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Synpunkter på ändring av detaljplan för Lasarettet 1 samt del av Gärdet 
1:1 och Munkegärde 1:1 (akt 1753) Dnr: 2016/603 
 
I planbeskrivningen finns en bild som visar hur området utanför lasarettet såg ut innan 
byggnationen. Där växte såväl buskar som träd och dessutom fanns en mindre ljudvall.  
 
I utsänt plansamråd finns ”planbeskrivning original” från 1986-05-12, där anges bland annat 
att som avskärmning mot vägar och gångvägar föreslås träd- och buskplantering delvis på 
upphöjda kullar av schaktmassor. Detta förslag gällde utmed Munkegärde - E6 och 
Marstrandsleden. 
 
Naturskyddsföreningens yrkande för området : 
 
Buller och luftföroreningar överskrider tidvis miljökvalitetsmålet ”frisk luft”  i Kungälv. 
Redan i dagsläget utgör buller och luftföroreningar problem. Biltrafiken inom området 
tenderar att öka årligen vilket medför en ökning av problemen.  Dessutom tillkommer trafik i 
närområdet med de planerade, stora utbyggnaderna  av affärer och bostäder vilket innebär att 
miljökvalitetsmålet ”frisk luft” inte kan nås. Ökad trafik medför hälsoproblem. Som exempel 
kan nämnas att en EU-rapport visar att partiklar (Pm2,5)  medför 3700 för tidiga dödsfall  i 
Sverige (http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2015 , ) 

• Ljudvallar behöver byggas utmed Marstrandsvägen och utmed E6 upp mot 
Rollsbomotet. Ljudvallarna kan helt eller delvis göras med schaktmassor och bör 
placeras nära vägarna och vara tillräckligt höga för att en god bullerdämpning ska 
kunna erhållas. 

• För att minska spridning  av partiklar, ljud och luftföroreningar från trafiken föreslår 
vi planteringar på ljudvallarna och i dess omedelbara deras närhet. Förslagsvis 
planteras buskar mot vägen och träd på den andra sidan av vallarna.  

• Vi anser att lämpliga buskar och träd ska planteras i lasarettets närhet för att främja 
hälsoeffekten. Forskning visar grönområdens stora betydelse för hälsa, välbefinnande 
och livskvalitet. Det gäller olika typer av grönområden som till exempel tätortsnära 
natur, parker och  trädgårdar. Det finns en hel del studier som pekar på grönområdenas 
betydelse. Se exempel i texten Hälsa och gröna stadsmiljöer 
http://stadsutveckling.socialhallbarhet.se/halsa-och-grona-stadsmiljoer/ 
(Textförfattare: S2020/Sören Olsson och Vanja Larberg). Ett annat exempel är Grön 
Rehab http://epi.vgregion.se/sv/gronarehab/Grona-Rehab/Fakta-och-forskning).. 

 

För Naturskyddsföreningen i Kungälv  
 
 
Stig Johannesson Ordf. 
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