

Boendeparkering förutsätts i första hand ske under gård inom respektive kvarter men 

även längs gatorna, planen föreskriver 0,7 platser per lägenhet samt 0,1 platser för 

besöksparkering.  

Cykelparkering skall finnas i närheten av bostadsentréerna, med normen 1,8 – 2 

cykelplatser per lägenhet beroende på lägenhetsstorlek. 
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Kollektivtrafiken är väl utbyggd i anslutning till området med god busstrafik både 

regionalt och lokalt. En busstation finns cirka 150 meter sydost om planområdet.  

En ny framtida bussterminal söder om planområdet i anslutning till 

motorvägshållplatsen finns på förslag som kommer att ge goda möjligheter till 

kollektivt åkande för de närboende. 

 

3 Nollalternativets miljökonsekvenser 

Nollalternativet innebär att ingen byggnation genomförs. I dagsläget består stora 

delar av området av uppbruten mark och rester från gymnasieskolans grundläggning. 

Området har ett skräpigt utseende vilket medför att konsekvenserna av ett 

nollalternativ blir negativt med avseende upplevelsen när man rör sig i området. 

Området kan komma att vandaliseras och förfalla och bli otryggt. 

Med avseende på naturmiljön kommer området om det står obebyggt att växa igen 

successivt med buskar och träd, vilket dock skulle ha mycket positiva effekter på 

den biologiska mångfalden i staden.  
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4 Planförslagets miljökonsekvenser 

4.1 Naturmiljö 

Förutsättningar 

Naturmiljö markområden 

Området har tidigare varit nyttjat för bebyggelseändamål och höga naturvärden 

saknas. Vegetationen i området idag är till stor del rester av de planteringar som 

omgärdade gymnasieskolan. Det handlar bland annat om grupper av planterade 

popplar och andra spridda parkträd samt gräsbevuxna ytor.  

I planområdet norr om Marstrandsvägen finns ett äldre anlagt område med 

parkvegetation, så kallad naturlik plantering, som består av triviala arter som gråal, 

björk och korgvide men också enstaka ask, och lind. Här finns också slån och aronia 

och enstaka sötkörsbär. Planteringen har en viktig funktion som visuell barriär 

mellan leden och sjukhuset, men ej några höga naturmiljövärden.  

Längs med den öppna delen av Komarksbäcken utmed Marstrandsvägen finns ett 

stråk av vass samt andra triviala (vanliga) våtmarksväxter. Denna del av bäcken 

anlades för att kunna användas i undervisningssyfte av gymnasieskolan.  

Naturmiljö vatten 

Uppströms planområdet 

Komarksbäcken som rinner genom planområdet har sitt ursprung i en damm vid en 

deponi i norra Kungälv och har sitt flöde genom industri-, jordbruks-, samt 

bostadsmark. Den är utmed stora delar av flödet kulverterad och så även till största 

delen i planområdet. Till Komarksbäcken avleds dagvatten från närliggande delar av 

Kungälv.  

I planområdet 

Vid infarten till köpcentrumet finns idag en iordningställd parkyta med ett litet 

vattenfall samt en slingrande bäck där delar av vattnet från Komarksbäckens 

utvidgning, Ankdammen, cirkuleras tillbaka i bäcken igen (Ankdammen ligger 

nedströms planområdet). Estetiska- och upplevelsevärden är vid parkytan höga men 

naturvärden saknas. 
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Nedströms planområdet 

I slutet av 1990-talet genomfördes en elfiskeundersökning nedströms Ankdammen 

varvid öring, gädda och lake noterades. Någon möjlighet för fisken att vandra 

uppströms i Komarksbäcken finns inte på grund av de vandringshinder som finns i 

form av dämmen (muntlig uppgift, Kungälvs kommun, Torbjörn Nilsson, maj 2008. 

Bäcken rinner ut i Nordre älv som i sin tur mynnar i havet cirka 10 kilometer 

nedströms Kungälv. Nordre älv ingår i riksintresset för naturmiljö är dessutom 

Natura 2000område (art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet). Översiktsplanen 

för Kungälvs kommun (antagen av Kommunfullmäktige 2001-12-03) påpekar att 

påverkan från dag- och spillvatten samt från ytavrinning skall minska. Den 

biologiska mångfalden skall värnas i både Nordre älv och dess känsliga utlopp.  

Vattendragets värde som naturmiljö 

Enligt den äldre Vattenöversikten för Kungälvs kommun från1996 är 

Komarksbäcken hårt belastad av föroreningar från dagvatten. Vattenkemiska 

analyser som gjordes av Kongahällagymnasiet visade då på höga halter av bland 

annat metaller som många fiskarter och andra vattenlevande organismer är känsliga 

för. Vattenöversikten påpekar också att kulverterade vattendrag har en negativ 

inverkan på den ekologiska balansen. Någon senare vattenkemisk undersökning av 

Komarksbäcken är ej genomförd. 

I en pågående utredning på uppdrag av Kungälvs kommun har enstaka individer av 

havsvandrande öring observerats uppströms Kongahällaområdet vid Rollsbo. 

Förmodligen har öringen kunna ta sig förbi vandringshindren vid mycket högt 

vattenstånd (Åberg, 2009). Utredningen pågår och eventuella lekbottnar uppströms 

har ännu ej inventerats. Sannolikt är halterna av föroreningar mindre idag i 

vattendraget än för tretton år sedan och vattendraget bör betraktas som potentiellt 

värdefull och fiskeribiologiskt intressant lokal i och med dess läge nära Nordre älv. 

Konsekvenser 

Naturmiljö markområden 

Växtridån norr om Marstrandsvägen som tas bort i och med byggrätten för bilservice 

kan ersättas med en ny liknande plantering för att fungera som viktig visuell 

barriären mellan trafikleden och sjukhuset. Konsekvenserna av borttagandet blir då 

sammantaget ringa. 
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Planförslaget medför i planområdet i övrigt att de planterade popplarna och de 

gräsbevuxna ytorna försvinner och ersätts av bebyggelse, vägar samt nya 

planteringar.  

Planförslaget kan innebära positiva konsekvenser och en förbättring för naturmiljön 

och den biologiska mångfalden om gröna ytor planeras och anläggs med rätt sorts 

vegetation. 

Planen medför i strikt mening jämfört med nollalternativet en försämring av 

markens framtida naturmiljövärden, som i ett nollalternativ hade gynnats av en 

igenväxning.  

Naturmiljö vatten 

Planförslaget medför att den iordningställda parkytan med en konstgjord bäck 

försvinner. Detta leder inte till några negativa konsekvenser för naturmiljön då 

naturmiljövärden saknades i detta konstgjorda vattendrag.  

I den förprojektering som genomförts (SWECO, 2009) föreslås Komarksbäcken 

kulverteras helt genom Kongahällatomten. Den dagvattenhantering som föreslås är 

fördröjningsmagasin, gröna ytor eller öppen dagvattenhantering för att minska 

flödestoppar, samt för att åstadkomma en viss rening av dagvattnet.. Oljeavskiljare 

förutsätts installeras vid parkeringsplatser. 

Ett skäl för kulverteringen av bäcken (Kungälvs kommun, 2009d) är att bäckfåran 

ligger tre meter under markytan och att slänterna ner till bäcken skulle bli för branta.  

I planförslaget föreslås någon form av vattenmiljö i det gröna stråk som ska korsa 

genom området. Den planerade, grunda betongdammen kommer att vara skild från 

Komarksbäcken. Dammen är ett slutet system vars vatten recirkuleras och behandlas 

i en enkel reningsanläggning. Möjligen kan dagvatten från sedumtak (tak försedda 

med markvegetation av torktåliga fetbladsväxter) komma att avledas till dammen 

(SWECO, 2009). Dammen kommer att innebära positiva konsekvenser ur estetisk 

och rekreationsmässig synpunkt, men dess värde som biotop och livsmiljö blir dock 

mycket lågt på grund av det slutna systemet.  

Konsekvenserna för Nordre älv avseende naturmiljön av planområdets 

dagvattenhantering och ytterligare belastning av föroreningar är avhängig hur 

hantering av dagvatten sker i planområdet. Fler hårdgjorda ytor leder normalt till 

större avrinning och därmed fler föroreningar till naturliga vattendrag. Något stöd i 
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plankarta eller bestämmelser för de åtgärder som föreslås i förprojekteringen i form 

av fördröjningsmagasin, gröna ytor eller öppen dagvattenhantering finns ej varför 

det utifrån detta ej går att bedöma planförslagets inverkan på Nordre älv och dess 

värden. 

I ett scenario där dagvattnet från hårdgjorda ytor omhändertas och 

fördröjs/infiltreras inom stadsdelen innan anslutning till Komarksbäcken bedöms 

dock de negativa konsekvenserna för naturmiljön i Nordre älv, med Natura2000-

området och sitt värde som riksintresse för naturmiljö, bli ringa.  

Möjliga åtgärder 

När det gäller dagvattenhanteringen inom Kongahällatomten finns tre skäl för 

infiltration / fördröjning av dagvattnet: 

 Så mycket vatten som möjligt bör enligt förprojekteringen släppas ut över 

på de grönytor som finns för att den underliggande leran inte ska torka ut 

vid en grundvattensänkning. Om den torkar ut bedöms stabiliteten markens 

lerlager bli sämre.  

 Utjämna flödestoppar för att förhindra översvämning vid kraftiga regn 

 Skapa förutsättningar för rening av dagvattnets föroreningar genom 

makadamdiken (stendiken), fördröjningsmagasin, sedimentation i dammar, 

där partiklar med föroreningar kan sedimentera. Detta tredje skäl har direkt 

bäring på naturmiljövärden.  

Andelen tillgänglig yta för ren infiltration i mark bedöms vara låg då gårdarna 

kommer att bestå av hårdgjorda ytor och de flesta byggnader har garage i källarplan.  

Plats för fördröjningsmagasin och eventuella öppna diken bör därför säkerställas i 

planen om de negativa konsekvenserna för naturmiljön i Nordre Älv skall bli ringa.  
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4.2 Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Området saknar forn- och kulturminnen enligt Länsstyrelsens GIS-databas, det finns 

heller ingen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Konsekvenser 

Planen medför ingen konsekvens för kulturmiljön. 

 

4.3 Rekreation 

Förutsättningar 

I dagsläget har området ringa värden för friluftsliv och rekreation.  

Enligt Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 

2001-12-03, belyses bland annat följande kring boendemiljön: 

” I byggandet måste tillgodoses särkskilda gruppers behov, exempelvis 

handikappade, barn, ungdomar, pensionärer, billösa m. fl.” 

”Vid utformningen av den fysiska miljön skall tillgodoses att grönområden, olika 

typer av rekreationsytor, lekplatser, mötesplatser mm skapas.” 

”Den fysiska miljön skall utformas så att den upplevs som säker och estetiskt 

tilltalande.” 

”Det skall eftersträvas att den yttre miljön utformas efter barns behov och 

säkerhet.” 

Konsekvenser 

Sett ur den tidigare ödetomtens värde, har denna ringa rekreationsvärde och 

konsekvensen av att den försvinner bedöms som liten. 

Området blir i planförslaget i huvudsak anlagt för boende och verksamheter. I 

förslaget förlängs Bäckparken norrut upp i stadsdelen och parken skall bilda 

Kungälvs nya centrala park. Den nya stadsdelen är som alla stadsdelar i en innerstad 

tättbebyggd och de boende i området kommer att behöva fler rekreationsområden 

för sin rekreation. Utöver parken kommer flertalet boende att kunna nyttja områden 
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längre bort än kvarteret för sin rekreation. Närmaste stadsdelspark ligger cirka 700 

meter bort (norr om Marstrandsvägen). Närheten till friluftsliv i Fontins 

naturreservat ger också möjlighet till naturupplevelser på relativt kort avstånd från 

området, cirka 1000 meter västerut. 

Möjliga åtgärder 

Gårdsmiljöer och grönstruktur bör utformas omsorgsfullt med tanke på barn, äldre 

och rörelsehindrade som måste nyttja stadsdelen för sin närrekreation . Barn har ett 

särskilt stort behov av god och spännande utemiljö, vilket bör uppmärksammas i 

utformningen.  

Bäckparken bör utformas så att den får god tillgänglighet. För att bilda en närnatur i 

den lilla skalan bör den utöver ansade rabatter och välklippta gräsmattor ha mer 

naturlika inslag där även vattenmiljöer finns nära. Detta skapar bättre förutsättningar 

för biologisk mångfald och kan då också fungera som närnatur för intilliggande 

dagis / fritids och skolor.  

Det är viktigt att parken anläggs i de första skedena av stadsdelens tillkomst, med 

tanke på att vegetation tar tid att etableras och kräver många år innan en park eller 

naturområde har vuxit upp. 
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4.4 Buller från vägtrafik 

Förutsättningar 

Riksdagen har fastslagit riktvärden och Boverket har publicerat allmänna råd för 

trafikbuller vid bostadsbyggande. Enligt huvudregeln bör den genomsnittliga 

dygnsljudnivån (ekvivalent ljudnivå) ej överstiga 55 dBA vid husfasad och den 

maximala ljudnivån bör ej överstiga 70 dBA vid uteplatser. Nya bostäder kan i vissa 

fall medges för bostäder med en ekvivalent ljudnivå högre än 55 dBA, under 

förutsättning att bostaden har en så kallad ”ljuddämpad” (ekvivalent bullernivå max 

50d BA) eller ”tyst sida” (ekvivalent ljudnivå max 45 dBA) på en sida av 

lägenheten, där till exempel sovrum är belägna. Denna tysta eller ljuddämpade sidan 

av lägenheten kan oftast endast åstadkommas genom att orientera bostadshus med 

sammanhängande huskroppar mot gatan som skyddar en tystare gård. 

Enligt miljömål i Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av 

Kommunfullmäktige 2001-12-03, skall störningsnivån, ekvivalent värde, max 55 

dBA, dagtid gälla som riktvärde för all tillkommande bebyggelse. Dock skall för nya 

bostadsområden eftersträvas ekvivalentvärdet max 50 dBA.  

En bullerutredning har genomförts för Kongahällaområdet med bullerberäkningar 

för vägtrafik i utomhusmiljön, eftersom framtida boende i många av de planerade 

lägenheterna bedöms bli utsatta för buller från väg E6 och omkringliggande vägar 

(Ingemanssons, 2009).  

Som förutsättning för bullerberäkningarna har varit utformningen i planförslaget där 

de flesta byggnader utformats med delvis stängda innergårdar, för att skärma av 

ljudet och skapa en ljuddämpad eller tyst sida av huset.  

Som förutsättning har också förutsatts att handelsbyggnaderna inom 

Kongahällaområdet har placerats som en sammanhängande huskropp närmast väg 

E6 utan något mellanrum mellan byggnaderna. Den helt täta huskroppen utan 

mellanrum fungerar då skärmande för trafikbullret i bostadskvarteret innanför.  
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Trafikdata redovisas i figur nedan jämte skyltad hastighet och andel tung trafik 

(Ingemanssons, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Trafikdata som ligger till grund  för beräkningar av buller från vägtrafik (Ingemanssons, 
2009) 

Övriga bullerreducerande åtgärder som är medtagna i bullerberäkningarna är en tre 

meter hög bullervall längs väg E6.  

Kommunens miljömål har ej beaktats i bullerutredningen, varför detta bör ske i 

bullerutredning i kommande bygglovsskede. 
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Bullermått 

Frekvensen har stor betydelse för hur människoörat uppfattar ljudstyrkan och en 

vägning av olika frekvenser används för att på ett rättvist sätt mäta vad örat 

uppfattar. För buller från vägtrafik används ett vägningsfilter som kallas A-filter 

som uttrycks i dBA, som dämpar låga frekvenser och förstärker medelhöga.  

Maximalnivån anger den högsta ljudnivån (Lmax) under en viss tidsperiod.  

Den ekvivalenta nivån (Leq) motsvarar medelljudnivån under en viss period. 

En skillnad i bullernivå på 3 dBA ger en knappt hörbar förändring, medan en 

skillnad på 8–10 dBA upplever vi som en fördubbling av ljudet. (Naturvårdsverket, 

2008). 

Konsekvenser 

Bullerutredningen visar att de mest bullerutsatta fasaderna vetter mot infarten till 

handelsbyggnaderna i områdets nordvästra del, samt mot Marstrandsvägen med 

beräknade ekvivalenta ljudnivåer på upp till 63 dBA.  

Ekvivalenta ljudnivåer ut mot de mindre trafikerade gatorna inne i stadsdelen 

beräknades till mellan 55-60 dBA.  

Enligt bullerutredningen är det möjligt att uppnå Naturvårdsverkets riktvärden och 

Boverkets Allmänna Råd för utomhusbuller för flertalet byggnader i stadsdelen, 

förutsatt att planlösningarna utformas med så kallad tyst eller ljuddämpad sida med 

en del av lägenheten vänd in mot de tysta gårdarna som finns. 
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Figur 4 redovisar exempel på ekvivalenta nivåer i nordvästra delen av kvarteret i 

planförslaget, med åtgärder vidtagna och som förutsättning för beräkningen. 

Nivåerna närmast E6 och Marstrandsvägen är höga utmed bostadskvarterens yttre 

sidor medan de är låga inuti de skyddade gårdarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Stadsdelen sett från nordväst mot söder. Till höger i figuren är den större 
handelsbyggnaden utmed Väg E6 som skyddande skärm, och till vänster i bilden syns 
parkeringsdäcken utmed Marstrandsvägen. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från 
vägtrafik vid fasad redovisas med färg. Ljudnivåer avser Frifältsvärden, det vill säga att även 
reflektion från husfasader som kan uppstå allra närmast fasader är medräknade. (Ingemanssons, 
2009). 
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Fyra områden är dock så placerade eller utformade att det inte går att åstadkomma 

boendemiljöer med bullernivåer som klarar riktvärden se figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Områden som kräver ytterligare studier inför bygglovsgivning såsom justerade 
huskroppar, lokal avskärmning eller lägre byggnadshöjder för att åstadkomma boendemiljöer som 
klarar riktvärden. 

Åtgärder  

De fyra områdena ovan kräver ytterligare studier och åtgärder i kommande skede 

inför bygglovsgivning såsom justerade huskroppar, lokal avskärmning eller lägre 

byggnadshöjder. 

Utredningen rekommenderar som alternativ också annan placering av huskroppar i 

stadsdelen men detta torde vara svårt att åstadkomma i senare i processen då det 

skulle krävas nya byggrätter. 
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4.5 Vibrationer 

Risk finns för att vibrationsskador kan uppstå i närheten av rivnings- och 

byggnadsarbeten under byggnadstiden och en riskanalys angående tillåtna 

markvibrationer vid markarbeten rekommenderas därför (FB Engineering AB, 

2003). 

 

4.6 Luftföroreningar – miljökvalitetsnormer 

Förutsättningar 

Luftkvalitetskrav för utomhusluft regleras av miljökvalitetsnormer. Vid planering 

och planläggning ska kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer och 

kontrollera luftkvalitet genom mätningar, beräkningar eller annan objektiv 

uppskattning. Miljökvalitetsnormer finns beslut om för bland annat bensen, partiklar 

(PM10) och kvävedioxid. För bensen träder normen i kraft 2010-01-01, medan 

kvävedioxid och partiklar (PM10) skall uppfylla gällande norm. Till 

miljökvalitetsnormerna finns en övre och en undre utvärderingströskel kopplade. 

Om dessa överskrids ska mätningar göras för att kontrollera luftkvaliteten (NFS 

2006:3).  

Utöver miljökvalitetsnormer finns även miljökvalitetsmål beslutade av Sveriges 

Riksdag, där miljökvalitetsmålet Frisk luft innehåller delmål för bland annat 

kvävedioxid och bensen. I Kungälvs kommun har inte några lokala mål tagits fram 

för Frisk luft, utan man arbetar för att uppnå de nationella målen.  

Regionala data om luftutsläpp har tagits fram inom RUS (regionalt 

uppföljningssystem för nationella miljömål) i samverkan med Naturvårdsverket, 

Energimyndigheten och SMED (Svenska MiljöEmissionsData). Dessa data skulle 

kunna ligga till grund för framtagning av lokala utsläppsmål (Kungälvs kommun, 

2009a). 

På grund av Kongahällaområdets trafikutsatta läge har Kungälvs kommun låtit 

utreda luftföroreningshalter och jämföra mot miljökvalitetsnormer för utomhusluft, i 

syfte att ytterligare klargöra lämpligheten avseende föreslagen markanvändning, 

(EnviroPlanning, 2008a).  
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Kongahällaområdets lokala luftföroreningskällor domineras av vägtrafikens utsläpp 

av bland annat kvävedioxider och partiklar, dels från väg E6 som löper väster om 

planområdet och dels från Uddevallavägen i öster.  

Provtagningar av kvävedioxid och bensen utfördes på två mätplatser i Kungälv 

under mars 2008; dels vid Kongahällaområdet, och dels vid Uddevallavägen 5 

(mittemot busstorget). Den senare provpunkten valdes i syfte att kunna jämföra 

Kongahällaområdet med tidigare utförda luftföroreningsmätningar i Kungälv under 

2006 och 2007. Mätningarna 2006 och 2007 mättes under en längre 

provtagningsperiod än vad tiden tillät under provtagningsperioden 2008.  

En mätning av kväveoxider, sot och flyktiga kolväten har därefter genomförts av 

IVL på uppdrag av kommunens miljökontor under januari-mars 2009 vid 

församlingshemmet nära Uddevallavägen. Resultatet från dessa mätningar är ännu ej 

publicerade. När så sker kan ytterligare jämförelse med den luftutredning som 

genomförts för Kongahällaområdet göras. (muntlig källa, Kungälvs kommun, 

2009b) 

Konsekvenser 

Nollalternativ utan byggnation 

Provtagningar 2008 påvisar att miljökvalitetsnormer troligen klaras i nollalternativet 

om ingen byggnation genomförs för kvävedioxid och bensen i Kongahällaområdet, 

både vad avser tim-, dygns- och årsmedelvärden. Däremot kan den övre 

utvärderingströskeln för timmedelvärden och dygnsmedelvärden för kvävedioxid 

och partiklar (PM10) överskridas. Luftföroreningsnivåerna är jämförbara med 

situationen vid mätstationer inne vid Uddevallavägen 5, där mätningar utförts 2006 

och 2007. 

Nybyggnation enligt planförslaget 

Vid nybyggnation i Kongahällaområdet kommer förutsättningarna för 

omblandningen av luften att förändras i och med de nya byggnaderna. Dessutom 

tillkommer luftföroreningskällor i form av lokal trafik till och från planerade 

bostäder och butiker inom Kongahällaområdet. För att kunna bedöma om 

miljökvalitetsnormerna kommer att klaras eller inte efter en nybyggnation skulle 

spridningssimuleringar behöva genomföras.  
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Möjliga åtgärder 

Spridningssimulering 

Eftersom stora lokala skillnader i luftföroreningshalter kan förekomma i stadsmiljö 

på grund av luftströmning kan en spridningssimulering genomföras för att modellera 

nya strömningsförhållanden efter nybyggnation.  

Minska uppkomst och spridningen av partiklar 

För att minska spridningen av partiklar (PM10) kan barriärvallar uppföras för att 

skärma av luftföroreningar från närliggande vägar såsom väg E6. Utöver vallar kan 

även ridåer av vegetation planteras för att ytterligare skärma av och till viss del 

uppta luftföroreningar från vägtrafiken. I samband med en eventuell 

spridningssimulering kan olika bebyggelsehöjd simuleras för att undersöka vilka 

höjdförhållanden som kan bidra till en optimal ventilation inom Kongahällaområdet. 

För att minska uppkomsten av partiklar (PM10) är minskad dubbdäcksanvändning 

och sänkta hastigheter de två mest effektiva metoderna. Dammbindning med hjälp 

av kalciummagnesiumacetat (CMA), som binder grövre partiklar (PM10) på 

vägbanor, har visat sig reducera partikelhalter i utomhusluft på kort sikt (under ett 

par dygn). Dessa tre åtgärder återfinns inom ramen för Göteborgsregionens 

Luftvårdsprogram. Därutöver kan hårdare vägbeläggningar användas för att minska 

slitaget av vägbanan, till exempel betong eller beläggningar innehållande porfyr. Vid 

halkbekämpning kan stenflis användas istället för salt eller sand. En reduktion av 

andelen tunga fordon i vägtrafiken bidrar också till minskade partikelhalter. 

Minska kvävedioxidutsläpp 

Trafikdämpande åtgärder har föreslagits av Göteborgsregionens Luftvårdsprogram 

för att minska luftföroreningar med kvävedioxid. Bland åtgärderna märks en 

utbyggnad av kollektivtrafiken, åtgärder för att öka framkomligheten för 

busstrafiken och en expansion av cykelnätet. I planförslaget för stadsdelen 

Kongahälla har ovanstående beaktats vid planeringen av området och området är väl 

försörjt avseende kollektivtrafik. Även cykelnätet länkas och ansluts till omgivande 

stadsdelar i förslaget.  
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4.7 Dagvattensystem – kapacitet och robusthet 

Förutsättningar 

Ytvatten 

Komarksbäcken som rinner genom planområdet har sitt ursprung i tre biflöden i 

norra Kungälv och vid Vita fläcken tillkommer ytterligare ett biflöde från 

Ängesgärde. Nedströms planområdet är bäcken recipient från ett flertal bostads- och 

industriområden i norra och centrala Kungälv. Efter cirka 1 kilometer söderut  

planområdet mynnar bäcken i Nordre älv, se figur 6.  

I planområdet längs med Marstrandsvägen vid Vita fläcken går bäcken i ett öppet 

dike. Här ansluter dagvatten från Komarken och Oswaldsområdet från västra sidan 

av E6:an. I slutet av det öppna diket ansluter även områdena Teknikern, delar av 

Tveten, delar av Fontin inklusive bostadsområdet runt Mimers hus.  

Från Vita Fläckens dike går en 175 meter lång kulvert fram till Gymnasiegatan där 

bäcken åter går i öppet dike. Bäcken passerar Kongahällagatan och vidgas därefter 

till ett större vattendrag för att efter Ytterbyvägen bilda en damm, Ankdammen. 

Därefter rinner bäcken vidare ut i Nordre älv (Sweco, 2009). 
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Figur 6. Översikt Komarksbäcken i nuvarande situation genom planområdet, samt dess lopp 
nedströms mot Nordre älv. Ankdammen syns nedströms Ytterbyvägen. Källa  Lantmäteriet/Metria. 

Bäckens avrinningsområde har stora arealer av hårdgjorda ytor och bäcken samlar 

stora mängder dagvatten. Andelen naturvatten är därför liten. Risker för 

översvämningar och skador på fastigheter efter extrema vädersituationer senaste 

åren har gjort att kommunens VA-verk utrett Komarksbäckens kapacitet för 

avledning av dagvatten. En utredning har gjorts för hela bäcken inför föreliggande 

plan samt inför andra detaljplaneärenden i kommunen (Kungälvs kommun, VA-

verket 2007). Utredning visar att bäcken har kapacitetsproblem för 

naturmarksavrinning. Trummor och kulvertar som finns i bäcksystemet klarar inte 

dimensionerade 50- årsflöden och kritiska nivåer kommer att överskridas även inom 

Kongahällaområdet enligt beräknat 50-årsflöde (med 50-årsflöden menas 

översvämning som sker minst en gång på 50 år).  

Planområde 

Nordre Älv 

Komarks-
bäcken 
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För att komma till rätta med översvämningar av Tvetgatan i Rollsbo norr om 

planområdet planerar Kungälvs kommun att bygga ett utjämningsmagasin norr om 

Rollsbo Ryr och ärendet ligger nu hos länsstyrelsen. Dagvattnet kommer då att 

fördröjas i magasinet och flödet kommer att jämnas ut vid kulverten under 

Kungälvsmotet innan det når planområdet. Dagvattnet bedöms även bli renare 

eftersom vissa föroreningar sedimenterar i utjämningsmagasinet.(SWECO, 2009) 

Förutsättningar för infiltration i mark 

Inom Kongahällatomten består den naturliga jorden av ett skikt mulljord över lera 

som i sin tur vilar på berg. Leran karakteriseras som lös till mycket lös. Djupet till 

berget varierar mellan 15 och 50 meter. Grundvattenytan ligger cirka en meter under 

marken, och mot djupet har ett något artesiskt porvattentryck uppmätts. (WSP, 

2009) 

Med detta som grund görs bedömningen i MKB att förutsättningarna för infiltration 

av större mängder ytvatten i de naturligt lagrade lerlagren i området är dålig inom 

planområdet. 

Konsekvenser 

Vid en nybyggnation planeras för en högre andel hårdgjorda ytor inom 

Kongahällaområdet jämfört med nollalternativet, vilket innebär en ökad mängd 

dagvatten och tillförsel av föroreningar från bostads- och butikstak, vägar och 

parkeringsytor.  

För att kunna bedöma planförslagets robusthet pågår en förprojektering som tar upp 

dagvattenhantering. Förslaget i denna utredning innebär att bäcken kulverteras helt 

genom planområdet. Det nuvarande artificiella vattenfallet försvinner.  

Inom området skapas avskiljt en ny 20 cm grund damm i Bäckparken som kommer 

att vara ett slutet vattensystem skiljt från Komarksbäcken. I förprojekteringen 

beskrivs att det finns en möjlighet att vatten från sedumtak på byggnader också 

skulle kunna ledas till dammen(SWECO, 2009). 

I utredningen skrivs att en kulvertering krävs av vattendraget i planområdet då 

området skall bebyggas, men någon robusthetsbedömning görs ej. Bedömning av 

detta får göras inför kommande bygglovsgivning, då ytterligare utredningar finns 

framme. 
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Möjliga åtgärder 

För åtgärder på dagvattensystemet som ökar den biologiska mångfalden se kapitel 

Naturmiljö.  

Åtgärder för att öka robustheten är att tillse att det finns fördröjningssystem i den 

nya stadsdelen, så att nederbördstoppar utjämnas. Detta kan åstadkommas genom 

fördröjningsmagasin under mark av sten, öppna diken eller dammar. 

 

4.8 Trafiksystem – kapacitet och robusthet 

Vid omledning av trafik på E6 i nord-sydlig riktning, skall Marstrandsvägen och 

Uddevallavägen ta emot denna trafik under omledningen, till exempel vid olyckor 

som begränsar kapaciteten på Väg E6. 

Trafikanalys av dessa vägars kapacitet vid en omledning görs nu i pågående studier 

av kommunen och Vägverket. Efter att dessa studier är klara kan beslut om åtgärder 

tas för att förbättra framkomligheten för räddningstjänstens fordon vid en 

omledning. Det är viktigt att insatstider inte förkortas och att alternativa vägar för 

räddningstjänstens fordon identifieras. 

 

4.9 Markföroreningar 

Förutsättningar 

En översiktlig miljöteknisk undersökning av jord och grundvatten har utförts inom 

Kongahällaområdet, i syfte att klargöra om mark och grundvatten var påverkat av 

föroreningar från verksamheten inom och i närområdet till Kongahällaområdet. 

Jord- och grundvattenprover togs i totalt 38 provtagningspunkter. Ingen provtagning 

har skett i eller under byggnader eller andra konstruktioner (Golder Associates, 

2005). 

Inom angränsande fastigheter (östra sidan av Uddevallavägen) har historiskt ett 

flertal olika industriella verksamheter funnits, bland annat kemtvätt, ytbehandling, 

tillverkning av släckningsmedel och bilreparationer. Ett flertal miljötekniska 

undersökningar har därför tidigare genomförts och det har konstaterats förekomst 

och spridning av klorerade lösningsmedel samt nonylfenol med grundvattnet. Den 
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huvudsakliga spridningsriktningen har bedömts vara i grundvattnets 

strömningsriktning, det vill säga i västlig riktning (mot Kongahällaområdet). Risken 

för spridning från dessa föroreningar har även styrt valet av provtagningspunkternas 

lägen vid den nyligen gjorda undersökningen. 

Undersökningen visar att fyllnadsmaterialet inom Kongahällaområdet utgörs av 

relativt homogena material bestående av sand/grus eller mull beroende på typ av yta 

(parkering respektive gräsyta) generellt med en mäktighet av cirka 0,2-0,8 meter. 

Grundvattenytans nivå har påträffats mellan 0,5 och 3 meter under markytan och de 

uppmätta nivåerna indikerade en lokal dränering längs Uddevallavägen.  

I samband med fältundersökningen noterades inga tecken på föroreningar i jorden 

vid de provtagna punkter (syn, lukt), vilket även verifierades med 

laboratorieanalyser. 

Inga förhöjda halter tungmetaller har noterats i de undersökta punkterna, med 

undantag för en provpunkt (19) på parkeringsplatsen väster om ICA där en förhöjd 

halt av petroleumkolväten påträffats i fyllnadsmaterialet. Den påvisade halten beror 

sannolikt på spår av bitumen från asfaltsbeläggningen i den aktuella provpunkten då 

inga tecken på förorening i övrigt noterats (syn, lukt). 

Inga förhöjda halter av klorerade kolväten eller nonyl-/oktylfenol har påvisats i 

grundvattnet i de undersökta punkterna. 

Ingen provtagning har skett i eller under byggnader eller andra konstruktioner. 

Konsekvenser 

Kongahällaområdet används idag för handel och kontor, men området planeras även 

att exploateras med bostäder. Den framtida markanvändningen kan således bäst 

jämställas med Naturvårdsverkets markanvändningsklass känslig markanvändning, 

NV-KM. 

Mark och grundvatten inom Kongahällaområdet bedöms inte vara påverkade av den 

verksamhet som bedrivits eller bedrivs i de områden som undersökts. Inga förhöjda 

halter av föroreningar har påvisats i några undersökta punkter och det bedöms inte 

finnas någon risk för negativa effekter på människa och miljö vid nuvarande 

markanvändning eller framtida planerad markanvändning. 
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Möjliga åtgärder 

Miljötekniska undersökningar rekommenderas vidtas inom de delar av fastigheten 

som idag utnyttjas av Hydro (Gärdet 1:21), McDonalds och pumpstationen 

(uppumpning av vatten till bäcken) innan eller i samband med en eventuell 

avveckling och förändrad exploatering, eftersom dessa områden ej undersökts. 

 

4.10 Risker från transporter av farligt gods 

Förutsättningar 

Den nya stadsdelen är tänkt att innehålla såväl handel som bostäder och andra 

verksamheter. Som en del av planarbetet har fastighetens begränsningar klargjorts 

avseende bland annat riskfrågor. För att belysa dessa har en riskanalys avseende 

farligt gods transporter utförts. 

Det transporteras stora mängder farligt gods på väg E6 genom Kungälv. 

Sannolikheten för att olyckor med farligt gods skall inträffa på vägen är därför stor i 

förhållande till vägar med en genomsnittlig mängd farligt gods. 

Risknivån har beräknats och värderats avseende såväl individ- som samhällsrisk 

(individrisk = risk som en viss människa utsätts för, samhällsrisk = någon, eller 

några ”vilka som helst”, utsätts för fara). För de boende i området är individrisken 

viktigare än samhällsrisken, eftersom det påverkar de boendes säkerhet. Ur ett 

samhällsperspektiv är emellertid samhällsrisken av stor vikt.  

Enligt Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 

2001-12-03, skall riskerna vid transport av farligt gods minskas genom planerings- 

och andra åtgärder. Transporter av farligt gods utanför huvudlederna och genom 

tätorterna skall förhindras så långt det är möjligt. Särskild uppmärksamhet skall 

därför ägnas väg E6 och Bohusbanan där dessa går genom tätorterna.  

Konsekvenser 

Risknivån har beräknats och värderats avseende såväl individ- som samhällsrisk 

(individrisk = risk som en viss människa utsätts för, samhällsrisk = någon, eller 

några ”vilka som helst”, utsätts för fara). För de boende i området är individrisken 
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viktigare än samhällsrisken, eftersom det påverkar de boendes säkerhet. Ur ett 

samhällsperspektiv är emellertid samhällsrisken av stor vikt.  

Sannolikheten för att olyckor med farligt gods skall inträffa på E6 är stor i 

förhållande till vägar med en genomsnittlig mängd farligt gods. Riskanalysens 

beräkningar visar emellertid att individrisken för boende och besökare att omkomma 

på grund av en olycka med farligt gods är lägre än andra risker människor normalt 

utsätts för i samhället och bedöms därför som acceptabel. 

Beträffande samhällsrisken ligger risknivån utan riskreducerande åtgärder för flera händelser i 

den gråzon där åtgärder rekommenderas för att risken skall vara acceptabel. Riskreducerande 

åtgärder krävs för att risknivån i Kongahällaområdet enligt planförslaget skall bli acceptabelt 

och redovisas nedan. 

Åtgärder 

De riskreducerande åtgärderna som krävs för att risknivån i Kongahällaområdet 

enligt planförslaget blir acceptabel är: 

 Anläggning av en tre meter hög vall längs väg E6. På detta sätt kan tryckvågor avledas och 

värmestrålning avskärmas.  

 Plantering av träd på den anlagda vallen för att styra och späda ut brandfarlig och giftig gas 

vid ett eventuellt utsläpp.  

 Reglering av avståndet mellan Marstrandsvägen och de mest närliggande 

parkeringsplatserna så att det inte understiger 10 meter.  

 Anläggning av ett dike i anslutning till Marstrandsvägen för att hindra brandfarliga vätskor 

att rinna fram till planområdet. 

 

5 Miljökvalitetsmål 

Kommunens lokala miljömål finns beskrivna i Kommunplan 2000, översiktsplan för 

kommunen. Miljömålen är antagna av Kungälvs kommunfullmäktige 2005-05-02. 

Den övergripande målsättningen är att omvandla kommunen till ett hållbart 

samhälle. Under 2009 har nya riktlinjer antagits för miljömålen i kommunen. De 

lokala miljömålen som beskrivs nedan har ersatts med de nationella miljömålen och 

folkhälsomålen. (Kungälvs kommun, 2009c) 
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En bedömning av hur planen överensstämmer med ett urval av de lokala miljömålen 

från 2005 redovisas nedan: 

− = Liten relevans,   +−= Måttlig relevans,  += Stor relevans 

 

1. Ändliga naturtillgångar, 
som kol, olja och 
mineraler, skall inte 
tömmas, deras 
restprodukter får inte öka i 
naturen. 

+ Planområdet kommer att vara anslutet till fjärrvärmenätet. 
Därav blir det ingen påverkan på ändliga naturtillgångar vid 
uppvärmning eftersom all fjärrvärme i kommunen produceras 
med förnyelsebara energikällor, bland annat biobränsle. 

2. Långlivade, 
naturfrämmande 
produkter och ämnen får 
inte spridas i naturen. 

+ Hur detta mål påverkas av planen får bedömas i kommande vid 
kommande bygglovsgivning då byggmaterial och tekniska 
lösningar redovisas. Det finns goda förutsättningar för att 
kommunens styrdokument för bostadsförsörjning (antagen av 
kommunfullmäktige 2008-04-17) tillämpas vilken säger att 
kommunen ska främja metoder för miljömässigt byggande. 

3. Naturens fysiska 
utrymme- mark och vatten- 
får inte hotas. Mångfalden 
av djur- och växtarter 
skall bevaras. 

+− Komarksbäckens utlopp i Nordre älv kan utgöra en påverkan 
på den biologiska mångfalden. Utan en dagvattenutredning 
kring dagvattenhanteringen är utgången av målet svårt att 
bedöma. I ett scenario där man i kommande projektering 
strävar mot lokalt omhändertagande av dagvatten i området 
leder detta till att påverkan blir liten som möjligt på känslig 
natur. 

4. Energi och materiella 
resurser skall användas på 
ett effektivt sätt och 
fördelas rättvist. 

+ Hur detta mål påverkas av planen får bedömas i kommande 
bygghandling då byggmaterial och tekniska lösningar 
redovisas. Området kommer att vara anslutet till 
fjärrvärmenätet. Därav blir det ingen påverkan på ändliga 
naturtillgångar vid uppvärmning eftersom all fjärrvärme i 
kommunen produceras med förnyelsebara energikällor, bland 
annat biobränsle. Det finns goda förutsättningar för att 
kommunens styrdokument för bostadsförsörjning (antagen av 
kommunfullmäktige 2008-04-17) tillämpas vilken säger att 
kommunen ska främja metoder för energisnåla bostäder och 
miljömässigt byggande. 
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6 Miljöuppföljning efter färdigställande 

Miljöuppföljning efter färdigställande av bostadsområden i planen bedöms vara 

lämpligt för bullernivåer och luftföroreningsnivåer.  

En uppföljning av hur dagvattensystemet tar om hand föroreningar från hårdgjorda 

ytor till Komarksbäcken kan också säkerställa att dagvattensystemet utformats med 

tillräckliga åtgärder.  
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SAMMANFATTNING 

Den högsta ekvivalenta ljudnivån vid planerade bostäder beräknades till 63 dBA, vid 
den nordvästra byggnaden som vetter mot infarten till handel och även mot 
Marstrandsvägen. Vid många fasader som vetter mot mindre trafikerad gata inom 
planområdet beräknades den ekvivalenta ljudnivån till mellan ca 55- 60 dBA.  

De lägsta nivåerna beräknades på innergårdar och på själva parkområdet. På 
parkområdet blev den ekvivalenta ljudnivån ca 45-55 dBA, ljudutredningen kan 
studeras på bullerkartor i bilagor. 

Många av huskropparna har enligt förslaget placerats/utformats på sådant sätt att det 
skapar goda förutsättningar för att ge tillgång till en tyst sida på innergårdar. Det finns 
dock några hus i vilka det kan vara svårt att utforma samtliga lägenheter med tillgång 
till en tyst sida. Därmed kan det krävas mer detaljerade bullerberäkningar och åtgärder 
för några huskroppar. En ”tyst sida” med ekvivalent ljudnivå ≤45 dBA förväntas dock 
inte alltid att kunna uppfyllas för samtliga lägenheter med hänsyn till 
bakgrundsbullernivån från E6. Projektets strävan bör vara att åtminstone uppnå en 
”ljuddämpad sida” om 50 dBA. 
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1 Bakgrund 

På planområdet planeras det för ca 900 lägenheter och för handel och även för olika 
typer av verksamheter. Byggnaderna för handel, ett P-hus och en bussterminal har 
placerats så att dessa skärmar visst ljud från E6 och Marstrandsvägen. Söder om 
planområdet nära E6 planeras det för en ny bussterminal. 

Många av de planerade bostäderna ligger ganska utsatt för ljud från vägtrafik främst 
från E6, Marsstrandsvägen och Kongahällagatan. Många av huskropparna har 
placerats/utformats på sådant sätt att det skapar goda förutsättningar för att få tillgång 
till en tyst sida med innergårdar och även ett tystare parkområde. I förslaget finns det 
några punkthus, se nedanstående figur 1. 

 
Figur 1. Illustrationskarta över Kongahällatomten. Område där det planeras för nya bostäder är inringade 
med blå linje. 

2 Uppdrag 

I uppdraget ingår att göra översiktliga trafikbullerberäkningar i utomhusmiljön inför 
planeringen och utformning av nya bostäder. I uppdraget behandlas enbart 
utomhusmiljön, det finns dock även riktvärden för ljud inomhus som skall uppfyllas.  

Ny bussterminal 

Byggnad för handel 
och verksamheter 

P-hus 

Bullervall 

Punkthus 

Parkering, 
handel och 
bostäder 
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3 Redovisade ljudnivåer 

Ljudnivåer i denna rapport redovisas som ekvivalenta och maximala ljudnivåer.  

Den ekvivalenta ljudnivån är en form av en genomsnittlig ljudtrycksnivå under en given 
tidsperiod, t ex ett dygn som är normalt förekommande för vägtrafik. Genomsnittet ska 
beräknas eller mätas på ett sätt som påminner om addition av ljudnivåer. Om ljudnivån 
är 30 dBA under halva dygnet och 40 dB under andra halvan blir den ekvivalenta 
ljudnivån 37 dBA.  

Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under viss tid. Det är viktigt att ange vilken 
tidsvägning som avses. Normalt ska tidsvägning ”Fast” användas. I beräkningsmodellen 
för vägtrafik antas att maximala ljudnivån överskrids av 5 % av fordonspassagerna. För 
bostäder är maximal ljudnivå framförallt viktigt nattetid (inomhus) samt på uteplats 
under dagtid.  

4 Underlag och förutsättningar  

Följande uppgifter och underlag har erhållits: 

- Digitalt kartunderlag (illustrationskarta) över planområdet med uppgifter om 
planerade byggnader, ungefärliga höjder på byggnader, uppgifter om nya vägar etc. 
Det finns idag inga uppgifter om planlösningar och uteplatser, vilket innebär att det 
senare i projektet kan komma att krävas att vissa hus detaljutformas så att 
riktvärdena inte överskrids. 

- Digital kartunderlag över omgivningen med uppgifter om befintliga byggnader, 
vägar, markhöjder etc.  

- Diverse inskannat kartmaterial, som använts som komplement till erhållet underlag 
där det saknats uppgifter.  

- Uppgifter om ungefärlig placering och utformning av planerad bussterminal. Den 
nya planerande bussterminalen ingår i beräkningarna dvs. visst ljud från E6 skärmas 
av aktuell byggnad. Byggnaden har i beräkningarna höjden 7 m.  

- Uppgifter om ungefärlig höjd på handelsbyggnaden nära E6. Denna har i 
beräkningarna höjden 19 m (norra delen) och 24 m (södra delen). 

- Bedömd lastbilsandel och antagande om hastighetsgräns daterad 2008-06-05 för 
aktuella vägar. I figur 2 nedan redovisas vilka trafikuppgifter som använts som 
indata till beräkningarna. Enligt uppgift från Kungälvs kommun så ingår busstrafik 
till den nya bussterminalen i angivna trafikuppgifter, se figur 2.  
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Figur 2. Fordon/dygn (ÅDT) år 2020 enligt gestaltningsplan 2009-06-05 samt hastigheter och andel 
tungtrafik. 
 

Förutsättningar och avgränsningar: 

- Det har förutsatts vägbeläggning av asfalt på samtliga vägar, annan vägbeläggning 
t.ex. gatsten ger normalt en något förhöjd ljudnivå.  

- Buller från eventuellt trafikbuller från parkeringar (ovan mark) ingår inte i 
beräkningarna. Buller från parkeringar ingår inte heller i den nordiska 
beräkningsmodellen för vägtrafik. Vägar som ingår i bullerberäkningen redovisas i 
figur 2, detta framgår även i bilaga där bullerkartorna kan studeras. 

- För vägar inom planområdet saknas det uppgifter om z-koordinater för vägkanter. I 
beräkningarna har vägarna därför antagits ligga direkt på markmodellen (på 
befintliga markhöjder). I beräkningsmodellen korrigeras för orimlig väglutning 
(vilket annars skulle ger ett för högt bullerbidrag) I beräkningarna har det förutsatts 
att de nya byggnaderna för handel vid E6 och nya bussterminalen utförts helt ”täta”.  

- Bullervall nära E6 har i beräkningarna krönhöjden +3 m ovan befintlig markhöjd 

 

xx km/h Skyltad hastighet 
xx % Andel tung trafik 
 
30 km/h inom planområdet 
2% tungtrafik inom planområdet 

90 km/h 
13 % 

 
90 km/h 
10 % 

50 km/h 
4 % 

50 km/h 
4 % 

50 km/h 
4 % 

50 km/h 
5 % 

70 km/h 
 

50 km/h 
 

70 km/h 
5 % 

50 km/h 
5 % 
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5 Riktvärden vägtrafik 

Nedan redovisas en kort och förenklad sammanställning av aktuella riktvärden. 
Riksdagen, Boverket och även olika kommuner tillämpar riktvärdena på lite olika sätt.  

5.1.1 Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 

Riksdagen fastslog i samband med infrastrukturpropositionen 1996/97:53 riktvärden för 
buller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller 
vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur.  

Tabell 1. Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. Riktvärden för trafikbuller vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Utrymme Ekvivalent ljudnivå dBA Maximal ljudnivå dBA 

Inomhus 30  45 (nattetid) 

Utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 

På uteplats 

 

55 

 

 

 

70  

5.1.2 Boverket  

Boverket har gett ut publikationen ”Buller i planeringen – planera för bostäder i 
områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik” Allmänna råd 2008:1. Denna 
innehåller tre delar: allmänna råd, handbok och exempelsamling. Publikationen är 
främst avsedd att användas vid planläggning av bostäder som utsätts för trafikbuller och 
tillämpas normalt i stadskaraktär, t ex ordnad kvartersstruktur och tätare bebyggelse 
längs kollektivtrafikstråken. I denna skrift anges riktlinjer och förtydligande av 
exempelvis ”tyst” och ”ljuddämpad sida” och avstegsfall som bör uppfyllas t.ex. då den 
ekvivalenta ljudnivån uppgår till 55 - 60 dBA, bl.a. anges att minst hälften av 
bostadsrummen liksom uteplats bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. 
Utgångspunkten för publikationen är de långsiktiga mål för den framtida ljudmiljön som 
riksdagen satt upp.  

För uteplats anges: 70 dBA maximal ljudnivå gäller för väg- och spårtrafik och avser en 
ljudtrycksnivå beräknad för den mest bullrande fordonstypen under ett årsmedeldygn. 
Värdet avser ett frifältsvärde utan hänsyn tagen till fasadreflektion och gäller vid fasad 
och på uteplats med instrumentinställning F (fast). Med uteplats avses gemensamt eller 
privat iordningställt område eller yta såsom terrass, balkong eller liknande som ligger i 
anslutning till bostaden. Målen för ljudnivå vid uteplats avser frifältsvärden eller till 
frifältsvärden korrigerat värde. Om planen medger att varje bostad har tillgång till en 
uteplats eller balkong, gemensam eller privat i anslutning till bostaden bör den uppfylla 
huvudregeln. Om planen möjliggör en uteplats som uppfyller huvudregeln kan en annan 
uteplats med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement.  
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6 Beräkningsmodell 

Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik i 
beräkningsprogrammet SoundPlan 6.5. Osäkerheten kan delas upp i 
beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i indata. Osäkerheten i beräknad 
ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 4653 från 
Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet från vägen och är mindre än 1 dB på 
50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m avstånd. 

Den nordiska beräkningsmodellen för vägtrafik är inte alltid en lämplig metod att 
använda för bedömningen av det s.k. ”bullerregnet” dvs. bakgrundsnivån från avlägsna 
större trafikerade vägar. Ljudnivån kan i verkligheten bli något högre på t.ex. 
innergårdar. I beräkningarna har det tagits hänsyn till detta genom att redovisade 
ljudnivåer har begränsats nedåt till 45 dBA. 

7 Beräkningsresultat 

Beräkningsresultatet redovisas i beräkningspunkter vid fasad, ”3d vyer” samt på 
bullerkartor / planer över området (bilaga). 

Ljudnivån vid fasad på ”3d vyerna” är frifältsvärden. Observera att på bullerkartorna / 
planerna redovisas ej frifältsvärden (riktvärdena är angivna som frifältsvärden). Detta 
innebär att ljudnivån på bullerkartorna i närheten av bullerutsatt fasad på bullerkartorna 
blir ca 3 dB högre jämfört med frifältsvärdet. 

På bullerkartor redovisas beräkningsresultatet på höjden 2 och 11 m ovan mark, vilket 
kan anses motsvara våning 1 och 4. Bullerkartorna kan användas för att värdera behovet 
av åtgärder och / eller utformning av bostäder inom respektive byggnad så som de är 
placerade och utformade i denna utredning.  
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7.1 Ljudnivå i beräkningspunkter vid fasad 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

B1

B2

B3

B4B5
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D6 D7
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J2
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J4

K1K2

K3A
B
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D
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F
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H
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E8
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ddevallavägenMarstrandsvägen

Kongahällagatan

 
Figur 3. I rapporten benämnda hus och beräkningspunkter (gröna). Beräknad ljudnvån i respektive 
beräkningspunkt redovisas i tabell 2.  
 
Tabell 2. Beräknad dygnsekvivalent (LAeq, dygn) och maximal ljudnivå (LAmaxFast) i beräkningspunkter (vid 
fasad) enligt figur 3. Frifältsvärden.  

Beräkningspunkt Våning Fasad 

riktning 

LAeq, dygn 

 

LA Max Fast 

A1 1-5 S 58-61 89-79 

A2 1-5 V 62-63 82-77 
A3 1-5 N 58-62 79-76 

A4 1-4 Ö 57-58 82-79 

A5 1-5 Ö <45-46 65-69 
A6 1-4 V <45 54-61 

B1 1-4 S 62-59 90-81 

B2 1-4 V 57-58 82-79 
B3 1-5 N 56-61 79-77 

B4 1-4 NÖ 49-55 65-69 

B5 1-4 Ö <45 62-67 
B6 1-4 SV <45 60-66 

C1 1-5 SÖ 60-58 88-79 

C2 1-5 SV 49-53 73 
C3 1-5 N 58-61 77-75 

C4 1-5 NÖ 53-58 73-72 

D1 1-4 S 52-53 82-79 
D2 1-5 S 55-56 87-78 

D3 1-5 V 57-59 77-75 
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Beräkningspunkt Våning Fasad 

riktning 

LAeq, dygn 

 

LA Max Fast 

D4 1-4 N 61-59 90-81 

D5 1-4 Ö 57-58 82-79 
D6 1-5 Ö <45-47 67-70 

D7 1-4 V <45-46 65-69 

E1 1-7 S 53-54 81-75 
E2 1-4 S 58-55 90-81 

E3 1-4 V 57-58 82-79 

E4 1-4 N 62-59 90-81 
E5 1-4 Ö 51-53 76-75 

E6 1-7 Ö 48-52 76-73 

E7 1-7 N <45-50 61-66 
E8 1-7 V 46-51 76-73 

E9 1-4 V <45-47 70-72 

F1 1-4 S 55-54 85-80 
F2 1-4 SV <45-48 63-67 

F3 1-12 SV 52-57 79-70 

F4 1-12 NV 61-59 90-71 
F5 1-4 NÖ 57-56 89-81 

G1 1-5 SV 56-57 86-78 

G2 1-5 NV 56-59 83-77 
H1 1-4 S 56-62 73-76 

H2 1-5 V 59-60 82-77 

H3 1-4 N 54-53 89-80 
H4 1-4 Ö 55-56 82-79 

H5 1-5 Ö <45-46 69-70 

H6 1-4 V <45-47 61-65 
I1 1-4 S 60-62 79-78 

I2 1-4 V 55-56 82-79 

I3 1-4 N 57-54 90-81 
I4 1-4 Ö 53-56 70-71 

I5 1-4 V <45-46 61-66 

J1 1-5 SV 55-57 75-73 
J2 1-12 S 51-57 66-67 

J3 1-12 V 50-56 78-70 

J4 1-12 N 55-57 86-70 
K1 1-17 SÖ 58-61 73-67 

K2 1-17 SV 52-56 72-66 

K3 1-17 SV 58-57 73-67 

 



11 
                              
 
  
 

7.2 Ekvivalent ljudnivå ”3d vyer” 
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Figur 4. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden.  
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Figur 5. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden.  
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Figur 6. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå (LAeq, dygn) från vägtrafik vid fasad. Frifältsvärden.  

8 Slutsatser och kommentarer 

Den högsta ekvivalenta ljudnivån vid planerade bostäder beräknades till 63 dBA vid 
den nordvästra byggnaden som vetter mot infarten till handel och mot Marstrandsvägen. 
De lägsta nivåer uppkommer på innergårdar och på själva parkområdet. För många 
fasader som vetter mot trafikerad gata beräknades den ekvivalenta ljudnivån till ca55- 
60 dBA.  

En förutsättning för att kunna innehålla riktvärdena är att bostäder med en ekvivalent 
ljudnivå vid fasad >55 dBA även får tillgång till en ”tyst” eller ”ljuddämpad sida”, 
vilket innebär att planlösningar måste utformas med hänsyn till buller. Många av 
huskropparna har placerats/utformats på sådant sätt att det skapar goda förutsättningar 
för att få tillgång till en tyst sida. En ”tyst sida” med ekvivalent ljudnivå <45 dBA 
förväntas dock inte alltid att kunna uppfyllas med hänsyn till ljudet från E6. Projektets 
strävan bör vara att åtminstone uppnå en ”ljuddämpad sida” om högst 50 dBA. 

För byggnader där den ekvivalenta ljudnivån beräknats att understiga riktvärdet 55 
dBA, behöver inte särskilda anpassningar såsom tyst sida. Detta gäller exempelvis för 
punkthuset som i rapporten benämns hus E (beräkningspunkt E1, E6, E7,och E8). Några 
hus (eller delar av hus) har dock identifierats där det kan vara svårt att utforma 
lägenheterna med tillgång till en tyst sida. Dessa delar är inringande i figur 7. Exempel 
på möjliga åtgärder för att kunna innehålla riktvärdena är justerade huskroppar, någon 
form av lokala avskärmningar, annan placering av byggnader, lägre byggnads höjder 
etc. Därmed kan det krävas mer detaljerade bullerberäkningar för vissa huskroppar 
längre fram i projektet.  
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U
ddevallavägenMarstrandsvägen

Kongahällagatan

 

Figur 7. Identifierande områden (inringat med blå färg) där det kan komma att krävas detaljutformning 
senare i projektet för att inte riktvärdena skall överskridas. 

En uteplats kan vara enskild eller gemensam. En uteplats som vetter mot en trafikerad 
väg där riktvärdet överskrids kan vara ett komplement till en uteplats som innehåller 
riktvärdet. Exempelvis kan tysta (gemensamma) uteplatser anordnas på innergård, på 
tak, bakom t.ex. en byggnad eller bakom annan avskärmning. 

På gatorna inom planområdet har det räknats med 2 % tung trafik. Om 1000 fordon per 
dygn trafikerar en gata inom planområdet och 2 % av dessa utgörs av tungtrafik så 
innebär det 20 tunga fordonspassager/dygn eller 0,8 tunga fordons 
passager/medeldygnstimma. Redovisade maximala ljudnivåer gäller således för tung 
trafik, ljudnivån från lätta fordon är avsevärt lägre.  

Busstrafik, busshållplats kan ge upphov till lokala påtagliga lågfrekventa ljudstörningar 
inomhus. Det antas främst gälla Kongahällagatan. Det är viktigt att detta beaktas vid 
dimensionering av fasadernas ljudreduktion.  

Det  är tänkbart att ambulanshelikoptern vid Kungälvs sjukhus och verksamheten vid 
ICA Maxi kan ge ett ljudbidrag vid närliggande bostäder som bör utredas i ett senare 
skede. Ljudet från installationer vid byggnader för handel och även från bostäder bör 
dimensioneras så att riktvärdet om 40 dBA nattetid (SNV RR 1978:5 rev. 1983) 
innehålls vid närmaste bostadsfastighet. 
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Bilaga 1 - Ekvivalent ljudnivå på höjden + 2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 2 - Ekvivalent ljudnivå på höjden + 8 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 3 – Maximal ljudnivå på höjden + 2 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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Bilaga 4 – Maximal ljudnivå på höjden + 11 m ovan mark. Ej frifältsvärden. 
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