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Idag bor det cirka 1550 personer på Björkö. Enligt kommunens gällande översiktsplan (Utblick Öck-
erö) beräknas Öckerös befolkning öka med cirka 80 - 120 personer/år. Ön Björkö utgör, enligt samma 
styrdokument, kommunens största markreserv och spelar således en betydande roll i den kommunala 
utvecklingen. Vid planering av framtida nyttjande av Björkös markresurser är det följaktligen viktigt att 
ett helhetsgrepp tas och att noga avväganden görs mellan bevarande av befintliga värden och en ny ex-
ploatering. 

Dokumentet FÖP Björkö är tänkt att utgöra ett genomarbetat och välförankrat planeringsunderlag. Föl-
jande dokument är en nulägesbeskrivning som identifierar och beskriver de förutsättningar som legat 
till grund för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Björkö, bland annat avseende bebyggelse, 
trafik och kommunikationer, natur- och kulturvärden, teknisk försörjning, skola, service med mera. Kom-
muens förslag till utveckling och exploatering framkommer av planhandlingen.
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GÄLLANDE PLANER

Översiktsplan

Gällande översiktsplan, Utblick Öckerö, antogs 
av kommunfullmäktige den 14 juni 2018. Fördju-
pad översiktsplan för Björkö är en fördjupning 
av den kommunövergripande översiktsplanen. 
FÖP Björkö stämmer i många fall väl överens 
med kommunens översiktsplan. Under arbetet 
med FÖP har ett omfattande utredningsarbete, 
en fördjupad dialog med Björköborna samt en 
åtgärdsvalsstudie för väg 155 genomförts som 
påverkat avgränsningen av FÖP:en och utveck-
lingsområdena.

Eftersom det finns generella ställningstagan-
den, generella regler och rekommendationer i 
den kommuntäckande översiktsplanen som är 
vägledande även på tätortsnivå, kommer ÖP att 
gälla parallellt med FÖP Björkö. För de delar av 
Björkö som inte ingår i planområdet för FÖP 
Björkö fortsätter översiktsplanen att gälla i sin 
helhet.

För Björkös utveckling föreslår Utblick Öckerö 
följande:

Björkö hamn
Hamnen och Björkö centrum ska förstärkas som 
öns mittpunkt och utvecklas som mötesplats. 
Hamnen bör behålla sin karaktär som fiske-
hamn med inriktning på det kustnära fisket och 
de näringar det tillför. I anslutning till hamnen 
kan handel och verksamheter med marin an-
knytning förläggas. Hamnområdet och stråket 
utmed Skarviksvägen kan utvecklas med kom-
pletterande funktioner för boende och besökare 
såsom restaurang, café, konferens- och boende-
möjligheter, småskalig handel och dagligvaru-
handel. Hamnföreningen ser en utvecklingspo-
tential i att bygga ut hamnen och utöka antalet 
båtplatser. En utveckling av småbåtshamnen ska 
dock inte inkräkta på näringslivets behov. På 
Skarviksholmen (Tors Holme) kan en utveckling 
med evenemangsplats, plats för båthantering 
och sjöbodar, kanotuthyrning eller tillfällig vis-
telse för besöksnäringen vara möjlig. En utveck-
ling av Skarviksholmen ska vara småskalig och 
får inte inkräkta på allmänhetens möjligheter 
till friluftsliv. Området omfattas av kommunens 
kulturmiljöprogram, därför ska föreskrifter i 
kulturmiljöprogrammet följas vid exploatering 
inom eller intill dessa områden. Nära nog hela 
Björkö hamn/centrum ligger inom 100 m från 
strand vilket medför att strandskydd återinträ-
der i efterföljande planarbete. 

Tabor
Området är lämpligt för ca 100 bostäder. Be-
byggelsen ska anpassas med hänsyn till plat-
sens topografiska förhållanden. Områdets de-
taljutformning behöver studeras. Bebyggelsen 
ska utformas så att områdets lummiga karaktär 
bevaras och stor hänsyn ska visas de stigar och 
kopplingar som finns mot närliggande grönom-
råden. En hänsynszon till den planerade min-
neslunden ska lämnas.

Björkö södra samhälle
Inom området föreslås en etappvis utveckling 
som möjliggör totalt ca 300 bostäder. Bebyggels-
en ska anpassas till landskapet och en blandning 
av bebyggelse med skiftande karaktär och struk-
tur ska förordas för att skapa en levande miljö. 
Inom ramen för detaljplanearbete ska det redo-
visas vilka naturvärden som påverkas och hur Utsnitt ur gällande översiktsplan (Utblick Öckerö). 

Bild: Öckerö kommun
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exploateringen kan minimera negativ påverkan 
på höga naturvärden. Bebyggelse kan uppföras 
utan påverkan på strandskyddets utbredning. 

Vitsippevägen
Ca 30 bostäder medges som förlängning på be-
fintlig bebyggelse längs Vitsippevägen. 

Detaljplaner

Till skillnad från en översiktsplan är en de-
taljplan ett juridiskt bindande dokument som 
anger markanvändningen i det planerade om-
rådet. Det är kommunen som avgör när och var 
en detaljplan skall upprättas och syftet med en 
detaljplan är att göra avvägningar mellan enskil-
da och allmänna intressen och ge en samlad bild 
av vad man får göra inom ett specifikt avgränsat 
område. Detaljplanen kan dock även väga olika 
former av enskilda intressen mot varandra, ex-
empelvis när sakägare i en planprocess har oli-
ka åsikter. Det är den gällande detaljplanen i ett 
område som sedan ligger till grund för bygglov-
sprövningar. 

Markägoförhållanden

Stora delar av Björkö omfattas av privatägda 
fastigheter, i synnerhet den norra delen av ön där 
marken tidigare har utgjort militärt övningsom-
råde. Av de fastigheter som ägs av kommunen är 
den på sydvästra Björkö den största och utgör 
även den största markreserven i kommunen. Att 
kommunen äger mycket mark på Björkö har haft 
en betydande roll för FÖP Björkö och dess till-
hörande planförslag. En annan viktig markäga-
re är det kommunala fastighetsbolaget Öckerö 
Fastighets AB (ÖFAB) som äger flera fastigheter 
centralt på ön. 

Gällande detaljplaner på Björkö.

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun

Teckenförklaring
Avstyckningsplan
Byggnadsplan
Detaljplan
Fastighetsplan
Stadsplan
Ändring av dp

Kommunägd mark på Björkö.

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun
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BOENDE, SKOLA OCH OMSORG

Befolkning 

Till skillnad från andra skärgårdskommuner 
utmed den bohuslänska kusten så är inte Öck-
erö kommun en typisk sommarkommun som 
avbefolkas under vinterhalvåret, utan har en 
stor andel åretruntboende. Den sammanlagda 
folkmängden i Öckerö kommun är cirka 13 000 
personer, varav cirka 1 555 är boende på Björkö. 
Björköborna utgör därmed cirka 12 % av kom-
munens totala befolkning. 

Enligt kommunens översiktsplan Utblick Öckerö 
beräknas Öckerös befolkning öka med cirka 80-
120 personer per år, vilket innebär att kommu-
nens invånarantal år 2040 beräknas vara cirka 
15 000 personer. 

På Björkö bor drygt 307 barn och ungdomar un-
der 18 år vilket utgör ungefär 20 % av öns totala 
befolkning. I Öckerö kommun är cirka 25 % av 
invånarna över 65 år, jämfört med 20 % i riket. 
Enligt SCBs befolkningsprognos kommer ande-
len äldre i kommunen att öka, och 2030 förvän-
tas cirka 30 % av befolkningen vara äldre än 65 
år.

Befolkningsstrukturen visar på en förhållande-
vis hög medelålder och i det framtida Öckerö 
kommun blir andelen äldre fler, samtidigt som 
ungdomsgrupperna minskar. På Björkö är be-
folkningen något yngre än i kommunen i stort. 
Denna del av kommunen har fler barn, fler i 
20-åldersåldern, fler personer i medelåldern 
samt lite färre äldre personer.

Björkö är tillsammans med Hönö, Öckerö och 
Fotö redan idag en av de öar inom kommunen 
som sedan 2012 har ökat sin befolkningsmängd. 

Med tanke på att området söder om Björkös 
tätort är kommunens största markreserv och 
utbyggnadsområde kan den förväntade befolk-
ningsökningen i kommunen främst komma att 
beröra Björkö på lång sikt. 

Bostadsbestånd

Bostadsbeståndet i Öckerö kommun består en-
ligt kommunens bostadsförsörjningsprogram av 
635 lägenheter i flerbostadshus och 4291 små-
hus, vilket innebär att fördelningen mellan lä-
genheter och flerbostadshus är 13 % respektive 
87 %. 

Fördelningen innebär en ökning av andelen 
lägenheter sedan förra bostadsförsörjnings-
programmet som anger 11 % lägenheter i fler-
bostadshus och 89 % småhus (2014). Upplåtelse-
formerna liksom bostadsbeståndet skiljer sig åt 
mellan de olika kommundelarna.

Generellt är det idag en brist på bostäder i kom-

Befolkningsutveckling i kommunen under perioden 2010-2020. 

Åldersfördelningen i procent på Björkö och i Öckerö kommun. 
Källa: SCB (2020-12-31)

Åldersfördelningen i procent på Björkö och hela landet.
Källa: SCB (2020-12-31)
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munen. Alla typer av bostäder efterfrågas, men 
hyresrätter till rimligt pris är intressanta, fram-
förallt för ungdomar och äldre. Ungdomar som 
vill flytta hemifrån söker generellt sett ofta min-
dre, billiga och funktionella hyresrätter nära 
kollektivtrafik. Den äldre befolkningen efter-
frågar särskilda seniorbostäder eller lägenheter 
med närhet till service och kommunikationer. 
Många äldre vill bo kvar på Björkö, men alterna-
tiva boenden för många av dessa saknas. Detta 
påverkar i sin tur yngre familjers möjlighet att 
hitta bostad i området. 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram anger 
att kommunen ska verka för att skapa bostäder 
för åretruntboende, i olika boendeformer, på alla 
öar. Eftersom stora delar av bostadsbeståndet är 
småhus och vissa öar helt saknar flerbostadshus 
ska det i första hand ske ett byggande av flerbo-
stadshus med lägenheter, i form av ägarrätter, 
bostadsrätter och framförallt hyresrätter, i olika 
prislägen. 

Service 

På Björkö finns begränsad lokal service i form 
av dagligvaruhandel, ett par restauranger samt 
bibliotek och vårdinrättning med begränsade 
öppettider. Tätorten är förhållandevis utspridd 
och har sitt centrum i hamnen. Många Björkö-
bor utför ofta sina inköp och ärenden utanför 
kommunens gränser då Björkö har bättre kom-
munikationsmöjligheter för bil till fastlandet än 
till övriga öar i kommunen. 

Skola

På Björkö finns idag drygt 300 barn och ung-
domar under 18 år, varav ca 100 är i förskoleål-
dern. På Björkö finns en skola och två förskolor; 
Björkö skola, föräldrakooperativet Björkdungen 
samt kyrkans två förskoleavdelningar. Det finns 
inget gymnasium eller högstadium på Björkö. 
Barn och ungdomar i årskurs 7 eller över pend-
lar inom kommunen eller utanför kommunen för 
sin skolgång. 

Sedan samrådet av den fördjupade översikts-
planen har Västergårdsskolan ersatts av Björkö 
skola. Skolan stod färdig för inflyttning under 
2020 och består av tre stycken avdelningar för 
elever i årskurs F-6. Björkö skola har byggts ut 
med hänsyn till den fördjupade översiktsplanens 
föreslagna utveckling. Björkö skola har en kapa-
citet på ca 300 barn. Idag har skolan cirka 195 
inskrivna elever, vilket innebär att det finns ut-
rymme för ytterligare 100 barn. 

Björkö skola är inte byggd bara för att fungera 
som en skola, utan även som en mötesplats för 
Björköborna. Invånare och föreningar kan boka 
flera av skolans lokaler, som till exempel sam-
lingssalen kunskapstorget, för möten och aktivi-
teter. 

UTBYGGNAD AV BJÖRKÖ SKOLA

Beslut i kommunstyrelsen - 2017

Byggstart - augusti 2019 

Inflyttning - december 2020

Skolgård färdigställd - juni 2021
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för Öckerö och Göteborg att hantera. Detta gör 
väg 155 till en nyckelfråga för kommunen och 
den är starkt sammankopplad med framtida ex-
ploatering och samhällsutveckling på Björkö.

En av de tre ordnade pendelparkeringarna, med 
möjlighet att parkera sin bil eller cykel, inom 
kommunen är belägen vid Grönevik på Björkö. 
Vid den senaste inventeringen hade Grönevik 57 
bilplatser och 35 cykelplatser och beläggnings-
graden på parkeringen var 76 % för bil och 93 % 
för cykel. 

Enligt nationell vägdatabas (NVDB) var års-
medeldygnstrafiken (ÅDT) på Björköleden 1150 
fordon/årsdygn 2020. År 2013 var ÅDT 990 for-
don/årsdygn (Aalto, L.; m.fl. 2016), vilket inne-
bär att trafiken på Björköleden har ökat med 16 
% till skillnad mot befolkningsmängden som se-
dan 2015 minskat med 1 %. Andelen förvärvsar-
betande har dock ökat med cirka 4% sedan 2013 
vilket kan vara en bidragande orsak till ökning-
en. En annan orsak som högst trolig haft en på-
verkan på färdmedelsval är coronapandemin.

Omsorg 

På Björkö finns en distriktssköterskemottag-
ning. Mottagningen lyder under Öckerö vårdcen-
tral och har läkarmottagning två dagar i veckan 
samt barnavårdscentral. Utöver detta finns ock-
så möjlighet att vända sig till Öckerö respektive 
Hönö vårdcentral. 

Behovet av hemtjänst ökar och många önskar 
att få åldras i sitt eget hem, vilket kräver mer 
anpassade bostäder. Öckerö Fastigheter tillhan-
dahåller idag 135 lägenheter fördelat på Öckerö, 
Hönö och Björkö, vilka är anpassade för senio-
rer och erbjuds via bostadskö.  Av dessa ligger 
22 stycken på Smörblomsvägen på Björkö. Inom 
kommunen finns även ett flertal permanenta 
boendeplatser (särskilda boenden) för äldre, så 
som demensplatser, gruppboende, servicebostad 
och särskilt anpassade bostäder. Ingen av dessa 
boendeformer finns på Björkö i dagsläget. 

Lokala arbetstillfällen

På Björkö finns ett antal lokala arbetstillfällen. 
De Björköbor som arbetar på ön är bland annat 
sysselsatta inom kommunal verksamhet, service 
och dagligvaruhandel, men även andra verksam-
heter. Skolan är ett exempel på en stor arbetsgi-
vande inom den kommunala verksamheten och 
ICA, Pizzerian och Seaside är alla exempel på ar-
betsgivare inom service och dagligvaruhandel. 
Vad gäller andra verksamheter finns bland an-
nat Kyrkorna, Barlind beer och Trollvi Bygg som 
lokala arbetsgivare på Björkö. 

TRAFIK OCH KOMMUNIKATIONER 

Biltrafik och pendling

Björkö är ett utpräglat pendlingsområde. Av de 
775 personer som är registrerade som arbetande 
på Björkö, arbetar 137 av dem på ön. Resterande 
björköbor pendlar ut från ön. Björköborna är de 
öbor inom kommunen som i minst utsträckning 
pendlar till andra delar av kommunen; endast 10 
% pendlar till en annan del av kommunen, med-
an motsvarande andelar för boende i de övriga 
delarna av kommunen ligger mellan 20-40 %. 
Huvuddelen av de arbetande på Björkö pend-
lar således till fastlandet. Pendlingen sker med 
bilfärja till Lilla Varholmen och därifrån leder 
väg 155 vidare in mot Göteborg. Väg 155 är idag 
tungt belastad och tillhörande problematik be-
nämns som en mellankommunal angelägenhet 

Antalet förvärvsarbetande in- och utpendlare och lokalt 
anställda i Öckerö kommun 2019, 2016 respektive 2012. Källa: 
SCB (2021-02-21) 
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Kollektivtrafik

Busslinje 3 trafikerar Björkö och går i en slinga 
runt de bebyggda delarna av ön. I norrgående 
riktning startar bussen från Framnäs och går 
först lite söderut till Gröneviks färjeläge och 
därefter norrut mot Equmeniakyrkan och vidare 
mot Skarvik. Slutligen passerar bussen Björkvä-
gen innan den går tillbaka till Equmeniakyrkan 
igen. I södergående riktning startar linjen från 
Equmeniakyrkan och trafikerar sedan i samma 
slinga som norrgående, men där den från Björ-
kvägen kör söderut mot Gröneviks färjeläge och 
slutligen stannar vid Framnäs färjeläge.

Bussen går i halvtimmestrafik från sex på mor-
gonen till sju på kvällen, med ett uppehåll mel-
lan tio och ett på förmiddagen, totalt 17 turer/
dag i ena riktningen och 18 i andra. Det går ing-
en busstrafik på helgen.

Hållplatser på nuvarande linje 3 som finns i an-
slutning till de huvudsakliga utvecklingsområ-
dena, är lokaliserade längs med Skarviksvägen. 
Det är hållplatserna Idrottsplatsen öster om fot-
bollsplanen och Solhem öster om Samsmarka-
området. 

Färjetrafik

Bilfärjetrafiken i kommunen drivs av Trafikver-
ket på tre leder; Hönöleden, Björköleden och 
Nordöleden, varav Hönöleden är den mest trafi-
kerade leden. Björköleden går från Grönevik på 
Björkö över till Lilla Varholmen på fastlandet. 
Detta innebär även att man måste ta sig dit och 
sedan till Hönö Pinan med ytterligare en bilfärja 
om man vill ta sig med bil från Björkö till någon 
annan av öarna i kommunen. Detta är en bilfärd 
på cirka 40 minuter och leder ofta till att Björkö-
borna, i större utsträckning än resterande kom-
muninvånare, arbetar och uträttar sina ärenden 
utanför kommunens gränser. 

Kundnöjdhetsmätningar har visat på en rad för-
bättringsförslag på Björköleden. Bland annat 
önskemål om fler avgångar samt bättre match-
ning med kollektivtrafiken från Lilla Varholmen. 
Det är i dagsläget ett glapp mellan färjans an-
komst och bussens avgång vilket minskar kol-
lektivtrafikens attraktivitet. Avståndet mellan 
färjeläget och Björkö tätort är dessutom relativt 
stort vilket har en viss negativ betydelse, främst 
för gångtrafikanter. 

Utöver bilfärjan finns även en personfärja som 

Bussträckningen och hållplatser för buss 3 på 
Björkö. 

N
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trafikerar linjen Öckerö – Kalvsund – Björkö 
(Framnäs) – Grötö. Även för denna färja ligger 
färjeläget förhållandevis långt ifrån Björkö tät-
ort. Kommunikationen mellan Björkö och de 
sammanbyggda öarna är viktig att utveckla och 
en person-/cykelfärja från Björkö Hamn till Öck-
erö vore i framtiden att föredra för att möjliggöra 
att Björköbor i större utsträckning än idag kan 
uträtta sina ärenden inom kommunens gränser.

Gång- och cykeltrafik

Det övergripande gång- och cykelnätet i kommu-
nen är framförallt utbyggt längs med huvudstrå-
ken på ön längs med Skarviksvägen och Bäcke-
vägen. Det lokala cykelnätet på Björkö utgörs i 
huvudsak av lokalvägar där alla trafikslag blan-
das på en yta. Det finns även brister i samman-
länkning och underhåll av gång- och cykelnätet 
samt att det av vissa uppfattas som otryggt.

Från Grönevik längs med Skarviksvägen och 
Bäckevägen, en sträcka på cirka 3 kilometer, 
finns en sammanhängande gång- och cykelväg 
som är separerad från biltrafiken i en egen kör-
bana.

Avståndet till de två färjelägena vid Grönevik 
och Framnäs i syd, är relativt långt ifrån de mer 
tätbefolkade delarna av ön. Från ICA-butiken i 
Skarvik är det cirka tre kilometer till Grönevik. 
Det finns en gång- och cykelväg längs större del 
av vägen från Grönevik till Skarvik, dock inte de 
sista 600 metrarna, genom den mer tätbebyggda 
delen ner mot Björkö hamn. En gång- och cykel-
väg på ca 250 meter är under uppförande mellan 
Bäckevägen och Skarviksvägen, förbi Björkö sko-
la och det gamla vandrarhemmet, som kommer 
underlätta för fotgängare och cyklister att ta sig 
in till den tätare bebyggda delen av samhället.    

Reservat för fast förbindelse 

En fast förbindelse mellan Öckerö kommun och 
Hisingen har diskuterats under många år. Tra-
fikverket tog fram en vägutredning 2001 och två 
folkomröstningar har genomförts i kommunen. 
Resultatet av folkomröstningarna blev ett nej till 
en fast förbindelse och detta blev även kommu-
nens inriktning. 

I kommunens översiktsplan Utblick Öckerö 
finns ett reservat för fast förbindelse inritat som 
passerar Björkö på den södra delen av Björkö, di-
rekt söder om FÖP:ens geografiska avgränsning. 
Syftet med det utritade reservatet är att skapa en 

långsiktig flexibilitet i trafikfrågan och framtida 
planering. 

Parallellt med att kommunen arbetat med FÖP 
Björkö har Trafikverket upprättat en åtgärds-
valsstudie för väg 155 i syfte att finna en lång-
siktigt hållbar lösning för tillgängligheten och 
förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med 
fokus på väg 155 mellan Torslanda (Amhult) och 
Öckerö. För att utforma en långsiktigt hållbar 
lösning för tillgängligheten och förbindelsen 
mellan Göteborg och Öckerö, har det inom åt-
gärdsvalsstudien studerats tre huvudsakliga ut-
redningsalternativ: 

• Fokus på omställning av resebeteenden för 
pendlingsresenären, inom befintligt trans-
portsystem.

• Utöka dagens transportsystem med väg och 
vägfärjor.

• Etablera ett nytt transportsystem (fast för-
bindelse), som ersätter färjetrafiken.

Som en följd av resultatet av åtgärdsvalsstudien 
har kommunen valt att att  den södra delen av 
Björkö i FÖP:ens geografiska område, då det 
finns stora osäkerheter kring vad den långsiktiga 
lösningen för väg 155 blir. Några analyser utifrån 
trafiksituationen med en ev. fast förbindelse har 
därför inte genomförts i samband med förelig-
gande FÖP och anses i dagsläget inte vara aktu-
ellt.  

Personfärjan som trafikerar Öckerö - Kalvsund - 
Björkö (Framnäs) - Grötö. Bild: Öckerö kommun
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Cykelvägar på Björkö. 
Bild: Öckerö kommun

GC-vägar

Vägnät
GC-väg under uppförande

Teckenförklaring

N



 14

NATURMILJÖ, KULTURMILJÖ OCH  
REKREATION 

Naturmiljö och naturvärden

Öckerö tillhör det västsvenska gnejsområdet 
med urberg i dagen. I låglänta områden före-
kommer framför allt jordarterna grovmo, sand, 
grus och klapper. På centrala Björkö finns områ-
den med glaciala och postglaciala finleror. Öpp-
na hällmarker och hällmarksmosaiker är vanligt 
förekommande naturtyper, liksom småskaligt 
odlingslandskap. Annars är Björkö den av kom-
munens öar som har störst andel skog. 

I Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun 
har fyra områden med naturvärden identifierats 
och inventerats inom, eller i direkt anslutning 
till, FÖP:ens geografiska område: Björkemossen, 
Björkös östra kustlinje, Björkös västra kustlinje 
samt mosaiklandskap mellan Kölvik och Troll-
vik. Områdena är mer utförligt beskrivna i kom-
munens Naturvårdsprogram. 

Under arbetet med FÖP Björkö har två kom-
pletterande naturinventeringar (2015 och 2022) 
genomförts för de södra och sydvästra delarna 
av FÖP:ens geografiska område. Syftet med ut-
redningarna har varit att ytterligare studera och 
identifiera naturvärden inom FÖP:ens område. 
Utredningen från 2015 visar att den sydvästra 
delen av FÖP:ens geografiska område inhyser 
naturvärden med naturvärdesklass 3. Utred-
ningen från 2022 visar att stora delar av den 
södra delen av FÖP:ens geografiska område in-
hyser naturvärden med ett påtagligt värde, med-
an andra delar inom området bedöms inhysa ett 
visst naturvärde (för en detaljerad beskrivning 

av utredningarna, se bilaga 4 Naturvärdesinven-
tering Björkö och bilaga 5 Kompletterande na-
turvärdesinventering FÖP Björkö).

Landskap

Björkö har ett omväxlande landskap. Den 
långsträckta ön kan delas in vertikalt genom 
att följa den kedja av bergshöjder och höga kala 
berg och se till området väst respektive öst om 
bergskedjan. I öst finns dalgångar med odlings-
bar mark, då bergen skyddar dalgångarna från 
havsvindar. Det gör att området till sin karak-
tär upplevs som småskaligt och varierande med 

Typsektion över Björkös landskapskaraktärer och dess förhållande till varandra och topografiska skillnad.

Naturvärden på Björkö i kommunens naturvårdsprogram.

Teckenförklaring
Klass1
Klass2
Klass3

N
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sin annorlunda flora och fauna, i jämförelse med 
resterande Björkö. I väst ger bergsryggen och 
närvaron av de gråa stenklipporna ett annat ut-
tryck i form av ett blåsigt, kargt och i stort sett 
enhetligt landskap. Området sluttar från de inre 
delarna av Björkö ned mot kusten i väst. De hög-
sta områdena ligger på cirka 50 meter över havet.

Bristen på högre vegetation i kombination med 
större mer flacka områden gör att siktlinjer och 
vyer från området blir vidsträckta. När det gäller 
vyer och utblickar från kringliggande områden 
bedöms området ha stort värde för den upplevda 
landskapsbilden på Björkö.

Björkö består av olika landskapstyper och land-
skapskaraktärer. I kommunens kulturmiljöpro-
gram delas Öckerö kommun in i tre landskapsty-
per - inre skärgård, mellanskärgård och yttre 
skärgård. En landskapstyp är ett område som 
har en generell uppbyggnad och kan därför före-
komma på flera olika ställen, till exempel slätt-
landskap och älvdalar. 

Utifrån landskapstyperna har sex stycken land-
skapskaraktärer eller karaktärsområden iden-
tifierats på Björkö. Landskapskaraktärer skil-
jer sig från landskapstyper då de har en direkt 
koppling till en avgränsad geografisk plats. Var-
je landskapskaraktär har olika styrkor, brister, 
möjligheter och risker som behöver beaktas vid 
en exploatering (se vidare i bilagan Landskapsa-
nalys FÖP Björkö).

De primära landskapskaraktärerna som kunnat 
identifieras på Björkö är: hällmark med ljung/

kala platåer, skogsbeklädd höjd, mosaikland-
skap, fjort/dalgångslandskap, strandzon och tät-
ort och hamn (se kartbild nedan och typsektion 
på föregående sida).

Hällmark med                                     
ljung/kala platåer

Skogsbeklädd                                         
höjd

Mosaiklandskap

Fjord/dalgångs                                   
landskap

Strandzon

Tätort &                                                 
hamn

Övergripande karta med lanskapskaraktärer på Björkö.

NATURVÄRDEN
Ett område med naturvärde avser miljöer som har större betydelse för djur och växter än vårt vanliga pro-
duktionslandskap (så som brukade åkrar och skogar eller tätorter). Det kan till exempel handla om ett vat-
tendrag, en våtmark, ett öppet dike, en åkerholme, eller ett ovanligt skogsbestånd. Dessa naturområden har 
betydelse för att öka variationen i landskapet och det är viktigt för den biologiska mångfalden att denna typ 
av områden blir fler.

Klass I ”Unika naturvärden” och Klass II ”Höga naturvärden” (höga eller unika naturvärden) motsvarar ”eko-
logisk särskilt känsliga områden” enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Ofta förekommer en eller flera 
rödlistade arter. Dessa miljöer är svåra eller omöjliga att återskapa. 

Klass III ”Naturvärden” är områden med naturvärden som inte kunnat konstateras som höga, men som ändå 
har stor betydelse på lokal nivå och för spridning av arter och variation i landskapet. Vid naturvärdesinven-
teringar kan även lass IIII ”Visst naturvärde” används som ett tillägg. Områden med klass IIII har viss positiv 
betydelse för biologisk mångfald, naturvärdesklassen behöver dock inte vara av betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå. 

N
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Avgränsning FÖP Björkö
Temperaturreglering
Kulturlandskap
Spridningskorridorer
Pollination
Kolbildning
Höga naturvärden

Flödesreglering

Teckenförklaring

Karta med utpekade 
ekosystemtjänster på Björkö N
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Grönstrukturer och ekosystemtjänster  

Som ett följduppdrag till kommunens översikts-
plan arbetar kommunen med att upprätta en 
Grönstrukturplan. Grönstrukturplanen ska visa 
kommunens avsikter för bevarande och utveck-
ling av kommunens grönstrukturer inom kom-
munens tätbebyggda områden. Grönstruktur-
planen är ett styrdokument som ska fortsätta att 
gälla parallellt med FÖP:en efter att den upprät-
tats och antagits.

I arbetet med grönstrukturplanen har delar av 
Björkö inventerats och olika ekosystemtjänster 
kartlagts. Ekosystemtjänster är de funktioner 
hos ekosystem som gynnar människor, det vill 
säga upprätthåller eller förbättrar människors 
välmående och livsvillkor. Genom att kartlägga 
kommunens grönstruktur och ekosystemtjäns-
ter har kommunen goda möjligheter att säker-
ställa ekologisk och biologisk mångfald.  

En utveckling av kommunens grönstruktur kan 
bidra till att både skapa och säkerställa upple-
velsevärden för människor, men även att bidra 
till att exempelvis skapa naturliga lösningar för 
hantering av dagvatten. 

Kulturmiljö och fornlämningar

Det finns ett antal olika sorters spår av äldre 
tiders byggande och näringsliv på Björkö; jord-
bruksmiljöer, fiskelägen, fiskeindustri och mili-
tärområden. På sina ställen finns även de sten-
hägnader som en gång markerat gränsen mellan 
byarnas ägor kvar. Den äldre jordbruksbebyg-
gelsen är speciell för Björkös historia. Miljöer-
na är även unika för Öckerö kommun eftersom 
omvandlingen har varit mer utbredd på de andra 
öarna.

Inom FÖP-området är tre kulturmiljöer utpeka-
de: Björkö Västergård/Bångegård, Björkö Sör-
gård och Björkö hamn. I tätorten har bebyggel-
setrycket varit ganska lågt jämfört med Hönö 
och Öckerö. Kulturmiljöerna är relativt välbeva-
rade och införlivade i bebyggelsen, men i ham-
nen är många bostadshus ombyggda på ett sätt 
som inte tar hänsyn till kulturhistoriska värden. 
Flera välbevarade byggnader finns även utanför 
kulturmiljöerna.

Som kommunens mest höglänta ö var det här 
de tidigaste bosättningarna skapades. Björkö 
hade de bästa förutsättningarna för bosättning 
och nio stenåldersboplatser har återfunnits just 

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun
Teckenförklaring

Fastighetsytor
Kulturmiljö Björkö

Kulturmiljöer på Björkö.

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun
Teckenförklaring

Fastighetsytor
Kulturmiljö Björkö

Utredningsområde, arkeologisk utredning steg 1. 
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Gröna kopplingar, badplatser och hamnar 
på Björkö.
Bild: Öckerö kommun

Viktiga kopplingar

Avgränsning FÖP Björkö
Natur- och motionsslingor

Teckenförklaring
© Lantmäteriet, © Öckerö kommunSkala 1:10 000 (A3)
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här. Ingen av de kända fornlämningarna inom 
FÖP-området är dock av sådant värde att de är 
upptagna i kulturmiljöprogrammet. 

Under arbetet med FÖP Björkö har en arkeolo-
gisk utredning steg 1 genomförts på sydvästra 
Björkö. Vid utredningen kunde flera stengärds-
gårdar konstateras i utredningsområdet. Direkt 
öster om utredningsområdet påträffades ett 
sjömärke i form av en kummel på ett krönläge.

Närmare beskrivningar av kulturmiljöer på 
Björkö finns i kommunens Kulturmiljöprogram 
som går att hitta på kommunens hemsida.

Strandskydd

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid 
hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Syf-
tet med strandskydd är dels att bevara goda livs-
villkor för djur- och växtliv, såväl på land som i 
vatten, men även att långsiktigt trygga förutsätt-
ningarna för allmänhetens friluftsliv. Det gene-
rella strandskyddet sträcker sig 100 meter upp 
på land och lika långt ut i vattnet från strand-
kanten. På en del håll är strandskyddet upphävt, 
exempelvis inom delar av tätorter. Från och med 
den 1 december 2014 omfattas Öckerö kommun 
av utökat strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 
Det innebär att strandskyddet är utökat till 200 
eller 300 meter, exempelvis längs stora delar av 
norra Björkö.  

Dispens från strandskyddet kan ges för ett om-
råde i en detaljplan om det finns särskilda skäl 
för detta. Vissa områden i kommunen som är av-
satta som utbyggnadsområde i översiktsplanen 
är undantagna det utökade strandskyddet. Ett 
av dessa utbyggnadsområden finns på sydvästra 
Björkö, där det generella strandskyddet på 100 
meter behölls för att möjliggöra en framtida be-
byggelse.

Rekreation och friluftsliv

Områdena på östra och norra Björkö är en stor 
tillgång för Björköborna då de erbjuder stora 
möjligheter till friluftsliv och rekreation. Arbets-
gruppen Björkö outdoor som är en del av Björkö 
samverkansgrupp/Björkö samhällsförening har 
identifierat och markerat upp flertalet av de na-
turleder och slingor som löper i naturen på norra 
och östra Björkö med skyltar. Även den västra 
delen av Björkö, inom Södra Samhället, används 
för närrekreation. 

Strandskydd på Björkö. Bild: Öckerö kommun

Teckenförklaring
Strandskydd 0-100 m
Utvidgat Strandskydd 100-300 m

Inom tätortsområdet finns viktiga kopplingar 
vad gäller vandringsleder och stigar som i mar-
kanvändningskartan för FÖP Björkö är identi-
fierade. Dessa är viktiga att bevara och utveckla 
ur ett folkhälsoperspektiv för att naturen fortsat 
ska vara tillgänglig för Björköbor i framtiden. På 
Björkö finns också flertalet badplatser som alla 
har en viktig funktion i att stärka kopplingen 
mellan land och hav.  

N
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp

Vattenförsörjning
Göteborgs stad levererar hela Öckerö kommuns 
behov av dricksvatten. Från förbindelsepunkter-
na sker överföring via ledningar till Hönö res-
pektive Björkö och därefter vidare till övriga öar 
i kommunen. 

På södra Björkö fördelas flödet mot Öckerö, 
Kalvsund och Björkö samhälle. På norra Björkö 
fylls två närbelägna högreservoarer. Vid eventu-
ell avbruten leverans av vatten finns det ett antal 
djupborrade brunnar som fungerar som reserv-
system. Dessa brunnar ska kunna försörja vissa 
öar med rent vatten under cirka två veckors tid 
och leverera 50 liter vatten per person och dygn. 

Ökad vattenförbrukning i framtiden medför 
högre flöden i befintligt ledningsnät. Detta kan 
medföra högre tryckförluster och i vissa fall om-
byggnadsbehov, både vad det gäller ledningsnät 
och anläggningar.

Angående vattenförsörjning arbetar kommunen 
kontinuerligt i mellankommunala och regionala 
samarbeten. Där ingår till exempel arbete med 
en framtida regional plan för dricksvattenför-
sörjning. 

Spillvatten
Öckerö kommuns avloppsnät är kopplat till tre 
avloppsreningsverk. Ledningssystemet avle-
der med god marginal torrvädersflöden, men 
vid kraftiga regn finns det risk för bräddningar, 
främst inom Björkö tätort. Kommunen har en åt-
gärdsplan för att reducera påverkan från neder-
bördsberoende tillskottsvatten och inläckage av 
havsvatten i ledningssystemet. 

På Björkö finns inget avloppsreningsverk utan 
Björkös avlopp förs via sjöförlagda ledningar till 
Hönö Pinans reningsverk. Pinans reningsverk är 
kommunens största och är idag dimensionerat 
för 16 000 personer. Pinans reningsverk är byggt 
med mekanisk, biologisk och kemisk rening. 
Ledningsnätets kapacitet är i det närmaste fullt 
utnyttjat, varför det pågår ett saneringsarbete i 
form av att minimera inträngande av regn- och 
havsvatten.

Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-
12-12 (§ 125) att Pinans avloppsreningsverk ska 

byggas ut i två etapper för att kunna omhänderta 
planerad exploatering i Öckerö kommun på lång 
sikt. I ett första skede byggs reningsverket ut till 
att kunna omhänderta 20 000 PE (personekvi-
valenter) och i ett eventuellt andra skede till 25 
000 PE. Avloppsreningsverket ska även kom-
pletteras med en ny utloppsledning. Tidplanen 
är att reningsverket ska vara utbyggt och färdig-
besiktigat andra kvartalet år 2026. 

Dagvatten
Delar av kommunens verksamhetsområde för 
VA är utbyggt med dagvattenledningar. Led-
ningarna är byggda enligt äldre standard och är 
i många fall underdimensionerade enligt dagens 
standard. 

Avfallshantering

Kommunen är tillsammans med 10 andra väst-
svenska kommuner delägare i de regionala åter-
vinnings- och avfallsbolagen Renova AB och Re-
nova Miljö AB. 

Den kommunala avfallshanteringen omfattar 
idag hushålls-, affärs-, kontors-, bygg-, och in-
dustriavfall samt skrot och farligt avfall. Åter-
vinning sker av tidningar, kylmöbler, elektronik, 
batterier samt förpackningar gjorda av glas, kar-
tong, hårdplast, wellpapp samt metall. 

På Björkö finns en bemannad återvinningscen-
tral (ÅVC) och en obemannad återvinningssta-
tion på den södra delen av ön utanför FÖP:ens 
geografiska område. 

Kommunens miljöenhet bedriver miljötillsyn 
över avfallshanteringen. Kommunens arbete 
med att hantera och förebygga avfall styrs och 
regleras genom kommunens avfallsplan Göte-

Björkö återvinningscentral. 
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borgsregionen minskar avfallet, samt   kommu-
nens renhållningsordning - lokala föreskrifter 
för avfallshantering i Öckerö kommun.  

Masshantering

Enligt översiktsplan Utblick Öckerö  inriktas 
kommunens hantering av jord- sten- och berg-
massor genom kretsloppsriktigt utförande. På 
Björkö finns ett behov av en masshanterings-
plats för att minska behovet av långa transporter 
och att ta tillvara resurser effektivt. I ÖP pekas 
södra Björkö (söder om FÖP:ens avgränsnings-
område), i anslutning till återvinningscentralen, 
ut som område för tillfällig masshanteringsplats.  

Ett viktigt kompletterande alternativ till långva-
rig masshanteringsplats är att exploatören per 
projekt åläggs att lösa masshantering inom sin 
fastighet.

MILJÖ- OCH RISKFAKTORER 

Klimatförändringar

Stigande vatten
Björkö är en relativt kuperad ö och tätortsområ-
det berörs således inte i någon större utsträck-
ning av den stigande vattennivån inom en över-
skådlig tid. Undantagen är vattendraget vid 
Sörgårds kile, Framnäs färjeläge, södra Skar-
viksvägen samt Björkö hamn. På dessa platser 
kommer det i framtiden att krävas åtgärder för 
att förhindra vattennivån från att sträcka sig in 
i tätorten. Åtgärdsområde har markerats i mar-
kanvändningskartan för FÖP Björkö och stigan-
de vattennivåer har i processen kring FÖP:en va-
rit viktigt att beakta. Se karta på nästa uppslag. 

Skyfall
En hållbar utveckling kräver att det, redan i tidigt 
skede av planeringen, tas hänsyn till klimatför-
ändringar som orsakar stigande havsnivå samt 
ett allt större antal skyfall med stor regnvolym/
regnintensitet, vilka inte kan hanteras genom 
dimensionering av kommunens ledningssystem.

Under arbetet med FÖP Björkö har en skyfalls-
utredning upprättats. I utredningen kartläggs 
avrinningsvägar och riskområden inom FÖP:ens 
avgränsningsområde där åtgärder krävs för att 
minska översvämningsrisken vid extrem neder-
börd (återkomsttid på 100 år med klimatfaktor 

1,25). På Björkö har ett antal områden identifie-
ras där åtgärder krävs avseende skyfall. Se kart-
bilder nedan. 

Vattenutbredning och djup för planområde B3 på Björkös syd-
västra sida vid ett
klimatanpassat 100-årsregn för befintlig situation. Obs gam-
mal avgränsning av B3. Bild: Atkins

Översvämningsutbredning och djup för planområde H1 - Björkö 
hamn vid ett klimatanpassat 100-årsregn för befintlig situation.
Bild: Atkins

N
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Beräknade stigande havsnivåer på Björkö.

© Lantmäteriet, © Öckerö kommunSkala 1:10 000 (A3)
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Trafikbuller

Buller är den miljöstörning som berör störst an-
tal människor i Sverige, barn såväl som vuxna, 
och den vanligaste källan till buller är trafiken. 
Buller uppfattas inte som livshotande på sam-
ma sätt som många andra miljöstörningar, men 
påverkar i betydande utsträckning vår hälsa och 
möjlighet till en god livskvalitet. Undersökning-
ar visar på samband mellan ökande ljudnivåer 
och upplevd trötthet, stress samt risk för hjärt- 
och kärlsjukdom. 

Under 2009 gjordes en översyn över utsatta tra-
fikmiljöer i Öckerö kommun. Utredningen visar 
att de fastigheter som är mest utsatta för vägtra-
fikbuller främst finns på Hönö och Öckerö - längs 
med Hälsövägen, Hönövägen, Öckerövägen samt 
Norgårdsvägen. Björkö är alltså inte utsatt för 
trafikbuller i samma grad. Däremot går det inte 
att utesluta att riktvärdet på 55 dB(A), för vissa 
bostäder utmed Skarviksvägen, inte överskrids.

Luftföroreningar

Arbetet med att få till en bättre luftkvalitet styrs 
både av lagkrav i form av miljökvalitetsnormer 
(MKN) och av politiska mål genom miljömålet 
”Frisk luft”. För att kunna bevaka att normer-
na inte överskrids samarbetar Öckerö kommun 
i luftvårdsfrågor med andra kommuner inom 
Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen. Se-
naste beräkningarna som gjordes 2012 visade att 
MKN (år, dygn och timme) och miljömål (år och 
timme) överskrids över vattnet mellan Kalvsund 
färjeläge och Framnäs utanför FÖP:ens geogra-
fiska område. Inom FÖP:ens område bedöms 
Således överskrids miljömålen även på sydväs-
tra Björkö.

Transporter av farligt gods 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen 
och föremål som på grund av sina kemiska eller 
fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, 
hälsa, miljö eller egendom vid transport. 

Skarviksvägen som sträcker sig från färjeläget 
i sydöst till hamnen i nordväst klassas som en 
”farligt gods-väg”. Detta beror på att det trans-
porteras bensin, diesel, gasol och ammoniak 
till Björkö hamn. I praktiken innebär detta att 
det vid en eventuell trafikolycka med farligt 
gods-transport finns risker för större konsekven-
ser av olyckor där läckage kan orsaka explosion 
och spillbrand. Dessa ämnen kan även påverka 

såväl människor och miljön på ett negativt sätt. 

Översvämningsutbredning och djup för planområde U2 
(numera U2 och B2) och J2 (numera C1) vid ett klimatanpassat 
100-årsregn för befintlig situation. OBS gamla avgränsningar 
av planområdena.Bild: Atkins

Översvämningsutbredning och djup för planområde B1 vid ett 
klimatanpassat 100-årsregn för befintlig situation. Bild: Atkins
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Förorenad mark

Inom FÖP Björkös avgränsningsområde finns tre 
stycken områden som genom pågående och/eller 
historiska utsläpp från verksamheter bedöms ha 
förorenad mark. Dessa markytor ska analyseras 
genom provtagning innan de tas i anspråk för 
exploatering, då det eventuellt kan finnas rester 
av föroreningar. 

Björkö hamn (1) ingår i Länsstyrelsens EBH-
stöd (nationell databas över förorenade områ-
den) för förorenade/potentiellt förorenade om-
råden och har riskklass 2, vilket är den näst 
högsta riskklassen. Inom fastigheterna bedrivs 
hamnverksamhet och drivmedelsverksamhet. 
Det är troligt att området har förhöjda halter av 
tennorganiska föreningar, Irgarol, Diuron, pet-
roleumprodukter, metaller, alifater, aromater, 
polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och po-
lyklorerade bifenyler (PCB). Föroreningarna kan 
förekomma både i mark och sediment. 

På Björkös sydvästra sida finns en gammal 
minkfarm (2). Förutom DDT och lindan kan föl-
jande ämnen ha använts i minkfarmen i syfte 
att bekämpa skadedjur, loppor och löss: dimilin 
(diflubensuron), etotal (cypermetrin), talliums-
ulfat, warfarin, bly, fotogen och kloroform. Det 
kan även finnas förhöjda halter av kväve och fos-
for (näringsämnen) från gödsel som uppkommit 
av minkverksamheten. Även målarfärger, oljor, 
lösningsmedel och rengöringsmedel kan ha an-
vänts i verksamheten. 

Inom idrottsområdet på Björkö (3) finns en 
konstgräsplan med granulat av fragmenterade, 
återvunna bildäck (SBR-gummi). Kemikalie-
inspektionens rapporter visar att granulat från 
återvunna däck kan innehålla högaromatiska 
oljor som innehåller polycykliska aromatiska 
kolväten (PAH), ftalater, fenoler samt metaller 
såsom zink, bly, koppar, krom etc. Verksam-
heten har rutiner för att förhindra att granulatet 
sprids, men det kan fortsatt finns viss risk för 
förhöjda halter av ovan nämnda ämnen. 

Som ett följduppdrag till kommunens heltäckan-
de översiktsplan ska en handlingsplan för föro-
renad mark tas fram. Planen ska kartlägga och 
analysera förorenade områden. Planen ska även 
innehålla förslag på arbetssätt och prioritering 
utifrån bedömd hälso- och miljörisk, kostnad, 
pågående markanvändning och kommande ex-
ploateringar.

Radon

Öckerö kommun är genrellt sett ett lågriskom-
råde när det gäller markradon. Ett undantag är 
dock Björkö där radiumhalterna genomgående 
är något högre än på övriga undersökta öar. I ra-
donriskbedömningen för Öckerö kommun från 
1993 är hela Björkö antingen normalriskområde 
eller högriskområde där granitisk gångbergart 
finns. Radonhalten i marken på ön varierar kraf-
tigt beroende på markförhållandena på platsen. 
Fysisk planering i ett högriskområde ska genom 
tekniska åtgärder minimera utsattheten för ra-
don och ansvaret i en detaljplan- eller bygglovs-
hantering ligger hos exploatören/byggherren. 
Utbyggnadsområdet på sydvästra Björkö ligger 
inte i anslutning till högriskområde och förmo-
das därför vara ett normalriskområde. 

1

Siffrorna markerar potentiellt förorenade områden inom FÖPs 
avgränsningsområde. Bild: Öckerö kommun 
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Ammoniak

År 2002 genomfördes en riskutredning, av en 
konsult för Björkö is-verk, som fastställde att 
stora mängder ammoniak finns i is-huset i ham-
nen på Björkö. Denna riskutredning innehåller 
inte några faktiska värden eller tekniska lösning-
ar på problemet, men is-husets verksamhet har 
sedan dess minskat kraftigt då de stora fiskebå-
tarna idag har egna is-maskiner. Bedömningen 
från räddningstjänsten är således att ingen ny 
utredning behöver göras. 

Övriga miljöstörande verksamheter

I enighet med miljöbalken finns det verksam-
heter där miljötillsyn krävs. Sjömacken i Björkö 
hamn är en sådan verksamhet som är under mil-
jötillsyn av kommunen. 
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