
Detaljplan för del av Solberga-Bräcke 1:14 m.fl. 
i Kungälvs kommun, Västra Götalands län 

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan  
Dnr KS 2021/0175 

Sektor samhälle och utveckling
Enhet plan 2021-03-05



Sektor samhälle och utveckling 

3 

Innehåll 

1 Allmänt 4 

2 Beskrivning av planområdet och omgivningen 5 
2.1 Lokalisering ....................................................................................... 5 
2.2 Planområdet ...................................................................................... 5 

3 Tidigare ställningstaganden 7 
3.1 Översiktsplan ..................................................................................... 7 
3.2 Lokaliseringsstudie ............................................................................ 8 
3.3 Gällande detaljplaner ......................................................................... 8 
3.4 Andra planer för planområdet och dess närhet .................................. 8 

4 Förändrad markanvändning 9 
4.1 Markanvändning enligt förslaget ........................................................ 9 
4.2 Åtgärder i omgivningen till följd av planen .......................................... 9 

5 Utredningar 10 

6 Miljöpåverkan 10 
6.1 Planering ......................................................................................... 10 
6.2 Sammanvägning med effekter orsakade av näraliggande planer ..... 11 
6.3 Naturmiljö ........................................................................................ 11 
6.4 Rekreation och friluftsliv ................................................................... 12 
6.5 Vatten .............................................................................................. 12 
6.6 Kulturmiljö ........................................................................................ 13 
6.7 Visuell miljö ..................................................................................... 14 
6.8 Hushållning med naturresurser ........................................................ 14 
6.9 Hälsa och säkerhet .......................................................................... 15 
6.10 Luft .................................................................................................. 16 
6.11 Nationella, regionala och lokala miljömål ......................................... 17 

6. Lokaliseringsstudie 18 
6.12 Skallkrav .......................................................................................... 18 
6.13 Lokaliseringsfaktorer ........................................................................ 19 
6.14 Enkät på kommunens webbplats ..................................................... 19 
6.15 Plats L är lämpligast ........................................................................ 20 

7 Sammanfattande bedömning 20 

Medverkande tjänstemän 20 

Bilagor 21 
Bilaga 1: Skyfallskartering .......................................................................... 21 
Bilaga 2: Bullerkartering ............................................................................. 22 

 
 



Sektor samhälle och utveckling 

4 

 

1 Allmänt 

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen 
undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen 
(1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och 
(2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på 
grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. 
Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i 
miljöbedömningsförordningen. Kommunen ska efter undersökningens identifiering av 
omständigheter och samråd i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av åtgärderna 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och redovisa de omständigheter som talar 
för eller emot det. Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet 
får inte överklagas (6 kap. 8 § MB). 
 
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska 
kommunen bl.a. (1.) samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB). 
 
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och 
en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i 
planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).  
 
Oavsett om det blir ett jakande eller nekande svar på om en strategisk miljöbedömning ska 
tas fram bidrar underökningen till att integrera miljöaspekter i planen eller programmet, 
vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling. 

 
Den aktuella planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt skolområde med undervisningslokaler, 
idrottshall/aktivitetshus och god miljö avseende friytor på skolgård. Planen ska ge 
flexibilitet till framtida skolverksamhet och möjliggöra samnyttjande av lokaler.  

Planens handläggare 
Planens handläggare är Ida Andersson.  
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2 Beskrivning av planområdet och omgivningen 
Planområdet är beläget i Kode, cirka 1 mil nordväst om Kungälv centrum och innefattar 
Solberga-Bräcke 1:7 och 1:23, del av fastigheterna Solberga-Bräcke 1:14, 1:13, 1:22, 1:23, 
1:12 och Guntorp 2:1. 

2.1 Lokalisering 
Planområdet är beläget i Kode tätort, 
cirka 10 km norr om Kungälv. Kode är 
en tätort med ca 1600 invånare. I 
tätorten finns en hållplats på 
Bohusbanan och i öst passerar E6.  

Planområdet är beläget i Kode tätorts 
mitt, väster om järnvägen och 
Kodevägen.  

 

2.2 Planområdet 
Planområdet består av fastigheterna Solberga-Bräcke 1:7 och 1:22 samt del av Solberga-
Bräcke 1:12, 1:13, 1:14, 1:22, 1:56 och del av Guntorp 2:1.  

Planområdet består idag av natur/parkmark och anspråkstagen mark bebyggd med skola, 
samt förskola. Inom planområdet ligger även en bostadsfastighet, öster om befintlig skola, 
samt befintlig parkering till skolan. Bostäderna öster om förskolan ingår inte i planområdet. 
Strax öster om planområdet ligger Solhaga äldreboende.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktskarta över Kode med läget markerat. 

Fastighetskarta med grov, preliminär avgränsning av planområdet. 
Bostadsfastigheterna ingår inte i planområdet.   
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I nordväst angränsar planområdet till ett snårigt bergs/skogsområde som kallas 
Bräckeskogen, som delvis ingår i planområdet. I Bräckeskogen varierar topografin kraftigt 
där berg i dagen skapar rejäla höjdskillnader. Bräckeskogens östra delar har till stor del 
avverkats, och vissa delar är mindre tillgängliga på grund av sly. I östra delen finns även en 
mindre grusplan. Mellan grusplanen och Bräcke förskola finns en mindre våtmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topografin varierar kraftig inom och kring planområdet 

 

Befintlig Kode skola består av tre separata skolbyggnader och inrymmer ca 180 elever 
(klass F-2). Inom området finns även en förskola, Bräcke förskola, som har sex avdelningar 
(ca 108 elever.  

Planområdet nås via Smaragdvägen med bil. Gång och cykelvägar ansluter från 
bostadsområdena i öst, norr och söder, samt från Kodevägen i väst. Skolskjuts samt buss i 
linjetrafik angör idag på vändplanen invid skolan. Öster om planområdet övergår 
Smaragdvägen i en minder privat grusväg.   

Bräckeskogen 

Kode skola 

Bräcke 
förskola 

Solhaga 
äldreboende  
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3 Tidigare ställningstaganden  

3.1 Översiktsplan    
Kungälvs kommuns gällande översiktsplan (ÖP) redovisar Kodes föreslagna utveckling i 
generella riktlinjer i text, och i riktlinjer redovisade som markområden eventuellt lämpliga 
för viss byggnation, i mark- och vattenanvändningskarta. 

I text föreslås att Kode i första hand ska växa genom förtätning och ny bebyggelse i direkt 
anslutning till den befintliga. Den huvudsakliga utbyggnadsriktningen som redovisas är åt 
väster och åt söder. Genom att låta Kode växa västerut kommer en mindre del av 
odlingslandskapet tas i anspråk för bebyggelse. Samtidigt innebär tätortsavgränsningen av 
Kodes utvecklingsområde att risken att sprida ny bebyggelse på det kringliggande 
odlingslandskapet begränsas.  

Översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta pekar ut del av området som 
närströvområde. Strax öster om befintlig Kode skola föreslås ett mindre område för 
utveckling av bostäder. 

Gällande översiktsplanen har för Kode bedömts vara inaktuell nog att behöva ersättas, av 
en fördjupad översiktsplan för Kode. Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan 
(FÖP) för Kode skall påbörjas 2021. Att föredra vore förstås att först ha den fördjupade 
översiktsplanen för Kode klar, eller att ha påbörjat arbetet med den, och därefter att avgöra 
placeringen av Kode nya skola. Möjlighet till det saknas då byggnation av skolan brådskar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt från gällande översiktsplan (2012) 
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3.2 Lokaliseringsstudie  
En lokaliseringsstudie pågår gällande placeringen 
av skolan i Kode. Lokaliseringsstudien pekar ut 
plats ”L”, den plats som denna undersökning 
berör, som mest lämplig. Kommunstyrelsen 
beslutade i september 2020 att förvaltningen 
fortsatt skulle arbeta med planläggning på plats 
”L”. Samtidigt kompletteras lokaliseringsstudien 
med ytterligare ett alternativ till lokalisering. Se 
mer under avsnitt 6. Lokaliseringsstudie. 

 

3.3 Gällande detaljplaner   
Planområdet omfattas av framför allt av två olika detaljplaner. 

Byggnadsplan för Kode stationssamhälle, aktnummer 95+95A, lagakraftvunnen 1969-11-
26. Byggnadsplanen anger markanvändningen parkmark för fastigheterna Solberga-Bräcke 
1:4 och Guntop 2:1.  Inom fastigheten Solberga-Bräcke 1:7 anges markanvändningen 
bostadsändamål.  

Byggnadsplan för del av Bräcke 1:22, 1:23 m.fl., aktnummer 205, lagakraftvunnen 1982-12-
03 vilken bl.a. anger markanvändning allmänt ändamål för Kode befintliga skola samt 
Bräcke förskola. Högsta byggnadshöjd regleras till 5,5m respektive 7 m för skol- och 
förskolbyggnader. Grönområdena kring befintligt skolområde är planlagda för park eller 
plantering.  

3.4 Andra planer för planområdet och dess närhet 

• Naturvårds- och friluftsplan (2005) anger bl.a. hur olika typer av naturområden 
skall visas olika grad av hänsyn i samband med exploateringar. Bräckeskogen 
kategoriseras till hänsynsnivå 2 eftersom det är ett närströvområde utpekat i 
översiktsplan. Exploatering inom naturområden hänsynsnivå 2 ska undvikas, för 
närströvområden kan det dock bli aktuellt med ändrade gränsdragningar, eftersom 
naturvårds- och friluftsplanen inte ger en fullständigt heltäckande bild av vilka 
lokalt värdefulla områden som finns. Ändrade gränsdragningar ska föregås av en 
särskild studie.   

• Grönplan (2006) pekar ut tre kvartersparker inom Kode tätort, bland annat 
Bräckeskogen. Kvarterspark definieras i grönplanen till mindre områden med 
enklare naturupplevelser med lek, bollspel, promenader och avkoppling, som ligger 
inom 300 meter från bebyggelse.  

• Trafikverket planerar att förlänga mötesspåret genom Kode.  

 

Den aktuella planen berör läge ”L” i 
lokaliseringsstudien. 
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4 Förändrad markanvändning 

4.1 Markanvändning enligt förslaget 
Förslaget innebär att skolområdet utökas för att möjliggöra utrymme för större 
skolverksamhet samt en ny idrottshall. Skolverksamheten är idag uppdelad på två olika 
skolor: Kode skola (årkurs F-2, mitt i Kode tätort) och Tunge skola (årkurs 3-6, ca 1,5 km 
väster om Kode). Lokalerna vid Tunge skola är idag uttjänta och måste bytas ut. Kode 
befintliga skola ska därför utökas för att inrymma eleverna från Tunge skola, samt framtida 
behov. En skola för upp till totalt 630 elever (7250 m2 BTA) samt en ny idrottshall (ca 1600 
m2 BTA) ska byggas inom planområdet. Detaljplanen kommer även att möjliggöra 
ytterligare en framtida exploatering för att inrymma totalt 900 elever (10 350 m2 BTA). 
Byggnaderna kan komma att variera i byggnadshöjd mellan två till fyra våningar.  

Placeringen av byggnaderna är ännu inte fastställd. Planläggningen innebär att del av 
närströvområdet Bräckeskogen tillsammans med en bostadsfastighet och parkering tas i 
anspråk för att utöka skolverksamheten; undervisningslokaler, idrottshall och friyta. 
Detaljplaneläggningen har föregåtts av en lokaliseringsstudie.  

Möjlig placering av skolbyggnader och idrottshall. 

4.2 Åtgärder i omgivningen till följd av planen 
Planområdet ligger inne i ett bostadsområde. Bilar och bussar angör till Kode skola och 
Bräcke förskola via Smaragdvägen. För att skapa en säker trafikmiljö till och från samt 
inom skolområdet behövs åtgärder på befintlig infrastruktur, samt eventuellt ny 
infrastruktur. Ytor för angöring för buss och hämta-lämna samt parkering för bil och cykel 
måste tillskapas inom ett rimligt avstånd från skolområdet, samtidigt som trafiken på 
Smaragdvägen behöver minska.  
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5 Utredningar 
• Trafikutredning – en trafikutredning har påbörjats för att på en övergripande nivå 

utreda hur en långsiktigt hållbar trafiklösning, som kombinerar framkomlighet och 
trafiksäkerhet för alla trafikslag, kan tillskapas. 

• Naturvärdesinventering – en naturvärdesinventering kommer tas fram under våren 
2021 för att inventera naturvärden inom och kring planområdet.  

• Grönstrukturplan – en grönstrukturplan har påbörjats inom arbetet för Fördjupad 
översiktsplan Kode.  

 

 

6 Miljöpåverkan 
Checklistan nedan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma 
behovet av en strategisk miljöbedömning. Checklistan används också till att avgränsa vilka 
aspekter av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare, även om inte planens 
genomförande bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Bedömningarna i ett tidigt 
skede i planprocessen är preliminära, och ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära 
att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas.  

 
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 

6.1 Planering 
  

Strider planen mot gällande ÖP/FÖP? Osäkert Föreslagen åtgärd bedöms delvis vara 
inom ramen för översiktsplanens 
riktlinjer att Kode ska växa genom 
förtätning och att ny bebyggelse ska 
tillkomma i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse. Översiktsplanens 
mark- och vattenanvändningskarta 
pekar ut del av området som 
närströvområde, samt utveckling av 
bostäder. Förslaget innebär att del av 
dessa områden tas i anspråk för 
skolverksamhet, vilket kan innebära att 
gränserna för närströvområdet behöver 
dras om.     
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Kommer planen i konflikt med annan 
planering som berör planområdet? 

Osäkert Framtagande av samrådshandlingar för 
en fördjupad översiktsplan för Kode 
kommer att påbörjas under 2021. 
Detaljplanarbetet kommer således att 
föregå/tas fram parallellt med den 
fördjupade översiktsplanen.  

6.2 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)?   

Nej.  

6.3 Naturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 
Påverkas lagenligt skyddad natur: 
Natura 2000, riksintressen, reservat, 
strandskydd, biotopskydd (även 
generella) eller föreslagen skyddad 
natur? 

Nej.    
 

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

Osäkert.  I Artportalen finns inga arter 
rapporterade inom planområdet. Dock 
finns det ett flertal fågelarter 
inrapporterade i Artportalen mellan åren 
2000-2021 inom en radie på ca 500 m 
från planområdet. Enstaka av dessa 
tillhör kategorierna nära hotade (EN) 
och starkt hotade (VU). Man kan inte 
utesluta att även planområdet utgör ett 
habitat för dessa arter. En 
naturvärdesinventering ska genomföras 
under våren 2021. 

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

Osäkert En naturvärdesinventering ska tas fram 
under våren 2021.  

Påverkas övrig skyddsvärd natur 
(naturvårdsprogram, ekologiskt särskilt 
känsligt område, ansvarsarter, 
skyddsvärda träd)?  

Nej.   

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

Osäkert. Kan inte avgöras innan 
naturvärdesinventering genomförts.  
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Påverkas gröna kilar/grönstruktur som 
kan utgöra spridningsvägar för djur och 
växter? 

Osäkert Del av skogigt bergsparti 
(Bräckeskogen) tas i anspråk för 
skolverksamhet. Det kan påverka 
levnadsmiljön för djur och växter även 
utanför planområdet som behöver 
grönområdet för spridningsvägar.  

6.4 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? 
Påverkas gröna kilar/grönstruktur? 
 

Ja Bräckeskogen är ett värdefullt 
rekreationsområde för boende och 
skolverksamhet i Kode.  
Genom att del av Bräckeskogen tas i 
anspråk för skolbyggnader/idrottshall 
eller friyta kan ytan på det 
allmäntillgängliga grönområdet komma 
att minska.  
Bräckeskogen är ett viktigt inslag i 
Kode, både för rekreation och som grön 
infrastruktur.  

6.5 Vatten 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Risk för översvämningar? Osäkert.  Det finns flertalet lågpunkter inom 
planområdet som riskerar att bli 
vattenfyllda vid kraftiga skyfall, bland 
annat vid grusplanen i norr och 
vändplan vid befintlig skola. En 
dagvattenutredning föreslås genomföras. 
Se karta i bilaga 1.    

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

Nej.   

Påverkas vattenskyddsområde eller 
annan vattentäkt? 

Nej.  

Förändrade infiltrationsförhållanden? Ja. Infiltrationskapaciteten kommer att 
försämras när den nya marken tas i 
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Förändras grundvattennivån? 
 

Nej.   anspråk för byggnader och hårdgjorda 
ytor. Avsikten är inte att förändra 
grundvattennivån utan att så långt som 
möjligt omhänderta dagvattnet inom 
planområdet. Generellt sett en svår fråga 
att uttala sig om innan utredningar 
gällande dagvatten och geoteknik 
utförts. 

Påverkas flöden eller skapas 
sedimentation i ytvattnet? 

Nej.  

Påverkas miljökvalitetsnorm? 
Påverkas status enligt vattenöversikten? 
 

Nej. 
 

Dagvattnet rinner sannolikt till Vallby å, 
ca 300 meter söderut från planområdet. 
Vallby å har idag måttlig ekologisk 
status och uppnår ej god kemisk status. 
Framförallt är det enskilda avlopp, 
reningsverk och jordbruket som bidrar 
till negativ påverkan av ån. Frågan bör 
utredas så att utökningen av 
skolverksamheten i Kode inte ger 
negativ påverkan.   

Innebär planen markavvattning eller 
vattenverksamhet? 
Berörs befintligt 
markavvattningsföretag? 

Nej. 
 
 

 

6.6 Kulturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område/objekt av riksintresse 
för kulturvärden? 

Nej.  

Påverkas byggnadsminne? 
 

Nej.   

Påverkas fornlämningar/kultur-
lämningar?  
 

Nej. Inom området finns inga kända 
fornlämningar.  

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

Nej.   
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Påverkas område/objekt av 
industriminneskaraktär?  

Nej.   

6.7 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. Kodes bebyggelse karaktäriseras idag 
av enfamiljshus i 1,5 våningar. 
Offentliga byggnader, tex. befintliga 
Kode skola är också byggd i en våning 
med suterräng. Planförslaget innebär 
således en förändring i befintlig 
tätortsbild eftersom tillkommande 
skolbyggnader föreslås i ökat antal 
våningar.  
Den nya bebyggelsen kommer inte 
synas på håll och påverka 
landskapsbilden eftersom kringliggande 
vegetation hindrar utblicken.  

6.8 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.  

Området ligger strategiskt mitt i Kode 
med goda gång och cykelkopplingar, 
med gång- och cykelvägar från alla 
väderstreck, vilket skapar goda 
möjligheter för elever boende i Kode att 
gå eller cykla till skolan.  
Kode är en landsbygdsskola med stort 
upptagningsområde, ungefär hälften av 
eleverna har därför ingen annan 
möjlighet än att bli skjutsade till skolan. 
En trafikutredning är under framtagande 
som utreder möjligheter att skapa goda 
förutsättningar för eleverna som är 
berättigade skolskjuts.  
Skolans placering, nära Kode, station 
ger goda förutsättningar för tex. skolans 
personal att nyttja kollektivtrafik till 
arbetet.   
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6.9 Hälsa och säkerhet 
  

Risk för skred, ras eller erosion? 
 

Osäkert.  Inom planområdet består jordarten 
framförallt av postglacial grovlera, men 
även till stor del av urberg.   

Förekommer radon i potentiellt 
hälsoskadliga mängder? 
 

Nej.  Området ligger till stor del inom låg- till 
normalriskområde för radon.  

Finns farliga ämnen i marken? 
 

Nej.  Ingen miljöfarlig verksamhet har bedri-
vits inom planområdet.  

Överskrids rikt- och gränsvärden för 
ljudnivåer? 
Förändras ljudnivåerna? 
 

 Osäkert.  
 

Översiktliga karteringar visar att det 
finns risk för att trafikbullerriktvärden 
för utomhusmiljö vid förskola och skola 
överskrids för vissa platser i nuläget. 
Placering av byggnader bör anpassas så 
att buller på skolgård/utemiljö kan 
minimeras.   
Se bilaga 2, bullerkartering.  

Risk för störande vibrationer? Nej.   

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid 
trafikolycka? 

Osäkert. Planområdet ligger huvudsakligen 
utanför riskzon från Bohusbanan. 
Riskutredning (2017) är genomförd för 
Solhaga äldreboende, som ligger inom 
riskzonen, strax öster om planområdet, 
slutsatsen för äldreboendet är att 
riskerna är acceptabla med åtgärder 
ventilation och utrymningsvägar bort 
från järnvägen.  

Påverkas trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter? 
 

Ja.  Idag är trafiksituationen kring Kode 
skola ansträngd, detta beror sannolikt på 
grund av att gaturummet utanför 
förskolan och skolan är ostrukturerat. 
Biltrafik blandas med skolskjuts vilket 
bidrar till en trafiksituation där de 
oskyddade trafikanternas trafiksäkerhet 
inte kan garanteras.  
En trafikutredning är under 
framtagande, där möjligheterna att 
skapa en säker trafikmiljö kring skolan 
och säkra kopplingar för oskyddade 
trafikanter utreds, för att skapa en mer 
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trafiksäker miljö för de oskyddade 
trafikanterna.    

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

Nej.    

Bländande ljussken? 
Skuggor? 

Nej.  
 

 

Underskrids rekommenderade skydds-
avstånd till djurhållning? 
 

Nej.   

Stark lukt? 
 

Nej.   

6.10 Luft 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Utsläpp från trafik? 
 

Ja. Elever och skolpersonal som bor inom 
Kode tätort har goda möjligheter att ta 
sig till skolområdet gående eller 
cyklande med redan befintliga 
kopplingar.  
Lokaliseringen av skolan innebär god 
tillgång till kollektivtrafik och 
skolskjuts. Upptagningsområdet för 
skolan är dock stort och 
kollektivtrafiken täcker inte hela 
området, vilket innebär att en viss andel 
biltrafik till skolan är oundviklig. 
Biltrafiken kommer öka genom 
tillkomsten av en idrottshall i området, 
samt till viss del pga. ökat antal elever. I 
första hand är de tillkommande eleverna 
till Kode skola äldre, vilket innebär att 
de nyttjar skolskjutsen i större grad än 
de yngre eleverna (F-2) som redan går 
på Kode skola.  
Planområdet ligger även nära E6 som 
genererar stora utsläpp från trafik. 
Avståndet bedöms dock vara tillräckligt 
långt för att inte påverka luftkvaliteten 
inom planområdet i hög grad.  

Andra utsläpp, t ex från industriella 
processer? 

Nej.   
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Överskrids nationella rikt- och gräns-
värden och miljökvalitetsnorm? 

Nej.   

6.11 Nationella, regionala och 
lokala miljömål  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Motverkar planens genomförande av 
nationella, regionala, lokala 
miljömålen? 

  

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.    

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.  

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) 

Osäkert.  Om delar av Bräckeskogen tas i anspråk 
krävs insatser för att skydda annat 
skogsområde för att uppfylla detta 
miljömål.  
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13. Ett rikt odlingslandskap. 
Naturvårds- och friluftsplan (2005), ÖP 
(2010) 

Nej.   

14. Storslagen fjällmiljö.  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) 

Osäkert.  Kompensationsåtgärder inom och 
utanför planområdet krävs för att gynna 
den biologiska mångfalden.  

6. Lokaliseringsstudie   
Detaljplanearbetet har föregåtts av en lokaliseringsstudie. Förvaltningen fick i 
kommunstyrelsens beslut § 150/2016-04-27 (ärendenr. KS2016/0185) i uppdrag att 
planlägga för skola på fastighet som bedöms lämplig för ändamålet, efter genomförd 
lokaliseringsstudie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga platser som initialt studerades.  

6.12 Skallkrav  
För en första gallring bestämdes tre skallkrav: på platsen ska det finnas möjlighet till tomtyta 
på minst 25 000kvm, platsen ska ligga inom en radie av 1km från beräknad 
bostadsmedelpunkt för barn i Kode tätort och inom en radie av 1 km från centrum, räknat 
från järnvägsstationen.  

SKALLKRAV FÖRKLARING 
1 Tomtyta minst 25 000 kvm 

 
Kravet gäller erfordrad yta, att utgöras av till exempel sankmark 
eller ligga inom säkerhetsområde med anledning av farligt gods.  
 

2 Inom en radie av 1 km från 
beräknad bostadsmedelpunkt för 
barn i Kode tätort 

Kravet syftar till att främja elevers gående och cyklande till och 
från skolan. Beräknad bostadsmedelpunkt för barn inom tätorten 
är medelkoordinaterna för var barn 0-15 år inom Kode tätort bor. 
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 (I beräknad bostadsmedelpunkt för barn i Kode tätort ingår inte 
de av upptagningsområdets barn som bor utanför tätorten, vilka 
i de flesta fall är berättigade till skolskjuts). 
 

3 Inom en radie av 1 km från 
centrum, räknat från 
järnvägsstationen 
 

Kravet syftar till att främja föräldrars och skolpersonals resande 
med kollektivtrafik till och från jobb. 

 

Kvar efter analys genom skallkrav blev 8 platser: C, D, H, I, J, K, L, M.  

De 8 kvarstående platserna studerades sedan utifrån lokaliseringens stöd i översiktsplanen, 
om marken är kommunalägd och om platserna består av brukningsvärd jordbruksmark.  

  Platser 
  C D H I J K L M 
Kommunägd fastighet ja nej nej nej ja delvis ja delvis 

Stöd i ÖP 
i karta  ja delvis ja nej ja delvis nej delvis 
i text  nej delvis delvis nej nej delvis ja nej 

Brukningsvärd jordbruksmark ja ja delvis nej ja delvis nej delvis 
 

6.13 Lokaliseringsfaktorer  
För en andra gallring, bland de 8 platserna C, D, H, I, J, K, L, M, konstaterades en mängd 
lokaliseringsfaktorer, av resonerande karaktär. Lokaliseringsfaktorerna är sorterade i sex 
kategorier: barnens behov, Kodes tätorts utveckling, mobilitet, ekonomi & genomförande, 
risker & störningar samt naturvärden & energi.  

Vid analysen genom lokaliseringsfaktorer framstår plats L bland de mest fördelaktiga i 
samtliga sju kategorier av lokaliseringsfaktorer. Detta gäller helt oavsett frågorna om 
brukningsvärd jordbruksmark och ekonomi, men gäller än mer om de vägs in.   

   Mest fördelaktiga   Minst fördelaktiga 
Analys genom lokaliseringsfaktorer, sammantaget L C, K, M D, H, I 

 

6.14 Enkät på kommunens webbplats 
Sommaren 2020 anordnades en enkät på 
kommunens webbplats, i syfte att inhämta 
lokalkännedom och åsikter om de platser C, K, L 
och M som dittills hade bedömts vara de fyra 
sammantaget mest fördelaktiga. Eventuellt hade 
lokalkännedom kunnat innebära ny information, 
vilken hade medfört att förvaltningens slutsats att 
plats L är lämpligast hade behövts omvärderas. 
Enkätsvaren gav ingen sådan ny information, 
d.v.s. utgjorde inte anledning till omvärdering av 
plats L som lämpligast.  

 

Plats K sållades senare bort på grund av tydliga geografiska begränsningar. 
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6.15 Plats L är lämpligast 
Plats L har identifierats som lämpligast för Kode nya skola. Plats L är markområdet vid och 
kring Kode befintliga skola och del av grönområde inom fastigheten Solberga-Bräcke 1:14 
m.fl. Plats L utgörs inte av jordbruksmark. Plats L är kommunägd. I förhållande till platser 
C och M gäller för plats L att den:   

 Förhåller sig bäst till generella riktlinjer i kommunens gällande översiktsplan liksom till 
bestämmelser i plan- och bygglagen  

 Nära barns bostadsmedelpunkt, d.v.s. främjar elevers gående och cyklande till och från skolan  
 Nära järnvägsstation och bussförbindelser, d.v.s. främjar föräldrars och skolpersonals resande 

med kollektivtrafik till och från jobb 
 Nära flera andra kommunala verksamheter, d.v.s. möjlighet till samnyttjande av dem och dess 

parkeringsplatser 
 Okomplicerad geoteknik   
 Enda platsen möjlig att ansluta till fjärrvärmenätet   
 Byggnation av väg, gång- och cykelbana ger större mervärde i Kode tätort, särskilt i samband 

med förestående utveckling av och bostadsbyggnation i tätorten  
 Möjlighet till fortsatt nyttjande av Kode skolas befintliga lokaler, och därmed en mindre 

omfattande nybyggnation  
 Ingen brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk 
 Ekonomiskt fördelaktigt 

7 Sammanfattande bedömning 

Medverkande tjänstemän 
Ida Andersson, Planarkitekt, Planenheten 

Anna Dahlén, Kommunekolog, Planenheten 

Erik Liedner, Planarkitekt, Planenheten  

Fredrik Horn, Miljöenheten 

Sektor samhälle och utveckling / Ida Andersson 
 

 
Kommunens bedömning är att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan som väsentligt påverkar på ett sådant sätt att det inte 
på ett enkelt sätt kan överblickas eller åtgärdas. Detta med hänsyn till detaljplanens 
förutsättningar och dess påverkan på människors hälsa, miljö och hushållning av mark och 
vatten.  

Alternativa lokalisering har undersökts i en pågående lokaliseringsstudie där aktuell plats 
bedöms som lämpligast.  

De frågor och risker som framkommit i undersökningen av betydande miljöpåverkan 
bedöms kunna hanteras inom ramen för detaljplanearbetet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Skyfallskartering 
 

 

 

Skyfallskartering över planområdet.  
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Bilaga 2: Bullerkartering  
 

Vägbuller från E6, dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad, nuläge. 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt från bullerutredning för Solhaga äldreboende, intill planområdet. Karta över väg- och 
järnvägstrafik, ljudutbredning 2 meter över mark (prognos år 2040), som visar bullernivåer på 
Smaragdvägen. Befintlig skola ner i högra hörnet.   
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