
 

 

 

 
Öckerö 2018-08-29 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunfullmäktige 
 

Tid och plats Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 5 september 2019 kl. 
18.15, i Stora salen på Nimbus, Öckerö, Björnhuvudsvägen 49 
 
Förmöten:  Öckeröalliansen i Bryggan, Nimbus 
 Socialdemokraterna i Skäret, Nimbus 
                    Miljöpartiet i Tornet, Nimbus 

  
ÄRENDEN 1. Upprop  

 2. Val av justerare  

Helena Söderbäck, 
förbundsdirektör 

3. Besök från Göteborgsregionens kommunalförbund och 
Business Region Göteborg 

 

 4. Valärenden och avsägelser från kommunala uppdrag Bilaga 

Per Karlbäck, 
 

5. Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300  Bilaga 

Rikard Sporre 6. Antagande av detaljplan för Tärnvägens industriområde, del 
av Heden 1:229 och 1:300 

Bilaga 

Petter Leyman 7. Antagande av detaljplan för Björkö 3:35 m.fl. Bilaga 
Per Karlbäck 8. Arrende inom Hönö 2:384, Hönö Hembygdsförening  Bilaga 
 9. Revidering av kommunstyrelsens reglemente  Bilaga 
 10. Revidering av socialnämndens reglemente  Bilaga 
 11. Förslag till reviderad förbundsordning till 

Göteborgsregionens kommunalförbund 2019  
Bilaga 

 12. Val av nämndemän till Göteborgs tingsrätt Bilaga 
 13. Svar på motion om öppna bibliotek och ökad läslust Bilaga 
 14. Svar på motion om bibliotekarier på hembesök Bilaga 
 15. Svar på motion om att alla barn har rätt till kultur Bilaga 
 16. Svar på motion om kultur- och idrottsgala i Öckerö kommun Bilaga 
 17. Svar på motion om att pröva intraprenad som driftsform Bilaga 
 18. Svar på motion om servering av svenskt kött Bilaga 
 19. Svar på motion om valfrihet och klimatansvar Bilaga 
 20. Anmälan av medborgarförslag om att införa 

lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik  
Bilaga 

 21. Anmälan av medborgarförslag om stöd till naturstig på Källö-
Knippla 

Bilaga 

 22. Mötet avslutas  

 
 
  Ingvar Svensson  Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via webb-TV på kommunens Youtube-kanal. 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 168 Dnr 0061/17    
   
 

Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300 
 
Ärende 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtagan-
den/fördelning av kostnader samt är en förutsättning för detaljplanens anta-
gande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti. 
Bilaga - Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300. 

 

 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2019-08-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck, Petter Leyman 
Ärende: Detaljplan för Tärnvägens industriområde 
Diarienummer: 0061/17   

 

Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunfullmäktige att anta exploateringsavtalet 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtaganden/fördelning 
av kostnader samt är en förutsättning för detaljplanens antagande. 
 
Beredning 
Möten har hållits där exploatören och kommunen haft möjlighet att framföra 
synpunkter och önskemål. Allmänt är avtalet utformat för att passa aktuell 
detaljplan. 
 
Ekonomi 
- 
 
Bedömning 
Avtalet följer gällande riktlinjer 
 
Bilagor 
Exploateringsavtal 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
………………………………………..                                          …………………………………… 
Gull-Britt Eide                                                                    Urban Olsson 
Kommundirektör                                                               Samhällsbyggnadschef 
 
Datum 2019-08-14                                                            Datum 2019-08-14 
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Mellan Öckerö kommun (org. nr 212000-1280) genom kommunstyrelsen, 475 80 
Öckerö, nedan kallad kommunen och Svedholm Fastighets AB (556748-0461), Aröds 
Industriväg 15, 422 43 Göteborg, nedan kallat exploatören har upprättats följande 
 
 

EXPLOATERINGSAVTAL 
 
 
Avseende genomförande av detaljplan för industriändamål på Pinan.  Delar av 
fastigheterna som berörs av planen omfattas av markanvisningsavtal med exploatören. 
 
 
  
1 ORIENTERING, SYFTE 
Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för Del av Heden 1:229 och 1:300, 
antagandehandling. Eftersom antagandehandlingen inte är färdigställd vid detta avtals 
undertecknande har ett koncept till plankarta bifogats, se bilaga A. Parterna är dock 
överens om att det är de planhandlingar som antas av kommunfullmäktige som ska 
utgöra bilaga A till detta avtal. Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att uppföra 
ny industribebyggelse m.m. 
 
 Avtalet avser att reglera exploatörens och kommunens enskilda och gemensamma 
ansvar inom området avseende allmän plats, VA anläggning, övriga anläggningar inom 
kvartersmark samt väg och parkeringsfrågan m.m. Avtalsområdet redovisas nedan: 
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2 GILTIGHET 
Detta exploateringsavtal är giltigt endast under förutsättningar som följer: 
 

• dels att exploateringsavtalet antas av kommunfullmäktige i Öckerö kommun 
genom beslut som vinner laga kraft. 

• dels att detaljplan enligt ovan antas av kommunfullmäktige i Öckerö kommun 
genom beslut som vinner laga kraft. 

 
 
3 FASTIGHETSBILDNING 

  
Exploatören ansöker om fastighetsbildning och bekostar fastighetsbildningsåtgärder.  
 

Marköverlåtelse 
 
Kommunen överför genom avstyckning mark till exploatören enligt nedan: 

 
Köpeskillingen tas fram genom värdering av oberoende fastighetsvärderare. 
 
   
4 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 

Allmän platsmark 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för utbyggnad och framtida drift samt underhåll av allmän plats. Allmän plats är 
gata, gc-väg och natur enligt detaljplan. 
 
Exploatören bekostar sin andel (50%) av åtgärder inom allmänplats som krävs för 
genomförande av detaljplanen. Gatukostnadsersättning utgår enligt punkt 5. Om möjligt, kan 
parterna enas om att Exploatören utför arbetena i egen regi i samband med Exploatörens 
utförande av anläggningarna inom kvartersmarken. 
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Anläggningar innanför kvartersmark 
Exploatören ansvarar för utbyggnad och bekostar erforderliga tekniska utredningar 
samt anläggningar för VA, dagvatten och vägar m.m. inom kvartersmark. 
 
Exploatören ansluter anläggningar för vatten och spillvatten samt dag- och 
dräneringsvatten till det kommunala VA-nätet via anslutningspunkten i vägen.  
 
Exploatören skall erlägga anläggningsavgift enligt vid anslutningstillfället gällande VA-
taxa.  
 
 Geoteknik 
Exploatören ansvarar för att erforderliga geotekniska undersökningar inför 
byggnation utförs. Om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas 
inför detta en riskanalys.  
 

Övriga tekniska utredningar 
Utöver de tekniska utredningar/undersökningar som har genomförts under 
detaljplanearbetet och tillhör detaljplanen, ansvarar och bekostar exploatören för 
eventuellt tillkommande utredningar i samband med bygglov. 
 
 El- och teleledningar 
Exploatören ska samråda med eldistributören angående förutsättningarna för 
anslutning till elnätet. Motsvarande gäller anslutning till telenätet. Kommunen 
bekostar inte utbyggnad eller flytt av el- eller telenät. 

 
 Bygglovsavgift  
Exploatören skall, enligt gällande taxa betala de bygglovsavgifter som förorsakas av 
uppförandet av lokaler och bostäder inom exploateringsområdet. Planavgift tas ut i 
samband med bygglovsavgiften. 
  

Information 
Exploatören skall utan kostnad för kommunen kontinuerligt informera allmänheten 
med skyltar på plats om pågående projektering och byggnadsarbeten. 
 
 Skydd och tillgänglighet 
Innan exploatering påbörjas skall exploatören kontakta samhällsbyggnad/gata för att 
säkerställa framkomlighet för trafik och övrig tillgänglighet till allmänna anläggningar 
samt tillse att trafiksäkerhet kan upprätthållas. 
 
Arbeten och transporter kommer att genomföras inom detaljplanelagt och tättbebyggt 
område för vilket allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön gäller. 
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5 Kostnadsersättningar 
Om parterna inte enas om att Exploatören utför arbetena i egen regi, bekostar Exploatören sin 
andel (50%) av åtgärder inom allmän plats som föranleds av detaljplanen avseende gata, gc-
väg och natur. Ersättningen betalas när utbyggnaden av allmänna platser är färdigställd. En 
tidplan för utbyggnaden görs i samband med projekteringen. Ersättning utgår med 
kommunens faktiska kostnader inklusive projekteringskostnader. Ersättningen slutregleras då 
samtliga arbeten avslutats och godkänd slutbesiktning är genomförd. På 
gatukostnadsersättning utgår ingen moms. 
 
   
6 Övriga villkor 
 
 Överlåtelse av avtalet  
Exploatören får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal på 
annan utan att först inhämta kommunens skriftliga medgivande. 
 
 Tillstånd  
Exploatören ska utverka och bekosta alla för arbetena erforderliga tillstånd. 
 
 Tidplan 
Arbetena får startas först när beslut om antagande av detaljplan vunnit laga kraft. 
Fastighetsbildning skall vara genomförd innan slutbesked kan ges. 
 

 Kostnadsansvar vid utebliven detaljplan/exploateringsavtal 
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller andra 
kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning av detta avtal, om 
kommunen beslutar att inte anta detaljplanen och/eller detta exploateringsavtal eller  
om detaljplanen ändras eller upphävs efter överklagande. Exploatören är inte skyldig att 
ersätta kommunen för utredningskostnader eller andra kostnader, utfört arbete eller i 
övrigt med anledning av detta avtal eller planarbete om Exploatören inte, av någon 
anledning, skulle genomföra exploateringen enligt avtalet. 
 
 Tvist  
Tvist mellan Kommunen och Exploatören med anledning av detta avtal skall i första 
hand hänskjutas till medling. Medling skall ske i enlighet med Göteborgsklausulerna om 
medling. Avslutas medlingen utan att tvisten i sin helhet lösts, och parterna inte kan 
enas som att tvisten skall avgöras av en skiljeman enligt Göteborgsklausulerna om 
skiljeförfarande, skall tvist avgöras av allmän domstol. 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
Öckerö 2019-08-  Öckerö 2019-08- 
För ÖCKERÖ KOMMUN För Exploatören 
 
 
 
________________________________________________ 
Urban Olsson  Willy Svedholm  
Samhällsbyggnadschef                        Svedholm Fastighets AB 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 171 Dnr SB 0061/17 

  
 

 

   
Antagande av detaljplan för Tärnvägens industriområde, 

del av Heden 1:229 och 1:300 

 
Ärende 
Syftet är antagande av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig med översikts-
plan Utblick Öckerö – En inblick i framtiden och bedöms inte medföra bety-
dande miljöpåverkan, men då planen anses vara av allmänt intresse så bedrivs 
planarbetet ändå med ett utökat förfarande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2019. 
Bilaga 1 – Granskningsutlåtande 
Bilaga 2 – Planbeskrivning  
Bilaga 3 – Plankarta 
Bilaga 4 – Samrådsredogörelse 
Bilaga 5- Utredningar 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 

27 § (SFS 2010:900).  

Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna 
mindre redaktionella justeringar innan antagande i kommunfullmäktige. 

 

 
 



        

 

Öckerö 2019-08-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Petter Leyman 

Ärende: Antagande av detaljplan för Tärnvägens industriområde,  
del av Heden 1:229 och 1:300 

Diarienummer: SB 0061/17 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker antagandehandlingar daterade 2019-07-17 gällande detaljplan 
för Tärnvägens industriområde, del av Heden 1:229 och 1:300, och föreslår att kommunfull-
mäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 § (SFS 2010:900).  
Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre redaktion-
ella justeringar innan antagande i kommunfullmäktige. 

Ärende 
Syftet är antagande av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig med översiktsplan Utblick 
Öckerö – En inblick i framtiden och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, men då 
planen anses vara av allmänt intresse så bedrivs planarbetet ändå med ett utökat förfarande. 

Planekonomi 
Planarbete och tekniska utredningar förenade med planarbetet har bekostats av kommunen. 
Planavgift kommer att debiteras vid bygglov. Exploateringsavtal kopplade till planens ge-
nomförande finns och reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och respektive exploatörs 
ansvar avseende genomförandefrågor. 

Planens syfte 
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena är att 
åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administrat-
ion och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det 
andra är att skapa förutsättningar för fler att resa kollektivt genom en utökning av kommu-
nens pendelparkeringskapacitet.  
 
Hönö Pinans utpräglade karaktär som verksamhetsområde och den strategiska placeringen nära 
färjeförbindelsen till fastlandet gör platsen särskilt lämpad för denna typ av utveckling. Avsikten 
med planförslaget är att komplettera verksamhetsområdet genom att möjliggöra för en utvidg-
ning av befintliga verksamheter och expandera kommunens viktigaste pendelparkering. 
 
 



 
 

 
 

Bakgrund 
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2015-01-27 (KS § 36) och kom-
munfullmäktige 2015-02-19 (KF § 5). Beslut om planstart fattades av kommunstyrelsen 
2017-04-25 (KS § 105). Planen har varit ute på samråd under perioden 2 juli – 26 augusti 
2018, samt granskning under perioden 26 april – 17 maj 2019. 

Bedömning 
Detaljplanen möjliggör ytterligare etablering av lokala industriverksamheter och arbetstill-
fällen industriverksamheter i direkt anslutning till ett befintligt industriområde. Kommunen 
har markanvisningsavtal med en intressent som har en pågående verksamhet inom Pinans 
industriområde, vilken innehåller bilverkstad med service och reparationsmöjligheter. In-
tressenten vill utvidga verksamheten med bilbesiktning, tvätthall, försäljning, administration 
och möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Bilprovning och tvätthall för egentvätt av per-
sonbilar saknas helt i kommunen och tillgången till auktoriserade serviceverkstäder är brist-
fällig. Möjligheten att uträtta sådana ärenden lokalt innebär en utökad service för kommu-
ninvånarna och kan bidra till en minskning av trafiken på väg 155, eftersom flertalet resor i 
detta syfte idag företas utanför kommungränsen. De nya arbetstillfällen verksamheten be-
döms kunna generera har goda förutsättningar att tillsättas med lokal arbetskraft, vilket 
skulle få ytterligare positiva effekter för kommunen. 
 
Planförslaget möjliggör även för en omlokalisering av Västtrafiks befintliga bussdepå och 
tvätthall på Hönö Pinan. Resultatet av en sådan flytt skulle frigöra nödvändiga ytor för att ut-
öka kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö Pinan. Sambandet är viktigt och av 
stort allmänt intresse eftersom åtgärden skulle kunna främja kollektiva transporter och 
minskad biltrafik på väg 155 genom mindre utpendling från kommunen. Diskussioner om 
förutsättningarna för ett fastighetsbyte pågår mellan Öckerö kommun och Västtrafik. 
 
 
 
 
Petter Leyman    Andreas Beutler      
Planarkitekt    Plan- bygg- och miljöchef 
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Inledning
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena 
är att åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhö-
rande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att 
bedriva teknisk utbildning. Det andra är att skapa förutsättningar för fler att resa 
kollektivt genom en utökning av kommunens pendelparkeringskapacitet. Hönö 
Pinans utpräglade karaktär som verksamhetsområde och den strategiska place-
ringen nära färjeförbindelsen till fastlandet gör platsen särskilt lämpad för denna 
typ av utveckling. Avsikten med planförslaget är att komplettera verksamhetsom-
rådet genom att möjliggöra för en utvidgning av befintliga verksamheter samt för 
en utvidgning av kommunens viktigaste pendelparkering.

De nya arbetstillfällen planen bedöms kunna generera har goda förutsättningar 
att tillsättas med lokal arbetskraft, vilket skulle få positiva effekter för kom-
munen. En utökad service och möjligheten att uträtta ärenden lokalt istället för 
utanför kommungränsen kan också bidra till en minskning av trafiken på väg 
155. Planförslaget möjliggör även för en omlokalisering av Västtrafiks befintliga 
bussdepå och tvätthall på Hönö Pinan. Resultatet av en sådan flytt skulle frigöra 
nödvändiga ytor för att utöka kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö 
Pinan. Sambandet är viktigt och av stort allmänt intresse eftersom åtgärden skul-
le kunna främja kollektiva transporter och minskad biltrafik på väg 155 genom 
mindre utpendling från kommunen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2 juli - 26 
augusti 2018, samt granskning under tiden 26 april - 17 maj 2019. Planhandling-
arna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hemsida och på kommunens 
anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits på kommunens anslagstavla 
och hemsida samt annonserats i ortstidningar. Underrättelse om granskning har 
anslagits på kommunens anslagstavla och hemsida.
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Sammanfattning av synpunkter
Totalt har 13 yttranden inkommit under granskningstiden.  
Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarie-
nummer SB 0061/17).

Synpunkter från statliga och regionala myndigheter
• Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att främja kollektiva trans-

porter och minskad biltrafik på väg 155. Länsstyrelsen anser också att det är 
god hushållning med kommunens markresurser och lämpligt att lokalisera 
miljöstörande verksamheter i anslutning till annan miljöstörande verksamhet.  
 
Länsstyrelsen påpekar i granskningsyttrandet att ytterligare information 
behövs för att kunna göra en slutlig bedömning om skäl för upphävande av 
strandskyddet. Öckerö kommun har efter granskningen lämnat kompletteran-
de material och Länsstyrelsen har utifrån detta bedömt att det finns godtag-
bara särskilda skäl för upphävande av strandskyddet. Den kompletterande 
informationen redovisas i avsnittet om strandskydd i planbeskrivningens del 
om detaljplanens innebörd och konsekvenser. 

Länsstyrelsen lämnar också råd avseende att inte häva strandskydd på allmän 
plats, samt råd om bebyggelsefritt avstånd från väg 155 i egenskap av led för 
farligt gods.

• Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget. 

• Trafikverket anser att det är av yttersta vikt att driftsavtal för gemensamt dike 
längs med väg 155 tecknas innan planen går till antagande, samt att eventuella 
åtgärder på vänstersvängfält på väg 155 inte bör göras förrän behovet i realite-
ten uppstår.

• Statens Geotekniska Institut (SGI) ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att 
stabilitetsförhållandena har beaktats på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI 
har därför ingen erinran mot planförslaget.

• Sjöfartsverket har inget att erinra mot planförslaget.

• Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig.
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Synpunkter från övriga
• Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad anser sammantaget att detaljplanen 

inte leder till någon ökning av trafiken på väg 155, vilket är positivt ur Göte-
borgs synvinkel. Göteborgs stad har därför inget att erinra mot detaljplanen.

• Stadsdelsnämnden Västra Hisingen anser att det är positivt att nya arbets-
tillfällen tillskapas och understryker vikten av att förslaget inte ska förvärra 
trafiksituationen längs den del av väg 155 som går genom Torslanda.

• Västtrafik är positiva till att kommunen ser över möjligheten att utöka befintlig 
pendelparkering på Pinan, men påpekar att storleken på en ny bussdepå inom 
planområdet och depåns funktioner måste detaljstuderas för att säkerställa 
lämpligheten. Detta gäller även behovet av nödvändig kapacitet för elektrifiera-
de bussar samt antal parkeringsplatser för personal. När det gäller ett fortsatt 
arbete som tar sikte mot eventuella fastighetsöverlåtelser mellan kommunen 
och Västtrafik, måste det säkerställas att planförslaget är genomförbart ur 
ekonomiskt hänseende.

• VGR Västfastigheter har i egenskap av ny fastighetsägare för Västtrafiks fastig-
heter i stort samma synpunkter som Västtrafik gällande förslagets ekonomiska 
och fastighetsrelaterade aspekter.

• Miljöenheten vid Öckerö kommun har inget att erinra mot detaljplanen under 
förutsättning att rekommendationerna i dagvattenutredningen efterföljs

• Fastighetsägare Heden 1:440 och 1:459 har synpunkter på den illustrerade 
alternativa placeringen av kopplingen till en eventuella framtida gång- och 
cykelväg mellan Hönö Pinan och Öckerö.

• Fastighetsägare Heden 1:403 har synpunkter på den illustrerade alternativa 
placeringen av kopplingen till en eventuella framtida gång- och cykelväg mel-
lan Hönö Pinan och Öckerö, samt på hur området kan komma att påverkas 
under byggnation.
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Utredningar
Inga ytterligare utredningar har tillkommit efter granskning. Efter samråd ut-
fördes följande utredningar/kompletterande utredningar i syfte att förbättra och 
förtydliga planförslaget:

Trafikutredning
Trafikutredning Tärnvägens industriområde 2019-04-05 (Atkins). Utredningen 
omfattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen 
(väg 155), samt analys av planförslaget/planområdet med avsikt på trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och framkomlighet, både inom området och i anslutning till in- och 
utfarter. Utredningen konstaterar att det finns goda förutsättningar att genomföra 
detaljplanen i enlighet med förslaget. Den tillkommande trafik som planförslaget 
kan komma att alstra innebär en rekommendation om att vänstersvängfältet vid 
korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen förlängs med ca 15 meter. 

Trafikutredningen omfattar följande:

• Framkomligheten i korsningen Tärnvägen - väg 155 analyseras och eventuell 
påverkan redovisas. Beräkningar och analyser görs i förhållande till resultatet 
av trafikanalys Öckerö kretsloppspark.

• Åtgärdsförlag för att säkerställa framkomlighet till planområdet
• En analys görs avseende trafiksäkerhet i anslutning till in- och utfarter
• Analys/kontroll av möjligheten att disponera planområdet för den planerade 

verksamheten, med avseende på trafik
• Kontroll av ytbehov för bussdepå
• Eventuella åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet

Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd, Öckerö Kommun 
(2018-05-30, Rev. 2019-04-09). Lokaliseringsutredningen uppdaterades efter 
samråd i syfte att anpassas till det reviderade planförslaget i granskning.
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Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas i sin 
helhet nedan, tillsammans med förslag till bemötande och eventuell åtgärd.

Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att hushålla med marken 
och planlägga för verksamheter i eller i närheten av befintliga industriområden. 
Länsstyrelsen är vidare positiv till att kommunen vill stärka noden för kollektiva 
transporter på Hönö pinan.

Länsstyrelsen anser dock att kommunen behöver tydligare motivera varför pågå-
ende verksamhet inte kan tillgodoses utanför området.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör strandskydd behöver komplet-
teras för att detaljplanen ska kunna accepteras och länsstyrelsen inte ska ta in 
detaljplanen för prövning.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Strandskydd
Länsstyrelsen bedömning är att särskilt skäl punkt 5 i 7 kap 18 c miljöbalken, 
Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, är godtagbart för att upphäva strandskyddet för 
pendelparkering och/eller bussdepå i planområdets östra del. Enligt illustrationen 
ovanför plankartan.
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I området som strandskyddet upphävs för pendelparkering eller bussdepån behö-
ver markanvändning regleras i plankartan med T1 och P. Det är inte godtagbart 
att ange annan markanvändning som kontor, detaljhandel och industri i området 
där strandskyddet ska upphävas med det angivna särskilda skälet.

Länsstyrelsen bedömer att särskilt skäl punkt 4 i 7 kap 18§ c, Behövs för att 
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan tillgodoses utanför 
området, möjligen kan vara godtagbart för att upphäva strandskyddet enligt hu-
vudförslaget som visas i illustrationen ovanför plankartan. Uppgifterna är dock 
inte tillräckliga för att kunna utesluta att utvidgningen av verksamheten inte kan 
ske utanför det strandskyddade området.

Följande information behöver kompletteras för att Länsstyrelsen ska kunna göra 
en slutlig bedömning:

1. Det behöver tydligare framgå varför utvidgningen av verksamheten behöver 
ske i närområdet av det befintliga verksamhetsområdet. Resonemanget ska 
ske från verksamhetens perspektiv och inte med argument om vilken eventu-
ell samhällsnytta utvidgningen skulle medföra. Att verksamheten redan har 
en etablerad kundkrets kan ha betydelse. I planbeskrivningen anger ni (kom-
munen): ”Eftersom verksamheten redan är etablerad på Hönö Pinan är det 
också ur ett kund- och näringslivsperspektiv viktigt att utvidgningen sker 
inom närområdet”. Detta behöver utvecklas ytterligare. Det behöver också 
framgå hur länge verksamheten har funnits på platsen. På vilket sätt kommer 
de olika verksamhetsområdena att samarbeta och vara beroende av varandra 
på så sätt att de behöver vara geografiskt nära varandra?

2. Behovet av ytan som verksamheten behöver för att utvidgas måste preciseras. 
Ytan som ingår i markanvisningsavtalet har ingen betydelse i sammanhanget. 
Det behöver tydligt framgå hur många kvadratmeter som behövs för de speci-
fika delverksamheterna som beskrivs i planhandlingarna.

3. Det måste framgå varför inte verksamheten kan utvidgas i det oexploaterade 
området strax söder om 155:an. 

Särskilda skäl som inte är godtagbara för att upphäva strandskyddet

Länsstyrelsens bedömning är att särskilt skäl punkt 2 i 7 kap 18 c miljöbalken, 
Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering ligger 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, inte är godtagbart i det aktuella 
fallet. 

Tärnvägen som är placerad mellan planområdet och strandlinjen har inte en till-
räckligt avskiljande effekt. Väg 155 ligger inte mellan planområdet och strandlin-
jen och är inte aktuell att titta närmare på för bedömning av detta särskilda skäl.
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Länsstyrelsen bedömning är att särskilt skäl punkt 5 i 7 kap 18 c § miljöbalken, 
Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, inte är godtagbart för alternativ utformning av 
detaljplanen med bussdepån/parkering på västra sidan i planområdet. Anled-
ningen till att det särskilda skälet inte är godtagbart är för att behovet av bussde-
på kan tillgodoses till största delen utanför det strandskyddade området på den 
östra delen av planområdet.

Länsstyrelsens kompletterande yttrande avseende strandskyddet
Öckerö kommun har efter granskning av detaljplanen lämnat kompletterande 
material och information till Länsstyrelsen avseende särskilda skäl för upphävan-
de av strandskyddet (se avsnittet om strandskydd i planbeskrivningens del om 
detaljplanens innebörd och konsekvenser för en fullständig redogörelse).  
Länsstyrelsen har med utgångspunkt från informationen kompletterat sitt 
granskningsyttrande enligt följande: 

”Naturavdelningens bedömning är att särskilt skäl punkt 4 (7 kap 18 c Miljöbal-
ken) är godtagbart för den västra delen av planområdet och särskilt skäl punkt 
5 (7 kap 18 c Miljöbalken) är godtagbart för den del som är inom området för 
bussdepån enligt illustrationen på plankartan i granskningsskedet. 

Markanvändningen för det västra området behöver dock regleras på plankar-
tan. Det är inte godtagbart att anlägga bussdepå och/eller pendelparkering 
i den västra delen eftersom de kan placeras i den östra delen som till största 
delen är utanför strandskyddet. I det västra området där strandskyddet avses 
upphävas med särskilt skäl punkt 4 föreslås att markanvändningen ändras till 
verksamhet istället för industri, detaljhandel, kontor ,bussdepå ,parkering och 
parkering för cykel och moped.”

Synpunkter på granskningshandlingarna

Råd enligt PBL och MB
Strandskydd på allmän plats
Strandskyddet bör inte upphävas inom allmän plats som gångväg, gata eller 
cykelväg. Eftersom Länsstyrelsen inte har varit tydlig på denna punkt i samråds-
skedet av detaljplanen kommer Länsstyrelsen inte ta upp planen för prövning av 
enbart den anledningen.

Risker/ bebyggelsefritt avstånd
Kommunen har med hjälp av räddningstjänsten gjort en riskbedömning med 
hänsyn till transporter av farligt gods på väg 155 samt omkringliggande verksam-
heters hantering av acetylen. Planbestämmelser har införts på plankartan som 
reglerar utrymningsvägar samt friskluftsintag. I övrigt hålls enligt planbeskriv-
ningen ett skyddsavstånd på 30 meter till väg 155 genom prick- och korsmark. 
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Detta avstånd är dock räknat från närmaste körbanas mitt. Länsstyrelsen anser 
att det bebyggelsefria avståndet bör räknas från närmaste vägkant. Vid nybygg-
nation bör kommunen generellt eftersträva att detta uppfylls. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Dagvatten
Trafikverket och kommunen har preliminärt enats om upplägg för gemensam 
skötsel och ansvarsfördelning av diket längs väg 155. Trafikverket anser att det är 
av yttersta vikt att samsyn nås och driftsavtal tecknas innan planen går till anta-
gande. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2019-05-14.  

Kommunens kommentar
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Kommunen noterar att Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att 
hushålla med marken och planlägga för verksamheter i eller i närheten av 
befintliga industriområden, samt att kommunen vill stärka noden för kollek-
tiva transporter på Hönö pinan.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ - Strandskydd 
Nedan redovisas kommunens svar på Länsstyrelsens yttrande i gransk-
ningsskedet. Avsnittet om strandskydd i planbeskrivningens del om de-
taljplanens innebörd och konsekvenser innehåller en utförlig redogörelse av 
kommunens ställningstagande samt av de särskilda skälen för upphävande 
av strandskyddet. Avsnittet innehåller även en beskrivning av den planerade 
utvecklingens påverkan på strandskyddets syften, samt alternativa platser i 
närområdet som kan uppfylla dessa syften.

Särskilda skäl som kan vara godtagbara för att upphäva strandskyddet 

Särskilt skäl, punkt 4: Området behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. 
Planbeskrivningen har kompletterats med den information Länsstyrelsen 
ansett sig behöva för att kunna göra en slutlig bedömning om upphävan-
de av strandskydd utifrån detta skäl. Det kompletterande materialet har 
stämts av med Länsstyrelsen mellan granskning och antagande. Länssty-
relsen har med utgångspunkt från kompletteringen bedömt att särskilt skäl 
enligt punkt 4 är godtagbart, under förutsättning att markanvändningen 
för planområdets västra del inte möjliggör bussdepå eller pendelparkering. 
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Plankartan justeras därför inför antagande och kvartersmarken delas in i 
två användningsområden, där bussdepå för kollektivtrafikfordon och pen-
delparkering endast möjliggörs i planområdets östra del. Kommunen väljer 
dock att bortse från Länsstyrelsens förslag att ändra markanvändningen i 
planområdets västra del till Z Verksamhetsområde.

Särskilt skäl, punkt 5: Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
Plankartan justeras inför antagande och kvartersmarken delas in i två 
användningsområden, där bussdepå för kollektivtrafikfordon och pendel-
parkering endast möjliggörs i planområdets östra del. Kommunen noterar 
Länsstyrelsens bedömning att detta skäl är godtagbart för den del som 
berörs av strandskydd inom området för bussdepån enligt illustrationen på 
plankartan i granskningsskedet.     

Särskilda skäl som inte är godtagbara för att upphäva strandskyddet

Särskilt skäl, punkt  2: Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen. 
Kommunen noterar Länsstyrelsens ställningstagande och stryker särskilt 
skäl punkt 2 inför antagande. Detta eftersom det finns övriga godtagbara 
särskilda skäl för ett upphävande av strandskyddet inom planområdet. 

Särskilt skäl, punkt 5: Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
Länsstyrelsen bedömning är att detta skäl inte är godtagbart för en alterna-
tiv utformning av detaljplanen med bussdepån/parkering på västra sidan i 
planområdet. Plankartan justeras därför inför antagande och kvartersmar-
ken delas in i två användningsområden, där bussdepå för kollektivtrafikfor-
don och pendelparkering endast möjliggörs i planområdets östra del.

 
Råd enligt PBL och MB - Strandskydd på allmän plats 
Kommunen noterar att Länsstyrelsen inte avser att pröva planen av denna 
anledning, men väljer ändå att följa Länsstyrelsens råd. Plankartans adminis-
trativa bestämmelse om upphävt strandskydd tas därför bort på allmän plats 
gata samt gång- och cykelväg och gäller därmed endast inom kvartersmark.

Råd enligt PBL och MB - Risker/ bebyggelsefritt avstånd 
Noterat.

Synpunkter enligt annan lagstiftning - Dagvatten 
Noterat. Se även kommentar till Trafikverkets yttrande.
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Lantmäteriet
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget 
att erinra. 

Kommunens kommentar
Noterat.

Trafikverket

Ärende 
Trafikverket har av Öckerö kommun fått ovan rubricerade ärende för granskning. 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra utbyggnad av verksamheter för indu-
stri, försäljning och teknisk utbildning samt att möjliggöra bussdepå och tvätthall 
för bussar. Ny bussdepå och tvätthall möjliggör en större pendelparkeringskapaci-
tet på annan plats. 

Planområdet är i direkt anslutning till den statliga väg 155 Göteborgsvägen för 
vilken Trafikverket är väghållare. Väg 155 är utpekad som en del av det funktio-
nellt prioriterade vägnätet med avseende på dagliga personresor samt kollektiv-
trafik. 

Tidigare samråd
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2018/74864), daterat 
2018-08-21. Då påpekades bland annat behov av vidare diskussioner mellan kom-
munen och Trafikverket kring principer för hur dagvatten från planområdet ska 
hanteras. Det påpekades även att plankartan bör kompletteras med utfartsförbud 
mot väg 155 och att kommunen skulle redovisa hur korsningspunkten väg 155/
Tärnvägen förväntas påverkas. Sedan samrådet har kommunen och Trafikverket 
fortsatt diskuterat dagvattenfrågan.

Synpunkter 

Dagvatten 

Trafikverket och kommunen har preliminärt enats om upplägg för gemensam sköt-
sel och ansvarsfördelning av diket längs väg 155. Trafikverket anser att det är av yt-
tersta vikt att samsyn nås och driftsavtal tecknas innan planen går till antagande. 

Trafik

Kommunen har sedan samrådsskedet uppdaterat trafikutredning för korsnings-
punkten mellan väg 155 och Tärnvägen. Trafikutredningen rekommenderar att 
vänstersvängfält på väg 155 förlängs för att möjliggöra fler vänstersvängande. 
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Trafikverket ser att möjlighet finns att i framtiden förlänga vänstersvängfältet om 
behov uppstår. Det bör dock inte göras förrän behovet i realiteten uppstår då det 
kan påverka befintligt kollektivtrafikkörfält negativt. Trafikverket kommer om 
behovet uppstår att ta upp frågan om eventuellt vänstersvängfält eller motsvarande 
lösning.

Kommunens kommentar
Dagvatten 
Ett avtal som reglerar dikets funktion, skötsel och ansvarsområden tas fram 
och undertecknas inför planens antagande. Hanteringen av dagvatten inom 
planområdet redovisas i övrigt utförligt i planbeskrivningen.

Trafik 
Trafikutredningen visar på ett möjligt scenario utifrån kända faktorer vid 
planens framtagande, men planförslaget innehåller inga tvingande åtgär-
der angående väg 155. Eventuella åtgärder på vänstersvängfält på väg 155 
vidtas därför inte förrän behovet i realiteten uppstår.

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Yttrade över granskningshandling
Yttrande avser detaljplan för Tärnvägens industriområde del av Heden 1:229 och 
1:300, Hönö, Öckerö kommun. Statens geotekniska institut (SGI) har från Öckerö 
kommun erhållit rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande 
avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggnings- 
och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. SGI har ti-
digare i samrådsskedet lämnat ett yttrande på planförslaget. Yttrandet är daterat 
2018-08-29, SGI dnr: 5.2-1806-0450.

Erhållit underlag
• Planbeskrivning med tillhörande plankarta upprättad av Öckerö kommun, 

daterad 2019-04-09.
• Geotekniskt PM med tillhörande MUR, Tärnvägen, Öckerö kommun, daterad 

2018-05-30

SGI:s ställningstagande i granskning
Planförslaget har från geoteknisk säkerhetssynpunkt inte ändrats jämför med 
samrådsskedet. SGI:s ställningstagande i samrådsyttrande kvarstår således (se 
nedan).



Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Granskningsutlåtande 2019-07-17   |   Dnr 0061/17

Sida 14/26

SGl:s ställningstagande i samråd
”Planområdet är beläget mellan Göteborgsvägen (väg 155) och Tärnvägen, strax 
sydväst om Hönö Pinans industriområde och ca 300 meter väster om Hönö 
Pinans fä1jeläge. Enligt översänd geoteknisk utredning utgörs området huvud-
sakligen av berg i dagen. I den västra delen av planområdet som delvis består 
av en utfylld vik visar utförda sonderingar att jorddjupen varierar mellan 4 
och 6 meter. Jordprofilen i detta området består av fyllning ovan lösa sediment 
av gyttja och siltig sand, skikt med lera har även påträffats. För att klarlägga 
stabilitetsförhållanden för planen har säkerheten för vägen i väster studerats. 
Beräkningarna visar att stabiliteten för vägen med marginal överstiger erfor-
derlig säkerhetsfaktor varvid konsulten i sin rapport anser att stabiliteten är 
tillfredställande för planområdet. SGI gör med översänt material ingen annan 
bedömning. Noteras bör att det i Geoteknisk PM framgår att marken mellan 
fastmarksområdet och vägen har en låg bärighet och är sättningskänslig. I 
rekommendationskapitlet lyft det fram att det är särskilt stor risk för skadliga 
differenssättningar om delar av byggnaden grundläggs på berg och andra delar 
på undergrund med lösa sediment. 

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att stabilitets-
förhållandena har beaktats på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI har således 
ingen erinran gentemot planförslaget.”

Kommunens kommentar
Kommunen noterar att SGI fortsatt anser att stabilitetsförhållandena från 
geoteknisk säkerhetssynvinkel har beaktats på ett för planskedet lämpligt 
sätt.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande och har inget att erinra 
kring nu föreslagen detaljplan.

Kommunens kommentar
Noterat.

Havs- och vattenmyndigheten
Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att 
myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet.

Kommunens kommentar
Noterat. 
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Övriga

Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad

Ärendet och stadsbyggnadskontorets bedömning
Göteborgs stad har fått Öckerö kommuns förslag till detaljplan för Tärnvägens in-
dustriområde på remiss. Stadsledningskontoret har delegerat remissen till stads-
byggnadskontoret som i sin tur varit i kontakt med representanter från trafikkon-
toret och stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen för att höra deras synpunkter. 
Stadsdelen Västra Hisingen kommer att lämna ett eget yttrande på remissen.

Den mellankommunala fråga som är viktigast i detta hänseende är om detaljpla-
nen på Tärnvägen kan påverka trafiksituationen på väg 155 negativt. Med denna 
plan kan fler få pendelparkeringsplats än idag och kollektivtrafiken ges bättre 
framkomlighet. Planen medger också fler arbetstillfällen inom Öckerö och nya 
servicefunktioner för bilägare som nu saknas, t.ex. bilbesiktning, tillkommer. 
Sammantaget torde denna detaljplan inte leda till någon ökning av trafiken på 
väg 155, vilket är positivt ur Göteborgs synvinkel. Göteborgs stad har därför inget 
att erinra mot detaljplaneförslaget för industriområdet på Tärnvägen, Öckerö 
kommun.

Kommunens kommentar
Kommunen noterar stadsbyggnadskontorets yttrande om planförslagets 
positiva effekter i form av nya arbetstillfällen och åtgärder för att minska 
trafiken på väg 155 på fastlandssidan.

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen

Ärendet
Stadsdelsnämnden har givits möjlighet att yttra sig över granskning av detaljplan 
vid Tärnvägen på Hönö. Svarstiden är 26 april – 17 maj 2019.  

Bakgrund
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstad-
komma verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och 
försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. 
Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans 
pendelparkering genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå 
och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet. Planområdet är beläget 
mellan Göteborgsvägen (väg 155) och Tärnvägen, strax sydväst om Hönö Pinans 
industriområde och ca 300 meter väster om Hönö Pinans färjeläge. 
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Förvaltningen
Nämnden tillstyrkte detaljplanen genom delegationsbeslut 2018-08-06. I svaret 
som även blev Göteborgs stad svar framfördes bland annat:

”Det är positivt att nya arbetstillfällen tillskapas. En utökad service ger möjlighet 
att uträtta ärenden lokalt vilket kan minska trafiken på väg 155. Planförslaget 
möjliggör en ny gång- och cykelbana som kan ansluta till befintlig gång och cykel-
väg. Från förvaltningens sida vill vi understryka vikten av att Öckerö kommun ar-
betar för att trafiksituationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbättras 
i samband med nybyggnationen.”

Sedan dess har Länsstyrelsen beslutat att tillskriva (Dnr 400-10450-2019. Beslut 
2019-03-18) Göteborgs stad och Öckerö kommun angående vikten av att trafik-
situationen längs vägen måste lösas innan mer bebyggelse tillåts. Förvaltningen 
understryker vikten av att detta sker innan ny bebyggelse uppföres.

Länsstyrelsen tillskriver följande: 
”I all planering med påverkan på trafiken på väg 155 delen Gossbydal, korsningen 
med Flyghamnsvägen – Lilla Varholmen måste kommunerna Öckerö kommun 
och Göteborgs stad tydligt redovisa sin mellankommunala samordning och 
enighet avseende konsekvenser för trafiken och åtgärder utmed väg 155. Redovis-
ningen ska vara skriftlig och omfatta mer än att deltagande sker i åtgärdsvalsstu-
dien Väg 155, Torslanda- Öckerö och att trafikutvecklingen på väg 155 diskuteras 
mellan kommunerna i Samhällsbyggnadsrådet (SBR).

Länsstyrelsen kommer fortsättningsvis lyfta frågor om mellankommunal sam-
ordning och ansvar för konsekvenser avseende trafikbelastning på väg 155 mellan 
Gossbydal, korsningen med Flyghamnsvägen – Lilla Varholmen i rådgivning och 
granskning. Saknas välgrundade överenskommelser mellan kommunerna och 
Trafikverket kopplat till konsekvenser i genomförandet av planer, kommer Läns-
styrelsen överväga att överpröva detaljplaner som bidrar till ökad trafikbelast-
ning, fram tills dess lösningar finns på plats.”

Kommunens kommentar
Kommunen noterar förvaltningens yttrande om planförslagets positiva 
effekter i form av nya arbetstillfällen och åtgärder för att minska trafiken på 
väg 155 på fastlandssidan. Den enskilda detaljplanen ska enligt Länsstyrel-
sen kunna visa på åtgärder som inte förvärrar trafiksituationen på väg 155. 
Kommunen anser att aktuellt planförslag visar på sådana åtgärder och att 
förslaget därmed inte kommer påverka trafiksituationen på väg 155 negativt. 
Tvärtom så kan ett genomförande av detaljplanen bidra till minskad trafik 
på väg 155 på fastlandssidan (delen Gossbydal, korsningen med Flyghamns-
vägen - Lilla Varholmen). 
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I övrigt så anser kommunen att även om en enskild detaljplan ska visa på 
åtgärder som inte förvärrar trafiksituationen på väg 155, så kan den enskil-
da planen inte ensam bära ansvaret för en tydlig och skriftlig redovisning av 
den övergripande mellankommunala samordningen mellan Öckerö kommun 
och Göteborgs stad. En sådan får istället ske inom ramen för pågående åt-
gärdsvalsstudie för väg 155 och de politiska beslut som kan komma att fattas 
som ett resultat av denna. Öckerö kommun deltar fortsatt aktivt i åtgärds-
valsstudien. 

Västtrafik
Västtrafik hävdar fortsatt att den befintliga bussdepån (nedan ”Depå 1”) på 
Hönö är vällokaliserad, med avseende på det korta avståndet till både färjeläget, 
bussterminalen samt Västtrafiks / Västfastigheters fastighet (nedan ”Kontoret”) 
med byggnad för personal, administration, trafikledning, pausutrymmen.

Det nu föreslagna depåläget (nedan ”Depå 2”) är något sämre lokaliserat. Kopp-
lingen mellan depån och bussterminalen respektive Kontoret blir sämre. Storle-
ken på Depå 2 och dess funktioner måste detaljstuderas i det kommande, för att 
säkerställa dess lämplighet.

Depå 2 medför sannolikt att bussarna, i samband med bussrörelser mellan upp-
ställningsplatser och tvätthall, måste köra ut från depån och trafikera Tärnvägen 
för att sedan köra in igen på depån. Västtrafik har tagit del av trafikutredningen 
som gjorts där det påpekas att det finns en problematik med att servicepersonal 
inte har tillstånd att köra bussarna på det allmänna vägnätet, vilket skulle inne-
bära att utkörning på Tärnvägen skulle vara omöjlig. Västtrafik håller med om 
utredningens utlåtande om att tillstånd måste lösas så separat in/utfart kan be-
hållas. Konflikten med gång-och cykeltrafikanter bedöms enligt trafikutredning-
en som icke problematisk. Om antalet gång-och cykeltrafikanter ökar bör andra 
lösningar för att behålla trafiksäkerhet för mjuka trafikanter och framkomlighet 
för buss studeras.

Depåverksamhet innebär också krav på tillräckligt antal P-platser för bilar samt 
även för cyklar, mopeder, MC. Nyckeltalet är krav på en (1) bilplats/buss. Det 
innebär behov av ca 16 bilplatser. I den mån behovet inte kan lösas på Depå 2 
måste P-platser säkerställas på rimligt avstånd från depån. Västtrafik ser inte att 
befintliga skisser vad gäller utformning av ny depå har plats både för uppställning 
av buss och parkering för personal. Dialog måste föras om var personalparkering 
i så fall kan rymmas.

Västtrafik ser positivt till att kommunen har justerat användningsområden inom 
kvartersmark. Det gör att detaljplanen medger flexibilitet i utformningen av 
depån. Det kan även bli intressant att diskutera eventuellt läge för depå i västra 
delen av planområdet.
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Kollektivtrafikens behov av uppställningsplatser för bussar på depån är inom nu-
varande planeringshorisont är 16 bussplatser (8 st 15 meter, 8 st 12 meter), Försla-
get avseende Depå 2 har en maximalt möjlig yta. I det fall det i kommande detalj-
studier visar sig medge otillräckligt antal uppställningsplatser måste förekomsten 
av kompletterande ytor, företrädesvis inom avstånd ca 100-150 meter utredas och 
säkerställas.

I utvecklingen av kollektivtrafiken och de behov som är relaterade till densam-
ma är det angeläget med hög grad av flexibilitet. I kommunen kommer ett nytt 
trafikupplägg för kollektivtrafiken etableras under 2020 där lokalresande möj-
liggörs. Öckerö kommer framöver även ingå i zon A för Västtrafiks biljettpriser 
vilket kommer sänka tröskeln till att ta bussen hela vägen från hemmet. Behovet 
av pendelparkering kommer fortsatt finnas, eventuellt kan behovet dock minska i 
och med ovanstående faktorer.

Vid en eventuell flytt av depån är tillräcklig el-kapacitet en viktig fråga då upp-
handlad fordonsflotta med trafikstart 2020 delvis kommer att vara elektrifierad.

Ekonomi
I det fortsatta arbetet, som tar sikte mot fastighetsöverlåtelser mellan parterna, 
måste säkerställas att projektet är genomförbart ur ekonomiskt hänseende. Väst-
trafiks utgångspunkt är att en ersättningslokalisering med motsvarande kapacitet 
och funktioner inte ska belasta kollektivtrafiken inom VGR. Fortsatta diskussio-
ner måste föras mellan Västtrafik, Västfastigheter och Öckerö kommun.

Kommunens kommentar
Kommunen anser fortsatt att Västtrafik/Västfastigheter är en viktig part för 
utvecklingen av Pinans industriområde i stort och att en etablering av deras 
verksamhet inom planområdet skulle bidra positivt till planförslaget som 
helhet. Anpassningen av planområdets ytor sker inom ramen för planför-
slagets övergripande syfte, vilket är en utveckling av verksamhetsområdet 
Pinan. Detta kan medföra vissa begränsningar när det handlar om möjlig-
heten att tillgodose särskilda verksamheters behov. Säkerhetsavståndet till 
väg 155 utgör också en begränsning i hur planområdet kan användas och 
disponeras. 

Kvartersmarken har inför antagande delats upp i två användningsområden, 
vilket medför att en alternativ lokalisering av bussdepå inte längre är möjlig 
inom planområdets västra del. Kommunen bedömer ändå, delvis med stöd 
i trafikutredningen, att planförslaget svarar upp mot Västtrafiks behov och 
därmed möjliggör för en ny lokalisering av bussdepå inom planområdets 
östra del. Detta gäller även behovet av laddningsmöjligheter för elektrifierade 
fordon, vilket möjliggörs genom planbestämmelse som medger komplement-
byggnader i form av anläggning för teknisk försörjning inom planområdet. 
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Beträffande tillräckligt antal parkeringsplatser för personalfordon så finns 
möjligheter att avtala om sådana även utanför planområdet, i anslutning till 
befintlig pendelparkering på Pinan.

Exploateringsavtal med Västtrafik och Västfastigheter kommer inte att teck-
nas inför planens antagande. Ekonomiska och fastighetsrelaterade frågor 
mellan kommunen och Västtrafik/Västfastigheter hanteras istället genom 
överenskommelser och avtal efter planens antagande. Kommunen äger all 
mark inom planområdet och innehar även huvudmannaskapet för allmän 
plats i förslaget. Kommunen har därmed full rådighet över med vem eller 
vilka parter som förhandlingar angående markförsäljning görs, samt hur 
utvecklingen av området ska ske.  

VGR Västfastigheter
Västtrafik AB har den 18 december 2018 överlåtit fastigheterna Öckerö Heden 
1:401 samt 1:402 till Västra Götalands Läns Landsting (VGR), org. nr. 232100-
0131 genom förvaltningen Västfastigheter. Fastigheterna har tillträtts den 1 janu-
ari 2019. VGR har genom Västfastigheter till följd av fastighetsöverlåtelserna tagit 
del av ovan nämnda förslag till detaljplan.

Öckerö kommun har i planförslaget, som prioriterat alternativ att omlokalisera 
befintlig bussdepå till östra delen av planområdet, vilket skulle frigöra mark för 
en expansion av pendelparkeringen. Som ett alternativ, i händelse av att tillstånd 
inte ges för bilverksamhet på västra delen av planområdet på grund av strand-
skyddet, finns enligt kommunen möjlighet att byta plats på verksamheterna. Dvs 
förlägga bussdepån på västra delen av planområdet.

Västtrafik har i dialog med kommunen och under samrådsskedet framhållit att 
”den befintliga bussdepån (nedan ”Depå 1”) på Hönö är vällokaliserad, med avse-
ende på det korta avståndet till både färjeläget, bussterminalen samt Västtrafiks 
fastighet (nedan ”Kontoret”) med byggnad för personal, administration, trafikled-
ning, pausutrymmen.

Det nu föreslagna depåläget (nedan ”Depå 2”) är något sämre lokaliserat. Kopp-
lingen mellan depån och bussterminalen respektive Kontoret blir sämre. Storle-
ken på Depå 2 och dess funktioner måste detaljstuderas i det kommande, för att 
säkerställa dess lämplighet.”

En omlokalisering, från befintligt läge för depån till planområdets östra alterna-
tiv, skulle innebära ett fastighetsbyte, dvs att kommunen förvärvar Heden 1:401 
av Västfastigheter och till Västfastigheter försäljer markområde inom Heden 
1:300. Skulle det västra alternativet inom planområdet bli aktuellt för ett fastig-
hetsbyte/förvärv ingår även markområde inom Heden 1:229.
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Slutsatser
Västfastigheter delar Västtrafiks uppfattning att Depå 1 har en bättre lokalisering 
än Depå 2. Depå 1 är också bättre lokaliseringsmässigt än den alternativa lokali-
seringen i västra delen av planområdet, som ligger ytterligare ca 100 meter längre 
ifrån bussterminalen och administrations- och personalfastigheten.

Det västra alternativet inom planområdet är inte studerat av Västtrafik och Väst-
fastigheter, men tycks vara ca 40-50% större än Depå 2. Det skapar möjlighet för 
fler bilplatser och medger eventuellt expansionsmöjligheter för fler bussar.

I den fortsatta diskussionen och oavsett alternativ måste den blivande lösningen 
tillgodose behovet av såväl uppställningsplatser för bussar liksom erforderligt 
antal bilparkeringsplatser. Om behoven inte tillgodoses fullt ut inom depån måste 
kompletterande utrymme säkerställas inom acceptabelt avstånd.

Tidshorisont
Västtrafik har till Öckerö framfört att behovet av utökad pendelparkering eventu-
ellt kan komma att bli mer begränsat till följd av den nya zonindelningen, vilken 
enligt nuvarande planering ska införas november 2020. Den nya zonindelningen 
gör det mer attraktivt för pendlarna att åka kollektivt från ”dörr till dörr”.

Det är därför lämpligt att avvakta och utvärdera effekterna av nya zonindelning-
en, innan en eventuell omlokalisering aktualiseras.

Ekonomiska förutsättningar
Västtrafik har i dialog med Öckerö kommun och i samrådsyttrandet framhållit 
nedanstående.

”I det fortsatta arbetet, som tar sikte mot fastighetsöverlåtelser mellan parterna, 
måste säkerställas att projektet är genomförbart ur ekonomiskt hänseende. Väst-
trafiks utgångspunkt är att en ersättningslokalisering med motsvarande kapacitet 
och funktioner inte ska belasta kollektivtrafiken inom VGR.”

Västfastigheter har, såsom fastighetsägarrepresentant, ansvar för långsiktig fast-
ighetsinvesteringsplanering inom VGR. En eventuell omlokalisering inkluderande 
fastighetstransaktioner måste vara mycket välmotiverade och följa VGRs investe-
ringsprocess och politiska intentioner.

Västfastigheter ser fram emot fortsatt god samverkan och dialog avseende ut-
veckling av kollektivtrafikens fastigheter.

Kommunens kommentar
Västtrafik AB har överlåtit fastigheterna Öckerö Heden 1:401 och 1:402 till 
Västra Götalands Läns Landsting (VGR) genom förvaltningen Västfastigheter. 
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Västfastigheter bevakar därmed i egenskap av fastighetsägare de fastighets-
relaterade aspekterna av planförslaget. Västfastigheters yttrande berör i 
stort sett samma delar som besvaras i kommunens kommentar till Västtra-
fik. Se därför kommentar till Västtrafik ovan för vidare information. 

Inför antagande är plankartans kvartersmark indelad in i två användnings-
områden, där bussdepå för kollektivtrafikfordon och pendelparkering endast 
möjliggörs i planområdets östra del. Justeringen innebär att en alternativ lo-
kalisering av bussdepån inom planområdets västra del inte längre är möjlig. 

Öckerö kommuns miljöenhet
Miljöenheten, har inget att erinra mot detaljplanen under förutsättning att 
rekommendationerna i PM dagvattenutredning (Tyréns 2018-05-30) efterföljs. 
Beroende på vilka verksamheter som kommer etableras inom detaljplaneområdet 
kan olika typer av rening komma att krävas för att säkerställa att föroreningarna 
i dagvattnet avskiljs till en godtagbar nivå.

Kommunens kommentar
Noterat.

Fastighetsägare Heden 1:440 och 1:459
Undertecknade ägare av fastigheterna Heden 1:440 och Heden 1:459 på Tärnvägen 
13 A och 13 B har nedanstående synpunkter angående ovanstående detaljplan. 

Den alternativa placeringen av gång-/cykelväg är ej genomtänkt ur trafiksäkerhets-
synpunkt eftersom fastigheternas infart och utfart kommer att korsa gång-/cykel-
vägen. Fastigheternas parkeringsplatser kommer att vara precis i anslutning till 
den tänkta alternativa gång-/ cykelvägen då det ej går att parkera på annan plats. 

I fastigheterna bedrivs industri. För att leveranser till fastigheterna ska kunna ske 
måste den alternativa gång-/cykelväg korsas. Detsamma gäller fordon som ska 
parkeras på fastigheternas mark. 

Vi har svårighet att se hur man skall kunna få till en fungerande in-/utfart från 
ovan fastigheter om man anlägger en gång-/cykelväg med de markhöjningar det 
innebär såvida det inte är tänkt att hela Tärnvägen skall höjas upp då lutningen 
idag är markant och felplanerad sedan lång tid tillbaka för både fastigheterna 
ovan samt övriga fastigheter längs Tärnvägens norra sida. Tärnvägen är dessut-
om smal och bör breddas. Detta har ej tagits med i Detaljplanen ovan. Dessutom 
parkeras/ställs ofta arbetsfordon/bilsläp av på Tärnvägen med stora problem för 
bussar, lastbilar samt personbilar att ta sig fram. 
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Vi förordar därför att Planförslagets placering av gång-/cykelvägen blir på plan-
områdets norra del (Tärnvägens södra sida) med anslutning i öster till befintlig 
gång-/cykelväg kommer att bli den gällande samt att den alternativa placeringen 
stryks i sin helhet. Tärnvägen är även i stort behov av att breddas. Breddningen 
av Tärnvägen är av största prioritet även med tanke på placeringen av en eventu-
ell Återvinningscentral vid Tärnvägens (Pinans) Industriområde då vägen kom-
mer att trafikeras av ytterligare tung trafik.

Kommunens kommentar
Planförslaget möjliggör en koppling till den eventuella framtida gång- och 
cykelväg mellan Hönö Pinan och Öckerö som föreslås i kommunens över-
siktsplan. Däremot reglerar planen inte exakt placering av denna anslut-
ning, utan det är någonting som får detaljstuderas om och när en sådan 
koppling blir aktuell. 

Illustrationens alternativa placering av en anslutning till eventuell GC-bana 
längs Tärnvägens norra sida förordas i trafikutredningen som tagits fram 
i samband med detaljplanen (Trafikutredning Tärnvägens inustriområde, 
Atkins 2019-04-05). Anledningen till att denna placering rekommenderas är 
av trafiksäkerhetsskäl, då sikten inte är lika begränsad och antalet in- och 
utfarter som behöver korsas inom planområdet blir färre. De alternativ till 
GC-anslutning som visas i illustrationen syftar dock endast till att tydlig-
göra att GC-vägen som ryms inom planområdet inte enbart är till för besö-
kande till verksamheter inom planområdet. Förslagets illustration är inte 
juridiskt bindande och har därför ingen egen rättsverkan.

Fastighetsägare Heden 1:403
Synpunkter från Caterpillar Propulsion Production AB på rubricerad detaljplan. 
Caterpillar är generellt positiva till utveckling näringsverksamheten och infra-
strukturen i Öckerö Kommun och ser positivt på projektet. 

Synpunkt 1  
Caterpillar bedriver industriverksamhet på fastigheten Heden 1 :403 som är belä-
gen rakt norr om den nu detaljplanerade ytan. Den enda tillfarten till våra industri-
lokaler är via Tärnvägen där en Gång/Cykelväg är planerad i alternativ sträckning. 

Industriverksamheten består i tillverkning av reservdelar till marinindustrin 
och vi ser en stark tillväxt i efterfrågan vilket gör att vi tror på ökade volymer de 
närmaste åren. 
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Sikten vid grinden är redan begränsad och trafiken är vid vissa tidpunkter hård. 
En gång och cykelväg som är planerad kan påverka transporter till och från pinan 
och alternativ sträckning av GC-väg norr om Tärnvägen skulle medföra direkt 
fara för oskyddade trafikanter. Vi har önskat mer plats för större fordon som skall 
in till vårt område så att dessa kommer bort från trafikerad väg och detta kom-
mer snarare att begränsa åtkomsten för oss. 

Huvudalternativet för placering av Gång- och cykelväg bedömer vi också kommer 
att påverka transporter till industrifastigheten om inte korsningen markerad i rött 
görs planskild. Detta då cykelöverfarten är placerad i nära anslutning till utfarten 
från både vår industrifastighet och den detaljplanerade ytan. 

Synpunkt 2 
Vi bedömer att en nybyggnad i den här storleksklassen kommer att ha en signi-
fikant påverkan på närområdet under byggnationstiden. Vi skulle behöva förstå 
hur tillgången till våra industrilokaler kommer att påverkas under denna tid då 
byggtrafiken kommer att dela utrymme med transporter till och från vår indu-
striverksamhet. Vi ser ett behov för nära samarbete med oss som näringsidkare 
innan de detaljerade planerna för byggnation fastställs. Vi är gärna med på plan-
möten där byggnationen diskuteras närmare.

Kommunens kommentar
För kommentar angående synpunkt 1, se svar till fastighetsägare Heden 
1:440 och 1:459 ovan.

Synpunkt 2 
Detaljplanen reglerar inte hur området påverkas under själva byggtiden. 
Detta hanteras istället under bygglovsförfarandet och det tekniska samråd 
som ingår där. Berörda sakägare får även möjlighet att yttra sig i bygglovs-
processen. 
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Revidering av förslaget inför antagande
• Plankartans kvartersmark delas in i två användningsområden. Användning-

arna industri (J), handel (H) och kontor (K) gäller fortsatt inom all kvarter-
smark, men användningarna bussdepå (T1) och parkering (P) begränsas till 
kvartersmark inom planområdets östra del. Justeringen innebär också att 
planbeskrivningens referenser till alternativa utformningar av planområdet, 
där bussdepån lokaliseras till planområdets västra del, tas bort.

• Plankartans administrativa bestämmelse om upphävt strandskydd tas bort 
på allmän plats gata samt gång- och cykelväg och gäller därmed endast inom 
kvartersmark.

• Planbeskrivningen kompletteras med ytterligare information avseende Läns-
styrelsens yttrande om upphävande av strandskyddet, speciellt med hänvis-
ning till särskilt skäl punkt 4 Miljöbalken. I övrigt sker endast mindre eller 
redaktionella ändringar i planbeskrivningen, vilka inte påverkar detaljpla-
nens syfte eller innehåll.

Bilagor
• Utdrag ur plankarta med bestämmelser

• Illustration av planförslaget

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-07-17

……………………………………………    ……………………………………………

Petter Leyman       Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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     1:300 Fastighetsbeteckning

HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun
och Trafikverket.
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     1:300 Fastighetsbeteckning

HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun
och Trafikverket.
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Bilaga 1: Utdrag ur plankarta med bestämmelser
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Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
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UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.
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ParkeringP
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kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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§

Stängsel och utfart
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m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
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Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §
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Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun
och Trafikverket.
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Bilaga 2: Illustration
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INLEDNING

BAKGRUND
Öckerö kommun är tätbefolkad och tillgången på exploaterbar mark är begrän-
sad. När kommunen utvecklas måste därför noggranna avvägningar göras vid va-
let av hur marken ska användas och hänsyn tas till vilka behov som kan komma 
att uppstå för marken i framtiden. Genom att planlägga för verksamheter i eller 
nära befintliga industriområden ökar möjligheterna att reservera andra områden 
som är bättre lämpade för annan användning. Öckerö kommun vill också bidra 
till en ökande andel resande med kollektivtrafik och underlätta transporter inom 
och utanför kommungränsen. En förutsättning för att göra detta är att utöka 
kommunens pendelparkeringar och stärka noderna för kollektiva transporter. 
Hönö Pinan på östra sidan av Hönö är ett utpräglat industriområde där kom-
munen ser att en utveckling enligt ovan är lämplig. Öckerö kommun har därför 
och med stöd i kommunens översiktsplan Utblick Öckerö - en inblick i framtiden 
beslutat att planlägga för en utvidgning av verksamhetsområdet. 

Bild: Hönö Pinans strategiska placering gör platsen särskilt lämpad för den utveckling planförslaget möjliggör.
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena 
är att åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhö-
rande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att 
bedriva teknisk utbildning. Det andra är att skapa förutsättningar för fler att resa 
kollektivt genom en utökning av kommunens pendelparkeringskapacitet. 

Hönö Pinans utpräglade karaktär som verksamhetsområde och den strategiska 
placeringen nära färjeförbindelsen till fastlandet gör platsen särskilt lämpad för 
denna typ av utveckling. Avsikten med planförslaget är att komplettera verksam-
hetsområdet genom att möjliggöra för en utvidgning av befintliga verksamheter 
samt för en utvidgning av kommunens viktigaste pendelparkering.  

Kommunen har inom planområdet markanvisningsavtal med en intressent som 
har en pågående verksamhet inom Pinans industriområde, vilken innehåller 
bilverkstad med service och reparationsmöjligheter. Intressenten vill utvidga 
verksamheten och inkludera funktioner som idag saknas inom kommunen, ex-
empelvis bilbesiktning och anläggning för egentvätt av personbilar. Möjligheten 
att uträtta ärenden lokalt innebär en utökad service för kommuninvånarna och 
bidrar även till en minskning av trafiken på väg 155. De arbetstillfällen verksam-
heten bedöms kunna generera har goda förutsättningar att tillsättas med lokal 
arbetskraft, vilket skulle få ytterligare positiva effekter för kommunen.

Öckerö kommun vill förbättra möjligheterna för kollektivtrafikresandet till och 
från kommunen. Hönö Pinan är en viktig kollektivtrafiknod men kapaciteten 
på områdets befintliga pendelparkering utgör idag en begränsning för ett ökat 
kollektivt resande. Parkeringen behöver utvidgas men tillgänglig mark för detta 
ändamål saknas i dagsläget. I anslutning till parkeringen finns en bussdepå och 
tvätthall för kollektivtrafikfordon. Planförslaget möjliggör för en omlokalisering 
av bussdepån till planområdets östra del, vilket skulle frigöra mark för en expan-
sion av pendelparkeringen. Förslaget möjliggör också för ytterligare en pendelpar-
kering inom planområdets östra del.

Planförslaget innebär att oexploaterad mark på Hönö Pinan tas i anspråk för att 
utveckla kommunen. Förslaget syftar till att stärka områdets kvaliteter och avsikten 
med detaljplanen är att utvecklingen ska kunna ske på ett hållbart sätt och utan ne-
gativa konsekvenser för människor och miljö. Planbeskrivningens olika avsnitt be-
handlar vilka konsekvenser ett genomförande av förslaget får, samt vad som måste 
beaktas för att planens intentioner ska kunna uppfyllas. Detta gäller särskilt för de 
avsnitt som hanterar komplexa frågor som exempelvis strandskydd och dagvatten. 

Hönö Pinan utgör kommunens entré och gestaltningen av den tillkommande ex-
ploateringen är därför också betydelsefull. Förslagets gestaltningsprogram syftar 
till att beskriva vilka aspekter som ska vägas in för att områdets karaktär inte ska 
förvanskas.
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PLANPROCESSEN
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
det finns möjlighet att lämna synpunkter. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen.

PLANFÖRFARANDE 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan och be-
döms inte medföra betydande miljöpåverkan, men då planen anses vara av stort 
allmänt intresse så bedrivs planarbetet med ett utökat förfarande. 

PLANBESKED OCH PLANSTART
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2015-01-27 (KS § 
36) och kommunfullmäktige 2015-02-19 (KF § 5). Beslut om planstart fattades av 
kommunstyrelsen 2017-04-25 (KS § 105).

PLANHANDLINGAR 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör plan- och 
genomförandebeskrivning samt gestaltningsprogram. Planbeskrivningen ska 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättning-
ar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den 
ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivning och 
gestaltningsprogram gäller på motsvarande sätt att de inte har någon egen rätts-
verkan. 

Efter samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive gransk-
ningsutlåtande över inkomna synpunkter.

Antagandehandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram 

(detta dokument)
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande

Bild: Planprocessen för utökat förfarande.
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och övriga handlingar:
• Illustrationsritning (se plankarta)
• Grundkarta (se plankarta)
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)

Utredningar:
• Trafikutredning, Atkins (2019-03-29)
• Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd, Öckerö 

Kommun (2018-05-30, Rev. 2019-04-09)
• Dagvattenutredning, Tyréns (2018-05-30)
• PM Geoteknisk utredning, Tyréns (2018-05-30)
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Tyréns (2018-05-30)
• PM Bergteknisk utredning, Tyréns (2018-05-30)
• Rapport Miljöteknisk markundersökning, Tyréns (2018-05-30)
• Behovsbedömning, Öckerö Kommun (2017-05-17)
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Detaljplanen innebär en komplettering av verksamhetsområdet Hönö Pinan. 
Planförslaget möjliggör för en utvidgning av befintliga verksamheter inom områ-
det, samt för en expansion av kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö 
Pinan. Expansionen kan ske genom att ytor frigörs vid en omlokalisering av 
befintlig bussdepå till planområdets östra del, eller genom att utöka kapaciteten i 
form av ytterligare en pendelparkering inom planområdets östra del. 

Ett genomfört planförslag medför positiva konsekvenser i form av fler möjlighe-
ter för kommuninvånarna att uträtta ärenden lokalt, nya arbetstillfällen och ett 
levande näringsliv. Förslaget rymmer också förutsättningar för en utökad pendel-
parkeringskapacitet, vilket möjliggör en ökad andel kollektivtrafikresande och en 
minskad utpendling från kommunen samt en förbättrad trafiksituation på väg 155.
Förslaget bedöms även kunna tillgodose intressen utanför kommungränsen, då 
möjligheten att uträtta ärenden lokalt medför mindre utpendling från kommunen 
med en förbättrad trafiksituation på väg 155 som följd. 

NOLLALTERNATIV 
Nollalternativet medför att gällande detaljplan kvarstår, vilket innebär att varken 
en utvidgning av verksamhetsområdet eller en flytt av befintlig bussdepå kan 
ske. Alternativet medför att värdefull exploaterbar mark går förlorad för Öckerö 
kommun, men även att en väl behövd expansion av kommunens viktigaste pen-
delparkering vid Hönö Pinan omöjliggörs. Det kan också innebära att mark som 
även lämpar sig för andra ändamål än verksamheter kan komma att tas i anspråk 
för att tillgodose kommunens behov av att verksamhetsområden. Nollalternativet 
innebär också att planförslagets positiva konsekvenser i form av en utökad servi-
ce för kommuninvånarna och en minskad trafik till och från kommunen uteblir. 

Bild: Verksamhetsområdet Hönö Pinan, med pendelparkering (A), befintlig bussdepå (B), färjeläge (C), reningsverk (D) och område för framtida 
återvinningscentral/kretsloppspark (E). Planområdet är markerat med gul linje.

D
E

AB

C
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Hushållning med mark- och vattenområde m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksamhetens 
plan- bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. Plan- och 
bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken. Vidare har de-
taljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen 
om hushållning med mark och vattenområden m.m. Detaljplanen är förenlig med 
kommunens översiktsplan Utblick Öckerö - En inblick i framtiden.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintres-
sen berörs. Planen omfattar endast landområden och innebär att åtgärder inte 
behöver utföras i vatten. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att redovisad 
användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån plan-
områdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra 
att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Ställningstagande till miljökonsekvenser

Samhällsbyggnadsverksamhetens plan- bygg- och miljöenhet har bedömt att de-
taljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen 
har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 samt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Samhällsbyggnadsverk-
samheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en miljökonsekvens-
beskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. 

Behovsbedömningen är avstämd med länsstyrelsen i samråd. Länsstyrelsen delar 
i sitt yttrande kommunens uppfattning om att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön.

BEBYGGELSEOMRÅDE

Bostäder och övrig bebyggelse

Planförslaget medger industri-, handels- och kontorsverksamhet, samt bussdepå 
och parkeringsplats. Ett genomförande av planförslaget innebär att ny bebyggelse 
tillkommer på tidigare obebyggd mark. Reglering på plankartan utgår från den 
industribebyggelse som idag finns i närområdet. Till detaljplanen fogas även ett 
gestaltningsprogram som förtydligar planens intentioner och utgör underlag för 
kommande projekterings- och granskningsinsatser. Genomförandet av planen be-
döms inte påverka någon bevarandevärd kulturmiljö eller förvanska Hönö Pinans 
karaktär som industriområde. 
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Service 

Planförslaget möjliggör en utvidgning av lokala verksamheter och en etablering 
av nya arbetstillfällen. Ett genomförande i enlighet med detaljplanens syften 
innebär en utökad service för kommunens invånare i form av funktioner som idag 
inte finns i kommunen, exempelvis bilprovning och anläggning för egentvätt av 
bilar. Förslaget möjliggör också för en utökad pendelparkeringskapacitet i anslut-
ning till kommunens viktigaste kollektivtrafiknod på Hönö Pinan.

GRUNDLÄGGNING
Plankartan upplyser om att vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotek-
niska förhållanden ska beaktas vid bygglovsgivning. Med beaktande av framtida 
höjningar av havsnivån föreslås att lägsta höjd för färdigt golv i byggnader inom 
planområdet ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan (motsvarande +3,4 
meter i höjdsystem RH 2000). Källare medges inte. Såväl höjd på färdigt golv 
som förbud mot källare regleras med bestämmelse i plankartan. 

En geoteknisk undersökning har genomförts av Tyréns och finns bifogad plan-
handlingen (se PM Geoteknik samt tillhörande Markteknisk undersökningsrap-
port, 2018-05-30). Eventuella geotekniska problem definieras i rapporten och 
rekommendationer ges om grundläggning och maximal markbelastning. Under-
sökningen redogör för rekommenderade åtgärder inom två delområden (se bild). 

Rekommenderade åtgärder

Öster om berg i dagen måste fyllningen av sandig torv/gyttja schaktas bort innan 
vägar anläggs. Då djupet till berg varierar inom området finns annars stora risker 
för skadliga differenssättningar. Vid anläggande av plantering behövs ingen ut-
skiftning av jordmassor för geoteknikens skull. 

Bild: Ungefärliga geotekniska delområden. Väster om berg i dagen markerat med röd linje och öster om berg i dagen markerat med gul linje.
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Väster om berg i dagen bör lösa sediment schaktas bort innan grundläggning. 
Alternativt kan byggnader grundläggas på pålar/plintar ner till fastare jordar el-
ler berg. I så fall ska fyllning under bottenplattan utföras av lätta material för att 
undvika sättningar mellan pålarna. Det är särskilt stor risk för skadliga differens-
sättningar om delar av byggnaden grundläggs på berg och andra delar på under-
grund med lösa sediment.

För hårdgjorda ytor kan det räcka att schakta bort gyttjan och grundlägga på den 
underliggande skalsanden. Då rekommenderas att förbelastning utförs för att 
komprimera och ta ut sättningar i skalsanden. För att ytterligare minimera risken 
för skadliga sättningar så rekommenderas att hålla nere marknivåerna. Detta kan 
även kombineras med fyllning av lätta material. Åtgärden är dock begränsad på 
grund av risk för upplyft vid höga vattennivåer i havet och i undergrunden.

MARK OCH MILJÖ

Markföroreningar

Försiktighet ska iakttas vid schaktnings- och sprängningsarbeten i området. 
Eventuella överskottsmassor från området hanteras som förorenade och trans-
porteras och omhändertas på ett riktigt sätt utifrån påträffade halter. Enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en 
anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyn-
digheten innan en eventuell sanering påbörjas. Tillsynsmyndigheten vid Öckerö 
kommun har informerats om förekomsten av förorenade massor inom planområ-
det i enlighet med Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljöbal-
ken). Upplysning om anmälningsplikt är även införd på plankartan.

Då lösta föroreningar i grundvatten påträffats behöver åtgärder även vidtas för 
eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad. Länshållningsvatten 
kan behöva passera sedimentationssteg och eventuell rening innan det får släppas 
ut, då området ligger i direkt anslutning till havet. Upplysning om hantering av 
länsvatten är införd på plankartan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökonsekvenserna av de förändringar som planförslaget medger bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte påverka miljök-
valitetsnormerna negativt och innebär därmed inte heller ökade svårigheter att 
uppfylla någon miljökvalitetsnorm.
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DAGVATTEN
Öckerö kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy eller riktlinjer för dagvat-
tenhantering, men arbetet med ett styrdokument för dagvattenhantering pågår. I 
väntan på dokumentets färdigställande så eftersträvas att tillämpa lokala lösning-
ar, LOD, för omhändertagande av dagvatten i så stor omfattning som möjligt. En 
föroreningsberäkning för föreslagen exploatering ska ske då planeringen av områ-
det kommit längre. Detta för att säkerställa att föroreningsmängderna i dagvatt-
net efter en exploatering avskiljts till en godtagbar nivå.

Inom planområdet kommer dagvattenflödet att öka efter en exploatering till 
följd av hårdgjorda ytor och byggnader. Även mängden föroreningar i dagvattnet 
bedöms öka något efter en exploatering. Planförslaget innebär att befintliga ytliga 
avvattningsstråk utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt, eftersom dessa 
bidrar med fördröjning och rening av dagvattnet. Beroende på exploateringsgrad 
och typ av verksamheter inom planområdet så är det möjligt att kapaciteten på 
befintliga diken utmed Göteborgsvägen/väg 155 inte är tillräckliga för att hantera 
den flödesökning och tillkommande förorening som sker efter en exploatering. 
Det krävs därför fördröjning och rening av dagvattnet inom respektive fastig-
het innan avledning från fastigheten sker. Dokumentet PM dagvattenutredning 
Tärnvägen (Tyréns 2018-05-30) beskriver förutsättningar och rekommenderade 
åtgärder för planområdet. Rekommendationerna behöver följas för att säkerställa 
att exploateringen inte medför en ökning av dagvattenflödet eller en försämring 
av MKN för vatten. 

Efter exploatering föreslås dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark 
avledas via dagvattenbrunnar med filterinsats och sandfång och passera ett ma-
gasin för flödesutjämning innan det släpps vidare mot dike och slutlig recipient. 
Även takvatten föreslås ledas via fördröjningsmagasin. Genom att leda dagvattnet 
via brunnar med filterinsats sker en rening av föroreningar från dagvattnet som 
annars skulle landat i recipienten. Dagvattenutredningen ger exempel på typ av 
rening samt en indikation på behovet av det totala antalet brunnar och storlekar 
på fördröjningsmagasin (se bilder). 

Exempel på vilka föroreningshalter ett sådant system kan minska redovisas också 
i dagvattenutredningen (se tabell). Beroende på vilka verksamheter som kommer 
att bedrivas inom fastigheterna kan komplettering med oljeavskiljare och/eller 
annan typ av rening på utgående ledning från magasinen behövas för att ytterli-
gare skydda recipienten mot oljeföroreningar. Frågan bevakas i bygglov och inför 
exploatering då det är säkerställt vilken typ av verksamhet som är aktuell. 

Fördröjningen av dagvatten från fastigheterna utförs lämpligen med magasin under 
de hårdgjorda ytorna. Inom fastigheterna kan det även vara lämpligt med fördröj-
ning av dagvatten i form av planteringar och gröna ytor där detta är möjligt. 
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Planbestämmelse (n1) säkerställer att underjordiskt fördröjningsmagasin för 
dagvatten kan anordnas på prickmark. I övrigt finns inga begränsningar gällande 
placering av magasin under kvartersmark, varför en liknande bestämmelse inte 
behövs för byggbar mark. Magasinen måste dock vara tillgängliga för drift och 
underhåll.   

En befintlig betongtrumma med dimension 500 mm i diameter leder idag vatten 
under Tärnvägen till havet som slutlig recipient. Det finns en viss risk att befintlig 
trumma inte klarar kraftiga regn och kommande klimatförändringar och dimen-
sionen rekommenderas därför öka. En trumma med dimension 800 mm i diame-
ter bedöms klara framtida flöden från såväl Göteborgsvägen som planområdet. 
Havet är slutlig recipient för dagvattnet och är okänslig mot flödesvariationer i 
dagvattenflödet.

Bild: Utdrag ur dagvattenutredningen som visar exempel på filterinsats, 
typ FlexiClean.

Bild: Utdrag ur dagvattenutredningen som visar antal dagvattenbrunnar och storlekar på fördröjningsmagasin.

Tabell: Jämförelse av föroreningshalter, DHI rapport Dagvatten 
utvärdering filter, provtagning, Göteborg 2016.
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FRIYTOR

Lek och rekreation

Planområdet är omgivet av vägar och svåråtkomligt. Den bristfälliga tillgäng-
ligheten och trafiken innebär att området inte är lämpligt för rekreation och det 
finns inte heller några tecken på att platsen nyttjas för detta ändamål. Planför-
slaget innebär ingen negativ påverkan på rekreationsområden i planområdets 
närhet. Ett genomförande av planen kan tvärtom stärka tillgången till sådana 
platser då förslaget innebär en ökad tillgänglighet till närområdet för gång- och 
cykeltrafikanter.

Naturmiljö 

Konsekvenserna av de förändringar planförslaget medger påverkar framförallt 
naturmiljön genom markarbeten i form av utjämning och terrassering. Spräng-
ning, schaktning och utfyllnad förändrar landskapsbilden lokalt, men innebär 
också att området klimatsäkras genom höjd marknivå så att framtida havsnivåhö-
jningar ger en lägre påverkan på platsen.

STRANDSKYDD

Förutsättningar

Idag gäller inget strandskydd för området men när en ny detaljplan tas fram för ett 
område som ligger inom 100 meter från strandlinjen ska en omprövning ske mot 
särskilda skäl för upphävande. Öckerö kommun avser att upphäva strandskyddet 
i detaljplanen enligt 4 kap. 17 § Plan- och bygglagen och anger två särskilda skäl. 
Upphävandet berör drygt halva planområdet (se bild).

Bild: Strandlinjen buffrad 100 meter markerad med röd linje och återinträdande generellt strandskydd inom planområdet markerat i rött.
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Särskilda skäl

7 kap 18 c §, punkt 4 Miljöbalken: Området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området 

Kommunen har inom planområdet ett markanvisningsavtal med en verksamhets-
utövare som vill utvidga en pågående verksamhet inom Pinans industriområde 
(se bild). Kommunen har fått en tydlig beskrivning av de behov och tillkommande 
funktioner som utvidgningen ska tillgodose, vilket redovisas nedan. Bilaga 3a och 
3b innehåller verksamhetens egen beskrivning av nuläget och den tänkta utveck-
lingen. Alternativa lokaliseringar har även undersökts med hänsyn till verksam-
hetens behov (se Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd 
som bifogas planhandlingarna). 

Kommunen bedömer att en utvidgning i enlighet med verksamhetens behov inte 
är möjlig utanför föreslaget planområde. Skälen till bedömningen utgår från verk-
samhetens behov och har i olika grad att göra med såväl krav på ytor som geogra-
fiska förutsättningar.

Faktorer som har betydelse för var utvidgningen kan ske geografiskt 

• Befintlig verksamhet inom Pinans industriområde innehåller service- och 
reparationsverkstad, plåt- och lackeringsverkstad samt handel med motorfor-
don. Plåt- och lackeringsverkstaden ska finnas kvar vid en utvidgning medan 
övriga och tillkommande funktioner är tänkta att utvecklas inom det nya 
verksamhetsområdet för att kunna möta framtida behov. 

Service och reparation av fordon innebär oftast att kunder lämnar sina fordon 
på platsen. Närheten till kollektiva transporter och till färjeläget på Pinan har 
därför varit viktiga förutsättningar när verksamhetsutövaren först etablerade 
sig i området och är fortsatt viktiga vid en utvidgning av verksamheten. 

Bild: Pågående verksamhet markerad med heldragen gul linje. Behov av utvidgning inom planområdet markerad med streckad gul linje.
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Lokaliseringen minskar behovet av lånebilar och innebär därmed även en 
minskad trafik såväl lokalt som på väg 155. Eftersom verksamheten redan är 
etablerad på Hönö Pinan är det också ur ett kund- och näringslivsperspektiv 
viktigt att utvidgningen sker inom närområdet. 

• Verksamhetsutövaren vill med utvidgningen möjliggöra för en bilprovnings-
anstalt för besiktning av fordon. Denna funktion saknas helt i Öckerö kom-
mun idag och skulle medföra en utökad service för kommunens invånare och 
en minskning av trafiken såväl lokalt inom kommunen som på väg 155, när 
syftet är att uträtta detta ärende. Eftersom bilbesiktning saknas i kommunen 
är det viktigt att en sådan anläggning är tillgänglig för så många kommun-
invånare som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk då området 
passeras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen.

• Det finns idag cirka 6 000 personbilar inom Öckerö kommun och merparten är 
privatägda. Antalet privatägda fordon medför ett stort behov av anläggningar 
för fordonstvätt där tvättning kan ske utan risk för negativa miljökonsekvenser 
i form av utsläpp. Detta behov bedöms inte vara tillgodosett inom kommunen 
då det endast finns en biltvätt för automattvätt av bilar. Verksamhetsutövaren 
kommer genom sin utvidgning kunna erbjuda en anläggning för kontrollerad 
egentvätt av fordon, något som helt saknas inom kommunen idag. Avsikten är 
också att en sådan anläggning ska kunna drivas av föreningar inom kommu-
nen, vilket ytterligare skulle stärka det allmänna intresset och bidra till posi-
tiva effekter för samhället. Eftersom anläggning för egentvätt av bilar saknas 
i kommunen är det positivt om en sådan är tillgänglig för så många kommun-
invånare som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk då området 
passeras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen. 

• I Öckerö kommun är såväl andelen Volvofordon som antalet Volvoanställda 
hög. Verksamhetsutövaren är en auktoriserad Volvoverkstad och deltar aktivt i 
Volvos utveckling mot en fordonsflotta som uteslutande ska vara försedd med 
eldrift. En avsikt med verksamhetsutövarens utvidgning är att möjliggöra för 
en avdelning med laddstolpar för el-fordon som ska kunna nyttjas av såväl den 
egna verksamheten som av besökare och allmänhet. För skärgårdskommunen 
lämpar sig redan dagens elbilar väl för att ta sig kortare sträckor inom kom-
munen samt till och från pendelparkeringar. Närheten till pendelparkering, 
färjeläge och kollektivtrafik kan därmed förutsättas medföra att en sådan 
anläggning på sikt kommer att ha en mycket hög utnyttjandegrad under stor 
del av dygnet, även helger.  

• En utvidgning skapar förutsättningar för att bedriva teknisk utbildning kopplad 
till verksamhetens funktioner, bland annat gällande kunskaper om service, un-
derhåll och reparationer av el-fordon. Närheten till kollektivtrafiknoden Hönö 
Pinan och färjeförbindelsen till fastlandet är viktig och underlättar för besöka-
re och deltagare utan eget fordon att ta sig till och från utbildningslokalerna.  
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Faktorer som har betydelse för var utvidgningen kan ske med avsikt på ytor

• Kraven på moderna fordonsverkstäder och servicecenter har förändrats och 
en pådrivande orsak till detta är det växande användandet av el-fordon. Kun-
skaper om och förutsättningar för att kunna utföra service och underhåll samt 
reparationer av el-fordon är idag viktiga beståndsdelar i denna typ av verk-
samheter. De aspekter som måste beaktas vid sådant arbete är utökade verk-
stadsytor på grund av krav på säkerhetsavstånd vid arbeten avseende fordons 
starkströmsdelar, samt en stabil och pålitlig strömtillförsel med hög kapacitet 
för tester, underhåll och laddning. En utvidgning i enlighet med verksamhet-
ens behov förutsätter stora ytor, dels med hänsyn tagen till alla de funktioner 
som ska rymmas inom tillkommande bebyggelse och dels i form av tillgäng-
lighet till parkeringsytor och ytor för tekniska anläggningar. 

Tillgången på exploaterbar mark är begränsad inom kommunen och marken 
ska också vara lämplig för verksamheter av detta slag. Pinans industriområde 
pekas i kommunens översiktsplan ut som lämpligt för sådan användning och 
den västra delen av föreslaget planområde är den enda plats inom området 
som vid en utvidgning av verksamheten kan tillgodose behovet av utökade 
ytor i den omfattning som krävs. Planområdet rymmer också möjligheter för 
de behov av teknisk försörjning som verksamhetens utvidgning kräver.

• Verksamhetsutövaren är idag aktiv på flera platser inom regionen. En utvidg-
ning i enlighet med förslaget skapar nödvändiga ytor för att möjliggöra loka-
liseringen av verksamhetens centrala administrativa funktioner inom Öckerö 
kommun. Förutom att detta skapar viktiga arbetstillfällen inom kommunen och 
bidrar till att stärka kommunens näringsliv, så effektiviserar det också verk-
samhetens styrning regionalt eftersom dess ledning är boende i kommunen.

• Ett viktigt inslag i verksamhetens utvidgning är ambitionen att så långt möj-
ligt vara självproducerande på el, främst genom solenergi. Sådan småskalig 
produktion kräver stora ytor för placering av solcellspaneler, oavsett var de 
placeras. Eftersom verksamheten även är i behov av markytor för logistik och 
parkering så kommer solcellspanelerna i detta fall primärt placeras på bygg-
nadens tak. Den västra delen av föreslaget planområde är den enda plats inom 
området som vid en utvidgning av verksamheten kan tillgodose behovet av 
utökade ytor i den omfattning som krävs.
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Kompletterande information angående särskilt skäl, punkt 4

Kommunen bedömer att ovanstående redogörelse av olika verksamhetsspecifika 
faktorer tydligt beskriver varför verksamheten inte kan utvidgas på någon annan 
plats. Länsstyrelsen har trots det efter granskningen av planförslaget efterfrågat 
en tydligare redovisning av några delar för att kunna göra en slutlig bedömning 
om upphävande av strandskyddet enligt särskilt skäl, punkt 4. Nedan följer de 
frågor Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring, samt kommunens utvecklade 
resonemang och svar. Bilaga 3a och 3b innehåller verksamhetens egen beskriv-
ning av nuläget och den tänkta utvecklingen.

• På vilket sätt är verksamheten etablerad inom kommunen, hur ser kundun-
derlaget ut och hur länge har verksamheten funnits på platsen?

Verksamheten registrerades ursprungligen år 2000 (se utdrag ur registrerings-
bevis i bilaga 4) och har bedrivits vid Hönö Pinans industriområde i drygt tio år. 
Verksamheten innehåller idag serviceverkstad, plåt- och lackeringsverkstad samt 
handel med motorfordon. Företaget är väl etablerat såväl inom kommunen som 
på platsen och har en hög efterfrågan på sina tjänster. Kundunderlaget är varierat 
och representativt för verksamhetens övriga anläggningar i regionen. Där ingår 
företagsägda eller leasade fordon, tjänste- och förmånsbilar, personbilar, trans-
portbilar och andra yrkesfordon samt privatägda personbilar. Idag har verksam-
heten på Hönö Pinan uppskattningsvis 2500-3000 kunder per år och bedöm-
ningen är att det underlaget kan dubbleras vid en utvidgning. 

• Varför behöver utvidgningen av verksamheten ske i närområdet av det befint-
liga verksamhetsområdet och på vilket sätt kommer de olika verksamhetsom-
rådena att samarbeta och vara beroende av varandra på så sätt att de behö-
ver vara geografiskt nära varandra?

Utvidgningen av verksamheten innebär att tidigare nämnd plåt- och lackerings-
verkstad finns kvar i befintliga lokaler, medan övriga funktioner skall inrymmas i 
de nya lokalerna. Övriga funktioner är bland annat service- och reparationsverk-
stad, besiktning, tvätthall för egentvätt av bilar, teknisk utbildning, administra-
tion och däckverkstad med däckhotell. 

Det är helt avgörande för en fordonsverksamhet att en plåt- och lackeringsverk-
stad ligger så nära den övriga verkstadsrörelsen som möjligt. De fordon som 
skall vara föremål för plåtreparationer och lackering är så gott som uteslutande 
även föremål för reparationsåtgärder och alla verkstäder eftersträvar att undvika 
transporter av skadade fordon till skade- och lackerings verkstäderna. Ständiga 
biltransporter till och från skadeverkstäder för plåtreparationer och lackering 
medför negativa miljökonsekvenser, är ekonomiskt oförsvarbart och förhindrar 
lönsamhet. 
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Den helt avgörande omständigheten för en fungerande lackerings- och plåtverk-
stad är därför logistiken; korta ledtider är ett krav för att verksamheten skall 
fungera. Ett fordon som är förbehandlat för lackering skall överhuvudtaget inte 
vara i en utomhusmiljö och inte heller efter lackering under torkprocessen. Detta 
ställer krav på stora anläggningar eller omfattande transporter till och från 
verkstäderna och närheten mellan dem är därför mycket viktig. Verksamheten 
har vid etableringen i övriga delar av regionen varit noga med att ha skade- och 
lackeringsverkstäder i anslutning till övriga funktioner. Rörelsen har uppgivit 
att detta är ett självklart och absolut krav även vid utökningen av verksamheten 
inom Öckerö kommun.

Utöver den viktiga kopplingen mellan reparations- och lackerings verkstäderna så 
är också närheten mellan den befintliga och utökade verksamheten av stor bety-
delse för personalens arbetssituation och för möjligheterna att bedriva en kom-
plett yrkesutbildning på ett praktiskt fungerande sätt. Förutom att det innebär en 
effektiv personalresursfördelning så har verksamhetens tekniker även dagligen 
en kontinuerlig kontakt med varandra rörande pågående arbeten och uppdrag. 
Närheten mellan anläggningarna är därför närmast en förutsättning för effekti-
viteten i verksamheten. Det förenklar också för kunderna att alla verksamhetens 
funktioner ryms inom närområdet, eftersom detta underlättar samordningen av 
olika åtgärder kopplade till ett fordon.

Tillgången till utvändig och invändig tvätt och rengöring av fordon och bilvård i 
övrigt är också ett betydelsefullt inslag i den planerade utvidgningen av verksam-
heten. Det är i detta sammanhang viktigt att såväl plåtskade- och lackverkstaden 
som serviceverkstaden och försäljningsverksamheten har så nära till den pla-
nerade tvättanläggningen att den kan sörja för hela verksamheten utan onödiga 
fordonstransporter.

Enligt verksamhetens egen bedömning skulle det vara en såpass omfattande 
olägenhet om den planerade utvidgade verksamheten inte kan utvecklas inom 
området och i närhet till befintlig verksamhet, att en utvidgning är omöjlig att 
genomföra.

• Hur många kvadratmeter behövs för de specifika delverksamheterna?

Verksamheten har ett totalt behov av utökade ytor inomhus på ca 2 650 m2. Ytor-
na kan delvis fördelas på två plan men fotavtrycket för en ny byggnad beräknas 
ändå hamna på runt 2000 m2. Den tilltagna storleken beror på att verksamhetens 
varierande hantering av fordon i grunden kräver stora ytor för bland annat ma-
növrering och uppställning. Byggnadens storlek är också avgörande för verksam-
hetens förmåga att bli självförsörjande på el, eftersom de solcellspaneler som avses 
användas för detta ändamål primärt är tänkta att placeras på byggnadens tak.  
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Vid en utvidgning av verksamhetsområdet är den beräknade uppdelningen av de 
specifika delverksamheternas ytor inomhus följande:

• Bilhall med reception/information, utställning, försäljning, leveransplats, 
förråd samt personal- och teknikutrymmen = ca 800 m2

• Utvidgad service- och reparationsverkstad med kapacitet för el-fordon, samt 
lager och personalutrymmen = ca 600 m2

• Bilprovning = ca 50 m2

• Tvätthall för egentvätt av bilar = ca 70 m2

• Hörsal för teknisk utbildning = ca 80 m2

• Administrativa funktioner med kontor, matsal, arkiv, omklädning och övriga 
personalutrymmen samt teknikutrymmen = ca 400 m2

• Däckverkstad och däckhotell = ca 450 m2

• Oisolerad miljöstationsbyggnad för omhändertagande av spilloljor, batterier, 
däck, glas m.m samt fönster- och brandskadade fordon = ca 200 m2

Planförslaget illustrerar en byggnad som är tillräckligt stor för att rymma alla del-
verksamheter, men det är också viktigt med tillräckliga markytor utomhus. Lo-
gistiken kring en verksamhet med så många olika funktioner kräver att det finns 
tillräcklig plats för fordon att ta sig till, från och runt byggnaden på ett bra sätt. 
Flera av verksamhetens funktioner förutsätter också möjligheten att lämna fordon 
på platsen under kortare eller längre tid, exempelvis vid reparation eller service, 
vilket ställer krav på tillräcklig parkeringskapacitet inom verksamhetsområdet. 
En disposition av området enligt förslagets huvudalternativ möjliggör, förutom ett 
antal väntplatser för besiktning och tvätt, ca 40 parkeringsplatser vilket bedöms 
vara ett minimum baserat på verksamhetens totala omfattning (se bild).
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     1:300 Fastighetsbeteckning

HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun
och Trafikverket.
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Bild: Illustration av möjlig utformning för verksamheten enligt planförslaget.
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• Varför kan inte verksamheten utvidgas i det oexploaterade området strax 
söder om 155:an? 

Det oexploaterade området strax söder om väg 155 omfattas av en byggnadsplan 
och ett antal detaljplaner. Planerna anger allmän plats natur, annan allmän plats, 
skolområde samt gång- och cykelväg för området. Det är såväl dålig hushållning 
med markområden som direkt olämpligt att planlägga för verksamheter på mark 
som är avsedd för allmänna ändamål. Framtagandet av en ny detaljplan i syfte att 
möjliggöra förslagets användning skulle även medföra att det generella strand-
skyddet återinträder inom 100 meter från strandlinjen. Det innebär att endast två 
delområden inom det oexploaterade området söder om väg 155 skulle vara aktuella 
för exploatering utanför strandskyddszonen (se bild). 

Dessa två delområden är på olika sätt ianspråktagna eller reserverade för andra 
ändamål. Det västra delområdet är planlagt som skolområde och används idag 
också för idrottsundervisning och aktiviteter utomhus. Det östra delområdet är 
planlagt som annan allmän plats i gällande byggnadsplan. Merparten av det östra 
delområdet är även utpekat som utvecklingsområde för skola och omsorg i Öck-
erö kommuns översiktsplan, vilket innebär att kommunen redan tagit ställning 
till hur marken bäst ska användas för framtida behov (se kartbild nedan). 

Bild: Oexploaterat område söder om väg 155 markerat med gul linje och återinträdande generellt strandskydd om 100 meter markerat med rött. 
Övriga delar av området har i gällande planer användningen Skola (markerat med blått) samt Annan allmän plats (markerat med grönt).
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Det finns ytterligare skäl till varför utvidgningen av verksamheten är olämplig 
inom det oexploaterade området söder om väg 155. I kommunens pågående arbe-
te med en grönstrukturplan konstateras det att det bergsparti som angränsar till 
området, samt ytorna söder och sydväst om bergspartiet, är värdefulla resurser 
såväl gällande rekreation som naturvärden. Avsnittet Alternativa platser för all-
mänheten beskriver också området som mer lämpligt än föreslaget planområde, 
avseende rekreation och uppfyllandet av strandskyddets syften. 

Slutligen så skulle en utvidgning av verksamheten söder om väg 155 även innebä-
ra att ett verksamhetsområde lokaliseras i direkt anslutning till bostadsbebyggel-
se eller skola, vilket är mindre lämpligt än föreslagen placering norr om väg 155 
även om verksamheten inte bedöms vara av störande art.

Kartbild: Utdrag ur kommunens översiktsplan. En stor del av det oexploaterade området är utpekat som utvecklingsområde för skola (rödmarkerat).
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7 kap 18 c §, punkt 5 Miljöbalken: Området behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området 

Kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö Pinan har i dagsläget en hög 
beläggningsgrad och kapaciteten behöver utökas. Planförslaget möjliggör en sådan 
expansion, antingen genom att ytor frigörs vid en omlokalisering av Västtrafiks 
befintliga bussdepå och tvätthall till planområdets östra del eller genom att anläg-
ga ytterligare en pendelparkering inom planområdets östra del (se bild). 

Sambandet är viktigt och av ett angeläget allmänt intresse eftersom åtgärden skul-
le främja kollektiva transporter och minskad trafik på väg 155 genom mindre ut-
pendling från kommunen. En expansion i anslutning till befintlig pendelparkering 
är att föredra eftersom avståndet till busshållplats och färjeläge då blir kortare. 
En påtaglig ökning av kapaciteten på denna yta är dock bara möjlig genom ian-
språktagandet av intilliggande fastighet där Västtrafik idag har sin bussdepå1).  

Närheten till busshållplatsen och Västtrafiks personalutrymmen vid Pinans fär-
jeläge förutsätter en omlokalisering av bussdepån inom närområdet. Med närom-
rådet avses här Pinans industriområde, där föreslaget planområde utgör den enda 
återstående exploaterbara marken med tillräcklig yta för att kunna tillgodose 
föreliggande behov. Diskussioner angående ett fastighetsbyte pågår mellan Öckerö 
kommun och Västtrafik/VGR Västfastigheter.

1) Pendelparkeringen på Pinan är en del av planområdet för en annan detaljplan (Öckerö Kretsloppspark, 
Dnr SB 0031/15). I arbetet med denna plan togs en trafikutredning fram, vilken bland annat beskriver och 
analyserar pendelparkeringen. Analysen innehåller flera alternativ på parkeringens utformning och kapa-
citet. De alternativ som ger en påtaglig ökning av kapaciteten medför alla ett ianspråktagande i olika grad 
av intilliggande fastighet där Västtrafik idag har sin bussdepå.

Bild: Expansion av befintlig pendelparkering på Hönö Pinan (röd markering) möjliggörs antingen genom en omlokalisering av befintlig bussdepå (gul 
markering) eller genom att anlägga ytterligare en pendelparkering inom planområdets östra del (blå markering).

+
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Utvecklingens påverkan på strandskyddets syften

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

Aktuellt planområde har inga kända naturvärden och pekas inte ut i Öckerö 
kommuns naturvårdsprogram. Det kan därför med stor säkerhet konstateras att 
det inte föreligger några höga värden kopplade till växt- och djurlivet inom områ-
det. Aktuellt planområde har inte använts för rekreation historiskt och det finns 
inte heller några tecken på att det används i detta syfte idag. Med tanke på Hönö 
Pinans utpräglade karaktär som industriområde, den omfattande trafiken inom 
området samt områdets planerade utveckling i enlighet med kommunens över-
siktsplan, så är det inte troligt att planområdet kommer besitta några rekreativa 
värden för allmänheten i framtiden. 

Området närmast strandlinjen berörs inte av planförslaget och omfattas därför 
även fortsättningsvis av strandskydd. Området är utfyllt med sprängsten längs 
med hela Tärnvägens sträckning mot vattnet (se bild). Utfyllnaden är ca 20 meter 
bred vilket bedöms vara en tillräcklig bred passage för att uppfylla strandskyddets 
syfte om allmänrättslig tillgång till strandområden. Allmänheten kommer därmed 
att ha fortsatt tillgång till strandområdet, oaktat ett upphävande av strandskyddet 
inom planområdet.      

Bild: Området närmast strandlinjen väster om Tärnvägen och planområdet.
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Alternativa platser för allmänheten

En inventering av närområdet visar att det finns platser som erbjuder goda alter-
nativ till föreslaget planområde avseende uppfyllandet av strandskyddets syften. 

Den nordvästra delen av Hönö Pinan är 
oexploaterad och bedöms ha ett högre 
värde för allmänheten än föreslaget 
planområde på grund av den goda före-
komsten av orörda strandområden (se 
bild). Området pekas ut i kommunens 
översiktsplan som en lämplig anslutning 
för en ny cykelväg mellan Öckerö hamn 
och Hönö Pinan. Genomförs cykelvägen 
fullt ut så kommer området att tillgäng-
liggöras ytterligare för allmänheten och 
därigenom bli en naturlig plats för re-
kreation. Planförslaget underlättar också 
för en sådan utveckling då cykelvägen 
genom planens genomförande får plan-
stöd inom föreslaget planområde.

Inom planområdet finns en höjd med en 
viss utsikt över havet. Höjden omfattas 
inte av ett återinträdande strandskydd då 
den ligger mer än 100 meter från strand-
linjen, men en utveckling i enlighet med 
planförslaget innebär troligen ändå att 
den inte kan bevaras. Söder om planom-
rådet och väg 155 finns ett motsvarande 
höjdparti som bedöms vara av ett större 
värde för allmänheten (se bild). Högsta 
punkten här ligger två meter högre och 
fungerar som en utsiktsplats med fri 
utblick över havet och omgivningen i 
alla riktningar. Platsen är belägen nära 
befintlig bostadsbebyggelse och är mer 
tillgänglig för allmänheten då den är 
placerad på ett sådant sätt att inga vägar 
behöver passeras för att nå den. 

Söder och sydväst om höjdpartiet finns även ett naturområde med träddungar 
och öppna ytor där det finns tydliga spår av lek och rekreation i form av bland 
annat kojor och stigar.   

Bild: Nordvästra delen av Hönö Pinan

Bild: Alternativt område söder om väg 155 som erbjuder utsikt över 
havet och goda rekreationsmöjligheter för allmänheten. Högsta 
punkten inom området markerad med röd linje.
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RISK OCH STÖRNING
De potentiella risker som har identifierats i samband med planarbetet rör områ-
dets närhet till vägar som används för transporter av farligt gods, skyddsavstån-
det för brand i acetylen samt risken för översvämning med tanke på den förvän-
tade höjningen av havsytan. Risken för översvämning behandlas under rubriken 
”Stigande vatten”. 

Riskhanteringsprocessen i förslaget har hanterats genom dialog med räddnings-
tjänsten i Öckerö kommun. Dialogen har resulterat i en tydligare riskbedömning 
och beskrivning av såväl förutsättningar som nödvändiga eller möjliga åtgärder för 
riskminimering. I riskbedömningen har bland annat en inventering av vilka ämnen 
som fraktas längs väg 155 ingått, liksom en inventering av befintliga riskämnen 
inom Pinans industriområde. De säkerhetshöjande åtgärder som riskbedömningen 
resulterat i är konsekvensbegränsande. Ytterligare reglering i form av sannolik-
hetsreducerande åtgärder är svårt då kända riskkällor ligger utanför planområdet.

Transport av farligt gods

Både väg 155 och Tärnvägen-Andvägen är utpekade som vägar där transporter 
av farligt gods sker. Det rekommenderade säkerhetsavståndet till sådana vägar 
är 30 meter inom kommunen, något som i praktiken är svårt att uppnå på många 
platser då kommunen är tätbefolkad och närheten till dessa vägar ofta är mindre. 
De riskämnen som transporteras på väg 155 är primärt bensin, diesel, etanol E85 
och gasol. 

Detaljplanen reglerar säkerhetsavståndet till väg 155 genom prick- och korsmark, 
vilket innebär att inga byggnader där människor vistas får uppföras inom det 
rekommenderade säkerhetsavståndet 30 meter från närmaste körbanas mitt. Det 
är inte möjligt att hålla samma avstånd till Tärnvägen-Andvägen, men väg 155 är 
prioriterad då den är kommunens huvudsakliga transportstråk och enda tillgäng-
liga led för räddningsinsatser på land. Flertalet befintliga byggnader i området 
ligger idag också närmare än 30 meter från Tärnvägen-Andvägen. Plankartan 
innehåller även skydd för störningar från omgivningen genom bestämmelse om 
störningsskydd. Bestämmelserna m1 och m2 reglerar placering av utrymnings-
vägar i förhållande till väg 155 respektive placering av friskluftsintag. 

Riskämnen i närområdet

Enligt vad som är känt vid detaljplanens framtagande så används acetylen på 
tre platser inom området Hönö Pinan, nedan refererade som plats A, B och C 
(se bild). Vid plats A och B förvaras acetylenbehållarna inomhus och vid plats 
C i ett brandsäkert skåp utomhus. Alla acetylenbehållare är lösa. Storleken på 
behållarna är vid plats A 3 x 21 liter, vid plats B 1 x 21 liter och vid plats C 2 x 41 
liter. Enligt räddningstjänsten så är ingen användning av acetylen inom området 
tillståndspliktig då storleken på behållarna underskrider sådana riktvärden. 
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Eftersom de verksamheter som idag hanterar acetylen inte är tillståndspliktiga så 
påverkas de inte heller av planförslagets genomförande. Lokaliseringen av kän-
da acetylenbehållare innebär att planområdet ligger inom riskzonen 300 meter 
vid eventuell brand och påföljande explosionsrisk. Detaljplanen reglerar inte 
denna risk då den primärt är en tillsynsfråga för de verksamheter där acetylen 
förekommer. Risken bedöms vara mindre för de behållare som ligger närmast 
planområdet eftersom dessa behållare förvaras i ett brandsäkert skåp utomhus. 
Avståndet till kända acetylenbehållare bedöms inte innebära en större påverkan 
på de verksamheter som kan tillkomma genom planförslaget än på redan befintli-
ga verksamheter inom Pinans industriområde. 

Det förekommer också förvaring av etanol inom området. Etanolen förvaras i en 
avskärmad och invallad tank med volymen 30 m3 vid plats D (se bild). Söder om 
tanken finns en skyddsmur som ska skydda omgivningen i denna riktning vid en 
eventuell brand.

Buller

De verksamheter som kan bli aktuella inom planområdet kommer huvudsakligen 
bedrivas dagtid, vilket också innebär att merparten av den tillkommande trafi-
ken kommer ta sig till och från området under dagtid. Närmast belägna bostäder 
ligger sydväst och söder om väg 155 på ett avstånd av ca 100 meter från planom-
rådet. Med beaktande av det relativt stora avståndet till närliggande bostäder 
så bedöms risken för störning från den tillkommande trafik som förslaget kan 
komma att alstra som försumbar.

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun
Bild: Riskämnen inom industriområdet Hönö Pinan. Plats A och B = acetylen i lösa behållare inomhus. Plats C = acetylen i lös behållare i brandsäkert 
skåp utomhus. Plats D = etanol i en avskärmad och invallad tank.

D

A

B
C
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Beräknad tillkommande trafik till den verksamhet som är inriktad mot person-
bilar är ca 100 fordon/dygn och det är inte troligt att en eventuell etablering av 
någon annan typ av verksamhet kommer generera mer trafik. En omlokalisering 
av bussdepån till planområdet bedöms inte öka trafiken alls eftersom de kollek-
tivtrafikfordon som skulle kunna trafikera området redan idag gör det. Väg 155 
trafikeras idag av drygt 7 700 fordon per årsmedeldygn längs planområdet och en 
ökning av trafiken med ca 100 fordon per dygn får i det sammanhanget ses som 
marginell. 

De delar av verksamheterna som skulle kunna innehålla eventuellt störande 
moment, exempelvis reparationer och/eller service, bedrivs uteslutande inomhus 
och bedöms därmed inte ge upphov till ökat buller i omgivningen. Om en buss-
depå uppförs inom planområdet kommer även tvättning och eventuell service av 
bussar att ske inomhus. Risken att eventuella bussrörelser inom planområdet ska 
störa intilliggande bostäder bedöms också som liten, då bostäderna ligger på ett 
relativt stort avstånd och denna typ av bussrörelser sker under dagtid. 

STIGANDE VATTEN
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regio-
nalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (2011). Handboken 
utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra över-
svämningszoner. Inom zon 1 (grön) kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillå-
tas inom zon 2 (gul) och zon 3 (orange) om riskreducerande åtgärder genomförs. 
Zon 4 (röd) bör reserveras för parker, grönytor, jord- och skogsbruk samt t.ex. 
uthus, förråd och parkeringsplatser (se bild).

Bild: Utdrag ur markanvändningsdiagram (källa: Stigande vatten - En handbok). Planen skapar byggrätter för industri, handel och kontor.
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Enligt Stigande vatten, faktablad – Kusten (version 2.0) (2014-12-29) beräknas 
framtida högsta högvatten år 2100 i Göteborg ligga på nivån +2,4 meter i RH 
2000 (zon 4). Bebyggelsen inom planområdet kan bestå av industri, verksamhe-
ter, kontor, handel, bussdepå med tvätthall för bussar och parkeringsplats. Pla-
nen reglerar färdigt golv på en nivå som motsvarar kraven för zon 1 (+3,4 meter 
i höjdsystem RH 2000), vilket innebär att inga ytterligare åtgärder krävs för att 
skydda tillkommande bebyggelse. 

Öckerö kommun använder höjdsystemet RH00. Inom planområdet skiljer det 23 
centimeter mellan RH2000 och RH00. För att få rätt höjdangivelser behöver 23 
centimeter därför dras av från de siffror som Länsstyrelsen anger i Stigande vatten.

TRAFIK

Trafikutredning

En trafikutredning har tagits fram inför granskning och bifogas planhand-
lingarna (Trafikutredning Tärnvägens industriområde 2019-03-29, Atkins). 
Utredningen omfattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/
Göteborgsvägen (väg 155), samt analys av planförslaget/planområdet med avsikt 
på trafiksäkerhet , tillgänglighet och framkomlighet, både inom området och i 
anslutning till in- och utfarter. Utredningen konstaterar att det finns goda för-
utsättningar att genomföra detaljplanen i enlighet med förslaget. Utredningen 
konstaterar också att den tillkommande trafik som planförslaget kan komma att 
alstra kan innebära att vänstersvängfältet vid korsningen Tärnvägen/Göteborgs-
vägen i framtiden behöver förlängas med ca 15 meter.  

Biltrafik

Planområdet och Hönö Pinan nås med bil via Tärnvägen som ansluter till Göte-
borgsvägen/väg 155. Möjliga in- och utfarter till planområdet begränsas genom 
planbestämmelse i syfte att öka trafiksäkerheten i området och förhindra tillkom-
mande in- och utfarter mot väg 155. 

Kollektivtrafik

Planområdet är beläget i nära anslutning till färjeläget på Hönö Pinan. Från Hönö 
Pinan och från Lilla Varholmen på fastlandet finns bussförbindelse till Göteborgs 
centrum. Lokala bussförbindelser finns också till Hönö, Fotö, Öckerö, Hälsö och 
Burö färjeläge. Hönö Pinan är den viktigaste kollektivtrafiknoden i Öckerö kom-
mun. Planområdets lokalisering innebär därigenom en förbättrad service för de 
som har ärenden till verksamheter inom området. Närheten till goda kollektiva för-
bindelser bidrar positivt till förslagets syften och möjliggör en minskad utpendling 
från kommunen samt förutsättningar för en förbättrad trafiksituation på väg 155. 
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Gång- och cykeltrafik

Planförslaget möjliggör en ny gång- och cykelbana längs planområdets norra del, 
med anslutning i öster till befintlig gång- och cykelväg från Hönö Heden som 
passerar planskild under Göteborgsvägen/väg 155. Föreslagen placering underlät-
tar också en möjlig framtida koppling till den sträckning av en ny GC-väg mellan 
Öckerö hamn och Hönö Pinan som föreslås i översiktsplan Utblick Öckerö - en 
inblick i framtiden (se bild). Genomförandet av förslagets gång- och cykelbana 
skulle säkerställa tillgängligheten till planområdet för gång- och cykeltrafikanter, 
förbereda för en utökad tillgänglighet till Hönö Pinan och bidra till trafiksäkerhe-
ten inom området i stort. 

Väg 155 och Tärnvägen

Tänkta verksamheter kommer stå för en viss ökning av trafiken till och från områ-
det, men planförslaget bedöms inte påverka situationen på väg 155 negativt. Efter-
som förslagets målpunkter ligger före pendelparkeringen och övriga verksamheter 
på Hönö Pinan så bedöms också påverkan på befintligt industriområde bli mini-
mal och begränsas till infarten vid korsningen Tärnvägen/väg 155. En omlokalise-
ring av bussdepån till planområdet bedöms inte påverka trafiken alls då befintlig 
busstrafik blir densamma som om depån ligger kvar i sitt nuvarande läge. 

Parkering

Parkering för verksamheter och besökare förutsätts ske inom kvartersmark. 
Område för cykel- och mopedparkering inom planområdet säkerställs genom an-
vändningsbestämmelse i detaljplan. Planförslaget möjliggör även för en ny pend-
elparkering inom planområdet.  

Bild: Planförslagets GC-bana (heldragen gul linje = inom planområdet, streckad linje = möjlig anslutning till Översiktsplanens föreslagna sträckning 
av ny GC-bana i norr samt till befintlig GC-bana i öster).
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp

I området finns kommunala ledningar för vatten och spillvatten. Vatten och 
spillvatten för nybyggda hus kommer att anslutas till det befintliga ledningsnätet. 
Mark avsätts för en pumpstation för spillvatten inom planområdet. Stationen pla-
ceras i anslutning till Tärnvägen för att säkerställa god tillgänglighet för service-
fordon. 

Med den befolkningsökning som förväntas i Öckerö kommun så kommer re-
ningsverket på Hönö Pinan troligen att nå sitt kapacitetstak. En utredning med 
syfte att beräkna flöden och kapacitet i spill- och dricksvatten för hela kommunen 
pågår. Utredningen utmynnar troligtvis i att kapaciteten för kommunens renings-
verk kommer att behöva utökas. Med anledning av detta så fattade kommunsty-
relsen den 17 april 2018 (KS § 91) ett inriktningsbeslut om att inom en tioårspe-
riod ha ett nytt reningsverk på plats i kommunen. Öckerö kommuns VA-enhet 
bedömer att genomförandet av detaljplanen endast kommer att ha en försumbar 
påverkan på reningsverket och då bara genom de hygienutrymmen som tillkom-
mer. Detta eftersom tillkommande verksamheter inom planområdet i sig måste 
ha den övriga rening som krävs för verksamheten som ska bedrivas.  

Värme

Uppvärmning regleras inte i detaljplan men målsättningen är att uppföra bygg-
nader med modern byggteknik vars energibehov är lågt. Energikrav hanteras vid 
bygglovsgivning.  

El och tele 

Öckerö nät har fiberledning inom föreslaget område. Anslutning till fastigheter-
na sker vid exploatering. Beroende på framtida elbehov kan kapaciteten behöva 
utökas och mark är därför avsatt för en transformatorstation inom planområdet. 
Stationen placeras i anslutning till Tärnvägen för att säkerställa god tillgänglighet 
för servicefordon. Placeringen innebär tillkommande kostnader för flytt av befint-
liga jordkabelledningar. 

Avfall

Kommunal avfallshämtning anordnas för fastigheterna och sker från plats som 
avtalas med kommunens renhållningsentreprenör.

Säkerhet

Närmaste brandpost ligger ca 120 meter norr om planområdets mitt. Området 
Hönö Pinan tillhör Öckerö stationsområde och insatstiden är enligt räddnings-
tjänsten beräknad till mellan 10 och 20 minuter. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

LÄGE
Planområdet är beläget mellan Göteborgsvägen/väg 155 och Tärnvägen, strax 
sydväst om Hönö Pinans industriområde och ca 300 meter väster om Hönö Pi-
nans färjeläge (se bild).

AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar cirka 13 420 m2 och ägs av Öckerö Kommun. En mindre 
justering av planområdesgränsen har skett mellan samråd och granskning (plan-
området omfattade cirka 13 250 m2 i samråd). Justeringen är gjord i syfte att 
säkerställa planområdets in- och utfarter samt att i möjligaste mån följa gränsen 
för dikesbotten i befintligt dike mot väg 155. Justeringen innebär en minskning av 
planområdet i den västra och sydvästra delen samt en utvidgning mot Tärnvägen 
i norr. Användningen i den utvidgade delen blir densamma (Gata) som i gällande 
detaljplan och huvudmannaskapet för allmän plats är fortsatt kommunalt.

PLANFÖRHÅLLANDEN

Översiktsplan

Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, anta-
gen av kommunfullmäktige 14 juni 2018 (KF § 41), föreslår område för verksam-
heter. Särskild vikt läggs i översiktsplanens beskrivande text för Pinan om ange-
lägenheten att utveckla för etablering av verksamheter inom området.

Bild: Planområde vid Hönö Pinan, Öckerö kommun. Tärnvägen är belägen norr om planområdet och väg 155 ligger söder om planområdet.
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Detaljplan 

Aktuellt planområde berörs av detaljplan för Hönö Pinan (1407-P89/12) som vann 
laga kraft 24 oktober 1989. Gällande detaljplan anger till största delen använd-
ningen Natur för aktuellt planområde. Den norra delen av aktuellt planområde 
anger Lokalgata i gällande detaljplan och den södra delen anger Infartsväg. Gäl-
lande detaljplans genomförandetid gick ut 1999-12-31. 

STRATEGISKA DOKUMENT OCH RIKTLINJER

Trafikstrategi

Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument vars övergripande 
uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kunna ut-
vecklas på ett hållbart sätt. Strategin utgår ifrån kommunens vision ”En levande 
skärgårdskommun med människan i centrum”. I dokumentet beskrivs bl.a. vikten 
av utvecklingen av knutpunkter för invånare och besökare. Genom att skapa no-
der där invånarna kan göra sina ärenden minskar behovet av att resa till fastlan-
det via väg 155. En ny vision för Öckerö kommun antogs 2018-06-14 (”Öckerö 365 
– en levande skärgårdskommun med människan i centrum”), men trafikstrategin 
gäller fortsatt som ett strategiskt dokument.

Bild: Utdrag ur kommunens översiktsplan. Planområdet ryms inom utvecklingsområdet för verksamheter vid Hönö Pinan.
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Väg 155 och Nordöleden

Öckerö-öarna saknar fast förbindelse till fastlandet. De sammanbyggda öarna 
trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden och Björköleden. För trans-
port till nordöarna Källö-Knippla och Hyppeln samt Rörö avgår vägfärjor från 
Burö färjeläge. Även dessa färjor körs av Trafikverket/Färjerederiet.

Trafiken på väg 155 har ökat stadigt under årens lopp i takt med att Öckerö och 
Torslanda har växt. Ett resultat av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 
155, Hjuviksvägen. Trafikverket har genomfört eller är på väg att genomföra flera 
åtgärder för en ökad säkerhet och förbättrad kollektivtrafik på väg 155. 

Göteborgsregionens Förbundsstyrelse beslutade 2016-06-14 att ge GR i uppdrag 
att tillsammans med tjänstepersoner från Öckerö kommun och Göteborgs stad 
genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att lösa trafiksituationen på väg 155. En 
arbetsgrupp skapades för att arbeta med uppdraget. Arbetsgruppen konstaterade 
att det finns ett behov av att bredda frågeställningen genom att gå från ett stort 
fokus på trafikfrågor till ett bredare samhällsperspektiv.

Regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen antog 2018-01-30 förslag till 
Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. Den 
regionala planen pekar ut väg 155 som en brist. Trafikverket har därefter fått 
uppdraget att ta fram en ny ÅVS för väg 155, Torslanda – Öckerö i syfte att utreda 
lämpliga åtgärder. Arbetet förväntas pågå under år 2018 och 2019.

Särskilda hushållningsbestämmelser och riksintressen

Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Skyddet 
avser att värna de natur- och kulturvärden som finns i dessa områden. Bestäm-
melserna utgör inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för total-
försvaret. Planförslaget bedöms inte påverka något av riksintressena.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- och grund-
vatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Naturvårdsprogram

Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete och utgör under-
lagsmaterial till kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av 
Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kom-
munen. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes under 2013 och 
2014. Planområdet med omnejd utpekas inte särskilt i naturvårdsprogrammet.
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MARK, VEGETATION OCH VATTEN 

Planområdet

Området består huvudsakligen av berg i dagen och växtligheten av yngre träd 
och buskpartier. Den västra delen utgörs av ett lösjordsområde uppfyllt med bl.a. 
sand, sten, och block med mera. Den östra delen som gränsar mot befintlig gång- 
och cykelbana har fyllts ut med fyllnadsmassor. Marknivåerna varierar mellan +1 
och +8,5 meter, med högsta punkten i den centrala delen. Området är fragmente-
rat, har inga kända naturvärden och inte heller någon naturvärdesklassificering 
enligt Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. 

Föroreningar

Nuvarande tillstånd beträffande föroreningar i marken och grundvattnet har 
identifierats genom en miljöteknisk markutredning med tillhörande bedömning 
av Tyréns (2018-05-30). Analysresultaten har jämförts med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) och mindre känslig 
markanvändning (MKM), där riktvärden för MKM bedöms som tillämpliga som 
bedömningsgrund för planområdet. Inget av analyserade ämnen översteg gäl-
lande riktvärden för MKM. Resultatet av utförd laboratorieanalys för metaller i 
vatten visar på mycket hög halt av zink och nickel samt måttliga halter av arsenik 
i grundvattnet. Övriga metaller har uppmätts i låga till mycket låga halter. 

Bilder över planområdet: 1 = Vy från väster med korsningen Tärnvägen och väg 155 i förgrunden. 2 = Vy från söder med väg 155 i förgrunden.  
3 = Vy från öster med Tärnvägen till höger i bild. 4 = Vy från planområdets mitt med delar av befintligt industriområde och färjeläget i bakgrunden.

1

3

2

4
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Dagvatten

Inom området finns det inget kommunalt dagvattennät utbyggt. Regnvatten som 
inte infiltreras i marken rinner ytledes från närliggande berg- och naturmark till 
diken och vidare genom en trumma under Tärnvägen som mynnar i havet. Gö-
teborgsvägen/väg 155 och Tärnvägen avvattnas via diken utmed vägarna. I direkt 
anslutning till planområdet i öst, där befintlig GC-väg går under Göteborgsvägen, 
finns det en dagvattenledning som samlar vatten från lågpunkten i GC-porten. Sö-
der om Göteborgsvägen ligger en dagvattenpumpstation där vattnet samlas innan 
avledning.

STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd (se kartbild), men ligger inom 
100 meter från strandlinjen och en prövning mot skäl för upphävande/dispens 
ska därför genomföras vid antagande av ny detaljplan. Se vidare under rubriken 
”Strandskydd” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Tyréns har i PM Geoteknik Tärnvägen, samt tillhörande Markteknisk under-
sökningsrapport (2018-05-30), beskrivit förutsättningar för planområdet med 
hänsyn till geotekniska förhållanden samt stabilitets- och grundläggningsför-
hållanden i området. Resultaten från de geotekniska undersökningarna visar att 
befintlig stabilitet är tillfredsställande hög och att området bedöms vara lämpligt 
för bebyggelse ur geoteknisk synpunkt. Dock krävs åtgärder för grundläggning av 
nya anläggningar.

Bild: Karta över gällande strandskydd. Helfärgad blå yta är det generella strandskyddet, blå skraffering avser utökat strandskydd upp till 300 meter.
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Centralt i området finns ett större område med berg i dagen. Öster och väster 
om berget finns lösa jordar. Öster om berg i dagen återfinns fyllningsmassor av 
sandig torv eller sandig gyttja ner till ca 2 m djup i utförda undersökningspunk-
ter. Fyllningen har en mycket lös lagringstäthet. Under fyllningen finns en dryg 
meter av sand som har en lös till medelfast lagringstäthet. Mellan berg i dagen 
och Tärnvägen i väster finns oftast en sprängstensfyllning överst ner till drygt 
1 m djup. Undergrunden utgörs av lösa sediment av gyttja ner till 3 meters djup 
och under gyttjan finns siltig sand med snäckskal. Gemensamt och centralt är att 
sedimenten har en mycket lös lagringstäthet. Hållfastheten är uppmätt till runt 
10 kPa. Dessa lösa jordar har en låg bärighet och är väldigt sättningskänsliga. 
Närmast berget utgörs undergrunden av fasta fyllningsmassor. 

Mellan Tärnvägen och strandlinjen ligger sprängstensfyllning av block och sten 
från markytan och ner till ca 3 m djup. Mellan sprängstensfyllningen och berget 
finns sediment av siltig sand som ställvis är gyttjig. Lagringstätheten klassas som 
mycket lös, med en skjuvhållfasthet i lerlagret som uppgår till 10-15 kPa.

KULTURHISTORIA OCH FORNLÄMNINGAR
Hönö Pinan har genom åren gradvis byggts ut med olika verksamheter (se bild). 
1978 anlades ett reningsverk här och 1981 fick färjeleden sin nuvarande sträck-
ning då färjeläget flyttades hit från Öckerö. Numera är Hönö Pinan även en viktig 
nod för kollektivtrafiken och den nya återvinningscentral som planeras ligga här 
kommer ytterligare förstärka intrycket av ett utpräglat och varierat industriområde. 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  

Bild: Flygfoton över området mellan åren 1955-1967, samt mellan åren 2011-2014 (källa: Eniro kartor).
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BEFINTLIG BEBYGGELSE
Planområdet är obebyggt. Intilliggande industriområde är bebyggt med indus-
trifastigheter (se bilder). Längre österut ligger en busshållplats för kollektivtrafik 
och Pinans färjeläge med färjeförbindelse till fastlandet. En ny återvinningscen-
tral och kretsloppspark är planerad att anläggas ca 300 meter nordost om plan-
området.

MARKRADON
1993 gjordes en radonriskbedömning för Öckerö kommun. Resultatet visade att 
Hönö är ett lågriskområde beträffande markradon. Ansvaret för att bedöma den 
faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
åligger den som ska bygga. Om det konstateras att marken innehåller radon ska 
byggnader grundläggas radonsäkrat. Frågan bevakas vid bygglovsgivning. 

LEDNINGAR
Ledningskoll har genomförts. Inom planområdet finns mellanspänningskablar 
för el. Öckerö nät har fiberledning inom föreslaget område. I området finns även 
kommunala ledningar för vatten och spillvatten (tryckavlopp). Ledningar som 
finns inom kvartersmark markeras med u i plankartan. 

SERVICE
Det är relativt nära till kommersiell service på Hönö. Vid Pinans färjeläge finns 
pizzeria/grill och i närområdet finns några mindre butiker. Inom ett avstånd av 
en kilometer västerut ligger en bensinstation med servicebutik samt en större 
livsmedelsbutik.

Bilder: Befintlig industribebyggelse norr om planområdet.
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TRAFIK OCH PARKERING

Gator och trafik

Trafiken inom industriområdet Pinan är idag måttlig och består till stor del av 
transporter till och från befintliga verksamheter, trafik till pendelparkeringen och 
bussar i linjetrafik. En viss ökning av trafiken förväntas vid vissa tider om den 
nya återvinningscentralen anläggs. De flesta besök till anläggningen kommer då 
troligen ske under lov- och helgdagar samt de dagar då stationen har kvällsöppet.

Kollektivtrafik

Tärnvägen trafikeras av bussar till och från Hönö/Fotö och Öckerö/Burö-Hälsö, 
samt av bussar till och från Göteborg. I anslutning till pendelparkeringen finns en 
bussdepå. Hållplats för kollektivtrafik finns i anslutning till färjeläget.

Parkering

Många pendlare åker buss eller samåker till arbetsplatser utanför kommunen, 
varför behovet av såväl bil- som cykeluppställningsplatser bedöms vara stort. Den 
befintliga pendelparkeringen på Pinan innefattar lite drygt 150 P- platser för bil. 
Parkeringen har två infarter från Tärnvägen och den går även att nå från And-
vägen. På sikt behöver parkeringen utökas för att nå kommunala trafikmål om 
överflyttning av trafik från bil till kollektivtrafik. Området Hönö Pinan innehåller 
även ca 430 p-platser för cykel.
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GESTALTNINGSPROGRAM

SYFTE OCH MÅL
Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för Tärnvägens industriområde. 
Detaljplanen redovisar markanvändning, utnyttjandegrad, begränsningar av 
markens bebyggande, byggnaders höjd och taklutning. Programmet förtydligar 
detaljplanens intentioner och utgör underlag för kommande projekterings- och 
granskningsinsatser. 

Hönö Pinan utgör kommunens port mot omvärlden och aktuellt planområde är 
bland det första som möter hemvändande invånare och besökare utifrån. Efter-
som planförslaget medför en relativt stor förändring i form av markarbeten och 
exploatering så blir gestaltningen av området och dess byggnader extra viktig. 
Gestaltningsprinciperna ska bidra till ett omsorgsfullt utformat planområde som 
är välkomnande och som harmonierar med övrig bebyggelse inom Pinans indu-
striområde. Syftet är att särskilt beakta områdets exponerade läge och garantera 
en långsiktig helhetsupplevelse. 

GESTALTNINGSPRINCIPER
De gestaltningsprinciper som beskrivs nedan är vägledande för planbestämmel-
sen f1.  Principerna ska ligga till grund för bygglov och kommande prövningar 
samt för lovfria åtgärder. Nya byggnader och anläggningar ska utformas med 
hänsyn till nedanstående aspekter. Föreslagna åtgärder som överensstämmer 
med dessa ska godtas vid bygglov. Liten avvikelse bör kunna ske om man uppnår 
syftets mål och kvalitet. 

Landskap

Anläggningar i öppna landskap har stor visuell påverkan. Inom planområdet ska 
bebyggelse och anlagd miljö gestaltas med enhetligt formspråk, samordnat mate-
rial- och kulörval samt ha likvärdig karaktär i både form och volym. 

Park

Landskapet i och kring kvartersmarken utformas på ordnat sätt, speciellt med av-
seende på parkanläggning. Verksamhetsområdet har stor andel hårdgjord mark, 
där plantering av träd och buskar är ett kompletterande inslag främst för att 
omgärda området. Staket, stolpar och andra mindre volymer bör följa ett samlat 
mönster för området och vara i enlighet med övrig gestaltning. 

Natur

Vid utformning av element rörande landskapsbild, grönska och vatten och annan 
yttre miljö ska möjligheter att gynna biologisk mångfald, både med avseende på 
land- och vattenmiljöer, beaktas och tillvaratas.
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Byggnader

Byggnader bör präglas av modern utformning i måttlig skala. Byggnader över 50 
meter i längd bör delas upp i harmonierande sektioner, förslagsvis markerat med 
hjälp av volymförskjutning, byggnadselement eller färgsättning. Entréer utförs 
väl synliga och tydliga i liv med fasaden. Skärmtak och takkupor med mera får 
inte ha rundade former, varken horisontellt eller vertikalt. Fasadmaterial bör 
huvudsakligen utgöras av skivmaterial, gärna med inslag av träpanel. Tak ska 
vara sadel- eller pulpettak. Vid pulpettak ska fasaden vara lägst mot Tärnvägen. 
Eventuella solavskärmningar bör vara fasta, antingen med vertikala ribbor över 
glaspartier eller som skärmar. Transparenta byggnader bör undvikas och om så 
sker vara utformade med fågelskydd. Solenergianläggningar, exempelvis sol-
cellspaneler, som inte följer byggnadens form kan kräva bygglov. 

Komplementbyggnader

Den del av planområdet som innehåller korsmark får endast förses med komple-
mentbyggnad i form av anläggning för teknisk försörjning och/eller markparke-
ring. Avsikten med egenskapsbestämmelsen är att möjliggöra exempelvis teknis-
ka ramper med skärmtak för elektrifierade bussar (se bild). Eftersom denna del av 
planområdet vetter mot väg 155 är gestaltningen viktig. Syftet med korsmarken är 
inte att möjliggöra byggnation av förråd eller förrådslängor och planbestämmel-
sen ska därför inte tolkas som att byggnader med täta fasader får uppföras. Detta 
gäller även fasader av exempelvis glas eller plast, även om de är ljusgenomsläpp-
liga. Byggnation enligt ovan angivna begränsningar bör om möjligt inte uppföras 
över u-område för allmännyttiga ledningar. I det fall då detta inte är möjligt kan 
åtkomst till underjordisk ledning komma att kräva rivning.

Bild: Exempel på teknisk ramp och skärmtak för bussar.
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Färg

Färgsättning utgår från ljus till mellanmörk grå kulör. Det gäller främst byggna-
der men även skärmar, plank, containers och andra volymer som färgsätts, såsom 
upplag med ensilage för packade restprodukter. Stuprör och hängrännor bör vara 
av typ alu-zink. 

Plank och upplag

Enligt detaljplanens bestämmelser får prickad mark inte upplåtas för upplag. 
Tillfälliga upplag placeras och utformas med hänsyn till blickfång från vägar och 
anläggningens in- och utfarter. Sopkärl och övrig avfallshantering samt tillfällig 
uppställning av containers ska döljas av plank i naturfärgat trä. 

Stängsel/avskärmning i tomtgräns

Stängsel och grindar ska vara förzinkade och helst utan taggtråd. 

Murar och slänter

Sprängkanter och slänter ska undvikas så långt det är möjligt. Där sådana ändå 
behövs ska höjderna minimeras. Maximal höjd för stödmurar bör inte överstiga 
1,2 meter. Vid behov av högre stödmurar kan marken terrasseras med flera murar 
där plats medges.

Markbeläggning

Hårdgjorda ytor ska utgöras av asfalt som kan kompletteras med markplattor 
närmast byggnaders fasader. Natursten bör markera övergången till naturmark 
och berg. Parkeringsplatser ska beläggas med asfalt med markerade platser av 
betongsten eller liknande.

Skyltar

Skyltar ska placeras så att de inte utgör fara för trafiksäkerheten, hinder för 
framkomlighet för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga eller 
hinder för räddningstjänsten, snöröjning eller renhållning. Entréer betonas. 
Fastigheternas huvudskyltning utformas som en pylon vid varje infart. Höjden 
för pyloner får vara max 3 meter. Samtliga pyloner ska vara placerade med sam-
ma avstånd och vinkel vid infarten till varje fastighet. Övrig skyltning ska vara i 
fasad med entrédörr. Skyltar ska linjera med glaspartier, portar och dörrar. Vid 
annan placering ska samråd ske med plan- och byggnadsenheten. Takskyltar 
tillåts inte. 

Riktlinjer för skyltar och skyltning ska i övrigt inhämtas från dokumentet ”Skylt-
program för Öckerö Kommun”. Enligt 8 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) 
krävs inom område med detaljplan bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra 
skyltar. 
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Flaggstänger

Max 3 st flaggstänger i grupp placeras med lika avstånd till infart på varje fastig-
het. Utseende lika belysningsstolpar.

Belysning

Belysningen ska ha rätt placering och placeras på rätt avstånd i förhållande till 
det som ska belysas. Med placering avses även höjder. Samtlig belysning ska vara 
nedåtriktad för att undvika bländning mot såväl väg som sjöfart. Detta gäller 
även för arbetsbelysning under anläggningsskedet. 

Ljuskällan och/eller armaturen ska vara bländfri. Belysningsarmaturer planeras 
övergripande för hela området, så att armaturer och färgtemperaturer harmonie-
ras. Armaturer ska vara galvade, aluminium natur eller varmförzinkade. På fasad 
placeras armatur med kort arm eller utan arm, övrig belysning ska vara på stolpe 
eller pollare. Maxhöjden på stolpar ska vara 6 meter. Denna höjd gäller även pla-
cering på byggnader som kan vara högre. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:

Samråd               3:e kvartalet 2018 
Granskning        2:a kvartalet 2019 
Antagande          3:e kvartalet 2019 
Laga kraft           3:e kvartalet 2019

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 
exempelvis förlorad byggrätt).

ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad, framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Allmänna platser är gata utanför kvartersmark, gång- och cykelbana samt na-
turmark. Ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av gemensamt dike längs 
med Göteborgsvägen/väg 155 delas mellan Öckerö kommun och Trafikverket. 
Ansvarsfördelningen regleras genom avtal mellan parterna (se avsnittet ”avtal” 
nedan).

Inom kvartersmark svarar berörda fastighetsägare (rättighetsinnehavare) för ut-
förande och drift av erforderliga anläggningar för VA, elförsörjning, vägar, parke-
ringsplatser, grönytor, byggnader m.m. 

Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamhetens VA-enhet, ansvarar för 
allmänna ledningar för vatten och avlopp fram till anslutningspunkt, samt för 
VA-ledningar i u-områden inom kvartersmark.

Ellevio är ansvarig för elledningar, transformatorstationer och elleverans.

Skanova ansvarar för huvudledningar för tele.

Öckerö Nät ansvarar för fiber inom området samt för fiberanslutning till fastighe-
terna. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. Öckerö kommun äger all mark inom planområdet.

INLÖSEN AV MARK
Inlösen av mark är inte aktuell. 

FASTIGHETSBILDNING 
Ett första led i att genomföra en detaljplan är att fastighetsindelning, ägande och 
rättigheter anpassas till de förutsättningar som planen anger. Detaljplanen utgör 
rättslig grund för fastighetsbildningsåtgärder. Enligt Plan- och bygglagen får 
bygglov inte ges innan berörd fastighet överensstämmer med detaljplanen. 

Exploatör ansöker om fastighetsbildning efter detaljplanens vinnande av laga 
kraft. Fastighetsindelning kan regleras av Lantmäteriet när detaljplanen vunnit 
laga kraft.

SERVITUT
Det finns idag inga kända servitut inom planområdet. Servitut kan bli aktuella för 
vägar och ledningar till anläggningar inom kvartersmark.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Ingen gemensamhetsanläggning bedöms behöva upprättas i gällande planförslag. 

LEDNINGSRÄTT
Idag går det kommunala VA-ledningar genom planområdet. Merparten av dessa 
ligger förlagda på allmän plats Natur i gällande detaljplan från 1989. För de all-
männa ledningar som ligger förlagda inom kvartersmark införs u-område för att 
möjliggöra säkerställande av deras dragningar i aktuellt planförslag vid genom-
förande.

Nya jordkabelledningar behöver förläggas till nya byggnader. Den som begär om-
byggnad eller ändring av befintliga jordkabelledningar får stå för dessa kostnader.

Det ankommer på respektive huvudman att initiera en ledningsförrättning för att 
säkerställa utrymmen i planen. Samordning av ledningsrätter och samförlägg-
ning av aktuella ledningar bör då ske.
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TEKNISKA FRÅGOR 

BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR
• En massbalansberäkning av de massor som bedöms uppstå vid exploate-

ring kan komma att behövas i ett senare skede.

REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR 
Inför granskning togs följande tekniska utredningar fram:

• Trafikutredning (Atkins 2019-03-29)
• Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd (Öckerö 

Kommun 2018-05-30, Rev. 2019-04-09)

Inför samråd togs följande tekniska utredningar fram:

• Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd (Öckerö 
Kommun 2018-05-30)

• Dagvattenutredning (Tyréns 2018-05-30)
• Geoteknisk utredning med tillhörande markteknisk undersökningsrapport 

(Tyréns 2018-05-30)
• Bergteknisk utredning (Tyréns 2018-05-30)
• Miljöteknisk markundersökning (Tyréns 2018-05-30)

Utredningarna bifogas planhandlingarna. 

EKONOMISKA FRÅGOR

PLANEKONOMI 
Planarbete och tekniska utredningar förenade med planarbetet bekostas av kom-
munen. Planavgift kommer att debiteras vid bygglov. Exploatör ska stå för alla 
kostnader som projektet direkt medför.

FINANSIERING OCH FÖLJDINVESTERINGAR
Exploatör bekostar utbyggnaden av området. Detsamma gäller gatukostnader och 
eventuella investeringar i allmän platsmark enligt avsnittet ”gatukostnader och 
övriga avgifter” nedan. 

Alla schaktningsarbeten för områdets el- och fiberförsörjning inom planområdet, 
samt all förändring av transformatorer och omläggning av ledningar bekostas av 
exploatören. 
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DRIFTKOSTNADER
Öckerö kommun är huvudman för gatunätet och ansvarar för dess drift. Kommu-
nen har kostnader för drift och skötsel av allmän plats gata, gång- och cykelbanor 
samt naturmark. 

GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER
Gatukostnader och övriga avgifter regleras i exploateringsavtal. Avtalets huvud-
sakliga innehåll redovisas under avsnittet ”avtal” nedan.

AVTAL

MARKANVISNINGSAVTAL
Markanvisningsavtal mellan Öckerö kommun och Svedholms Fastighets AB 
finns för mark inom västra delen av planområdet. Den slutliga avgränsningen av 
området kan komma att justeras inför antagande av detaljplanen. Avtalet inne-
bär att Svedholms Fastighets AB har ensam rätt att förhandla med kommunen 
om förvärv av mark samt övriga villkor avseende exploateringen. Avtalets avsikt 
är att verka för att det inom angivet område uppförs lokaler för verksamheter i 
enlighet med detaljplanens syfte. Avtalets giltighet är två år efter kommunstyrel-
sens beslut, med möjlighet till förnyad markanvisning om rimliga skäl föreligger. 
Kommunstyrelsen beslutade om förnyad markanvisning 2018-03-27 (KS § 62).

EXPLOATERINGSAVTAL
Exploateringsavtal kopplade till planens genomförande upprättas inför antagande 
av detaljplanen. Exploateringsavtal reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och 
respektive exploatörs ansvar avseende genomförandefrågor. Exempel på avtals-
punkter är:

• Vem som ansvarar för utbyggnad och kostnader för framtida drift samt un-
derhåll av allmän plats.

• Vem som ansvarar för samt bekostar erforderliga tekniska utredningar och 
anslutningar av VA.

• Övriga villkor såsom överlåtelse av avtalet, tillstånd och tidplan samt kost-
nadsansvar vid utebliven detaljplan.

• Hur en tvist hanteras.
• Information om syfte, giltighet m.m
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ÖVRIGA AVTAL
Driftsavtal mellan Öckerö kommun och Trafikverket för gemensamt dike längs 
med Göteborgsvägen/väg 155 upprättas och undertecknas inför antagande av 
detaljplanen. 

Syftet med driftavtalet är att reglera kommunens och Trafikverkets ansvar och fi-
nansiering avseende diket. Den grundläggande tanken är att båda parter har lika 
tillgång till dikets funktion samt ej försvårar eller förhindrar den andra partens 
tillgång till dikets funktion.
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ÖVRIGT

PLANERINGSUNDERLAG OCH KÄLLOR
• Trafikutredning Tärnvägens industriområde - Atkins 2019-03-29

• Dagvattenutredning Tärnvägens industriområde - Tyréns 2018-05-30

• Miljöteknisk markundersökning del av Heden 1:229 och 1:300 Tärnvägen, 
Hönö -  Tyréns 2018-05-30

• Rapport PM Geoteknik Tärnvägen, Öckerö kommun - Tyréns 2018-05-30

• MUR (Markteknisk undersökningsrapport) / geoteknik, Öckerö kommun, 
Tärnvägen, Öckerö kommun - Tyréns 2018-05-30

• Bergteknisk utredning - Tyréns 2018-05-30

• Strandskydd i Öckerö kommun – metodbeskrivning, resultat från strand-
karteringen samt förslag till ny strandskyddsavgränsning av Maria Kilnäs 
- Länsstyrelsen Västra Götaland, 2002.

• Gammaspektrometermätning och preliminär radonriskbedömning inom 
delar av Öckerö kommun - MRM Konsult AB 1993-10-06.

• Karaktäristiska vattenstånd, Öckerö - SMHI 2018-02-16

• Utblick Öckerö - En inblick i framtiden - Öckerö översiktsplan 2018

• Översvämningszoner för hav, Hönö Östra - Öckerö kommun 2015

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 
Handläggare är planarkitekt Petter Leyman vid samhällsbyggnadsverksamheten 
på Öckerö kommun. 

……………………………………………    ……………………………………………

Petter Leyman       Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun



Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Planbeskrivning 2019-07-17   |   Dnr SB 0061/17

Sida 50/56

BILAGA 1: UTDRAG UR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER
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     1:300 Fastighetsbeteckning

HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun
och Trafikverket.

ORIENTERINGSKARTA

ÖVRIGA HANDLINGAR:TILL PLANEN HÖR:

BESLUT

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

INSTANS

Planbeteckning

Höjdsystem Koordinatsystem

Diarienummer

Detaljplan för

Skala

Öckerö kommun, Västra Götalands län

Tärnvägens industriområde
Del av Heden 1:229 och 1:300

- Plankarta med bestämmelser
- Illustrationsritning (på plankarta)
- Grundkarta (på plankarta)

- Planbeskrivning
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande

- Fastighetsförteckning (bifogas ej)
- Utredningar
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Upprättad 2018-06-07 enligt PBL (2010:900)
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HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun
och Trafikverket.
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AlltiBil 

Utökning av verksamheten i Öckerö kommun 

Vi har tidigare utförligt redovisat syftet och omfattningen mm med den planerade 
utökningen av vår verksamhet i kommunen och lämnar här följande kompletteringar. 

Vi har bedrivit vår verksamhet i kommunen, inom Tärnvägens industriområde, sedan ett 
drygt decennium. Vår tydliga erfarenhet är, att det finns en hög efterfrågan på våra tjänster 
inom kommunen, det är alltför många fordonsägare som söker sig utanför kommunen för 
service och reparationer, med än mer onödiga transporter och tidsförluster till följd. 

Verksamheten innehåller idag serviceverkstad, plåt- och lackeringsverkstad och handel med 
motorfordon. Vår ambition är att, tillsammans med kommunerna, utveckla verksamheten 
med fordonsteknisk utbildning, samt med fordonsbesiktning vilket idag helt saknas inom 
kommunen. 

Avsikten är att plåt- och lackeringsverkstaden skall inrymmas i nuvarande lokaler medan 
service- och reparationsverkstad, försäljningslokal, utbildningslokaler samt besiktning skall 
inrymmas i den nya lokalen. 

Det är helt avgörande för en fordonsverksamhet, att en plåt- och lackeringsverkstad ligger 
så nära verkstadsrörelsen som möjligt. De fordon som skall vara föremål för plåtreparationer 
och lackering är så gott som uteslutande även föremål för reparationsåtgärder och alla 
verkstäder eftersträvar att undvika transporter av skadade fordon till skade- och lackerings
verkstädema. Ständiga biltransporter till och från skadeverkstädema för plåtreparationer och 
lackering är inte endast miljömässigt förkastligt, det är även ekonomiskt oförsvarbart och 
förhindrar lönsamhet. 

Den helt avgörande omständigheten för en fungerande lackerings- och plåtverkstad är 
logistiken; korta ledtider är ett krav för att verksamheten skall fungera. Fordon som är 
förbehandlat för lackering skall överhuvudtaget inte vara i en utomhusmiljö, inte heller efter 
lackering under torkprocessen, vilket ställer krav på stora anläggningar eller omfattande 
transporter till och från verkstaden. Närheten till verkstaden är därför mycket viktig. 

I Göteborg med kranskommuner har majoriteten av de etablerade fordonsanläggningarna 
försäljning, service- och reparationsverkstad men sällan någon egen skade- och lackerings
verkstad. Plåt- och lackeringstjänster utförs av inhyrda firmor som ofta är etablerade på 
avstånd från fordonsanläggningen, till och med inom angränsande kommun, vilket medför 
omfattande transporter av skadade fordon i och runt Göteborgsregionen varje dag, vilket är 
mycket kostsamt, anstränger en redan hårt ansträngd trafiksituation och är ett helt 
omodernt sätt att bedriva en verksamhet. Ofta medför av- och pålastningen av 
fordonen på fordonstransportlastbilama ytterligare trafikstörningar och risker, 
eftersom av- och pålastningen regelmässigt sker ute på angränsande gator och andra 
körbanor, eftersom utrymme härför oftast saknas inne på lejdverkstaden område. 

BILAGA 3A: MARKANVISAD VERKSAMHETS EGEN BESKRIVNING AV RÖRELSEN
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Som tidigare har angivits finns anmärkningsvärt nog ingen för allmänheten tillgänglig 
fordonstvättanläggning inom Öckerö kommun. Detta är anmärkningsvärt med hänsyn till 
mängden fordon inom kommunen och det idag självklara förbudet mot att rengöra fordon på 
platser som saknar utrustning för omhändertagande av det förorenade tvättvattnet, såsom 
villafastigheternas garageuppfarter. Allmänhetens tillgång till utvändig och invändig tvätt 
och rengöring av fordon och bilvård i övrigt är därför ett mycket viktigt inslag i den 
planerade utvidgningen av verksamheten, så som har redovisats, men det är även av vikt att 
såväl plåtskade- och lackverkstaden som serviceverkstaden och försäljningsverksamheten 
har så nära till den planerade tvättanläggningen att den kan sörja för hela verksamheten utan 
onödiga fordonstransporter. 

Sammantaget är de ständiga transporterna av skadade fordon i regionen ett omfattande 
trafik-, miljö- och för verksamhetsutövaren ekonomiskt problem som måste undvikas för att 
kunna driva en modem verksamhet. 

Vid vår etablering i Göteborg har vi varit noga med att ha skade- och lackeringsverkstaden 
i anslutning till vår övriga verksamhet. Det är vårt självklara och absoluta krav även vid 
utökningen av verksamheten i Öckerö kommun. 

Det är även lämpligt att karosseri- och lackeringsverkstaden inte inryms i samma lokaler 
som bilförsäljning, kontors- och utbildningsverksamhetema, men det är däremot ett krav att 
lackerings- och plåtverkstaden är i närområdet. 

Utöver den ovan beskrivna viktiga logistiken såvitt avser fordonshanteringen, är närheten 
mellan den befintliga och den utökade verksamheten av stor betydelse för personalens 
arbetssituation och för möjligheterna att fä till stånd en komplett yrkesutbildning på ett 
praktiskt fungerande sätt. 

Förutom effektiv personalresursfördelning har teknikerna dagligen kontinuerlig kontakt med 
varandra rörande pågående arbeten och uppdrag och närheten mellan anläggningarna är 
närmast en förutsättning för effektiviteten i verksamheten. 

Det skulle vara en så omfattande olägenhet om den planerade utvidgade verksamheten inte 
kan utvecklas inom området, på den identifierade platsen, i närhet till befintlig verksamhet, 
att en utvidgning är omöjlig att genomföra. 

Öckerö, den 19 juni 2019 

�el! 
Servicemarknadschef 

Willy Svedholm 
Verkställande direktör 

G 
A.AA.AX:� 

Anders Mixe 
Vice VD 
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AlltiBil Västra Sverige AB   11 februari 2019 
Keith Jordell     
Servicemarknadschef 
 

 
Utökning av verksamheten i Öckerö kommun 

- 
Elbilar och Grön energi 

_________________________________ 
 
 
AlltiBil är en verkstadskedja som ligger i framkant när det gäller innovationer och tekniska 
lösningar inom verkstadssidan av fordonsbranschen. Framtiden inom fordonsindustrin är 
främst elbilar och därmed även kravet på kunskaper och förutsättningar att kunna utföra 
service och underhåll, samt reparationer, av el-fordon.  
 
Kraven på moderna verkstäder och service-center har förändrats, viktigt är bland annat 
förutsättningar för stabil och pålitlig strömtillförsel med hög kapacitet för tester, underhåll 
och laddning, utökade verkstadsytor på grund av kraven på säkerhetsavstånd vid arbeten 
avseende fordons starkströmsdelar mm. Kraven på framtidens fordonservice kommer att 
vara andra än historiskt och vi är övertygande om att utvecklingen kommer att gå mycket 
fort, vilket ställer höga krav på de som har ambition att kunna delta i denna utveckling. 
 
2018 ökade nyregistreringen av el-fordon i Sverige med 50 % jämfört med året innan. Redan 
under innevarande år förväntas elbilsförsäljning uppgå till 13 % av den totala personbils-
försäljningen. Europa har passerat en miljon registrerade elbilar och försäljningen ökade 
totalt med 40 % under 2018, jämfört med 2017. I grannlandet Norge utgjorde el-fordon hela 
37 % av nybilsregistreringen. Samtliga personbilstillverkare erbjuder idag olika slags elbilar.  
 
Volvo har deklarerat att redan i år skall alla nya bilmodeller kunna erbjudas med ett elmotor-
alternativ och att år 2025 skall alla Volvo personbilar vara uteslutande försedda med eldrift. 
Volvos målsättning är, att år 2025 skall det rulla en miljon elektrifierade Volvobilar på den 
globala marknaden. AlltiBil är en auktoriserad Volvoanläggning som skall delta i denna 
utveckling; eftermarknaden är mycket viktig för att nå framgång.  
 
I Öckerö kommun är både andelen Volvo-fordon och antalet Volvoanställda hög.  
 
Vår avsikt är, att kunna utöka vår verksamhet på platsen genom att bland annat bygga upp 
en sådan avdelning med el-ladd-stolpar som utöver för vår egen verksamhet skall kunna 
nyttjas av besökare och av allmänheten, genom systemet med s.k. klippkort/magnetkort, 
vilka medger laddning mot kortbetalning. Närheten till pendel-parkering - färjeläge - 
kollektivtrafik kan förutsättas medföra att en sådan anläggning på sikt kommer att ha en 
mycket hög utnyttjandegrad under stor del av dygnet, även helger. För skärgårdskommunen 
lämpar sig redan dagens el-bilar perfekt, för att ta sig kortare sträckor inom kommunen, samt 
till och från pendelparkering. 

BILAGA 3B: MARKANVISAD VERKSAMHETS EGEN BESKRIVNING AV RÖRELSEN
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Ett viktigt inslag i vår verksamhet, är ambitionen att så långt möjligt vara självproducerande 
av vår el-energi, främst genom solenergi. Sådan småskalig produktion kommer även 
framgent att kräva stora ytor för placering av solcellspaneler, i vårt fall paneler placerade på 
byggnadens tak. För effektivt nyttjande förutsätter vi att överskottsproduktion under 
sommartid kan växlas mot el-tillskott under annan tid av året i samarbete med energi-/ 
nätleverantören. 
 
För att realisera våra planer krävs en möjlighet att kunna utveckla vår befintliga verksamhet 
i enlighet med planförslaget. 
 

--------------------------- 
 
Därutöver måste det vara en samhällsviktig utveckling att minska trafiken från och till 
fastlandet genom att inom kommunen bygga upp de funktioner som idag saknas, ett modernt 
service-center med fordonsbesiktning och en moder anläggning för fordonstvätt.  
 
Det finns idag cirka 6 000 personbilar inom Öckerö kommun, inklusive husbilar, merparten 
privatägda. Det finns i princip ingen fordonstvätt inom kommunen. Med beaktande av att 
det sedan många år, av enkelt insedda miljöskäl, är otillåtet att rengöra fordon på andra 
ställen än där det är sörjt för att ta hand om det miljöfarliga spillet i form av tjärpartiklar, 
avfettningsmedel mm, är det av stor vikt och ett angeläget allmänt intresse att man inom 
kommunen på ett modernt, miljöriktigt sätt kan hantera fordonstvätt och övrig rengöring av 
fordon. Att det på angränsande område utanför strandskydd är planerat för tvätthall för 
kollektivtrafikfordon saknar i sammanhanget betydelse, det är bristen på tvätthall för 
allmänhetens och kommunens egna fordon, som är det angelägna.  
 

--------------------------- 
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AKTIEBOLAG

Organisationsnummer

Objektets registreringsdatum

Dokumentet skapat

Företagsnamnets registreringsdatum

Sida

556603-0747

2000-12-20

2019-04-26 22:15

2018-08-10

2 (3)

851 81  Sundsvall 
0771-670 670  
www.bolagsverket.se

Org.nummer: 556603-0747

Företagsnamn: AlltiBil Västra Sverige AB

Adress:
Aröds industriväg 15
422 43 HISINGS BACKA

Säte: Västra Götalands län, Göteborg kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

                                                                                
                                                                                
Detta är ett privat aktiebolag.                                                 
                                                                                
BILDAT DATUM                                                                    
2000-12-08                                                                      
                                                                                
SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL                                                 
                                                                                
Aktiekapital:         100.000 SEK                                               
Lägst.......:         100.000 SEK                                               
Högst.......:         400.000 SEK                                               
                                                                                
Antal aktier:                     100                                           
Lägst.......:                     100                                           
Högst.......:                     400                                           
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761112-4871 Svedholm, Willy Owe Nygaard, Rödvägen 87, 475 41 HÖNÖ               
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671129-6217 Svensson, Per Håkan, Ekstigen 18, 475 35 GRÖTÖ                      
                                                                                
STYRELSESUPPLEANTER                                                             
601220-5057 Nikell, Mats Ivar, Trankärr 115, 442 49 KUNGÄLV                     
800805-4036 Åström, Carl Johan, Trollebergsvägen 94, 227 63 LUND                
                                                                                
REVISOR(ER)                                                                     
556260-2747 BDO Göteborg AB, Box 31094, 400 32 GÖTEBORG                         
            Representeras av: 721029-4976                                       
                                                                                
HUVUDANSVARIG REVISOR                                                           
721029-4976 Blohmé, Anders Gunnar, Sandenvägen 100, 423 43 TORSLANDA            
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HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr

Ledningsrätt

Serv

Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00

I höjd: RH 00

Standard enligt HMK för innehåll: 2

Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27

Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning

och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

Detaljhandel

H

KontorK

Bussdepå
T

1

Parkering

P

Parkering för cykel och moped

P

1

Pumpstation

E

1

TransformatorstationE

2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11

§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av

anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk

ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12

Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30

Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning

f

1

Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

(n

1

) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar

m

1

Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

2

Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika

exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga

gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd

a

1

Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar

- Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska

förhållanden.

- Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas

innan avledning.

- Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

- Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns mellan Öckerö kommun

och Trafikverket.

ORIENTERINGSKARTA

ÖVRIGA HANDLINGAR:TILL PLANEN HÖR:

BESLUT

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Laga kraft

INSTANS

Planbeteckning

Höjdsystem Koordinatsystem

Diarienummer

Detaljplan för

Skala

Öckerö kommun, Västra Götalands län

Tärnvägens industriområde

Del av Heden 1:229 och 1:300

- Plankarta med bestämmelser

- Illustrationsritning (på plankarta)

- Grundkarta (på plankarta)

- Planbeskrivning

- Samrådsredogörelse

- Granskningsutlåtande

- Fastighetsförteckning (bifogas ej)

- Utredningar

SB 0061/17

ANTAGANDEHANDLING

Upprättad 2018-06-07 enligt PBL (2010:900)

Reviderad 2019-07-17

Planarkitekt

Petter Leyman

Plan- Bygg- och Miljöchef

Andreas Beutler

RH 00 Sweref 99 12 00

1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

2017-04-25 KS § 105 /17
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2019-04-23 KS § 79 /19
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Inledning
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstad-
komma verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och 
försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. 
Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans 
pendelparkering genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå 
och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.

Planförslaget möjliggör för ytterligare etablering av lokala industriverksamheter i 
direkt anslutning till ett befintligt industriområde. De nya arbetstillfällen planen 
bedöms kunna generera har goda förutsättningar att tillsättas med lokal arbets-
kraft, vilket skulle få positiva effekter för kommunen. En utökad service och möj-
ligheten att uträtta ärenden lokalt istället för utanför kommungränsen kan också 
bidra till en minskning av trafiken på väg 155. 

Planförslaget möjliggör även för en omlokalisering av Västtrafiks befintliga 
bussdepå och tvätthall på Hönö Pinan. Resultatet av en sådan flytt skulle frigöra 
nödvändiga ytor för att utöka kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö 
Pinan. Sambandet är viktigt och av stort allmänt intresse eftersom åtgärden skul-
le kunna främja kollektiva transporter och minskad biltrafik på väg 155 genom 
mindre utpendling från kommunen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2 juli - 26 
augusti 2018. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits 
på kommunens anslagstavla och annonserats i ortstidningar. 

Totalt har 14 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 0061/17).

Sammanfattning av synpunkter

Synpunkter från statliga och regionala myndigheter
• Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att främja kollektiva trans-

porter och minskad biltrafik på väg 155. Länsstyrelsen anser också att det 
är lämpligt att lokalisera miljöstörande verksamheter i anslutning till annan 
miljöstörande verksamhet, att detta är en god hushållning med kommunens 
markresurser. Detta till trots är Länsstyrelsens bedömning att planen behö-
ver justeras/förtydligas med hänvisning till prövningsgrunderna angående 
strandskydd, miljökvalitetsnormerna för vatten och hälsa och säkerhet med 
avseende på buller, risk och förorenade områden.
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• Lantmäteriet upplyser om att det i planbeskrivningen ska framgå vad be-
fintligt markanvisningsavtal inom planområdet reglerar samt vad eventuellt 
kommande exploateringsavtal avser att reglera. Lantmäteriet påpekar ock-
så att eventuella markreservat för allmännyttiga ledningar bör föras in på 
kvartersmark där de behövs för att säkerställa att ledningar kan upplåtas 
med ledningsrätt. Myndigheten anser också att illustration och plankarta bör 
separeras, då det annars kan uppstå missförstånd i tolkningen av handlingen. 

• Trafikverket påpekar att dagvattnet måste hanteras inom planområdet innan 
vidare avledning till befintligt dike. Vidare att delar av befintligt dike som 
idag definieras som vägområde i plankartan har bestämmelsen NATUR, vil-
ket kan ge en begränsning i vilket område som tolkas som vägområde. Tra-
fikverket vill också se ett utfartsförbud mot väg 155 i planområdets södra del, 
samt en trafikutredning som redovisar konsekvenser av tillkommande trafik i 
korsningspunkten Tärnvägen/väg 155.

• Statens Geotekniska Institut (SGI) ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att 
stabilitetsförhållandena har beaktats på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI 
har därför ingen erinran mot planförslaget.

• Sjöfartsverket har inget att erinra mot planförslaget, men upplyser om att 
anpassning av belysning för att inte verka bländande för sjötrafiken även ska 
gälla för arbetsbelysning under anläggningsskedet.

• Naturvårdsverket avstår att yttra sig.

• Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig.

• Svenska Kraftnät har inget att erinra mot planförslaget och önskar vidare att 
inte medverka i det fortsatta remissförfarandet, förutsatt att planområdet inte 
förändras.

• SMHI hänvisar till framtida klimatdata, men har ingenting i sak att invända 
mot planförslaget.

• SDN Västra Hisingen och Göteborgs stads stadsbyggnadskontor anser att det 
är positivt att nya arbetstillfällen tillskapas och understryker vikten av att 
trafiksituationen inte förvärras längs den del av väg 155 som går genom Tors-
landa. Remissinstanserna tillstyrker planförslaget.

Synpunkter från övriga
• Västtrafik är positiva till att kommunen ser över möjligheten att utöka be-

fintlig pendelparkering på Pinan, men påpekar att storleken på en ny buss-
depå inom planområdet och depåns funktioner måste detaljstuderas för att 
säkerställa lämpligheten. I det fall kommande detaljstudie visar på ett otill-
räckligt antal uppställningsplatser för bussar och personalparkering, så bör 
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förekomsten av kompletterande ytor utredas och säkerställas. Västtrafik an-
ser också att planområdets östra del bör medge användningen P-plats, i syfte 
att öka planens flexibilitet ytterligare. När det gäller ett fortsatt arbete som 
tar sikte mot eventuella fastighetsöverlåtelser mellan kommunen och Västtra-
fik, måste det säkerställas att planförslaget är genomförbart ur ekonomiskt 
hänseende.

• Ellevio upplyser om att beroende på utformning av området och elbehovet, 
kan en ny nätstation (transformatorstation) behöva placeras inom planområ-
det. Ellevio samtycker till kommunens förslag angående placering av E-om-
råde för ny nätstation, men påpekar att i de fall där befintliga jordkabelled-
ningar måste flyttas eller ändras tillfälligt får den som begär ombyggnad eller 
ändring stå för dessa kostnader. Alla schaktningsarbeten för områdets elför-
sö1jning inom planområdet ska också bekostas av exploatören. För övrigt har 
Ellevio inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.

• Bohusläns museum upplyser om att planområdet inte ligger inom någon 
uttagen kommunal kulturmiljö eller något riksintresse för kulturmiljövården. 
Stiftelsen bedömer att sannolikheten är ytterst liten att påträffa okända läm-
ningar inom planområdet eftersom kända fornlämningar inom och i närhet 
till området är obefintlig. Bohusläns museum har mot bakgrund av detta inget 
att erinra emot ärendet. 

• Öckerö ö-råd finner det föreslagna nyttjande av rubricerat område vara väl 
genomtänkt och välkomnar den föreslagna förändringen, men påpekar att det 
är värt att beakta trafikflöde och tillfarter inom området i det fortsatta arbe-
tet.

Utredningar
Efter samråd har utredningar/kompletterande utredningar utförts för att förbätt-
ra och förtydliga planförslaget.

Utredning
Trafikutredning Tärnvägens industriområde 2019-04-05 (Atkins). Utredningen 
omfattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen 
(väg 155), samt analys av planförslaget/planområdet med avsikt på trafiksäker-
het , tillgänglighet och framkomlighet, både inom området och i anslutning till 
in- och utfarter. Utredningen konstaterar att det finns goda förutsättningar att 
genomföra detaljplanen i enlighet med förslaget. Den tillkommande trafik som 
planförslaget kan komma att alstra innebär en rekommendation om att vänster-
svängfältet vid korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen förlängs med ca 15 meter. 
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Trafikutredningen omfattar följande:

• Framkomligheten i korsningen Tärnvägen - väg 155 analyseras och eventuell 
påverkan redovisas. Beräkningar och analyser görs i förhållande till resultatet 
av trafikanalys Öckerö kretsloppspark.

• Åtgärdsförlag för att säkerställa framkomlighet till planområdet
• En analys görs avseende trafiksäkerhet i anslutning till in- och utfarter
• Analys/kontroll av möjligheten att disponera planområdet för den planerade 

verksamheten, med avseende på trafik
• Kontroll av ytbehov för bussdepå
• Eventuella åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet

Utredning
Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd, Öckerö Kommun 
(2018-05-30, Rev. 2019-04-09). Lokaliseringsutredningen har inför granskning 
uppdaterats i syfte att anpassas till det reviderade planförslaget i granskning.

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, till-
sammans med förslag till bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).

Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstad-
komma verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och 
försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. 
Planförslaget möjliggör för ytterligare etablering av lokala industriverksamheter 
i direkt anslutning till ett befintligt industriområde. Det andra syftet är att ska-
pa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att 
möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtra-
fikfordon inom planområdet.

Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att främja kollektiva transpor-
ter och minskad biltrafik på väg 155. Länsstyrelsen anser också att det är lämpligt 
att lokalisera miljöstörande verksamheter i anslutning till annan miljöstörande 
verksamhet, att detta är en god hushållning med kommunens markresurser. 

Kommunen åberopar flera särkilda skäl för att upphäva strandskyddet. Särkilt 
skäl för att upphäva strandskyddet enligt punkt  4. 7 kap 18 c § MB, att området 
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ge-
nomföras utanför området, kan enligt länsstyrelsen bedömning vara tillämpbart. 
Ytterligare utredningar behövs som förklarar behovet av utdvigningen av den 
pågående verksamheten och att utvidgningen av verksamheten inte kan göras ut-
anför området. Slutligen behöver kommunen visa på att behovet av utvidgningen 
av den pågående verksamheten väger tyngre än strandskyddets intressen.

Kommunen behöver också bearbeta planen med avseende på prövningsgrunder-
na miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet samt risken för olyckor enligt anvis-
ningarna nedan för att planen ska vara genomförbar. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller till risken 
för olyckor, strandskydd samt miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfreds-
ställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.
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Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna.

Strandskydd
Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  2. Att området är genom en väg, järn-
väg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området 
närmast strandlinjen. 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att Tärnvägen är tillräck-
ligt avskiljande för att särskilt skäl punkt 2 ska kunna vara tillämpbart. Stöd till 
Länsstyrelsens bedömning finns MÖD M-10315-16 som anger att vägen för att 
betraktas som avskiljande måste vara sådan att allmänheten typiskt sett avstår 
från att passera. Vägen i domen hade en årsmedelsdygntrafik på 855-1000 fordon 
varav 55 tunga fordon. Hastighetsbegränsningen var 70 km/h. Vägen var asfalte-
rad och saknade mittlinje. Vägen i domen ansågs inte vara tillräckligt avskiljande 
för att särskilts skäl punkt 2 skulle kunna tillämpas. 

Väg 155:s eventuella avskiljande effekt kan enligt Länsstyrelsens bedömning inte 
användas för att upphäva strandskyddet inom planområdet eftersom väg 155 
inte går mellan planområdet och strandområdet. Kommunens bedömning om att 
området är oanvändbart för rekreation på grund av att området anses vara avsku-
ret och svårtillgänglig på grund av vägarna innebär inte heller att särskilda skäl 
enligt punkt 2 föreligger.  

Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  4. Att området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 

Kommunen anger i planbeskrivningen att området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet.  Den pågående verksamheten  som beskrivs i planbeskriv-
ningen är en bilverkstad med service och reperationsmöjligheter.

Verksamheten ska genom föreslagen planändring utvidgas med bilbesiktning, 
tvätthall, försäljning, administration samt möjligheten att bedriva teknisk ut-
bildning. Länsstyrelsen finner att särskilt skäl punkt 4 kan vara tillämpbart men 
ytterligare utredningar behövs som förtydligar verksamhetens behov av utökning 
och varför utvidgningen inte kan göras utanför området. Med området menas här 
Pinan industriområde inklusive området söder om väg 155. 
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Slutligen behöver en vägning av behovet av utvidgningen och utvecklingens på-
verkan på strandskyddets syften göras. Här behöver kommunen tydligare beskri-
va de värden som planområdet besitter eller kan besitta för allmänheten idag och 
i framtiden. Utgör den del av planområdet som innefattas av strandskydd en ut-
siktsplats med utblick över havet? Det är trots allt en upphöjd punkt inom områ-
det. Vilka alternativa platser finns i närområdet där allmänheten kan vistas samt 
blicka ut övre havet?  Att det ej föreligger några höga värden kopplat till växt- och 
djurlivet finns redan påvisat i kommunens naturvårdsplan, så här behöver kom-
munen inte göra några kompletteringar.

Notera att det bara är verksamheten (bilbesiktning, tvätthall, försäljning, admi-
nistration samt möjligheten att bedriva teknisk utbildning) som kommunen ska 
påvisa väger tyngre än strandskyddets intressen. Detta då bussdepå och tvätthall 
för kollektivtrafikfordon ligger utanför strandskyddszonen i detaljplanen. 

I beskrivning av syftet med detaljplanen behöver kommunen tydligare påtala att 
det rör sig om en utvidgning av en befintlig verksamhet. Som det ser ut nu ges 
intrycket att det handlar om etablering av nya verksamheter, något som ej utgör 
ett skäl för att få strandskyddsdispans för med åberopande av särkilt skäl punkt 4 
i 7 kap 18 c § MB.

Länsstyrelsen finner att verksamheten (bilbesiktning, tvätthall, försäljning, 
administration samt möjligheten att bedriva teknisk utbildning) kan ses vara av 
visst allmänt intresse då syftet är att få ner antalet resor utanför kommunen på 
den hårt trafikerade väg 155, men vill understryka att det ej lever upp till kriteriet 
angeläget allmänt intresse, se förklaring nedan. 

Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  6. Att området behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Det är mycket ovanligt att punkt 6 används som särskilt skäl för att upphäva 
strandskyddet. Det behöver vara mycket speciella omständigheter som är mer 
eller mindre unika till sin karaktär. Av det som framgår i planhandlingarna be-
dömer Länsstyrelsen att utvecklingen inte är unik eller mycket speciellt på så sätt 
att särskilt skäl punkt 6 är tillämpbart för att upphäva strandskyddet.

Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  5. Att området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. 

Kommunen har inte angett särskilt skäl punkt 5 i 7 kap 18 c miljöbalken. Länssty-
relsen väljer ändå att redogöra för Länsstyrelsens bedömning i den frågan efter-
som den framtagna lokaliseringsutredningen har karaktären att ifrån början syfta 
till 5.e skälet.  Mot bakgrund till den information som finns i planhandlingarna är 
Länsstyrelsens bedömning att särskilt skäl punkt 5 inte är tillämpbart i detta fall. 



Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Samrådsredogörelse 2019-04-09   |   Dnr 0061/17

Sida 10/35

Länsstyrelsens är mycket tveksam till att utvecklingen inom det strandskyddade 
området (bilbesiktning, tvätthall, försäljning, administration samt möjligheten 
att bedriva teknisk utbildning)  skulle innebära långsiktiga fördelar för samhället. 
Stöd i den bedömningen finns i en vägledande dom hos mark- och miljööverdom-
stolen (MÖD P 15 2930-15) gällande en semesteranläggning där det visar på att 
det att en utveckling som enligt kommunen skulle innebära stora positiva effek-
ter för kommunen och länet inte var tillräckligt för att anses som ett angeläget 
allmänt intresse, eftersom den planerade åtgärden bör ge fördelar för samhället 
på lång sikt. 

Den eventuella minskning av trafiken på väg 155 som möjligen kan ske med an-
ledning av planens genomförande bedöms inte vara av den grad att det kan anses 
som ett angeläget allmänt intresse. Att köra till fastlandet för att besikta bilen är 
enligt Länsstyrelsens bedömning inte orimligt. I utredningen står det att tillgång-
en till auktoriserad bilverkstad finns men att tillgången är bristfällig, det verkar 
också finnas en biltvätt. Även om det inte är en manuell biltvätt finns det i alla fall 
troligtvis möjlighet att tvätta bilen på ett miljöriktigt sätt. 

Det kan också vara bra att känna till att de omständigheter att kommunen genom 
markanvisningsavtal har bundit sig att överlåta yta för verksamheterna saknar 
betydelse vid bedömning om intresset kan tillgodoses utanför området, stöd i den 
bedömningen finns i dom MÖD M6776-15. 

Notera att bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon ligger utanför strand-
skyddszonen i detaljplanen och inte behöver tas med vid bedömningen av om skäl 
för strandskyddsdispens föreligger.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Den aktuella vattenförekomsten är Stora Kalvsund (SE574330-114000). Enligt 2 
kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, 
enligt 5 kap miljöbalken överträds.

Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av planförslaget inte kommer 
att påverka miljökvalitetsnormerna negativt. Det är dock viktigt att kommunen i 
det fortsatta planarbetet motiverar varför planförslaget inte medför att MKN för 
vatten försämras i första hand med avseende på föreslagen markanvändning och 
dagvattenhantering samt med avseende på föroreningar i grundvattnet. 

Hälsa och säkerhet 

Buller

Det framgår av planen att tänkta verksamheter kommer stå för en viss ökning 
av trafiken till och från området, men aktuellt planförslag bedöms inte påverka 
situationen på väg 155 negativt. Det behöver genomföras en bedömning av om 
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trafiken till området och verksamheterna ger upphov till ökat buller vid närbeläg-
na bostäder. I det fall det finns risk att riktvärden avseende industri- och annat 
verksamhetsbuller respektive trafikbuller överskrids vid bostäder behöver åtgär-
der hanteras i planen.

Risker

Planområdet ligger invid väg 155 som av Länsstyrelsen är utpekad som rekom-
menderad väg för transport av farligt gods. Länsstyrelsens riskpolicy ska därför 
tillämpas vilken anger att vid exploatering inom 150 meter från farligt godsled 
ska riskhanteringsprocessen beaktas.

Någon riskutredning finns inte framtagen för planförslaget. I planbeskrivningen 
finns en rubrik, Risk och störning, där bland annat väg 155 tas upp. Där be-
skrivs ett säkerhetsavstånd inom kommunen på 30 meter till farligt godsleder. 
Länsstyrelsen förespråkar 30 meter byggnadsfritt avstånd till farligt godsleder, 
vilket uppfylls här. Däremot behövs en riskbedömning göras om några ytterli-
gare skyddsåtgärder är relevanta att införa utifrån närheten till väg 155 och dess 
riskbild och den verksamhet som tillåts enligt planen. Det kan till exempel röra 
sig om fasadkrav på byggnaden eller utrymningsvägars placering.

I planbeskrivningen anges också att acetylen används inom området Pinan 
och att hela planområdet ligger inom riskzonen 300 meter vid eventuell brand. 
Kommunen skriver att detaljplanen inte reglerar denna risk då den primärt är 
en tillsyns- och tillståndsfråga för de verksamheter där acetylen förekommer.  
Kommunen behöver visa var dessa verksamheter befinner sig, var acetylenen 
förvaras samt vilka mängder det rör sig om. Kommunen behöver också beskriva 
eventuell påverkan på planen utifrån det avstånd som finns mellan planområdet 
och acetylenbehållarnas placering. Om det är lösa behållare finns krav på avstånd 
beskrivna i SÄIFS 1998:7 kap 5. Där framgår att avstånden mellan lös behållare 
med brandfarlig gas och kringliggande objekt ska vara så stora att betryggande 
skydd erhålls. Avstånden ska:

• begränsa risken för brand och explosion i omgivningen,
• begränsa risken för brandspridning inom anläggningen,
• begränsa risken för brand i omgivningen vid brand i anläggningen, och
• göra det möjligt att utrymma området kring anläggningen vid brand innan 

kritiska situationer uppstår.

Kan planen ha någon påverkan på framtida tillstånd för de verksamheter som 
idag hanterar acetylen?

Förorenade områden

En miljöteknisk markundersökning har genomförts för området som visar på 
förekomst metaller samt tyngre alifater i den östra delen av planområdet. Ingen 
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av de analyserade jordproverna överskrider riktvärden för mindre känslig mar-
kanvändning (MKM). En upplysning finns på plankartan om att anmälningsplikt 
för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. Provtagning har även skett av grundvattnet och analyser 
visar på mycket hög halt av metallerna koppar och zink samt måttliga halter av 
arsenik. Det framgår också på plankartan att eventuellt länshållningsvatten i 
samband med entreprenad renas innan avledning. 

Länsstyrelsen anser att föroreningarna av mark och grundvatten har hanterats i 
tillräcklig utsträckning i planen.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt. (utökat, efter 1 januari 2015)

Förhållande till ÖP

Planen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018-06-14. 
I översiktsplanen påtalar kommunen att tillgången på exploaterbar mark är be-
gränsad och att kommunen därav vid planläggning måste göra noggranna avväg-
ningar vid valet av hur marken ska användas och hänsyn tas till vilka behov som 
kan komma att uppstå för marken i framtiden. Genom att placera nya verksamhe-
ter i eller nära befintliga industriområden ökar möjligheterna att reservera andra 
områden som är mer lämpade för t.ex. bostadsändamål. Vikten av att utveckla 
industriområdet Pinan för nyetablering av verksamheter inom området beskrivs 
tydligt i översiktplanen.

Allmänna intressen

God hushållning

Att anlägga nya miljöstörande verksamheter i eller nära en befintliga industri ut-
gör en god hushållning med marken i kommunen.  Då tillgången på exploaterbar 
mark är begränsad i kommunen är det extra viktigt att noggranna avvägningar 
görs vid valet av hur marken ska användas och hänsyn tas till vilka behov som 
kan komma att uppstå för marken i framtiden.

Naturmiljö
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att inga naturvärden finns på 
platsen som förhindrar föreslagen exploatering.
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Synpunkter enligt annan lagstiftning

Miljöfarlig verksamhet 

Anläggning för tvättning av fler än 5 000 personbilar per år eller fler än 1 000 
andra motordrivna fordon per kalenderår är anmälningspliktig miljöfarlig verk-
samhet enligt 23 kap Miljöprövningsförordningen. Anmälan ska ske till kommu-
nens bygg- och miljönämnd. Det är viktigt att planen möjliggör de krav, t.ex. på 
vattenrening som kommer att ställas i samband med anmälan. 

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvens-
beskrivning tas fram.  

Kommentar
Strandskydd 
Planbeskrivningen kompletteras inför granskning med ytterligare redo-
görelse som stödjer tre särskilda skäl för upphävande av återinträdande 
strandskydd. Planbeskrivningen innehåller också en redogörelse för den 
planerade utvecklingens påverkan på strandskyddets syften samt för vilka 
alternativa platser i närområdet som kan uppfylla dessa syften. En sam-
manfattning följer nedan.

Utvecklingens påverkan på strandskyddets syften 
Aktuellt planområde har inte använts för rekreation historiskt och det finns 
inte heller några tecken på att det används i detta syfte idag. Med tanke på 
Hönö Pinans utpräglade karaktär som industriområde, den omfattande 
trafiken inom området samt områdets planerade utveckling i enlighet med 
kommunens översiktsplan, så är det inte troligt att planområdet kommer 
besitta höga rekreativa värden för allmänheten i framtiden. 

Vad gäller allmänrättslig tillgång till strandområdet så är det också viktigt 
att påpeka att området närmast strandlinjen inte berörs av planförslaget 
och att det därmed även fortsättningsvis omfattas av strandskydd. Området 
är utfyllt med sprängsten och utfyllnaden är ca 20 meter bred längs med 
hela Tärnvägens sträckning mot vattnet. Detta bedöms vara en tillräckligt 
bred passage för att uppfylla strandskyddets syfte om allmänrättslig till-
gång till strandområden. Det innebär att förutsättningar för allmänheten 
att vistas vid vattnet och området närmast strandlinjen finns oaktat ett upp-
hävande av strandskyddet inom planområdet. 
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Alternativa platser för allmänheten 
Den nordvästra delen av Hönö Pinan är oexploaterad och bedöms ha ett hö-
gre värde för allmänheten än föreslaget planområde på grund av den goda 
förekomsten av orörda strandområden (se bild). Området pekas ut i kom-
munens översiktsplan som en lämplig anslutning för en ny cykelväg mellan 
Öckerö hamn och Hönö Pinan. Genomförs cykelvägen fullt ut så kommer 
området att ytterligare tillgängliggöras för allmänheten och därigenom 
bli en naturlig plats för rekreation. Planförslaget underlättar för en sådan 
utveckling då cykelvägen genom planens genomförande får planstöd inom 
föreslaget planområde.

Söder om planområdet och väg 155 finns ett motsvarande höjdparti som 
bedöms vara av ett större värde för allmänheten. Högsta punkten här ligger 
två meter högre och fungerar som en utsiktsplats med fri utblick över havet 
och omgivningen i alla riktningar. Platsen är belägen nära befintlig bostads-
bebyggelse och en skola och är mer tillgänglig för allmänheten då den är 
placerad på ett sådant sätt att inga vägar behöver passeras för att nå den. I 
anslutning till höjdpartiet finns även ett naturområde med träddungar och 
öppna ytor där det finns tydliga spår av lek och rekreation i form av bland 
annat kojor och stigar.

Särskilt skäl, punkt  2: Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verk-
samhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen. 
Länsstyrelsen bedömer att väg 155 inte kan ses som avskiljande då vägen 
inte går mellan planområdet och strandområdet. I den dom som Länssty-
relsen hänvisar till anges att en väg för att betraktas som avskiljande måste 
vara sådan att allmänheten typiskt sett avstår från att passera. Även om 
Länsstyrelsen i sitt yttrande menar att domen i första hand ska tolkas i 
samband med Tärnvägens avskiljande effekt, så anser kommunen att vägen 
inte kan ses isolerad vid en bedömning av tillgängligheten till platsen och 
att samma tolkning borde göras beträffande väg 155. Detta eftersom väg 
155 först måste passeras för att nå såväl Tärnvägen som planområdet och 
området närmast strandlinjen. 
Den sammantagna barriäreffekten av vägarna runt planområdet bedöms 
vara stor och begränsar möjligheten för människor och djur att vistas i 
området. Tärnvägen, som sträcker sig längs planområdets norra och västra 
del, är huvudgata inom Pinans industriområde och trafikeras av såväl bil- 
och busstrafik som tunga transporter. Vägen saknar säkra övergångar för 
gående och har i dagsläget ingen skyltning, vilket innebär att hastigheten 
ofta är hög. Göteborgsvägen/väg 155 som ligger söder om planområdet är 
kommunens i särklass mest trafikerade sträcka och även här saknas möjliga 
och säkra övergångar för gående. Vägen trafikeras idag av drygt 7 700 for-
don per årsmedeldygn längs sträckan, varav drygt 500 är tunga fordon eller 
lastbilar. Vägen har en skyltad hastighet på 50 km/timme men det är inte 
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ovanligt att hastigheten överskrids, speciellt i riktning mot färjan vid Pinans 
färjeläge. Den naturliga platsen för en passage är vid korsningen mellan 
väg 155 och Hedens byväg/Tärnvägen. Korsningen saknar övergångar för 
oskyddade trafikanter och trafikrörelserna är svåra att förutse då korsning-
en inte är signalreglerad. Detta gäller i synnerhet när trafik passerar till och 
från Pinans industriområde samtidigt som trafik anländer från färjan.

Särskilt skäl, punkt 4: Området behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför området. 
Kommunen har inom planområdet ett markanvisningsavtal med en verk-
samhetsutövare som vill utvidga en pågående verksamhet inom Pinans 
industriområde. Kommunen har efter samråd av planförslaget haft möten 
med verksamhetsutövaren i syfte att få en tydligare bild av vilka behov 
utvidgningen ska tillgodose. Alternativa lokaliseringar har även undersökts 
med hänsyn till verksamhetens behov (se Lokaliseringsutredning angående 
upphävande av strandskydd som bifogas planhandlingarna). Kommunen be-
dömer att en utvidgning i enlighet med verksamhetens behov inte är möjlig 
utanför föreslaget planområde. Det finns flera faktorer som har betydelse för 
var utvidgningen av verksamheten kan ske. Skälen utgår från verksamhet-
ens behov och har i olika grad att göra med såväl krav på ytor som geogra-
fiska förutsättningar. Planbeskrivningens avsnitt om strandskydd redogör 
mer utförligt för dessa skäl men en sammanfattning följer nedan: 

• En utvidgning i enlighet med verksamhetens behov förutsätter stora ytor. 
Tillgången på exploaterbar mark är begränsad inom kommunen, särskilt 
med hänsyn tagen till att marken ska vara lämplig för ytkrävande verk-
samheter av detta slag. Den västra delen av föreslaget planområde är 
den enda plats inom området som vid en utvidgning av verksamheten kan 
tillgodose behovet av utökade ytor i den omfattning som krävs. Planom-
rådet rymmer också möjligheter för de behov av teknisk försörjning som 
verksamhetens utvidgning kräver.

• Verksamhetsutövaren har idag en mindre service- och reparationsverk-
stad inom Pinans industriområde. Denna del av verksamheten är tänkt 
att finnas kvar vid en utvidgning men den ska expandera för att kunna 
möta framtida behov. Service och reparation av fordon innebär oftast 
att besökande lämnar sina fordon på platsen. Närheten till kollektiva 
transporter och till färjeläget på Pinan har därför varit viktiga förut-
sättningar när verksamhetsutövaren först etablerade sig i området och 
är fortsatt viktiga vid en utvidgning av verksamheten.  

• En avsikt med verksamhetsutövarens utvidgning är att möjliggöra för en 
avdelning med laddstolpar för elfordon som ska kunna nyttjas av såväl 
den egna verksamheten som av besökare och allmänhet.  
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Närheten till pendelparkering, färjeläge och kollektivtrafik kan därmed 
förutsättas medföra att en sådan anläggning på sikt kommer att ha en 
mycket hög utnyttjandegrad under stor del av dygnet, även helger. 

• Verksamhetsutövaren vill med utvidgningen möjliggöra för en bilprov-
ningsanstalt för besiktning av fordon. Eftersom bilbesiktning saknas i 
kommunen är det positivt om en sådan anstalt är tillgänglig för så många 
kommuninvånare som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk 
då området passeras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen. 

• En utvidgning skapar förutsättningar för att bedriva teknisk utbildning 
kopplad till verksamhetens funktioner, bland annat gällande kunskaper 
om service, underhåll och reparationer av elfordon. Närheten till kollek-
tivtrafiknoden Hönö Pinan och färjeförbindelsen till fastlandet underlät-
tar för besökare och deltagare att ta sig till och från utbildningslokalerna. 

• Verksamhetsutövaren är idag aktiv på flera platser inom regionen. En 
utvidgning i enlighet med förslaget möjliggör för en lokalisering av verk-
samhetens centrala administrativa funktioner inom Öckerö kommun. 
Detta skapar i sin tur viktiga arbetstillfällen inom kommunen och bidrar 
till att stärka kommunens näringsliv.

• Verksamhetsutövaren kommer genom sin utvidgning kunna erbjuda en 
anläggning för kontrollerad egentvätt av fordon, något som helt saknas 
inom kommunen idag. Det finns också tankar på att en sådan anläggning 
ska kunna drivas av föreningar inom kommunen, vilket ytterligare skulle 
stärka det allmänna intresset och bidra till positiva effekter för samhäl-
let. Eftersom anläggning för egentvätt av bilar saknas i kommunen är 
det positivt om en sådan är tillgänglig för så många kommuninvånare 
som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk då området passe-
ras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen.

• Ett viktigt inslag i verksamhetens utvidgning är ambitionen att så långt 
möjligt vara självproducerande på el, främst genom solenergi. Sådan 
småskalig produktion kräver stora ytor för placering av solcellspaneler, 
primärt placerade på byggnadens tak. Den västra delen av föreslaget 
planområde är den enda plats inom området som vid en utvidgning av 
verksamheten kan tillgodose behovet av utökade ytor i den omfattning 
som krävs.

Särskilt skäl, punkt 5: Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
Planförslagets användningsområden inom kvartersmark har justerats mel-
lan samråd och granskning. Justeringen innebär att all kvartersmark nu har 
samma användning och bestämmelser.  
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Syftet med justeringen är att öka förslagets flexibilitet och förbättra möjlig-
heten för kommunen att bestämma hur marken ska disponeras med avsikt 
på framtida behov. Detaljplanens nuvarande utformning aktualiserar en 
prövning av upphävande av strandskyddet med hänvisning till punkt 5 en-
ligt nedanstående skäl: 

Kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö Pinan har i dagsläget en 
hög beläggningsgrad och kapaciteten behöver utökas. Planförslaget möjlig-
gör en sådan expansion, antingen genom att ytor frigörs vid en omlokalise-
ring av Västtrafiks befintliga bussdepå och tvätthall till planområdet eller 
genom att anlägga ytterligare en pendelparkering inom planområdet. Sam-
bandet är viktigt och av ett angeläget allmänt intresse eftersom åtgärden 
skulle främja kollektiva transporter och minskad trafik på väg 155 genom 
mindre utpendling från kommunen. 
Närheten till busshållplatsen och Västtrafiks personalutrymmen vid Pinans 
färjeläge förutsätter en omlokalisering av bussdepån inom närområdet. Med 
närområdet avses här Pinans industriområde, där föreslaget planområde 
utgör den enda återstående exploaterbara marken med tillräcklig yta för att 
kunna tillgodose föreliggande behov. 

Detaljplanens illustration visar ett scenario där bussdepå och tvätthall för 
kollektivtrafikfordon är förlagd till planområdets östra del, men förslaget 
rymmer också möjligheten att disponera området på andra sätt. En möjlig 
alternativ utformning är att istället lokalisera bussdepån i den västra delen 
av planområdet. Det är också möjligt att anlägga en pendelparkering med 
eller utan parkeringshus inom detta område, även om avståndet till buss-
hållplats och färjeläge medför sämre förutsättningar för en sådan lösning. 
Möjligheten att genomföra en alternativ utformning enligt ovan förutsätter 
att strandskyddet hävs inom planområdet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
De verksamheter som planeras för området innebär troligen en stor andel 
hårdgjorda ytor och tillkommande koncentration av föroreningar i dag-
vattnet. Det krävs därför såväl fördröjning och rening av dagvattnet inom 
respektive fastighet innan avledning från fastigheten sker. En generell be-
stämmelse om rening och fördröjning av dagvatten infördes på plankartan 
inför samråd. 

Det är dock tveksamt om denna bestämmelse har lagstöd och den har därför 
ersatts av en mer utförlig redogörelse av dagvattenhanteringen för plan-
området i planbeskrivningen. Ytterligare information om behov av rening 
av dag- och spillvatten, bland annat genom oljeavskiljare, läggs till i planbe-
skrivningen.  
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Planbeskrivningen kompletteras även med förslag på dagvattenhantering 
för framtida förhållanden och exempel på vilken typ av reningssystem för 
dagvattenbrunnar som kan användas, samt vilka föroreningshalter detta 
system kan minska. Informationen har stöd i den dagvattenutredning som 
tagits fram inför samråd. Planbeskrivningens avsnitt om dagvatten klargör 
att rekommendationerna behöver följas för att säkerställa att exploatering-
en inte medför en ökning av dagvattenflödet eller en försämring av MKN för 
vatten. Plankartan kompletteras också med bestämmelsen (n1) som säker-
ställer att underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten kan anordnas 
på prickmark. I övrigt finns inga begränsningar gällande placering av 
magasin under kvartersmark, varför en liknande bestämmelse inte behövs 
för byggbar mark. 

Med kompletteringarna ovan så anser kommunen att bedömningen om att 
MKN för vatten inte kommer försämras är motiverad och hanterad i plan-
förslaget.

Hälsa och säkerhet - Buller 
De verksamheter som kan bli aktuella inom planområdet kommer huvud-
sakligen bedrivas dagtid, vilket också innebär att merparten av den tillkom-
mande trafiken kommer ta sig till och från området under dagtid. Närmast 
belägna bostäder ligger sydväst och söder om väg 155 på ett avstånd av ca 
100 meter från planområdet. Med beaktande av det relativt stora avståndet 
till närliggande bostäder så bedöms risken för störning från den tillkomman-
de trafik som förslaget kan komma att alstra som försumbar. Trafiken till den 
verksamhet som är inriktad mot personbilar är ca 100 fordon/dygn och det 
är inte troligt att en eventuell etablering av någon annan typ av verksamhet 
kommer generera mer trafik. En omlokalisering av bussdepån till planområ-
det bedöms inte öka trafiken alls eftersom de kollektivtrafikfordon som skulle 
kunna trafikera området redan idag gör det. Väg 155 trafikeras idag av drygt 
7 700 fordon per årsmedeldygn längs planområdet och en ökning av trafiken 
med ca 100 fordon per dygn får i det sammanhanget ses som marginell. 

De delar av verksamheterna som skulle kunna innehålla eventuellt störande 
moment, exempelvis reparationer och/eller service, bedrivs uteslutande in-
omhus och bedöms därmed inte ge upphov till ökat buller i omgivningen. Om 
en bussdepå uppförs inom planområdet kommer även tvättning och even-
tuell service av bussar att ske inomhus. Risken att eventuella bussrörelser 
inom planområdet ska störa intilliggande bostäder bedöms också som liten, 
då bostäderna ligger på ett relativt stort avstånd och denna typ av bussrö-
relser sker under dagtid. 

Mot bakgrund av ovan beskrivna förutsättningar bedömer kommunen att 
riktvärden för verksamhets- och trafikbuller inte kommer att överskridas på 
grund av planens genomförande.
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Hälsa och säkerhet - Risk 
En översiktlig riskbedömning har gjorts i samråd med räddningstjänsten in-
för granskning. I riskbedömningen har bland annat en inventering av vilka 
ämnen som fraktas längs väg 155 ingått, liksom en inventering av befintliga 
riskämnen inom Pinans industriområde. De säkerhetshöjande åtgärder som 
riskbedömningen resulterat i är konsekvensbegränsande och beskrivs i kort-
het nedan. En mer utförlig redogörelse finns i planbeskrivningens avsnitt om 
risk och störning. Ytterligare reglering i form av sannolikhetsreducerande 
åtgärder är svårt då kända riskkällor ligger utanför planområdet. 

Detaljplanen reglerar säkerhetsavståndet till väg 155 genom prick- och kors-
mark, vilket innebär att inga byggnader där människor vistas får uppföras 
inom det rekommenderade säkerhetsavståndet 30 meter från närmaste 
körbanas mitt. Bestämmelser om störningsskydd som syftar till att möjlig-
göra skydd för störningar från omgivningen införs också på plankartan. 
Med omgivningen menas här väg 155 i egenskap av transportled för farligt 
gods. Bestämmelserna m1 och m2 reglerar placering av utrymningsvägar 
i förhållande till väg 155 respektive placering av friskluftsintag. Planbe-
skrivningen kompletteras även med ytterligare information gällande befint-
liga riskämnen inom Pinans industriområde, var de är placerade och vilka 
mängder det handlar om.  

Räddningstjänsten bedömer sannolikheten som liten för att detaljplanen 
kommer ha någon påverkan på framtida tillstånd för de verksamheter som 
idag hanterar acetylen eller andra riskämnen inom området. Detta eftersom 
ingen användning av acetylen inom området är tillståndspliktig då storleken 
på behållarna underskrider sådana riktvärden. Beroende på tillkommande 
verksamheters innehåll kan t.ex. brandkrav tillkomma, men då dessa beak-
tas i annan lagstiftning och vid bygglov så behövs ingen reglering genom 
planbestämmelse.   

Hälsa och säkerhet - Förorenade områden 
Noterat.

Synpunkter enligt annan lagstiftning - Miljöfarlig verksamhet 
Detaljplanen anses genom befintliga planbestämmelser och kompletteringar 
möjliggöra de krav på vattenrening som kan ställas i samband med eventu-
ell anmälan om miljöfarlig verksamhet. Kompletteringarna avser här ytter-
ligare redogörelse för rening av vatten i plankarta och planbeskrivning (se 
kommentar angående MKN för vatten ovan).

Synpunkter enligt annan lagstiftning - Behovsbedömning 
Noterat.
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Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar har följande noterats: 

Illustrationer i plankartan 
Då plankartan är ett juridiskt bindande dokument och illustrationsritningen 
inte är det kan det finnas en poäng med att separera illustrationsritningen från 
plankartan och istället låta den utgöra en del av planbeskrivningen. Detta för att 
undvika missförstånd i tolkningen av handlingen. 

Ledningar 
I planbeskrivningen nämns att nya jordkabelledningar behöver förläggas till nya 
byggnader. Om det innebär att ledningarna förläggs inom kvartersmark där något 
markreservat för allmännyttiga ledningar inte gjorts ännu bör det övervägas att 
lägga ut ett sådant för att säkerställa att ledningarna kan upplåtas med lednings-
rätt. 

Genomförandeavtal 
I planbeskrivningen nämns att markanvisningsavtal har upprättats och att explo-
ateringsavtal kommer att upprättas. Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, 
om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i samrådsskedet redovisa avta-
lens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis 
genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.

Det kan tydliggöras i planbeskrivningen vad markanvisningsavtalet reglerar samt 
vad exploateringsavtalet avser att reglera. Det kan även förklaras mer ingående 
vad exploatören respektive kommunen är skyldiga att bekosta och inte.

Kommentar
Illustrationer i plankartan 
Illustrationen behålls på plankartan då avsikten är att den ska underlätta 
förståelsen av områdets skala och möjliga disponering. Ett förtydligande om 
att illustrationen inte är juridiskt bindande införs på plankartan. 

Ledningar 
U-område för befintliga allmännyttiga ledningar inom kvartersmark finns 
redan i samrådsförslaget. Nya ledningar till pump- och transformatorstatio-
ner avses förläggas på allmän plats. Användningsslaget allmän plats omger 
hela planområdet, vilket också innebär att det finns goda möjligheter för an-
slutningspunkter till föreslagen kvartersmark. Kommunen bedömer därmed 
att ytterligare u-områden inom kvartersmark inte är nödvändiga. 
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Genomförandeavtal 
Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med en redovisning om 
kommande exploateringsavtals huvudsakliga innehåll och information om 
innehållet i befintligt markanvisningsavtal.

Trafikverket

Ärende 
Trafikverket har av Öckerö kommun fått ovan rubricerade ärende för samråd. 
Planförslaget syftar till att åstadkomma mark för lättare industri med adminis-
tration och försäljning samt möjliggöra för en expanision av Hönö Pinans befint-
liga pendelparkering genom att lokalisera bussdepå och tvätthall för fordon inom 
planområdet. 

Planområdet är i direkt anslutning till den statliga väg 155 Göteborgsvägen för 
vilken Trafikverket är väghållare. Väg 155 är utpekad som en del av det funk-
tionellt prioriterade vägnätet med avseende på dagliga personresor samt kollek-
tivtrafik. Längs planområdet trafikeras vägen av 7723 fordon per årsmedeldygn 
(ÅDT) varav 536 är lastbilar (uppmätt januari 2017). Väg 155 har på sträckan en 
skyltad hastighet på 50 km/h. 

Synpunkter 

Dagvatten 

Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte inver-
kar menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift 
eller brukande (enligt Väglagen § 43). Vattentjänstlagen klargör att det kommu-
nens ansvar att inom samlad bebyggelse säkerställa att dagvatten omhändertas 
och behandlas i nödvändig omfattning innan det leds ut i recipient eller motsva-
rande. Trafikverket kan därför inom samlad bebyggelse principiellt inte ta emot 
vatten från andra verksamheter till diken längs statliga vägar. Om ingen annan 
lösning kan finnas måste kommunen kontakta Trafikverket för vidare diskussio-
ner om principer för hur dagvattenfrågan kan lösas. 

Vägområdet är definierat som det område som krävs för vägens funktion, inom 
detta område för en statlig väg bär Trafikverket ansvar för bland annat skötsel. 
Trafikverket tolkar plankartan som att bestämmelsen NATUR1 inkluderar en del 
av diket. Detta kan ge en begränsning i vilket område som tolkas som vägområde 
för väg 155. Om plangränsen inte flyttas bör även detta diskuteras vidare mellan 
Trafikverket och kommunen för att regleras. 
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Planbestämmelser

Planbestämmelsen NATUR1 omöjliggör inte av sig själv utfart mot väg 155. Enligt 
Boverket kan viss fordonstrafik, till exempel för att nå anläggningar, tillåtas inom 
planbestämmelsen NATUR. Trafikverket kommer i detta läget inte tillåta nya 
utfarter mot väg 155. Trafikverket anser därför att plankartan bör kompletteras 
med utfartsförbud mot väg 155. Trafikverket föreslår att södra sidan av planom-
rådet kompletteras med utfartsförbud på liknande vis som norra sidan för att 
tydliggöra förutsättningar för exploatörer. 

Trafikalstring 

Kommunen anger att planförslaget inte kommer att påverka trafiksituationen på 
väg 155 negativt. Trafikverket ser att förslaget med största säkerhet inte kommer 
att påverka situationen på väg 155 på Hisingen negativt men ser att det finns en 
risk att korsningenspunkten väg 155/Tärnvägen påverkas. Kommunen bör visa 
att förslaget inte ger negativa konsekvenser i korsningspunkten. En jämförelse 
kan göras med trafikutredningen som gjordes tillhörande Detaljplan för del av 
Heden 1:300 (Öckerö Kretsloppspark), Hönö för vilken det redovisades påverkan 
på korsningspunkterna. När även denna exploatering adderas till tidigare antag-
na detaljplanen för kretsloppsparken finns det en risk att situationen förändras. 
Trafikverket anser att en tydligare redovisning till kommunens bedömning att 
väg 155 inte kommer att påverkas krävs till granskningsskedet av planen. 

Övrigt 
Trafikverket vill informera om att man har påbörjat åtgärdsvalsstudien ÅVS Väg 
155, Torslanda – Öckerö som syftar till att finna en långsiktigt hållbar lösning för 
tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 
155 mellan Torslanda (Amhult) och Öckerö. Studien beräknas vara färdigställd i 
december 2019. En hemsida har även lagts upp på: www.trafikverket.se/avs-va-
stra-gotaland. Klicka sedan vidare in på ”Väg 155, Torslanda – Öckerö”.

Kommentar
Dagvatten 
Användningsbestämmelsen NATUR1 syftar till att förtydliga vilket områ-
de som är avsett för gemensamt dike för dagvatten. Användningsgränsen 
för NATUR1 i planområdets södra del är justerad för att i möjligaste mån 
följa dikesbotten. Ytterligare förtydligande om ansvarsfördelningen gällan-
de dagvattenhanteringen och dikets skötsel läggs till i planbeskrivningens 
genomförandedel. Ett avtal som reglerar dikets funktion, skötsel och an-
svarsområden tas också fram och undertecknas inför planens antagande. 
Hanteringen av dagvatten inom planområdet redovisas i övrigt utförligt i 
planbeskrivningen.
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Planbestämmelser 
Plankartans bestämmelse om förbud mot körbar förbindelse utökas till att 
gälla överallt utom vid föreslagna in- och utfarter.

Trafikalstring 
En trafikutredning som redogör för planens påverkan på trafiksituationen 
lokalt och på väg 155 har tagits fram inför granskning. Utredningen om-
fattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/Göteborgs-
vägen (väg 155), samt analys av planförslaget/planområdet med avsikt på 
trafiksäkerhet , tillgänglighet och framkomlighet, både inom området och i 
anslutning till in- och utfarter. Utredningen konstaterar att det finns goda 
förutsättningar att genomföra detaljplanen i enlighet med förslaget. Den 
tillkommande trafik som planförslaget kan komma att alstra innebär en 
rekommendation om att vänstersvängfältet vid korsningen Tärnvägen/Göte-
borgsvägen förlängs med ca 15 meter..

Statens Geotekniska Institut (SGI)

Yttrande över samrådshandling 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Öckerö kommun erhållit rubricerad 
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhets-
frågor såsom ras, skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, 
såsom hantering av radon, ingår således inte. 

Detaljplanen för Tärnvägens industiområde har två syften. Det ena är att skapa 
verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och för-
säljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det 
andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pen-
delparkering genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och 
tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet. 

Erhållit underlag:
• Planbeskrivning med tillhörande plankarta upprättad av Öckerö kommun, 

daterad 2018-06-07

• Geotekniskt PM med tillhörande MUR, Tärnvägen, Öckerö kommun, daterad 
2018-05-30

SGl:s ställningstagande 
Planområdet är beläget mellan Göteborgsvägen (väg 155) och Tärnvägen, strax 
sydväst om Hönö Pinans industriområde och ca 300 meter väster om Hönö Pi-
nans fä1jeläge. Enligt översänd geoteknisk utredning utgörs området huvudsak-
ligen av berg i dagen. I den västra delen av planområdet som delvis består av en 
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utfylld vik visar utförda sonderingar att jorddjupen varierar mellan 4 och 6 meter.  
Jord profilen i detta området består av fyllning ovan lösa sediment av gyttja och 
siltig sand, skikt med lera har även påträffats. För att klarlägga stabilitetsför-
hållanden för planen har säkerheten för vägen i väster studerats. Beräkningarna 
visar att stabiliteten för vägen med marginal överstiger erforderlig säkerhetsfak-
tor varvid konsulten i sin rapport anser att stabiliteten är tillfredställande för 
planområdet. SGI gör med översänt material ingen annan bedömning.

Noteras bör att det i Geoteknisk PM framgår att marken mellan fastmarksområ-
det och vägen har en låg bärighet och är sättningskänslig. I rekommendationska-
pitlet lyft det fram att det är särskilt stor risk för skadliga differenssättningar om 
delar av byggnaden grundläggs på berg och andra delar på undergrund med lösa 
sediment. 

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att stabilitets-
förhållandena har beaktats på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI har således 
ingen erinran gentemot planförslaget.

Kommentar
Planbeskrivningen innehåller sedan tidigare rekommendationer om grund-
läggning. Kommunen bedömer att ingen ytterligare beskrivning är nödvän-
dig.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har mottagit rubricerat ärende för yttrande.

Yttrande
Sjöfartsverket gör bedömningen att föreslagen detaljplan inte kommer att påverka 
sjöfarten negativt och har därmed inget att erinra.

Övrigt
Anpassning av belysning för att inte verka bländande för sjötrafiken ska även 
gälla för arbetsbelysning under anläggningsskedet.

Kommentar
Information om att arbetsbelysning under anläggningsskedet inte ska verka 
bländande för sjötrafiken läggs till under rubriken ”Belysning” i planbeskriv-
ningens gestaltningsprogram.
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Naturvårdsverket
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten har tagit del av samrådsunderlaget i rubrice-
rat ärende. Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det 
innebär inte att myndigheten tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i 
ärendet.

Svenska Kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ing-
enting att erinra mot upprättat förslag.

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några led-
ningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från 
Svenska kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissför-
farandet för aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventu-
ella frågor är ni välkomna att höra av er till oss.

Kommentar
Svenska Kraftnät tas bort som remissinstans inför granskning. 

SMHI
SMHI har tagit del av rubricerad remiss och har följande synpunkter. Yttrandet 
avgränsas till SMHI:s kompetensområden oceanografi och meteorologi. 

Framtida klimatet 
Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempel-
vis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra 
vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. 
Stormar förväntas inte bli värre eller vanligare än vad de historiskt har varit. 
Havsnivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande nivån, 
mer i norra Sverige än i södra, se: 
https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer 

Vi hänvisar också till de regionala klimatanalyserna för länen: 
https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser 
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För historiska och framtida skyfall hänvisas till denna länk: 
https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/extremregn-i-nuvarande-och-
framtida-klimat analyser-av-observationer-och-framtidsscenarier-l.129407 

Ytterligare information om framtida klimat finns på SMHis hemsida: 
https://www.smhi.se/klimat.

Kommentar
Bestämmelse om lägsta färdigt golv finns på plankartan. Planbeskrivningens 
avsnitt om dagvatten redogör för hur förslagets tillkommande dagvatten ska 
hanteras. Kommunen anser därmed att planförslaget tagit hänsyn till fram-
tida klimat i form av havshöjningar och nederbördsförhållanden. 

Stadsdelsnämnden Västra Hisingen (Göteborgs stad, 
Stadsbyggnadskontoret)

Ärendet
Förvaltningen har fått ärendet ang. detaljplan för Tärnvägens industriområde 
på Hönö Pinan, Öckerö kommun för yttrande senast 26 augusti 2018. Byggnads-
nämnden kommer att göra ett gemensamt yttrande för staden så förvaltningen 
kommer att yttra sig genom stadsbyggnadskontoret.  

Bakgrund
Detaljplanen har två syften. Det ena är att åstadkomma verksamhetsmark för 
lättare industri med tillhörande administration och försäljning av varor och 
tjänster, samt ge möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att 
skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering. Planen 
förväntas att antagas och vinna laga kraft 1.a kvartalet 2019. 

Förvaltningen
Det är positivt att nya arbetstillfällen tillskapas. En utökad service ger möjlighet 
att uträtta ärenden lokalt vilket kan minska trafiken på väg 155. Planförslaget 
möjliggör en ny gång- och cykelbana som kan ansluta till befintlig gång och cy-
kelväg. Från förvaltningens sida vill vi understryka vikten av att Öckerö kommun 
arbetar för att trafiksituationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbätt-
ras i samband med nybyggnationen. Öckerö kommun bedömer att trafiken inte 
kommer att öka längs den del av väg 155 som går genom Torslanda på grund av 
nybyggnationen. En trafikutredning är inte gjord under samrådet, men kan vid 
behov komma att göras i ett senare skede.
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Beslut 
Stadsdelsnämnden i Västra Hisingen tillstyrker detaljplanen för Tärnvägens in-
dustriområde, Öckerö kommun och översänder delegationsbeslutet till byggnads-
nämnden i Göteborg som gör ett samlat yttrande för Göteborg stad.

Kommentar
Kommunen noterar förvaltningens yttrande om planförslagets positiva 
effekter i form av nya arbetstillfällen och åtgärder för att minska trafiken på 
väg 155 på fastlandssidan. 

En trafikutredning som redogör för planens påverkan på trafiksituationen 
lokalt och på väg 155 har tagits fram inför granskning. Se kommentar till 
Trafikverket ovan.

Övriga

Västtrafik
Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan.

Behovet och utbudet av kollektivtrafik ökar. Vilket i sin tur ökar behovet av pen-
delparkeringar liksom väl fungerande infrastrukturanläggningar, bland annat 
avseende depåer.

Den befintliga bussdepån (nedan ”Depå 1”) på Hönö är vällokaliserad, med avse-
ende på det korta avståndet till både färjeläget, bussterminalen samt Västtrafiks 
fastighet (nedan ”Kontoret”) med byggnad för personal, administration, trafikled-
ning, pausutrymmen.

Det nu föreslagna depåläget (nedan ”Depå 2”) är något sämre lokaliserat. Kopp-
lingen mellan depån och bussterminalen respektive Kontoret blir sämre. Storle-
ken på Depå 2 och dess funktioner måste detaljstuderas i det kommande, för att 
säkerställa dess lämplighet.

Depå 2 medför sannolikt att bussarna, i samband med bussrörelser mellan upp-
ställningsplatser och tvätthall, måste köra ut från depån och trafikera Tärnvägen 
för att sedan köra in igen på depån. En sådan lösning måste analyseras avseende 
trafikbelastning och krav på god framkomlighet för bussarna. Även ur trafiksä-
kerhetssynpunkt då buss kommer i konflikt med gång- och cykeltrafik.

Depåverksamhet innebär också krav på tillräckligt antal P-platser för bilar samt 
även för cyklar, mopeder, MC. Skälet är att förarna oftast inte kan åka kollektivt 
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till depån, eftersom det är de själva som ska köra bussarna. Nyckeltalet är krav på 
en (1) bilplats/buss. Det innebär behov av ca 16 bilplatser. I den mån behovet inte 
kan lösas på Depå 2 måste P-platser säkerställas på rimligt avstånd från depån.

Detaljplanen måste medge flexibilitet i utformningen av depån, i det fall ett utö-
kat behov avseende antalet uppställningsplatser medför att storleken på byggnad 
måste reduceras.

Kollektivtrafikens behov av uppställningsplatser för bussar på depån är inom nu-
varande planeringshorisont är 16 bussplatser (8 st 15 meter, 8 st 12 meter), Försla-
get avseende Depå 2 har en maximalt möjlig yta. I det fall det i kommande detalj-
studier visar sig medge otillräckligt antal uppställningsplatser bör förekomsten 
av kompletterande ytor, företrädesvis inom avstånd ca 100-150 meter utredas och 
säkerställas. 

Utvecklingen av bussar har nu mycket starkt fokus på elektriska fordon, med 
miljömässiga kvaliteter i centrum. Utvecklingen går fort och antalet elbussar ökar 
stadigt. Västtrafiks målsättning är att elektrifiera en hög andel av bussarna mel-
lan 2020- 2025, i vilket områdestrafiken i Öckerö kommun ingår.För att detta ska 
bli möjligt måste säkerställas att det finns tillräckligt med elektricitet på depåer-
na.

I utvecklingen av kollektivtrafiken och de behov som är relaterade till densamma 
är det angeläget med hög grad av flexibilitet, t ex mellan behovet av pendelparke-
ring, bussuppställningsplatser och depåfunktioner som tvätthall mm. Det tänkta 
området för Depå 2 bör därför också medge möjlighet till P-plats på samma sätt 
som i DPL Kretsloppsparken.

Ekonomi
I det fortsatta arbetet, som tar sikte mot fastighetsöverlåtelser mellan parterna, 
måste säkerställas att projektet är genomförbart ur ekonomiskt hänseende. Väst-
trafiks utgångspunkt är att en ersättningslokalisering med motsvarande kapacitet 
och funktioner inte ska belasta kollektivtrafiken inom VGR.

Kommentar
Anpassningen av planområdets ytor sker inom ramen för planförslagets 
övergripande syfte, vilket är en utveckling av verksamhetsområdet Pinan. 
Detta kan medföra vissa begränsningar när det handlar om möjligheten att 
tillgodose särskilda verksamheters behov. Säkerhetsavståndet till väg 155 ut-
gör också en begränsning i hur planområdet kan användas och disponeras. 
Kommunen för en fortsatt dialog med Västtrafik om verksamhetens behov 
och hur möjliga ytor inom planområdet kan disponeras.  Ambitionen är att 
planförslaget inför granskning svarar upp mot behoven och därmed möjlig-
gör för en ny lokalisering av bussdepå inom planområdet. 
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Planförslagets användningsområden inom kvartersmark har justerats 
mellan samråd och granskning och användningen Parkering har också lagts 
till. Justeringen innebär att all kvartersmark nu har samma användning 
och bestämmelser. Syftet med justeringen är att öka förslagets flexibilitet 
och förbättra möjligheten för kommunen att bestämma hur marken ska 
disponeras med avsikt på framtida behov. Eftersom planen är utformad med 
relativt stor flexibilitet så ser kommunen att den går att genomföra oavsett 
utfallet av diskussionerna med Västtrafik. 

De ekonomiska aspekterna av det fortsatta arbetet hanteras i kommande 
exploateringsavtal knutna till planens genomförande.

Ellevio
Med hänvisning till översända handlingar i rubricerat ärende, får vi meddela 
följande. 

Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för högspänning 6kV 
samt lågspänning 0,4kV dessa är förlagda inom av kommunen reserverat område 
för allmännyttiga unde1jordiska ledningar (U1) se bif kartor. 

Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som 
begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. 

Beroende på utformning av området och elbehovet, kan en ny nätstation  
(transformatorstation) 6/0.4kV behöva placeras inom planområdet. Plats för 
tänkt trafostation är märkt E 1 i kommunens planförslag Minsta horisontella 
avståndet mellan nätstation och närmsta byggnadsdel får ej understiga 5 meter. 
Hänsyn måste tas till detta vid placering av E-områden för nätstationen. Den nya 
nätstationen måste kunna nås med lastbil för framtida drift- och underhållsarbe-
te. Vi samtycker till kommunens förslag angående placering av E-område enligt 
markering i bifogad karta.

Om ny nätstation byggs för att klara områdets elförsö1jning måste nya markför-
lagda ledningar förläggas från befintligt elnät till den nya nätstationen och till de 
olika byggnadernas anslutningspunkter. Alla schaktningsarbeten för områdets 
elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören. 

Nytt u-område med bredd 6m önskas enligt bifogad karta/skiss. För befintliga 
kablar längs befintliga vägar önskas också u-områden. 

Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området. För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprät-
tade planförslaget. 
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Kommentar
Upplysning om att berörda fastighetsägare svarar för utförande och drift av 
erforderliga anläggningar för elförsörjning inom kvartersmark finns redan i 
planbeskrivningen. Upplysning om att den som begär ombyggnad eller änd-
ring av befintliga jordkabelledningar får stå för dessa kostnader läggs till i 
planbeskrivningens genomförandedel. 

U-område för allmännyttiga ledningar inom kvartersmark finns redan i 
samrådsförslaget. Området är väl tilltaget och inkluderar befintliga spän-
ningskablar. Ytorna norr och söder om u-området har användningen allmän 
plats. Nya ledningar till pump- och transformatorstationer avses förläggas 
på allmän plats. Det föreligger inte några hinder för att söka ledningsrätt på 
allmänna ytor, varför ytterligare u-områden inom detta användningsslag 
inte läggs till. Detta gäller såväl inom planområdet som längs befintliga väg-
ar utanför planområdet.

Användningsslaget allmän plats omger hela planområdet, vilket också 
innebär att det finns goda möjligheter för anslutningspunkter till föreslagen 
kvartersmark. Kontakt har tagits med Ellevio efter samråd och besked om 
att ytterligare u-områden inom kvartersmark inte är nödvändiga har läm-
nats till kommunen. 

Upplysning om behov av samordning och samförläggning av ledningar läggs 
till i planbeskrivningens genomförandedel.

Bohusläns Museum

Ärendet
Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller 
samråd för detaljplan som syftar till att åstadkomma verksamhetsmark för lätt-
are industri samt att möjliggöra ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall 
genom expansion av pendelparkering inom planområdet. De tänkta åtgärderna är 
beskrivna i samrådshandlingar daterade 2018-06-07, dnr SB 0061/17, som inkom 
till museet 2018-06-29. Efter granskning kan museet meddela följande. 

Kulturhistorisk bakgrund 
Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller något 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Området ligger cirka 300 meter sydväst om Hönö Pinans färjeläger och längs 
med väg 155, strax sydväst om ett industriområde. Planområdet består till stor 
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del av berg i dagen. Den västra och östra delen utgörs av fyllnadsmassor. Inga 
kända fornlämningar ligger inom planområdet eller i dess direkta närhet.   

Bohusläns museum bedömer att sannolikheten är ytterst liten att påträffa okända 
lämningar inom planområdet, eftersom kända fornlämningar inom och i närhet 
till området är obefintlig. Samt att terrängen består av berg i dagen samt fyllnads-
massor där marknivån ligger 1 – 7 meter över havet. 

Bohusläns museum har mot bakgrund av ovan inget att erinra emot ärendet. 

Öckerö Ö-råd
Öckerö ö-råd har läst och diskuterat rubricerade dokument och vill framföra ned-
anstående kommentarer. 

Vi finner det föreslagna nyttjande av rubricerat område vara väl genomtänkt. 
Ytterligare mark i kommunen för icke smutsande industri är önskvärt. Mer än-
damålsenlig mark för Väslilrafiks behov för verkstad, tvätt och uppställning av 
bussar är likaså önskvärt. 

Omflyttningen innebär även att fler P-platser för pendeltrafiken från Pinan fri-
görs, vilket är ett stort behov då det idag ofta är fullt på dagens parkeringsyta. 

Öckerö Ö-råd välkomnar den planerade förändringen men vill framföra ett 
påpekande om trafikflödet inom området. Med den nya kretsloppsparken kom-
mer trafiken att öka. Med ett nytt industriområde, omflyttning av Västtrafiks 
bussar och en större parkeringsyta kommer trafikflödet i området att förändras 
och växa, inte minst i korsningen av Tärnvägen och Andvägen. Detta är värt att 
beakta vid planeringen av tillfarter till de nya intressenterna inom det område 
samrådet gäller.

Kommentar
En trafikutredning som redogör för planens påverkan på trafiksituationen 
lokalt och på väg 155 har tagits fram inför granskning. Se kommentar till 
Trafikverket ovan.
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Revidering av förslaget
Planbeskrivningen har reviderats och utökats i syfte att tydligare beskriva plan-
förslagets förutsättningar och konsekvenser. Särskild vikt har lagts vid mer utför-
liga redogörelser rörande de områden som kan aktualisera prövning av planen, 
samt för avsnitt om dagvatten och gestaltning. 

Följande revideringar har gjorts i plankartan inför granskning:

• En justering av planområdesgränsen innebär en minskning av planområdet 
i den västra och sydvästra delen samt en utvidgning mot Tärnvägen i norr. 
Justeringen är gjord i syfte att säkerställa planområdets in- och utfarter samt 
att i möjligaste mån följa gränsen för dikesbotten i befintligt dike mot väg 155. 
Användningen i den utvidgade delen blir densamma (GATA) som i gällande 
detaljplan och huvudmannaskapet för allmän plats kommer fortsatt vara 
kommunalt.

• Kvartersmarkens användningsområden har justerats. Justeringen innebär 
att all kvartersmark nu har samma användning och bestämmelser. Syftet är 
att öka planförslagets flexibilitet och förbättra möjligheten för kommunen att 
bestämma hur marken ska disponeras med avsikt på framtida behov. Jus-
teringen innebär ingen förändring av detaljplanens grundläggande syfte då 
användningen är densamma som i samråd.

• Användningen Parkering har lagts till inom kvartersmark i syfte att öka de-
taljplanens flexibilitet.

• Bestämmelse angående bebyggandets omfattning är ändrad, från största ex-
ploatering i kvadratmeter byggnadsarea till högsta utnyttjandegrad i procent 
per fastighetsarea. Revideringen är gjord m.a.p. att användningsområden 
inom kvartersmark är justerade enligt punkt ovan.

• Område för korsmark har lagts till i planområdets södra del. Bestämmelsen 
medger komplementbyggnad i form av anläggning för teknisk försörjning. 
Avsikten är att möjliggöra byggnation av exempelvis tekniska ramper med 
skärmtak för elektrifierade bussar.

• Bestämmelse om minsta takvinkel har ändrats från 7 till 5 grader inom kvar-
tersmark och ersätter tidigare generell bestämmelse.

• Bestämmelse p1 om att byggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns 
har lagts till inom kvartersmark och ersätter tidigare generell bestämmelse. 

• Bestämmelse om att plank får uppföras har tagits bort. Bestämmelse f2 
reglerar nu istället lägsta färdigt golv inom kvartersmark och ersätter tidigare 
generell bestämmelse.
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• Bestämmelse b1 om att källare inte får finnas har lagts till inom kvartersmark 
och ersätter tidigare generell bestämmelse.

• Generell bestämmelse om att dagvatten ska renas och fördröjas innan avled-
ning har tagits bort då det är tveksamt den har lagstöd. En utförlig beskriv-
ning av dagvattenhanteringen inom planområdet redovisas istället i planbe-
skrivningens avsnitt om dagvatten.

• Bestämmelse (n1) om att underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten 
får anordnas på prickmark har lagts till. Begränsningar gällande placering av 
magasin under kvartersmark finns inte, varför denna bestämmelse inte behövs 
för byggbar mark.

• Bestämmelse m1 om störningsskydd som reglerar utrymningsmöjligheter i 
fasad som inte vetter mot farligt godsled längs väg 155 har införts.

• Bestämmelse m2 om störningsskydd som reglerar att friskluftsintag ska pla-
ceras på oexponerad sida har införts.

• Administrativ gräns a1 för upphävande av strandskydd har införts.

• Upplysning om att driftavtal för gemensamt dike längs väg 155 finns har lagts 
till.  

Bilagor
• Utdrag ur plankarta med bestämmelser

• Alternativ utformning av planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-09

……………………………………………    ……………………………………………

Petter Leyman       Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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     1:300 Fastighetsbeteckning

HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns.

Beslutsdatum InstansÖCKERÖ KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Planbeteckning

Detaljplan för

Tärnvägens industriområde
Del av Heden 1:229 och 1:300

Till planen hör:
Plankarta med bestämmelser
Illustrationsritning (på plankarta)
Grundkarta (på plankarta)

Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Övriga handlingar:
Fastighetsförteckning (bifogas ej)
Utredningar

GRANSKNINGSHANDLING

Upprättad 2019-04-09

Skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

Petter Leyman
Planarkitekt

Samråd

2018-06-26 KS
Granskning

2019-04-23 KS
Antagande

Laga kraft
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och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns.
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Bilaga 1: Utdrag ur plankarta med bestämmelser
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Bilaga 2: Alternativ utformning av planområdet
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INLEDNING

Sammanfattning
Lokaliseringsutredningen redogör för de syften detaljplanen för Tärnvägens in-
dustriområde ska uppfylla, vilka behov planen ska tillgodose och varför en utvid-
gning i enlighet med planförslaget inte är möjlig utanför föreslaget planområde. 
Fem alternativa lokaliseringar redovisas med utgångspunkt i ett antal kriterier 
som behöver uppfyllas med hänsyn till planens syften och behov. Vid jämförelsen 
mellan vald placering och respektive alternativ vägs samma förutsättningar mot 
varandra för att få en så tydlig och rättvisande bedömningsgrund som möjligt. En 
sammanfattning om varför området är olämpligt redovisas för varje alternativ. 
Slutligen redovisas också konsekvenserna av de alternativa utformningar av plan-
området som studerats för att minska skadan på strandskyddet. 

Planens syfte
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena 
är att åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhö-
rande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att 
bedriva teknisk utbildning. Det andra är att skapa förutsättningar för fler att resa 
kollektivt genom en utökning av kommunens pendelparkeringskapacitet. 

Hönö Pinans utpräglade karaktär som verksamhetsområde och den strategiska 
placeringen nära färjeförbindelsen till fastlandet gör platsen särskilt lämpad för 
denna typ av utveckling. Avsikten med planförslaget är att komplettera verksam-
hetsområdet genom att möjliggöra för en utvidgning av befintliga verksamheter 
samt för en utvidgning av kommunens viktigaste pendelparkering. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Strandskydd
Planområdet omfattas idag inte av något strandskydd. Generellt strandskydd om 
100 meter återinträder vid ny planläggning och kommer då att beröra den västra 
delen av planområdet (se bild).  

Områdets skyddsvärden
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. Aktuellt planområde har inga kända naturvärden och pekas inte hel-
ler ut i Öckerö kommuns naturvårdsprogram. Det kan därför med stor säkerhet 
konstateras att det inte föreligger några höga värden kopplade till växt- och djurli-
vet inom området. Aktuellt planområde har inte använts för rekreation historiskt 
och det finns inte heller några tecken på att det används i detta syfte idag. Med 
tanke på Hönö Pinans utpräglade karaktär som industriområde, den omfattande 
trafiken inom området samt områdets planerade utveckling i enlighet med kom-
munens översiktsplan, så är det inte troligt att planområdet kommer besitta höga 
rekreativa värden för allmänheten i framtiden. 

Vad gäller allmänrättslig tillgång till strandområdet så är det också viktigt att 
påpeka att området närmast strandlinjen inte berörs av planförslaget och att det 
därmed även fortsättningsvis omfattas av strandskydd. Området är utfyllt med 
sprängsten och utfyllnaden är ca 20 meter bred längs med hela Tärnvägens sträck-
ning mot vattnet. Detta bedöms vara en tillräckligt bred passage för att uppfylla 
strandskyddets syfte om allmänrättslig tillgång till strandområden. Det innebär 
att förutsättningar för allmänheten att vistas vid vattnet och området närmast 
strandlinjen finns oaktat ett upphävande av strandskyddet inom planområdet.   

Bild: Planområde med återinträdande generellt strandskydd om 100 meter markerat i rött (ungefärlig gräns)
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Planförhållanden
Gällande detaljplan anger planområdet som naturmark. Aktuell översiktsplan för 
Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, antagen 14 juni 2018 
(KF § 41), anger området som verksamheter. Särskild vikt läggs i översiktspla-
nens beskrivande text för Pinan om angelägenheten att utveckla för nyetablering 
av verksamheter inom området. Anledningen är att kommunen utvärderat det 
ökande behovet av verksamhetsområden och sett över tillgänglig mark för sådana 
ändamål. Öckerö kommun är tätbefolkad och tillgången på exploaterbar mark är 
begränsad. Att möjliggöra för användningen industri vid redan befintliga verk-
samhetsområden är i detta hänseende en markeffektiv åtgärd.

Bild till vänster visar korsningen Tärnvägen och väg 155 med västra delen av planområdet i bakgrunden. Bild till höger visar området med möjlig 
passage närmast strandlinjen väster om Tärnvägen.

Bild: Utdrag ur kommunens översiktsplan. Planområdet ryms inom utvecklingsområdet för verksamheter vid Hönö Pinan.
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SKÄL TILL UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDDET
Med stöd av denna lokaliseringsutredning och de slutsatser den leder till avser 
Öckerö kommun att få frågan om upphävande av strandskydd för aktuellt plan-
område prövad enligt 7 kap 18 c § Miljöbalken (1998:808). Kommunen anger 
följande särskilda skäl till upphävande:

• Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan explo-
atering väl avskilt från området närmast strandlinjen (7 kap 18 c §, punkt 2) 
De vägar som avses här är väg 155/Göteborgsvägen och Tärnvägen.  
Tärnvägen är den väg som ligger direkt mellan planområdet och det strand-
skyddade området närmast strandlinjen, men vägen kan inte ses isolerad vid 
en bedömning av tillgängligheten till platsen. Detta eftersom väg 155 först 
måste passeras för att nå såväl Tärnvägen som planområdet och området 
närmast strandlinjen. Tärnvägen, som sträcker sig längs planområdets norra 
och västra del, är huvudgata inom Pinans industriområde och trafikeras av 
såväl bil- och busstrafik som tunga transporter. Vägen saknar säkra övergång-
ar för gående och har i dagsläget ingen skyltning, vilket innebär att hastighe-
ten ofta är hög. Göteborgsvägen/väg 155 som ligger söder om planområdet är 
kommunens i särklass mest trafikerade sträcka och även här saknas möjliga 
och säkra övergångar för gående. Vägen trafikeras idag av drygt 7 700 for-
don per årsmedeldygn längs sträckan, varav drygt 500 är tunga fordon eller 
lastbilar. Vägen har en skyltad hastighet på 50 km/timme men det är inte 
ovanligt att hastigheten överskrids, speciellt i riktning mot färjan vid Pinans 
färjeläge. Den naturliga platsen för en passage är vid korsningen mellan väg 
155 och Hedens byväg/Tärnvägen. Korsningen saknar övergångar för oskyd-
dade trafikanter och trafikrörelserna är svåra att förutse då korsningen inte är 
signalreglerad. Detta gäller i synnerhet när trafik passerar till och från Pinans 
industriområde samtidigt som trafik anländer från färjan.

• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
kan inte genomföras utanför området (7 kap 18 c §, punkt 4) 
De verksamheter som avses här redogörs för under rubriken ”Behov som pla-
nen skall tillgodose”. Ytterligare förtydligande av skäl till varför utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området redogörs för under rubriken ”Kriterier”.

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18 c §, punkt 5)
Det intresse som avses här redogörs för under rubriken ”Behov som planen 
skall tillgodose” och avsnittet ”Utökad pendelparkering och kollektiva trans-
porter”.
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BEHOV SOM PLANEN SKALL TILLGODOSE

Utvidgning av pågående verksamhet
Kommunen har inom planområdet ett markanvisningsavtal med en verksamhets-
utövare som vill utvidga en pågående verksamhet inom Pinans industriområde 
(se bild). Planförslaget möjliggör för den pågående verksamheten att utvidgas och 
realisera sina planer på utveckling. Förslaget bedöms också tillgodose intressen 
utanför kommungränsen. Möjligheten att uträtta ärenden lokalt medför mindre 
utpendling från kommunen med en förbättrad trafiksituation på väg 155 som följd. 

Kommunen har efter samråd av planförslaget haft möten med verksamhetsutö-
varen i syfte att få en tydligare bild av vilka behov utvidgningen ska tillgodose. 
Alternativa lokaliseringar har även undersökts med hänsyn till verksamhetens 
behov och redovisas i avsnittet ”Alternativa områden”. Utifrån detta underlag 
så bedömer kommunen att en utvidgning i enlighet med verksamhetens behov 
inte är möjlig utanför föreslaget planområde. Skälen till bedömningen utgår från 
verksamhetens behov och har i olika grad att göra med såväl krav på ytor som 
geografiska förutsättningar. 

Det finns flera faktorer som är specifika för verksamheten och som har betydelse 
för var utvidgningen kan ske:  

• Kraven på moderna fordonsverkstäder och servicecenter har förändrats och en 
pådrivande orsak till detta är det växande användandet av elfordon. Kunskaper 
om och förutsättningar för att kunna utföra service och underhåll samt repara-
tioner av elfordon är idag viktiga beståndsdelar i denna typ av verksamheter.  

Bild: Pågående verksamhet med behov av utvidgning markerad med gult.
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Andra aspekter som måste beaktas är en stabil och pålitlig strömtillförsel med 
hög kapacitet för tester, underhåll och laddning, samt utökade verkstadsytor 
på grund av krav på säkerhetsavstånd vid arbeten avseende fordons stark-
strömsdelar. En utvidgning i enlighet med verksamhetens behov förutsätter 
stora ytor, dels med hänsyn tagen till alla de funktioner som ska rymmas inom 
tillkommande bebyggelse och dels i form av tillgänglighet till parkeringsytor 
och ytor för tekniska anläggningar. Tillgången på exploaterbar mark är be-
gränsad inom kommunen, särskilt med hänsyn tagen till att marken ska vara 
lämplig för ytkrävande verksamheter av detta slag. Pinans industriområde pe-
kas i kommunens översiktsplan ut som lämpligt för sådan användning och den 
västra delen av föreslaget planområde är den enda plats inom området som vid 
en utvidgning av verksamheten kan tillgodose behovet av utökade ytor i den 
omfattning som krävs. Planområdet rymmer också möjligheter för de behov av 
teknisk försörjning som verksamhetens utvidgning kräver.

• Verksamhetsutövaren har idag en mindre service- och reparationsverkstad 
inom Pinans industriområde. Denna del av verksamheten är tänkt att finnas 
kvar vid en utvidgning men den ska expandera för att kunna möta framtida 
behov. Service och reparation av fordon innebär oftast att besökande lämnar 
sina fordon på platsen. Närheten till kollektiva transporter och till färjeläget 
på Pinan har därför varit viktiga förutsättningar när verksamhetsutövaren 
först etablerade sig i området och är fortsatt viktiga vid en utvidgning av verk-
samheten. Lokaliseringen minskar behovet av lånebilar och innebär därmed 
även en minskad trafik såväl lokalt som på väg 155. Eftersom verksamheten 
redan är etablerad på Hönö Pinan är det också ur ett kund- och näringslivs-
perspektiv viktigt att utvidgningen sker inom närområdet. 

• I Öckerö kommun är såväl andelen Volvofordon som antalet Volvoanställda 
hög. Verksamhetsutövaren är en auktoriserad Volvoverkstad och deltar aktivt 
i Volvos utveckling mot en fordonsflotta som uteslutande ska vara försedd 
med eldrift. En avsikt med verksamhetsutövarens utvidgning är att möjlig-
göra för en avdelning med laddstolpar för elfordon som ska kunna nyttjas 
av såväl den egna verksamheten som av besökare och allmänhet. För skär-
gårdskommunen lämpar sig redan dagens elbilar perfekt för att ta sig kortare 
sträckor inom kommunen samt till och från pendelparkeringar. Närheten till 
pendelparkering, färjeläge och kollektivtrafik kan därmed förutsättas medfö-
ra att en sådan anläggning på sikt kommer att ha en mycket hög utnyttjande-
grad under stor del av dygnet, även helger. 

• Verksamhetsutövaren vill med utvidgningen möjliggöra för en bilprovnings-
anstalt för besiktning av fordon. Denna funktion saknas helt i Öckerö kom-
mun idag och skulle medföra en utökad service för kommunens invånare och 
en minskning av trafiken såväl lokalt inom kommunen som på väg 155, när 
syftet är att uträtta detta ärende.  
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Eftersom bilbesiktning saknas i kommunen är det positivt om en sådan an-
stalt är tillgänglig för så många kommuninvånare som möjligt. Placeringen 
vid Hönö Pinan är strategisk då området passeras dagligen av en stor andel 
bilägare i kommunen. 

• En utvidgning skapar förutsättningar för att bedriva teknisk utbildning kopp-
lad till verksamhetens funktioner, bland annat gällande kunskaper om servi-
ce, underhåll och reparationer av elfordon. Närheten till kollektivtrafiknoden 
Hönö Pinan och färjeförbindelsen till fastlandet underlättar för besökare och 
deltagare att ta sig till och från utbildningslokalerna. 

• Verksamhetsutövaren är idag aktiv på flera platser inom regionen. En utvid-
gning i enlighet med förslaget möjliggör för en lokalisering av verksamhetens 
centrala administrativa funktioner inom Öckerö kommun. Detta skapar i sin 
tur viktiga arbetstillfällen inom kommunen och bidrar till att stärka kommu-
nens näringsliv.

• Det finns idag cirka 6 000 personbilar inom Öckerö kommun och merparten 
är privatägda. Antalet privatägda fordon medför ett stort behov av anlägg-
ningar för fordonstvätt där tvättning kan ske utan risk för negativa miljö-
konsekvenser i form av utsläpp. Detta behov bedöms inte vara tillgodosett 
fullt ut då det endast finns en biltvätt för automattvätt av bilar i kommu-
nen. Verksamhetsutövaren kommer genom sin utvidgning kunna erbjuda 
en anläggning för kontrollerad egentvätt av fordon, något som helt saknas 
inom kommunen idag. Det finns också tankar på att en sådan anläggning ska 
kunna drivas av föreningar inom kommunen, vilket ytterligare skulle stärka 
det allmänna intresset och bidra till positiva effekter för samhället. Eftersom 
anläggning för egentvätt av bilar saknas i kommunen är det positivt om en 
sådan är tillgänglig för så många kommuninvånare som möjligt. Placeringen 
vid Hönö Pinan är strategisk då området passeras dagligen av en stor andel 
bilägare i kommunen.

• Ett viktigt inslag i verksamhetens utvidgning är ambitionen att så långt möj-
ligt vara självproducerande på el, främst genom solenergi. Sådan småskalig 
produktion kräver stora ytor för placering av solcellspaneler, primärt placera-
de på byggnadens tak. Den västra delen av föreslaget planområde är den enda 
plats inom området som vid en utvidgning av verksamheten kan tillgodose 
behovet av utökade ytor i den omfattning som krävs.
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Utökad pendelparkering och kollektiva transporter
Detaljplanen möjliggör även för en omlokalisering av Västtrafiks befintliga bussde-
på och tvätthall på Hönö Pinan. Kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö 
Pinan har i dagsläget en hög beläggningsgrad och kapaciteten behöver utökas. 
Planförslaget möjliggör en sådan expansion, antingen genom att ytor frigörs vid 
en omlokalisering av Västtrafiks befintliga bussdepå och tvätthall till planområdet 
eller genom att anlägga ytterligare en pendelparkering inom planområdet (se bild). 
Sambandet är viktigt och av ett angeläget allmänt intresse eftersom åtgärden 
skulle främja kollektiva transporter och minskad trafik på väg 155 genom mindre 
utpendling från kommunen. 

En expansion i anslutning till befintlig pendelparkering är att föredra eftersom 
avståndet till busshållplats och färjeläge då blir kortare. En påtaglig ökning av 
kapaciteten på denna yta är dock bara möjlig genom ianspråktagandet av intillig-
gande fastighet där Västtrafik idag har sin bussdepå1).  Närheten till busshållplat-
sen och Västtrafiks personalutrymmen vid Pinans färjeläge förutsätter då en om-
lokalisering av bussdepån inom närområdet. Med närområdet avses här Pinans 
industriområde, där föreslaget planområde utgör den enda återstående exploater-
bara marken med tillräcklig yta för att kunna tillgodose föreliggande behov. 

1) Pendelparkeringen på Pinan är en del av planområdet för en annan detaljplan (Öckerö Kretsloppspark, 
Dnr SB 0031/15). I arbetet med denna plan togs en trafikutredning fram, vilken bland annat beskriver och 
analyserar pendelparkeringen. Analysen innehåller flera alternativ på parkeringens utformning och kapa-
citet. De alternativ som ger en påtaglig ökning av kapaciteten medför alla ett ianspråktagande i olika grad 
av intilliggande fastighet där Västtrafik idag har sin bussdepå. 

Bild: Expansion av befintlig pendelparkering på Hönö Pinan (röd markering) möjliggörs antingen genom en omlokalisering av befintlig bussdepå (gul 
markering) till planområdet (blå markering), eller genom att anlägga ytterligare en pendelparkering inom planområdet.

+
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Detaljplanen möjliggör en ny lokalisering av bussdepå och tvätthall för kollektiv-
trafikfordon inom hela planområdet. Det är också möjligt att anlägga en pendel-
parkering med eller utan parkeringshus inom planområdet, även om avståndet 
till busshållplats och färjeläge medför sämre förutsättningar för en sådan lösning. 
Möjligheten att genomföra en lokalisering enligt ovan förutsätter dock att strand-
skyddet hävs inom planområdet. Diskussioner angående ett fastighetsbyte pågår 
mellan Öckerö kommun och Västtrafik.

Bild: Planförslaget möjliggör för en alternativ disposition av planområdet, där bussdepå eller parkering även kan placeras i den västra delen.  
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KRITERIER
I denna lokaliseringsutredning beaktas vikten av att hela planområdet kan bi-
behållas för att tillgodose planens övergripande syften. Eftersom Hönö Pinan är 
kommunens viktigaste kollektivtrafiknod och knutpunkten för färjeförbindelsen 
till fastlandet från de sammanbundna öarna, så är det inte möjligt att flytta buss-
depå och tvätthall för kollektivtrafikfordon till något annat område inom kommu-
nen. Nedanstående kriterier för redovisade alternativa områden utgår därför från 
den tidigare nämnda verksamhetsutövarens behov.

Markanvändning
Alternativt område ska ligga i anslutning till befintlig industri eller på sådan 
plats där annan typ av exploatering är olämplig.     

Eftersom tillgången på exploaterbar mark är begränsad i kommunen måste nog-
granna avvägningar göras vid valet av hur denna mark ska användas och hänsyn 
tas till vilka behov som kan komma att uppstå för marken i framtiden. Genom 
att placera tänkt verksamhet i eller nära ett befintligt industriområde så ökar 
möjligheterna att reservera andra områden som är mer lämpade för t.ex. bostads-
ändamål. Beroende på vilken typ av verksamheter som ligger i närheten så kan 
en lokalisering vid ett befintligt verksamhetsområde också medföra andra goda 
effekter. Möjlighet att uträtta liknande ärenden, minskade transporter och sam-
ordning av leveranser är några exempel på sådana vinster. 

Områdets storlek
Alternativt område ska omfatta ungefär lika stor area som markanvisat område 
för tänkt verksamhet. 

Planområdet omfattar totalt ca 13 420 m2. Av dessa utgör markanvisningen för 
tänkt industriverksamhet ca 5 800 m2 kvartersmark. Med tanke på verksam-
hetens natur så finns ett behov av stora ytor och markanvisningsavtalet medger 
även en justering av området inom ramen för framtagandet av detaljplanen. Det 
alternativa områdets storlek bör åtminstone motsvara storleken på redan mark-
anvisat område.

Markägoförhållanden
Alternativt område bör ligga på kommunalägd mark.

Förutsättningen för kommunal markanvisning är att kommunen äger marken 
som anvisas. Fastigheterna inom föreslaget område ägs av kommunen. Om mar-
kanvisning ska kunna ges på en alternativ plats så förutsätter detta antingen att 
området redan ligger på kommunal mark, eller att marken är möjlig att lösas in. 
Oavsett om inlösen är möjlig så innebär det ett mer komplicerat förfarande och 
därigenom sämre förutsättningar att genomföra planen.
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Tillgänglighet
Alternativt område bör ligga nära huvudleden på någon av de fyra samman-
bundna öarna Hönö, Öckerö, Hälsö eller Fotö. 

Idag finns vare sig bilprovningsanstalt eller tvätthall för egentvätt av personbilar 
i kommunen. Planen syftar bland annat till att möjliggöra för sådan verksamhet 
och därmed erbjuda kommunens invånare att besiktiga och tvätta sin bil vid en 
lokal anläggning istället för att behöva uträtta sådana ärenden utanför kommu-
nen. Funktionen skall vara tillgänglig för flertalet kommuninvånare och därför 
bör planområdet vara lokaliserat där verksamheten kan nås av så många som 
möjligt. En lokalisering på någon av de sammanbundna öarna Hönö, Öckerö, 
Hälsö eller Fotö är lämpligast, eftersom dessa öar genom broförbindelse har för-
utsättningarna att relativt enkel nås med bil av ca 80% av kommunens invånare. 
En placering nära huvudtrafikleden (Burövägen-Hälsövägen-Hönövägen-Öck-
erövägen) skulle ytterligare öka tillgängligheten och även minska antalet onödiga 
trafikrörelser inom tätbebyggt område. 

Kollektivtrafik
Alternativt område bör ligga i ett kollektivtrafiknära läge där antalet resalter-
nativ är som störst.  

Det är viktigt att kunna nå den ovan beskrivna verksamheten på andra sätt än 
med bil, såväl för besökare som för anställda. Verksamheten är även tänkt att 
innehålla en auktoriserad service- och reparationsverkstad för ett flertal bilmär-
ken. Vid en service lämnas fordonet normalt sett för upphämtning senare. Det är 
inte ovanligt att lånebil erbjuds under den tid den egna bilen inte är tillgänglig. 
Genom att placera en sådan verksamhet i ett kollektivtrafiknära läge minskar 
behovet av lånebil och därigenom även antalet onödiga bilresor. Ligger området 
dessutom på gångavstånd till en större kollektivtrafiknod ökar antalet möjliga 
resor som kan företas med kollektivtrafik. De reguljära bussturer som är aktuella 
för denna utredning är linje 290 och linje 291. Båda linjerna trafikerar sträckan 
Hönö Pinan till Göteborg men de har olika lokala sträckningar. Linje 290 trafi-
kerar Öckerö och Hälsö och går mellan färjelägena Hönö Pinan och Burö, medan 
linje 291 trafikerar Hönö och Fotö och går mellan Hönö Pinan och Söö på Fotö.

Strandskyddets värde
Alternativt område bör ligga där strandskyddets värde är lika med eller lägre 
än det som råder vid föreslaget planområde.  

Vid en sammanvägning av övriga kriterier för alternativ lokalisering har kommu-
nen bara funnit ett område som inte omfattas av strandskydd vid ny planlägg-
ning. Eftersom generellt strandskydd återinträder i flertalet redovisade alterna-
tiv görs därför en jämförelse över uppskattad skada på strandskyddets syften i 
respektive alternativ.
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ALTERNATIVA OMRÅDEN
Följande alternativa områden är identifierade och beskrivs nedan (plats för hu-
vudalternativet Tärnvägens industriområde är markerad med gult):

Bild: Översikt av alternativa områden

Öckerö: Långesand

Hönö: Lökholmsvägen

Planområde Tärnvägen

Hönö: Sandebacken

Hönö: Södra Sudda

Hälsö: Burövägen
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ALTERNATIV BURÖVÄGEN

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat vid korsningen mellan Stuvö och Hälsö. En kilometer 
norrut ligger Burö färjeläge, med anknytningar till Nordöarna Källö-Knippla, 
Hyppeln och Rörö. Strax öster om området finns en förskola och söderut ligger 
villabebyggelse. Västerut finns ett strandområde med naturklassificering 2 enligt 
Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. Tillgänglig yta är begränsad norrut 
eftersom även denna del är naturklassad med den något lägre klassen 3. Området 
har tidigare varit havsbotten där utfyllnad har skett gradvis. Markanvändningen i 
gällande byggnadsplan är allmän plats parkmark. Gällande översiktsplan föreslår 
natur. Området omfattas inte av strandskydd men generellt strandskydd om 100 
meter återinträder i den västra delen vid ny planläggning.

Markanvändning
Området ligger inte i direkt anslutning till befintligt verksamhets- eller industri-
område. Platsen har tidigare använts för masshantering och marken innehåller 
troligen också en del föroreningar, vilket skulle medföra sanering vid en annan 
typ av utnyttjande. En placering av tänkt verksamhet här kan även begränsa möj-
ligheten för framtida expansion av skolområdet i anslutning till förskolan österut. 
Gällande översiktsplan föreslår att marken används för naturändamål. 

Bild: Burövägen, Hälsö
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Områdets storlek
Området är begränsat till ca 6 300 m2. Begränsningen beror på tidigare nämnd 
naturklassning och intilliggande förskola.  

Markägoförhållanden
Området ligger till större delen på kommunal mark. En liten del (ca 400 m2) till-
hör fastigheten Hälsö 1:249 som är i privat ägo. Markägofrågan utgör ett potenti-
ellt hinder för full exploatering.

Tillgänglighet
Området ligger vid huvudtrafikleden Burövägen som förbinder Hälsö med de 
andra sammanbundna öarna. Eftersom platsen ligger relativt nära Burö färjeläge 
ökar tillgängligheten för boende på Rörö, Hyppeln och Källö-Knippla. Däremot är 
lokaliseringen mindre lämplig i förhållande till de övriga sammanbundna öarna 
och skulle innebära onödiga trafikrörelser, då de flesta lokala resmålen annars 
ligger på centrala Öckerö och på Hönö.  

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplats ligger ca 50 meter söder om området och trafikeras av 
linje 290. Hållplatsläget är därmed mer gynnsamt än vid valt planområde vid 
Tärnvägen men möjligheten till flera resalternativ saknas. 

Strandskyddets värde
Platsen ligger i direkt anslutning till ett naturområde med orörd natur och gångs-
tigar. Eftersom platsen är en del av ett etablerat rekreationsområde görs bedöm-
ningen att strandskyddets värde är högre än vid valt område vid Tärnvägen.

Sammanfattning
Alternativt område är olämpligt. Generellt strandskydd återinträder vid ny 
planläggning av området och strandskyddets värde bedöms vara högre än 
vid valt område vid Tärnvägen. Marken är bättre lämpad för andra ända-
mål, framförallt med tanke på intilliggande naturområde och förskola och 
frånvaron av befintlig industri. Området ligger i direkt anslutning till orörd 
natur och rekreationsytor. Områdets storlek är tillräckligt, men markägoför-
hållandena försvårar möjligheterna till kommunal markanvisning. Sane-
ring av marken är troligen nödvändig eftersom platsen tidigare använts för 
masshantering. Möjligheten till flera resalternativ med kollektivtrafik till och 
från området är begränsade.
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ALTERNATIV LÅNGESAND

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat i anslutning till ett befintligt industriområde på norra 
delen av Öckerö, strax söder om broförbindelsen mellan Öckerö och Hälsö. Verk-
samheterna inom industriområdet är framförallt inriktade mot verkstadsindustri, 
men här finns även hantverkare och ett cementgjuteri. På den valda ytan ligger 
en fotbollsplan som inte längre används för idrottsverksamhet och här finns i 
dagsläget en tillfällig masshanteringsplats. Väst och sydväst om området ligger 
villabebyggelse och norrut en småbåtshamn för fritidsbåtar. Markanvändningen 
i gällande detaljplan är idrottsområde. Gällande översiktsplan föreslår verksam-
hetsområde och industri som får innehålla störande verksamhet. Området om-
fattas inte av strandskydd men generellt strandskydd om 100 meter återinträder i 
den östra och södra delen vid ny planläggning.

Markanvändning
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhets- och industriområde 
och lämpar sig därför väl för vidare exploatering med samma ändamål.  

Bild: Långesand, Öckerö
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Områdets storlek
Området är ca 6 400 m2. Möjligheten att utöka området ytterligare om detta 
behov skulle uppstå försvåras av att fastigheterna söderut inte är i kommunal ägo.

Markägoförhållanden
Området ligger på kommunal mark.

Tillgänglighet
Området ligger vid huvudtrafikleden Hälsövägen som förbinder Öckerö med de 
andra sammanbundna öarna. Tillgängligheten är alltså relativt god, men loka-
liseringen skulle ändå innebära en del onödiga trafikrörelser, då de flesta lokala 
resmålen annars ligger på centrala Öckerö och på Hönö.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplatser ligger ca 100 meter söder respektive norr om området 
och trafikeras av linje 290. Hållplatsläget är därmed något mer gynnsamt än vid 
valt område vid Tärnvägen men möjligheten till flera resalternativ saknas. 

Strandskyddets värde
I närheten av platsen finns en obebyggd strandremsa med gångstigar och orörd 
natur. Detta område som sträcker sig ca 350 meter söderut har naturklassifice-
ring 3 enligt Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. Strandskyddets värde 
bedöms därför vara högre än vid valt område vid Tärnvägen.

Sammanfattning
Alternativt område är mindre lämpligt. Marken lämpar sig för industri-
ändamål men generellt strandskydd återinträder vid ny planläggning av 
området. Strandskyddets värde bedöms vara högre än vid valt område vid 
Tärnvägen då området ligger i direkt anslutning till orörd natur och rekrea-
tionsytor. Möjligheten till flera resalternativ med kollektivtrafik till och från 
området är begränsade.
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ALTERNATIV LÖKHOLMSVÄGEN

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat vid brofästet mellan Hönö och Öckerö på den norra delen 
av Hönö. Söder om området ligger en bensinstation med handel och viss bilservi-
ce. En rondell som förbinder Hönövägen, Öckerövägen och Göteborgsvägen (väg 
155) ligger i anslutning till området. Hönö Pinans färjeläge ligger ytterligare en 
dryg kilometer österut. En cykelväg passerar genom området idag och planlägg-
ning skulle innebära ny sträckning av denna. Markanvändningen i gällande bygg-
nads- och detaljplaner är allmän plats parkmark respektive centrumändamål. 
Gällande översiktsplan föreslår utvecklingsområde för verksamheter, centrum, 
och kontor m.m. Översiktsplanen pekar även ut platsen som utredningsområde 
för ny lokalisering av räddningstjänstens verksamheter i kommunen. Området 
omfattas av strandskydd i den norra och västra delen och generellt strandskydd 
om 100 meter återinträder på hela platsen vid ny planläggning.

Markanvändning
Närheten till intilliggande bensinstation med handel och service talar för tänkt 
exploatering. Verksamheterna är likartade vilket skulle kunna innebära goda 
samordningseffekter vid transporter eller ärenden till området. 

Bild: Lökholmsvägen, Hönö
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Däremot ligger området inte i direkt anslutning till övrig industri och marken 
skulle även kunna användas för andra angelägna syften. Den befintliga cykelba-
nans sträckning genom området innebär vissa hinder eftersom den vid planlägg-
ning av tänkt verksamhet skulle behöva flyttas närmare Hönövägen i öster. 

Områdets storlek
Området är ca 6 200 m2.

Markägoförhållanden
Området ligger på kommunal mark.

Tillgänglighet
Området ligger vid huvudtrafikleden Öckerövägen som förbinder Hönö med de 
andra sammanbundna öarna. Området ligger också nära Göteborgsvägen (väg 
155) med anslutning till Hönö Pinans färjeläge. Tillgängligheten är alltså lika god 
som till valt planområde vid Tärnvägen.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplatser ligger ca 50-100 meter öster respektive söder om om-
rådet och trafikeras av både linje 290 och linje 291. Hållplatslägena är därmed 
bättre placerade än vid valt planområde och möjligheten till flera resalternativ är 
lika god.

Strandskyddets värde
Området används inte i någon större utsträckning av allmänheten och här finns 
inte heller några kända naturvärden, men eftersom delar av området redan idag 
omfattas av strandskydd bedöms strandskyddets värde ändå vara högre än vid 
valt planområde vid Tärnvägen. 

Sammanfattning
Alternativt område är olämpligt. Delar av området omfattas redan idag av 
strandskydd och generellt strandskydd återinträder på hela området vid ny 
planläggning. Områdets storlek är tillräckligt men marken bör reserveras 
för andra ändamål, framförallt med tanke på att området pekas ut som ut-
redningsområde för räddningstjänstens verksamheter i kommunen. Befintlig 
gång- och cykelbana inom området måste flyttas vid planläggning.
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ALTERNATIV SANDEBACKEN

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat i anslutning till ett befintligt industriområde på södra 
delen av Hönö. Österut ligger villabebyggelse och norrut en sporthall med utom-
hustennisbana. Väster- och söderut ligger centrumbebyggelse med industrier, 
lagerbyggnader, handel och kontor. En och en halv kilometer sydost om området 
ligger broförbindelsen till Fotö. Markanvändningen i gällande byggnadsplaner är 
allmän plats parkmark. Gällande översiktsplan föreslår utvecklingsområde för 
verksamheter, centrum, kontor m.m. Området omfattas av strandskydd i södra 
delen och generellt strandskydd om 100 meter återinträder på samma yta vid ny 
planläggning.

Markanvändning
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhets- och industriområ-
de. Inom området finns också diverse detaljhandel, ett gym och en lunchrestau-
rang vilket är positivt eftersom ärenden till tänkt verksamhet därigenom skulle 
kunna samordnas med andra typer av ärenden.

Områdets storlek
Området är ca 6 200 m2. 

Bild: Sandebacken, Hönö
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Markägoförhållanden
Ca 60% av området ligger på kommunal mark och resterande del på privatägd 
mark tillhörande ett dödsbo, vilket försvårar möjligheterna till kommunal mark-
anvisning och exploatering av hela ytan.

Tillgänglighet
Området ligger strax söder om huvudtrafikleden Öckerövägen som förbinder 
Hönö med de andra sammanbundna öarna. Norrut ligger Bustadsvägen som 
leder vidare till Fotöbron och Fotö. Eftersom avståndet till de sammanbundna 
öarna Öckerö och Hälsö är större och då området inte ligger direkt vid huvudtra-
fikleden så bedöms tillgängligheten vara något sämre än till valt planområde. Lo-
kaliseringen skulle också innebära fler trafikrörelser genom den tätast befolkade 
ön Hönö, eftersom såväl besökare från Öckerö som Hälsö måste passera genom 
hela ön.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplatser ligger ca 300 meter väster och 200 meter öster om om-
rådet och trafikeras av linje 291. Hållplatsläget är därmed likvärdigt med det vid 
valt område vid Tärnvägen men möjligheten till flera resalternativ saknas. 

Strandskyddets värde
Området används inte i någon större utsträckning av allmänheten och här finns 
inte heller några kända naturvärden, men eftersom delar av området redan idag 
omfattas av strandskydd bedöms strandskyddets värde ändå vara högre än vid 
valt planområde vid Tärnvägen.

Sammanfattning
Alternativt område är mindre lämpligt. Delar av området omfattas redan 
idag av strandskydd och generellt strandskydd återinträder vid ny plan-
läggning. Marken lämpar sig för industriändamål men markägoförhållan-
dena försvårar möjligheterna till kommunal markanvisning och exploate-
ring då närmare hälften av områdets yta är privatägd. Området ligger inte 
i direkt anslutning till huvudtrafikleden. Möjligheten till flera resalternativ 
med kollektivtrafik till och från området är begränsade.
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ALTERNATIV SÖDRA SUDDA

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat i anslutning till ett idrottsområde på södra delen av Hönö. 
Väster-, öster- och söderut ligger befintlig bostadsbebyggelse. Huvudtrafikleden 
Öckerövägen går mellan området och bebyggelsen i öster. En och en halv kilome-
ter sydost om området ligger broförbindelsen till Fotö. Hela området har natur-
klassificering 3 enligt Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. Markanvänd-
ningen i gällande detaljplan är allmän plats natur. En ny detaljplan i anslutning 
till idrottsområdet norrut är under framtagande och denna möjliggör skolverk-
samhet. Gällande översiktsplan föreslår natur där exploatering bör undvikas på 
grund av områdets höga naturvärden. Området omfattas inte av strandskydd och 
strandskydd återinträder inte heller vid ny planläggning.

Markanvändning
Marken bör i rimligaste mån bevaras för naturändamål eftersom området 
innehåller särskilt värdefull våtmark där rödlistade arter förekommer. Området 
ligger inte heller i direkt anslutning till befintligt verksamhets- eller industriom-
råde. 

Bild: Östra Sudda, Hönö
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Områdets storlek 
Området är ca 6 000 m2. 

Markägoförhållanden
Området ligger på kommunal mark.

Tillgänglighet 
Området ligger strax väster om huvudtrafikleden Öckerövägen som förbinder 
Hönö med de andra sammanbundna öarna. Österut ligger Bustadsvägen som 
leder vidare till Fotöbron och Fotö. Tillgängligheten är något sämre än till valt 
planområde vid Tärnvägen eftersom avståndet till de sammanbundna öarna Öck-
erö och Hälsö är större. Detta innebär också fler trafikrörelser genom den tätast 
befolkade ön Hönö, eftersom såväl besökare från Öckerö som Hälsö måste passe-
ra genom hela ön.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplatser ligger ca 300 meter sydväst och 250 meter sydost om 
området och trafikeras av linje 291. Hållplatsläget är därmed likvärdigt med det 
vid valt område vid Tärnvägen men möjligheten till flera resalternativ saknas. 

Strandskyddets värde
Området omfattas inte av strandskydd. Strandskydd återinträder inte vid ny 
planläggning.

Sammanfattning
Alternativt område är olämpligt. Marken är bättre lämpad för andra ända-
mål, framförallt med tanke på höga naturvärden och frånvaron av befintlig 
industri. Området är naturklassat enligt Naturvårdsprogrammet för Öck-
erö kommun och innehåller särskilt värdefull våtmark där rödlistade arter 
förekommer. Närheten till kommande skolverksamhet norrut är en negativ 
omständighet. Möjligheten till flera resalternativ med kollektivtrafik till och 
från området är begränsade.



Sida 25/28

Detaljplan för Tärnvägens industriområde  |  Lokaliseringsutredning 2019-04-09  |  Dnr SB 0061/17

ALTERNATIV UTFORMNING AV PLANOMRÅDET
I avsikt att minska skadan på strandskyddet har kommunen studerat vad en 
annan disposition av planområdet inom huvudalternativet kan innebära och 
vilka effekter detta skulle få för planens syfte. Med hänsyn till tänkt industri-
verksamhets natur så finns som redan nämnts ett behov av relativt stora ytor, 
vilket också beaktas i de alternativa utformningarna. Möjligheterna att disponera 
planområdet påverkas bl.a. av att det inom områdets östra del finns ett U-område 
för befintliga ledningar, vilket begränsar byggnation inom denna del. En annan 
förutsättning vid utformning av planen är det befintliga diket för avvattning längs 
med väg 155 och Tärnvägen, vilket säkerställs i plankartan genom användningen 
Natur. En gång- och cykelbana anläggs också längs med planområdets norra del 
och ansluter till befintlig GC-bana österut.

Huvudalternativ
Huvudalternativet innebär en optimal användning av tillgänglig yta, där strand-
skyddet är upphävt och planens båda syften bäst kan tillgodoses. 

Bild: Utformning av planområdet enligt huvudalternativet

Tänkt industriverksamhet

GC-bana samt in- och utfarter

Omlokalisering av befintlig bussdepå

U-område för befintliga ledningar

Naturområde (inkl. befintligt dike för avvattning)
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Bild: Utdrag ur plankarta samt illustration som visar huvudalternativets disposition av planområdet.  

Grun
dk

art
an

s s
tra

nd
lin

je

P1

P1JHK PT1

E1

E2

GATA

GATA

a1

a1

NATUR

NATUR1

u1

u1

NATUR1

(n1)

m2b1 f1

+12

e1

5-30
f2 p1m1

GÅNG CYKEL

GÅNG CYKEL

GÅNG CYKEL

NATUR1

NATUR1

1:453

3

0.2

2.3

2.1

1.6 0.2

1.1

1.2

1.8
+0.2

0.4

3.1
2.82.4

2.6
1.9

0.1

2.9
3.12.2

1.9

2.9

2.98

3.17

3.02

1.85

1.81

2.37

2.91

1

2

1

1

1

2

2

3

2

1

3

4

2

2

2 3

6
7

4

5

5

5

6

7
6 5 4

3

2 1

1
2

6

3
2

1

1

1

1

1

1.8

0.2

1.86

1
2

1

1

5
4

4 2

1

1

1:229

1:300

0.2

1.2

1
2

1

1

0.2

0.1

1

1

1

Väg 155 / Göteborgsvägen

Hönö Pinans färjeläge

Hönö

Föreslagen fastighetsgräns

Föreslagen fram
tida GC-väg i ÖP

Alternativ anslutning till framtida GC-väg

Möjlig anslutning till befintlig GC-väg

Tärnvägen

Skärmtak

Höjdkurvor

Uthus

Bostadshus

Stödmur

Staket

Belysningsstolpe

Industri

+1.44

Transformatorstation

Gränspunkt

Rutnät

     1:300 Fastighetsbeteckning

HEDEN Traktnamn/Kvarterstraktnamn

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

GRUNDKARTA

Öckerö kommun

Del av Heden 1:229 och 1:300

Rättighetsgräns

Lr Ledningsrätt

Serv Servitut

Tärnvägens industriområde

Koordinatsystem i plan: Sweref 99 12 00
I höjd: RH 00
Standard enligt HMK för innehåll: 2
Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-27
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-27

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

IndustriJ

DetaljhandelH

KontorK

BussdepåT1

ParkeringP

Parkering för cykel och mopedP1

PumpstationE1

TransformatorstationE2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

Upplysningar
Punkt i höjdsystem RH 2000 ligger +0,23 meter över motsvarande punkt i höjdsystem RH 00.

Vid bygglovsgivning beaktas vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotekniska
förhållanden.
Anmälningsplikt för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad renas
innan avledning.
Driftavtal för gemensamt dike längs väg 155/Göteborgsvägen finns.
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e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad eller upplåtas för upplag.,  4 kap. 11
§ 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad i form av
anläggning för teknisk försörjning. Åtkomst till allmän underjordisk
ledning kan kräva rivning.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+12 Högsta nockhöjd över angivet nollplan är 12 meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

5-30 Takvinkeln får vara mellan 5 och 30 grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Utformning
f1 Gestaltningsprinciper i planbeskrivningen ska följas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Lägsta färdigt golv ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Källare får inte finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
(n1) Underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten får anordnas,  4 kap. 10

§

Stängsel och utfart
Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot störningar
m1 Utrymningsmöjligheter ska anordnas i fasad som inte vetter mot

farligt godsled längs väg 155/Göteborgsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m2 Friskluftsintag ska placeras på oexponerad sida i syfte att undvika
exponering av luftföroreningar och minska konsekvensen av giftiga
gaser inomhus,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
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Alternativ utformning 1
Detta alternativ innebär också att strandskyddet är upphävt, men där zonen för 
naturmark i den västra delen av planområdet utökats för att stärka det syfte ett 
bibehållet strandskydd skulle fyllt. Nödvändig yta för tänkt industriverksamhet 
bibehålls men förskjuts österut. Åtgärden omöjliggör i praktiken planens syfte att 
möjliggöra en expansion av Pinans pendelparkering genom omlokaliseringen av 
befintlig bussdepå. Detta eftersom tidigare nämnt U-område begränsar möjlighe-
ten att disponera planområdets östra del.

Bild: Utformning av planområdet enligt alternativ 1

Tänkt industriverksamhet

GC-bana samt in- och utfarter

Omlokalisering av befintlig bussdepå

U-område för befintliga ledningar

Naturområde (inkl. befintligt dike för avvattning)
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Alternativ utformning 2
Detta alternativ innebär att den byggbara delen av planområdet minskas för att 
bibehålla strandskyddet, vilket innebär att tänkt industriverksamhet istället 
tilldelas mark längre österut. Åtgärden skulle omöjliggöra planens övergripande  
syften och de positiva effekter på resvanor och trafikflöden såväl inom som utan-
för kommunen som detta kan medföra. Alternativet innebär också en inskränk-
ning av tänkt industriverksamhet då U-området i denna del av planområdet 
begränsar möjligheterna att placera en byggnad med nödvändig volym här.

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-04-09

Petter Leyman       Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun

Bild: Utformning av planområdet enligt alternativ 2

Tänkt industriverksamhet

GC-bana samt in- och utfarter

U-område för befintliga ledningar

Naturområde (inkl. befintligt dike för avvattning)
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Sammanfattning

På Hönö, söder om Tärnvägen, pågår detaljplanearbete 
för att möjliggöra industri, handel, kontor, bussdepå samt 
parkering. Planområdet avser en del av fastigheterna 
Heden 1:229 och 1:300 och planförslaget innebär 
en komplettering till det befintliga industriområdet på 
Hönö Pinan.

Trafikutredningen omfattar:

• Analys av framkomlighet i korsningen Tärnvägen/
Göteborgsvägen (väg 155).

• Analys av planförslaget/planområdet m.a.p. 
trafiksäkerhet , tillgänglighet och framkomlighet, 
både inom området och i anslutning till in- 
och utfarter.

Tärnvägen/Göteborgsvägen (väg 155)
2017 antogs en detaljplan för ny kretsloppspark på norra 
delen av Pinan, vilken har vunnit laga kraft under 2018. I 
den trafikutredning som gjordes i planarbetet för Öckerö 
kretsloppspark genomfördes kapacitetsanalyser, för att 
kartlägga påverkan på trafiksituationen i synnerhet på 
Göteborgsvägen/väg 155. 

När den tillkommande trafiken som aktuellt 
planområde alstrar har lagts till kan vi dra 
slutsatsen att vänstersvängfältet behöver göras 
15 meter längre. Tillsammans med scenariet från 
Kretsloppsparksutredningen behöver vänstersvängfältet 
förlängas till totalt 172 meter, vilket också kan 
jämföras med dagens körfältslängd på cirka 82 meter. 
Konsekvensen blir att dagens busskörfält behöver kortas 
med 90 meter. 

Planområdet
Planområdets utbredning påverkas av strandskyddet 
på den västra delen. Planen utformas därför flexibelt 
för att ge möjlighet till olika typer av verksamheter på 
denna del. Utgångspunkten i denna utredning är dock 
att bilverksamheten läggs på den västra sidan och 
bussdepån på den östra.  

Västra delen/bilverksamhet
Infarten till området bör läggas så långt österut som 
möjligt för att skapa de bästa siktförhållandena. 

Verksamhet så som bilbesiktning, som kan finnas med 
i planerna för aktuell fastighet, kräver att kö kan ordnas 

oberoende av ankomsttid. Det går att lösa genom 
anläggning av körbanor på ömse sidor parkeringarna. 
Tillsammans med den byggnadsyta som önskas för 
verksamheten finns det inte utrymme för dubbelriktade 
körbanor runt byggnaden. För att minimera konflikter 
mellan inkommande och utgående fordon föreslås 
enkelriktade körbanor med motsols trafikriktning. 

Östra delen/bussdepå
Områdets storlek begränsar möjligheterna för vändning 
utan backning. Med separerad in- och utfart minimeras 
backrörelser inne på bussdepåns område, vilket gynnar 
såväl trafiksäkerhet som framkomlighet. Det finns en 
problematik med att servicepersonal inte har tillstånd att 
köra bussarna på det allmänna vägnätet, vilket skulle 
innebära att utkörning på Tärnvägen skulle vara omöjlig. 
Då exakt samma förutsättningar verkar gälla även på 
befintlig anläggning, intill pendelparkeringen, bör det 
finnas förutsättningar för att använda föreslagen lösning 
med separerad in- och utfart.

Trafiksäkerhet cykel
En koppling av gc-banan mot en eventuell framtida 
gc-bro mellan Hönö och Öckerö, via Lammholmen, 
kräver en gc-passage över Tärnvägen. I förslaget som 
tagits fram är passagen förskjuten relativt långt västerut 
mot kurvan på Tärnvägen, vilket innebär begränsningar 
i sikt. En alternativ passage föreslås därför istället öster 
om infarten till bussdepån/östra delen. Det finns utrymme 
att lägga en gc-väg inom vägområdet på den norra sidan 
om Tärnvägen. Hur det löses höjdmässigt måste dock 
utredas mer i detalj. Förutom bättre sikt vid passagen, 
för såväl bilister som cyklister, innebär den alternativa 
gc-sträckningen att färre cyklister behöver korsa in- och 
utfarterna till det nya planområdet. 

Beslut om den alternativa gång- och cykelsträckningen 
är inte beroende av hur planområdet utformas. Däremot 
är det viktigt att konstatera att det finns möjlighet att 
skapa en säker gc-passage i det fall det blir aktuellt 
med en gc-bro i framtiden. Gång- och cykelbana kan 
i första skedet byggas fram till infarten till den västra 
delen av fastigheten. När en eventuell gc-bro anläggs i 
framtiden byggs gc-passage och gc-bana på den norra 
sidan Tärnvägen.
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1. Bakgrund och syfte

Figur 1. Planområdets placering på Hönö (Digitala kartan, 
Öckerö kommun, 2019).

Figur 2. Planområdet ortofoto (Digitala kartan, Öckerö 
kommun, 2019).

1.1 Sammanhang
På Hönö, söder om Tärnvägen, pågår detaljplanearbete 
för att möjliggöra industri, handel, kontor, bussdepå samt 
parkering. Planområdet avser en del av fastigheterna 
Heden 1:229 och 1:300 och planförslaget innebär 
en komplettering till det befintliga industriområdet på 
Hönö Pinan.

Länsväg 155 sträcker sig från Hönö (där kallad 
Göteborgsvägen) till Vädermotet på Hisingen (där kallad 
Torslandavägen eller Öckeröleden) och passerar bland 
annat Lilla Varholmen, Hällsvik, Amhult, Syrhåla och 
Sörred. Leden är hårt trafikerad med cirka 30 000 bilar 
per dygn och är av Trafikverket utpekad som en del av 

det funktionellt prioriterade vägnätet med avseende 
på dagliga personresor samt kollektivtrafik. Samtliga 
färjeleder från öarna i Öckerö kommun når fastlandet 
via Lilla Varholmen och därmed är väg 155 öarnas enda 
koppling till Göteborg.

2017 antogs en detaljplan för ny kretsloppspark på norra 
delen av Pinan, vilken har vunnit laga kraft under 2018. I 
den trafikutredning som gjordes i planarbetet för Öckerö 
kretsloppspark genomfördes kapacitetsanalyser, för att 
kartlägga påverkan på trafiksituationen i synnerhet på 
Göteborgsvägen/väg 155. 

I samrådet om detaljplan för Tärnvägens industriområde 
har konstaterats ett behov av att göra en trafikutredning, 
främst för att studera kapaciteten i korsningen Tärnvägen 
- väg 155. Den tidigare trafikutredningen ger kännedom 
om kölängder vid olika scenarier, med hänsyn tagen 
till kretsloppsparkens trafikalstring. Den trafikalstring 
som Tärnvägens industriområde kan väntas ge ska 
ställas i relation till tidigare beräknade effekter av 
kretsloppsparken. 

1.2 Omfattning
Trafikutredningen omfattar följande:

 » Framkomligheten i korsningen Tärnvägen - väg 155 
analyseras och eventuell påverkan redovisas. Beräkningar 
och analyser görs i förhållande till resultatet av trafikanalys 
Öckerö kretsloppspark.

 » Åtgärdsförlag för att säkerställa framkomlighet till 
planområdet 

 » En analys görs avseende trafiksäkerhet i anslutning till  
  in- och utfarter

 » Analys/kontroll av möjligheten att disponera 
planområdet för den planerade verksamheten, med 
avseende på trafik

 » Kontroll av ytbehov för bussdepå
 » Eventuella åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet 

  

Kapacitetsanalysen avgränsas till korsningen Tärnvägen 
- väg 155 och omfattar inte påverkan på Hönövägen, 
Lökholmsvägen och Öckerövägen, de vägar som möter 
väg 155 i en cirkulationsplats cirka 600 meter västerut.
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2. Förutsättningar

Figur 3. Väg 155 – vägvisning in på Tärnvägen.

2.1 Verksamhet inom planområdet
Syftet med detaljplan för Tärnvägens industriområde, del 
av Heden 1:229 och 1:300 är att skapa förutsättningar för 
flytt och utökning av några av de verksamheter/funktioner 
som redan finns på Pinans industriområde. Planförslaget 
medger industri, detaljhandel, kontor, bussdepå och 
parkering på hela den yta som tillåter bebyggelse. 
Planområdet är idag obebyggt.

Marken inom planområdet ägs av Öckerö kommun 
och hela ytan har därmed samma bestämmelser, 
vilket ger flexibla disponeringsmöjligheter. Vid planens 
framtagande finns markanvisningsavtal med en 
intressent som vill nyttja den västra delen av planområdet 
till verksamhet i form av bilbesiktning, tvätthall, 
bilverkstad, försäljning, administration och möjlighet att 
bedriva teknisk utbildning. Markanvisningsavtalet medger 
dock en justering av anvisningsområdet inom ramen 
för framtagandet av detaljplanen. Bilverksamheten kan 
därmed även läggas på den östra delen. 

Öckerö kommun har planer på att låta den östra delen 
av planområdet användas för omlokalisering av den 
bussdepå och tvätthall som Västtrafik har på Pinan. 

Föreliggande utredning utgår ifrån att det är ovan 
nämnda verksamheter som kommer att nyttja 
Tärnvägens industriområde i framtiden. Utredningen tar 
inte hänsyn till eventuella andra scenarier med avseende 
på användning av mark.

Trafikalstring för bilverksamheten utgår ifrån siffror som 
har erhållits från verksamhetsutövaren. 

Gällande bussdepå och tvätthall antas att ingen 
förändring av antalet trafikrörelser sker, gentemot 
befintlig anläggning. Läget för bussarnas infart och utfart 
till Göteborgsvägen/väg 155 kommer inte att påverkas av 
en flytt av depån.

2.2 Strandskydd/osäkerhetsfaktorer 
gällande detaljplanen
Planområdets utbredning påverkas av strandskyddet 
på den västra delen. Planen utformas därför flexibelt 
för att ge möjlighet till olika typer av verksamheter på 
denna del. Utgångspunkten i denna utredning är dock 
att bilverksamheten läggs på den västra sidan och 
bussdepån på den östra.

2.3 Trafiksituationen väg 155 / 
Trafikutredning Öckerö Kretsloppspark
Idag utgör Tärnvägen huvudgata med infart till 
industriområdet men också pendelparkeringen på Hönö 
Pinan. All östergående trafik på väg 155, som inte ska 
med färjan, kör in på Tärnvägen.

I trafikutredningen för Öckerö Kretsloppspark (2016-11-
04, Atkins) analyserades maxtimmen på för- respektive 
eftermiddagen (kl. 06.00 – 07.00 och kl. 16.00 – 17.00) 

för tre scenarier: dagens situation, år 2036 och år 2036 
med inställd färja. 

Trafikmängder i utredningen baserades på räkningar 
från september/oktober 2015 och anpassades efter det 
teoretiska medeldygnsflöde som Trafikverket har fastställt 
för väg 155 (2016). Till dessa siffror lades förväntat antal 
besökare till Kretsloppsparken, baserat på besöksräkning 
på den befintliga återvinningscentralen på Öckerö. En 
årlig trafiktillväxt på 1 % togs med i beräkningarna.

Resultatet av trafikanalysen av korsningen Tärnvägen/
väg 155 blev att det befintliga vänstersvängfältet 
österifrån på väg 155 skulle behöva förlängas med 
75 meter (jämfört med dagens läge), för att klara 
eftermiddagens maxtimme år 2036 vid anläggning av 
Kretsloppsparken. 

Utredningen poängterade att en anpassning av 
Kretsloppsparkens öppettider kan göras. På så 
sätt säkerställs att besökstrafik dit undviks under 
eftermiddagens maxtimme för trafikflödet på väg 155.

Maximal köbildning på förmiddagen inträffar vid inställd 
färja under förmiddagens maxtimme och innebär att 
kön sträcker sig längs väg 155 ästerut till cirkulationen 
Öckerövägen/Hönövägen/Lökholmsvägen. Dock är 
denna köbildning endast tillfällig och har därmed inte 
beaktats vid dimensionering av trafiksystemet. 

2.4 Dagvattenhantering
En dagvattenutredning har gjorts av Tyréns (2018-05-
30). Av figur 4 framgår vad som behöver anläggas för att 
klara av att ta hand om dagvattnet i området. I anslutning 
till planområdets västra sida finns en betongtrumma 
under Tärnvägen, vilken leder dagvatten från både 
planområdet, Tärnvägen och Göteborgsvägen till havet.  

Vid val av läge för utfart har hänsyn tagits till befintlig 
dagvattentrumma under Tärnvägen (och framtida behov 
av dike) vid den västra delen av området.
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Figur 4. Dagvattenutredning Tärnvägen, framtida 
förhållanden (Tyréns 2018).
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3. Analys

Fordon per dag Till N (FM) % Till N (EM) % Från N (FM) % Från N (EM) %

Maxtimme Maxtimme Maxtimme Maxtimme

Verkstad

V-N 25 100% 6 24% N-V 6 24% 25 100%

Ö-N 6 24% N-Ö 6 24%

V-N 5 50% 3 30% N-V

Ö-N 2 20% N-Ö

V-N N-V

Ö-N 4 57% N-Ö 4 57%

V-N 5 71% N-V 5 71%

Ö-N 2 29% N-Ö 2 29%

Bilhall

V-N N-V

Ö-N 1 100% N-Ö 1 100%

V-N 4 40% N-V 4 40%

Ö-N 4 40% N-Ö

V-N N-V

Ö-N 1 100% N-Ö

V-N N-V

Ö-N N-Ö

Besiktning

V-N 3 15% N-V 3 15%

Ö-N 2 10% N-Ö

V-N N-V

Ö-N 2 40% N-Ö 2 40%

V-N N-V

Ö-N 3 60% N-Ö 2 40%

V-N N-V

Ö-N N-Ö

Leverantörer 5 06:00 18:00

Personal 7    18.00

Inkommande Fordon 20 09.00 18.00

Kundbesök 5 09.00 18.00

Leverantörer 1 18.00 06.00

Personal 3 09.00 18.00

Inkommande Fordon 1 09.00 18.00

Kundbesök 10 09.00 18.00

Leverantörer 7 07.00 16.30

Personal 7 07.00 16.30

Tidsintervall

Inlämnade Fordon 25 07.00 16.30

Kundbesök 10 07.00 16.30

Figur 5. Tabell tillkommande trafikflöden till korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen.

Trafikflöden

3.1 Tärnvägen/Göteborgsvägen (väg 155)
En analys har gjorts av den aktuella korsningen 
med hänsyn till tillskott av trafik från Tärnvägens 
industriområde. Som underlag används siffror från den 
verksamhetsutövare som fått markanvisningsavtal, 
bestående av antal fordon per dag och aktuella 
tidsintervall (Figur 5). I tabellen saknas specifika siffror 
för biltvätt, som är en av verksamheterna som kan 
komma att inrymmas i den nya exploateringen. Siffrorna 
som utgör underlag för trafikanalysen har dock valts i 
överkant, vilket gör att bedömningen är att trafikalstringen 
till en tvätthall kan rymmas inom det tillkommande 
totala flödet.

En fördelning av dessa trafikrörelser har gjorts, med 
avseende på hur stor del som kan antas ske under 
förmiddagens och eftermiddagens maxtimme (Figur 5). 

En summering av det antal fordon till och från 
Tärnvägens industriområde som rör sig i de olika möjliga 
riktningarna visas i Figur 6 och Figur 7. Siffrorna gäller 
förmiddagens och eftermiddagens maxtimme. 

Med tanke på de små siffrorna, som tillkommande 
trafik utgör, har fokus lagts på flödena in till Tärnvägen. 
Korsningen har primärt analyserats i riktning från väster 
mot Tärnvägen eftersom det är för denna riktning som 
det krävs vänstersväng från väg 155 in på Tärnvägen, 
vilket är dimensionerande för korsningens utformning. 

Den tillkommande trafiken har lagts till siffrorna för 
förmiddagens och eftermiddagens maxtimme från 
den analys som gjordes i trafikutredningen för Öckerö 
Kretsloppspark (Atkins, 2016-11-04). 

Slutsatsen är att vänstersvängfältet behöver 
göras 15 meter längre jämfört med scenariet från 
Kretsloppsparksutredningen. Totalt blir vänstersvängfältet 
172 meter, vilket också kan jämföras med dagens 
körfältslängd på cirka 82 meter. 

På eftermiddagen kan trafik från Tärnvägen (N-V 
och N-Ö) bidra till viss köbildning på Tärnvägen. 
Konsekvenserna av detta bedöms dock inte vara så stora 
då inga utfarter blir låsta och det finns marginaler för 
kölängden.
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Figur 6. Summering trafikflöden Tärnvägen förmiddag.

Figur 7. Summering trafikflöden Tärnvägen eftermiddag.
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3.2 Planområdet 
Analysen nedan utgår från den disponering som 
illustreras i planförslaget.

3.2.1 Västra delen/bilverksamhet
Den västra delen av planområdet har en gräns i väster 
som helt ligger i kurva. Det gör att in- och utfart måste 
placeras väl med avseende på bra förutsättningar för 
sikt, vilket innebär att den är föreslagen så långt österut 
som möjligt. För att ge så goda förutsättningar som 
möjligt för detta är det viktigt att fordonen kan stanna vid 
vägkanten utan att blockera gång-  och cykelbanan. I 
det förslag som presenteras i figur 8 är avståndet cirka 7 
meter mellan vägkant och gc-banekant, vilket ger goda 
förutsättningar. I samma bild syns också placeringen av 
en pumpstation väster om den aktuella utfarten. När ett  
fordon står med fronten vid gatukanten är sikten (3 meter 
in där föraren sitter) cirka 50 meter västerut och betydligt 
längre österut. Sikten vid 50 km/h bör vara 40 meter 
från utfart.

Vilplanet mellan väg och gc-bana bör inte luta mer än 
2,5 % och skevningen på gc-banan bör vara 2 %. Färdigt 
golv är angivet till +3,40m (RH 2000), vilket motsvarar 

+3,17m (RH 00). Det innebär en lutning från gc-banan 
och in till entréer längs fastigheten på cirka 4 %, vilket 
bedöms rimligt. En skevning av vägen bör ligga mellan 2 
och 3 %.

De verksamheter som föreslås är bland annat 
bilbesiktning och tvätthall. Båda dessa verksamheter 
kräver att det finns möjlighet att köa inom fastigheten. 
Bilbesiktningen kräver möjlighet för köbildning oberoende 
av ankomsttid. På den södra sidan av byggnaden 
har detta illustrerats med en parkeringsgata längst 
söderut. Från parkeringsgatan nås parkeringar som kan 
vara rakt genomgående, vilket ger bra förutsättningar 
för köbildning, men det är också möjligt att sätta ett 
parkeringsräcke framför där inte genomfart är lämpligt. 
Tillsammans med den byggnadsyta som önskas för 
verksamheten finns det inte utrymme för dubbelriktade 
körbanor runt byggnaden. Enkelriktade körbanor runt 
hela fastigheten skulle fungera väl. Genom att snedställa 
parkeringsplatserna ger det bra ledning och därmed 
mindre risk för felkörningar.

Viktigt i senare skede när verksamheterna planeras är att 
de placeras utifrån möjligheter och behov av köutrymme.

Figur 8. Analys detaljplaneområde
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Figur 9. Körspår buss östra delen

3.2.2 Östra delen/bussdepå
På den östra delen prövas möjligheten att anlägga 
Västtrafiks bussdepå, som idag är lokaliserad lite 
längre österut längs Tärnvägen i anslutning till 
pendelparkeringen. Västtrafik har önskemål att 
anläggningen ska rymma totalt 16 bussar, varav 8 
stycken boggiebussar och 8 normalbussar 

I figur 9 presenteras hur dessa platser skulle kunna 
placeras inom området. Det är föreslaget infart i 
väster och utfart i öster. På fastigheten ligger också en 
servicehall. Körspår visar hur bussarna kommer till och 
från de aktuella platserna. Fastighetens form skapar 
utmärkta förutsättningar för att få in och ut bussarna på 
ett smidigt sätt.  

Det är inga problem med sikten vid utfarten trots att en 
transformatorstation är placerad väster om utfarten. 
Däremot kommer cykelbanan att blockeras av bussar vid 
utfart, men inte heller detta bedöms som ett problem då 
frekvensen på antalet utfarter är låg.

Det finns en fråga som behöver lösas för att den 
redovisade utformningen ska fungera fullt ut. Den gäller 
driftpersonalens tillstånd att köra på allmän väg. Om 
inte Tärnvägen får användas, när servicepersonal kör 
ut bussar från servicehall för vidare parkering inom 
fastigheten, krävs det många backrörelser för att komma 
runt. Utformningen som redovisas i figur 9 nedan bedöms 
vara väl fungerande och det vore därför olyckligt om 
inte en bra lösning kan användas på grund av denna 
tillståndsfråga. 
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Figur 10. Analys trafiksäkerhet cykel 

3.3 Trafiksäkerhet cykel
Gång- och cykelbanan är förlagd utmed planområdets 
norra sida. En överfart över Tärnvägen är illustrerad 
väster om samtliga utfarter från planområdet. Syftet med 
denna cykelpassage är att nå en eventuell framtida gång- 
och cykelbro över vattnet mellan Hönö och Öckerö, via 
Lammholmen. 

Mellan Tärnvägen och gång- och cykelbanan finns 
tillräckligt med utrymme för att väntande fordon vid 
utfart ska få plats utan att störa trafiken på gång- och 
cykelbanan. Undantaget är utfarten för bussar, i den 
östra delen av fastigheten, där gång- och cykelbanan 
blockeras om en buss kör ut. Detta bedöms dock inte 
vara ett stort problem då frekvensen på antalet utfarter 
är låg. Innan en eventuell cykelbro kommer på plats 
kommer också antalet cyklister vara relativt få. 

Om en gång- och cykelbro anläggs kommer däremot 
antalet gång- och cykeltrafikanter öka markant. Då 
aktuellt planområde innefattar tre punkter för in- och/eller 
utfarter kommer det innebära konflikter mellan fordon och 
gång- och cykeltrafikanter som skulle kunna undvikas 
om gång- och cykelpassagen flyttades längre österut. I 
figur 10 har denna alternativa sträckning markerats med 
orange färg.

I figuren har också siktsträckan för den först föreslagna 
gc-passagen studerats. Den är drygt 50 respektive 60 
meter åt väst respektive öst, vilket ligger över de ca 50 
meter som krävs för stoppsikt där hastigheten är 50 km/h. 
Det förutsätter dock att dikesområdet i det nordvästra 
hörnet av planområdet hålls rent från siktskymmande 

växtlighet. Cyklisterna är inte heller garanterade sikt 
förrän de kommer fram till passagen på grund av den 
växtlighet som finns i väster. Det finns stor risk att 
cyklister inte tar sig tid att stanna utan chansar vid 
överfart. Siktsträckan för den alternativa cykelpassagen 
är betydligt längre. Dessutom har cyklisterna god 
överblick över trafiken på väg fram till passagen. 

En passage i det ursprungliga läget behöver under alla 
omständigheter hastighetssäkras, genom förslagsvis en 
förhöjning. En passage i alternativt läge kan anläggas 
med endast en mellanliggande refug. Det kan dock finnas 
stora fördelar med en hastighetssäkring av en passage 
även i alternativt läge. 

Det finns plats för en gc-bana i alternativt läge norr om 
Tärnvägen, inom vägområdet. Mer detaljerade studier 
bör göras kring hur bland annat höjdsättning kan lösas.

Oavsett vilket alternativ av gc-sträckning som väljs 
så behövs en gc-bana fram till den västra delen av 
planområdet. Slutligt val av alternativ behöver därför inte 
göras i samband med den aktuella planen. 

3.4 Alternativ utformning
I händelse av att tillstånd inte ges för bilverksamhet 
på den västra sidan på grund av strandskyddet, finns 
det möjlighet att byta plats på verksamheterna. Ett 
alternativt utformningsförslag presenteras därmed i 
avsnitt 5. Då utfarternas placering är oförändrade, gäller 
samma principer för sikt som för det redan analyserade 
alternativet.
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4. Åtgärdsförslag

4.1 Tärnvägen/ 
Göteborgsvägen (väg 155)
Enda åtgärd som föreslås i korsningen är att 
vänstersvängfältet förlängs med 15 meter. Tillsammans 
med scenariet för Kretsloppsparken blir då 
vänstersvängfältets totala längd 172 meter. Utrymmet 
som finns för förlängningen är idag busskörfält, vilket 
alltså blir 90 meter kortare än idag.

4.2 Planområdet
Generellt är det förslag som är framtaget (se figur 
11) väl fungerande ur såväl en framkomlighets- som 
trafiksäkerhetsaspekt. Nedan beskrivs därför bara 
punkter som är extra viktiga att beakta eller där 
det behöver göras ett tillägg eller justering av det 
liggande förslaget.

4.2.1 Västra delen/bilverksamhet
Att beakta:

• Infarten till den västra delen av planområdet föreslås 
förläggas så långt österut som möjligt för att skapa 
sikt åt båda håll.

• Den typ av kösystem som bilbesiktningsverksamhet 
behöver innebär behov av körbanor på ömse sidor 
parkeringarna. Tillsammans med den byggnadsyta 
som önskas för verksamheten finns det inte utrymme 
för dubbelriktade körbanor runt byggnaden. För 
att minimera konflikter mellan inkommande och 
utgående fordon föreslås enkelriktade körbanor med 

motsols trafikriktning. För att styra enkelriktningen 
är snedställda parkeringsplatser i princip en 
nödvändighet på åtminstone den norra delen av 
fastigheten. 

• Ytan mellan Tärnvägen och gc-banan, där fordon 
väntar för utfart på Tärnvägen, bör inte luta mer än 
2,5% för att inte skapa siktproblem. Skevningen på 
gc-vägen bör helst inte vara över 2%.

4.2.2 Östra delen/bussdepå
Att beakta:

• Områdets storlek begränsar möjligheterna för 
vändning utan backning. Med separerad in- och 
utfart minimeras backrörelser inne på bussdepåns 
område, vilket gynnar såväl trafiksäkerhet som 
framkomlighet. Det finns en problematik med att 
servicepersonal inte har tillstånd att köra bussarna 
på det allmänna vägnätet, vilket skulle innebära att 
utkörning på Tärnvägen skulle vara omöjlig. Då exakt 
samma förutsättningar verkar gälla även på befintlig 
anläggning, intill pendelparkeringen, bör det finnas 
förutsättningar för att använda föreslagen lösning 
med separerade in- och utfarter.

Figur 11. Planillustration (ej juridiskt bindande) (Öckerö kommun, 2019).
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4.3 Trafiksäkerhet cykel
Att beakta:

• För att ta sig fram till planområdets båda delar 
behövs en gång- och cykelbana utmed Tärnvägens 
södra sida.

• En koppling av gc-banan mot en eventuell framtida 
gc-bro mellan Hönö och Öckerö, via Lammholmen, 
kräver en gc-passage över Tärnvägen. I förslaget 
som tagits fram är passagen förskjuten relativt långt 
västerut mot kurvan på Tärnvägen. Erforderlig sikt 
kan nås om gång- och cykeltrafikanter stannar vid 
vägkanten innan passagen samt att diket hålls fritt 
från växtlighet. Men risken är mycket stor att det är 
svårt att få ner speciellt cyklisternas hastighet innan 
passagen. En alternativ passage föreslås därför 
öster om infarten till bussdepån. Det finns utrymme 
att lägga en gc-väg inom vägområdet på den norra 
sidan om Tärnvägen. Hur det löses höjdmässigt 
måste dock utredas mer i detalj. Förutom bättre 
sikt vid passagen, för såväl bilister som cyklister, 
innebär den alternativa gc-sträckningen att färre 
cyklister behöver korsa in- och utfarterna till det nya 
planområdet. 

• Beslut om den alternativa gc-sträckningen är inte 
beroende av hur planområdet utformas. Däremot är 
det viktigt att konstatera att det finns möjlighet att 
skapa en säker gc-passage när det blir aktuellt med 
en gc-bro i framtiden. 
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Figur 12. Alternativ utformning (ej juridiskt bindande) (Öckerö kommun, 2019).

5. Alternativ utformning

I den alternativa utformningen finns inte plats för lika 
många parkeringsplatser för bilverksamhet som i 
huvudalternativet, medan det finns fler parkeringsplatser 
än nödvändigt för bussdepån. Fortfarande får 
anläggningen plats med 16 bussar, varav 8 stycken 
boggiebussar och 8 normalbussar. Men den största 

konsekvensen av den alternativa utformningen är att 
bilverksamheten måste krympas ner jämfört med de 
planer och önskemål som finns. 
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SAMMANFATTNING

Öckerö kommun vill klarlägga förutsättningarna för Tärnvägens industriområde som befinner sig på
Hönö. Detaljplanen utgör en komplettering till det befintliga verksamhetsområdet på Hönö Pinan.
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstadkomma industrimark
för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet
att bedriva teknisk utbildning.

Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom
att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom
planområdet.

 I nuläget är mark angett som allmän plats, naturområde.

Planområdets area är 13 210 m2 och ägs av Öckerö kommun.

I området finns kommunala ledningar för vatten och spillvatten (tryckavlopp), dagvatten avleds via
öppet system i dike och vidare mot hav. Vatten och spillvatten för nybyggda hus kommer att anslutas
till det befintliga ledningsnätet.
Kommunen eftersträvar att tillämpas lokala lösningar, LOD, som rekommenderas i så stor omfattning
som möjligt.

I dagsläget består området av kuperat berg i dagen blandat med mindre vegetationsytor, samt finjord
mot havet. Avvattningen av området sker i diken utmed vägkanter.

Höjdsättning av byggnader bör planeras på så sätt att byggnader inte kan skadas vid översvämningar
och framtida höjningar av havsnivån. Lägsta höjd för färdigt golv ska vara på nivån +3,4 (RH 2000)
enligt kommunen.

För att den naturliga vattenbalansen inte ska påverkas negativt är det viktigt att behålla och utnyttja
befintliga ytliga avvattningsstråk i så stor utsträckning som möjligt. Öppna dagvattenstråk bidrar med
fördröjning och rening av dagvattnet.

Trafiken är periodiskt varierande, och som störst under sommarsäsong. För dagvatten krävs
fördröjning i området och ett visst reningsbehov. Från trafikerade ytor innehåller vattnet små mängder
föroreningar i form av svavel- och kväveföreningar, olja och tungmetaller.

Öckerö kommun har ingen dagvattenpolicy eller riktlinjer för dagvattenhantering i kommunen.
Flödesberäkningar för respektive område har genomförts utifrån antaganden som gjorts gällande
bebyggelsetyp. Flöden har beräknats för ett 30-års regn där bebyggelsetypen är industriområde och ej
instängt.

Dagvattenflödet kommer att öka kraftigt efter en exploatering till följd av byggnader och stora
planerade asfaltsytor. Även mängden föroreningar i dagvattnet bedöms öka efter en exploatering.

Efter exploatering föreslås dagvatten från asfaltsytor avledas via dagvattenbrunnar med filterinsats
och sandfång och ett magasin för flödesutjämning innan det släpps vidare mot slutlig recipient. Även
takvatten föreslås ledas via fördröjningsmagasin. Genom att leda dagvattnet via brunnar med
filterinsats sker en rening av föroreningar från dagvattnet som annars skulle landat i recipienten.
Beroende på framtida verksamheter inom området skulle en oljeavskiljare kunna installeras innan
utloppet till diket från magasinet.
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1 SYFTE
Syftet med dagvattenutredningen är att klarlägga förutsättningarna för en detaljplan för
Tärnvägens industriområde på Hönö, Öckerö kommun, som är del av Heden 1:300.
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstadkomma
industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av varor och
tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa
förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny
lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.

2 UNDERLAG
Följande material har tillhandahållits:

· Grundkarta i dwg format

· Höjdmodell i LAS format

· Situationsplan med befintliga ledningar, dwg

· Ortofoto över planområdet, JPG

· Illustrationsritning, pdf

I arbetet med utredningen har Svenskt Vattens publikationer P110, P104 och P105 använts.

3 BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET

3.1 ALLMÄN ORIENTERING

Planområdet ligger på norra Hönö i Öckerö kommun (Figur 1) i anslutning till färjeläget och
industribebyggelse (Figur 2). Området avgränsas av befintliga vägar, Göteborgsvägen och
Tärnvägen samt naturområden och hav.

Planområdet har en yta på ca 13 210 m2 och ägs idag av kommunen.

Inom området finns det befintliga avvattningsdiken som kommer att behållas då de idag även
avvattnar vägarna som angränsar till området. Det är viktigt att det tas hänsyn till dessa vid
höjdsättning och planeringen av området.

Öckerö kommun har ingen dagvattenpolicy eller antagna riktlinjer för hantering av dagvatten
inom kommunen. Utgångspunkten för dagvattenhanteringen är att skapa fördröjning med viss
rening inom området för att minska dagvattenflödet och föroreningsbelastningen till havet som
är slutlig recipient.

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Dagvattennät
finns i närheten men inte i anslutning till detaljplaneområdet.
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Figur 1. Situationskarta med planområdet, källa Eniro

Figur 2. Ortofoto med markerade planområdet, källa Google Map

Område består till största delen av berg i dagen men vegetation i form av sly och mindre träd
och buskar förekommer i västra delen av fastigheten. I den västra delen av området
förekommer även fyllnadsmaterial i form av stenar, grus och jord samt fint marin sediment.
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Figur 3. Foto mot söder, Göteborgsvägen, källa Tyréns

3.1 GEOLOGI OCH TOPOGRAFI

Marken inom planområdet utgörs till största delen av berg i dagen. Marken klassas som
lågriskområde med avseende på radon. Berggrunden utgörs huvudsakligen av en röd
medelkornig gnejs och inslag av grå medelkornig granit. Berggrunden är oregelbundet
uppsprucken. Observerade sprickplan är vågformiga och råa.

Dikets slänter utefter Göteborgsvägen är delvis täckta med sprängt material. Inga nyligen
nedfallna block har noterats.

I väst i anslutning till Göteborgsvägen förekommer löst sediment i form postglacial sand. Mot
söder, mellan bergpartier förekommer fint sediment, gyttjelera, se figur 5.

Marknivåerna inom området varierar mellan +1 och +7 meter, med högsta punkten i centrala
delen av utredningsområdet.
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Figur 5. Jordartskarta, källa SGU

3.2 BEFINTLIGA VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR

Inom planområdet finns befintliga va-ledningar som sträcker sig tvärs området i nord-sydlig
riktning, ledningarna försörjer industriområdet norr om Tärnvägen med vatten och
avloppsavledning (se Bilaga 1). Befintlig avloppsledning är tryckavlopp. Det är viktigt att dessa
ledningar skyddas.

3.3 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING

Inom området för den nya detaljplanen finns det inget kommunalt dagvattennät utbyggt.
Regnvatten som inte infiltreras i marken rinner ytledes från närliggande berg- och naturmark till
diken och vidare genom en trumma (BTG 500) under Tärnvägen som mynnar i havet.

I direkt anslutning till planområdet i öst, där GC-vägen går under Göteborgsvägen och fortsätter
utmed vägens södra sida, finns det en dagvattenledning som samlar vatten från lågpunkten i
GC-porten. Ytvatten rinner i svackdiken/makadamdiken på båda sidor av GC banan och avleds
via fyra kupolbrunnar till det befintliga dagvattennätet. På södra sidan av Göteborgsvägen ligger
en dagvattenpumpstation som vattnet samlas i för vidare avledning.

Göteborgsvägen och Tärnvägen avvattnas via diken utmed vägarna. Se Figurer 6 och 7 samt
Bilaga 1.
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Figur 6. Dike utmed Göteborgsvägen, i sydöstra delen av planområdet, källa Tyréns

Figur 7. Dagvattenbrunn i Göteborgsvägen, källa Tyréns



Uppdrag: 282781, Dagvattenutredning Tärnvägen, Hönö

Beställare: Öckerö kommun
Rapport

2018-05-30

O:\GBG\282781\R\_Text\Rapport.docx

10(22)

3.3.1 AVRINNINGSOMRÅDE A

Nästan hela planområdet tillhör ett större delavrinningsområde, se bilaga 1. Avvattning av
område A sker i diken utmed vägarna som leder till en trumma, BTG D500, under Tärnvägen,
se Figurer 8,9,10.

I dagsläget är hela området ett naturområde med kuperat uppsprucket berg och delvis jordmark
med vegetation i form av mindre träd, buskar och högt gräs. Bergsslänterna som ligger nära
vägen är delvis sprängda och krossmaterial är lagt på dikeskanterna. Västra delen av terräng
består av löst sediment med mäktighet upp till några meter, enligt geotekniska undersökningar.

Figur 8. Avrinningsområde A, högsta partiet, foto mot väst, källa Tyréns
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Figur 9. Avrinningsområde A, utmed Tärnvägen, foto mot väst, källa Tyréns

Figur 10: Trumman under Tärnvägen, utsläpp mot havet,  källa Tyréns
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3.3.2 AVRINNINGSOMRÅDE B

En mindre del av planområdet utmed östra gränsen utgör ett eget avrinningsområde, se bilaga
1.  Avrinningsområde Bs ytvatten avleds mot GC-porten under Göteborgsvägen och samlas i
dagvattenledning för avledning till pumpstationen.

Diket utmed Göteborgsvägen är igenfyllt i en punkt där de befintliga ledningarna korsar diket
med jord och stenar. Motivet till detta torde vara för att isolera ledningarna. Detta medför att
flödet genom diket är betydligt begränsat i denna punkt, se Figur 11. Denna vall ligger dock i
princip på gränsen mellan de två delavrinningsområdena.

Figur 11. Foto mot väst, passage av VA ledningar vid vägskylt, källa Tyréns

GC-banan byter sida av Göteborgsvägen genom att gå under Göteborgsvägen och därmed
skapas en lågpunkt och ett instängt område. Vatten avleds ytligt i gräs- och makadamdiken och
samlas vid GC-tunneln i en dagvattenledning, se Figur 12 och 13.
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Figur 12. Gräs/makadamdike utmed GC banan, källa Tyréns

 Figur 13. Kupolbrunnar och dagvattenbrun i GC banan, källa Tyréns
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På södra sidan av Göteborgsvägen finns en dagvattenpumpstation och därifrån måste
dagvatten pumpas vidare i befintligt ledningsnät, se Figurer 14 och 15, samt Bilaga 1.

Figur 14.  Kupolbrunn och dagvattenpump i GC banan söder om vägen, källa Tyréns

Figur 15. Dagvattenpump vid GC-port söder om Göteborgsvägen, källa Tyréns
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1 OMRÅDEBESKRIVNING

Efter en utbyggnad kommer dagens naturmark att hårdgöras till en övervägande del och
verksamheter för handel- och småindustrier planeras att flytta in, se bilaga 2.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader med infarter från Tärnvägen samt ett antal
parkeringsplatser och öppna asfaltsytor. Ytorna runt byggnaderna kommer att asfaltbeläggas till
övervägande del.

Infiltrationsmöjligheterna i marken kommer att minska och därmed blir dagvattenflödet betydligt
större efter en exploatering. Dagvattenflödet till recipient bör utjämnas genom att vatten
omhändertas lokalt.

Det planeras för två fastigheter inom planområdet som kommer att hantera
dagvattenavledningen var för sig, dvs. magasinering och rening innan avledning i gemensamma
diken till recipienten, se bilaga 3 för framtida delavrinningsområden.

4.2 DIMENSIONERING DAGVATTEN

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna dimensionerande
dagvattenflöden, se ekvation 1:

 = ∗ ∗ ( ) ∗ (1)
där

 = dimensionerande flöde, [l/s]

A = avrinningsområdets area, [ha]

= avrinningskoefficient [-]

( ) = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha]

= regnets varaktighet

kf = klimatfaktor, enligt tabell 1.3 i P110

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110, tabell 4.8. Intensiteten är en funktion av
återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 5 år med hänsyn
till dämning till marknivå enligt riktlinjer från kommunen. Både korta och långa regn beaktas i
utredningen – varaktigheterna i beräkningarna har valts till 10 minuter respektive 60 minuter.
Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2:

Å = 190 ∗ Å ∗ ( )
, + 2 (2)

där

Å = regnintensitet, [l/s*ha]

= regnvaraktighet, [minuter]

Å = Återkomsttid (månader)
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4.2.1 NUVARANDE AVRINNINGSOMRÅDET

Tabeller nedan visar flöden för 30 års regn före respektive efter exploatering.
Tabell 1. Område A, flöden före exploatering, 30 års regn

Yta A [ha] Ared [ha]
i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

Grön yta 1,2 0,2 0,24 328 78,72 102 24,48

Summa: 78,7 24,5

Tabell 2. Område B, flöden före exploatering, 30 års regn

Yta A [ha] Ared [ha]
i(10)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

Qdim
[l/s]

Grön yta 0,13 0,2 0,026 328 8,528 102 2,65

Summa: 8,5 2,7

Dagens dimensionerande flöde för avrinningsområde A är beräknat till 79 l/s för ett 30 års regn,
vid varaktighet 10 minuter. Östra delen, avrinningsområde B har dimensionerande flöde 9 l/s.

4.2.2 FRAMTIDA AVRINNINGSOMRÅDET

För framtida scenarier multipliceras intensiteten med en klimatfaktor. Denna har valts till 1,25 för
korta regn (10 minuter) och 1,2 för långa regn (60 minuter).

Tabell 3. Område A, flöden efter exploatering, 30 årsregn, med klimatfaktor.

Yta A [ha] Ared [ha]
i(10)
[l/s*ha]

KF
Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

KF
Qdim
[l/s]

Tak 0,2 0,9 0,18 328 1,25 73,8 102 1,2 22,0

Asfalt 0,36 0,8 0,288 328 1,25 118,1 102 1,2 35,3

Grönyta 0,22 0,2 0,044 328 1,25 23,8 102 1,2 7,1

Summa: 0,78 0.512 210 63

Tabell 4. Område B, flöden efter exploatering, 30 årsregn, med klimatfaktor.

Yta A [ha] Ared [ha]
i(10)
[l/s*ha]

KF
Qdim
[l/s]

i(60)
[l/s*ha]

KF
Qdim
[l/s]

Tak 0,05 0,9 0,045 328 1,25 18,5 102 1,2 5,5

Asfalt 0,35 0,8 0,28 328 1,25 114,8 102 1,2 34,3

Grönyta 0,15 0,2 0,03 328 1,25 12,3 102 1,2 3,1

Summa: 0,55 0.355 146 44

Framtida avrinningsområdena A och B kommer att befinna sig inom respektive fastighetsgräns,
eftersom varje fastighetsägare kommer att ta ansvar för dagvattenhantering på egen fastighet.
Område A har dimensionerat flöde 210 l/s och område B 146 l/s som ska omhändertas genom
fördröjning, rening och ytlig avledning.
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5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

5.1 FÖRESLAGEN EXPLOATERING

Enligt detaljplan planeras nya byggnader att anläggas inom planområdet. Största delen av
området blir högt exploaterat, med en förhållandevis plan markyta. Befintligt berg i dagen och
ett kuperat landskap kommer att sprängas och jämnas ut till ca +3,4 meter (RH 2000).

Lägsta golvnivån i byggnader ska vara +3,4 meter (RH 2000) med hänsyn till höga havsnivåer
enligt riktlinjer från kommunen.

5.2 FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING INOM PLANOMRÅDET

Efter planerad exploatering kommer det att skapas en stor andel av hårda ytor i form av hustak,
infarter, asfaltsplaner och parkeringsplatser och detta begränsar möjligheter till lokalt
omhändertagande av dagvatten.

Ett antal dagvattenledningar och dagvattenbrunnar föreslås att anläggas för att leda takvatten
till magasin samt samla vatten från asfalterade ytor. Varje dagvattenbrunn täcker ca 250 m2

asfalterad yta för avvattning.

Dagvattenbrunnar bör vara utrustade med exempelvis FlexiClean filter samt sandfång, för
rening av dagvatten, se Figur 16. Området blir mer trafikerat efter utbyggnad och som följd
förväntas att koncentrationen av föroreningar i dagvattnet kommer att öka. Filter minskar
effektivt de flesta föroreningshalter, se tabell 5.

För att behålla reningsfunktion bör man ta hand om underhåll, och detta inkluderar också
filterbyte varje år.

Figur 16. Filter foto och principskiss, källa FlexiClean
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Tabell 5. Jämförelse av halter, DHI rapport Dagvatten utvärdering filter, provtagning
Göteborg,2016.

För flödesökningen som kommer att ske efter exploatering bör man skapa en fördröjning av
dagvattnet innan avledning från fastigheten. Fördröjningen utförs lämpligen med magasin under
de hårdgjorda ytorna. Kassettmagasin är fördelaktiga eftersom de har en hög effektiv
magasineringsvolym upp till 95 % samt kan de underhållas genom att spola dem vid behov.
Varje fastighet ska ha separata magasin och ansvarar för underhåll.

Beroende på vilken verksamhet som kommer att bedrivas inom fastigheterna kan man
komplettera med en klass 1 oljeavskiljare på utgående ledning från magasinen för att ytterligare
skydda recipienten mot oljeföroreningar.

Efter utbyggnad kommer dagvattenflödet inom planområdet öka från nuvarande 88 l/s till 356 l/s
(räknat för ett 30 årsregn och 10 min regnintensitet samt klimatfaktorn), se tabeller 1,2,3 och 4.

Allt ytvatten ska magasineras och magasinen dimensioneras för att bibehålla dagens flöde till
recipienten. Detta medför att magasin för område A uppskattas tömmas med ett
dimensionerande flöde motsvarande 51 l/s, respektive 36 l/s för området B. Dagvattnet från
magasinen släpps i diket mot söder/väster (se bilaga 3 och bilaga 4).

Diket utmed Göteborgsvägen har bra kapacitet, med en längd på 180 meter och en kapacitet
för ett flöde på 320 l/s vid halvfyllt dike, enligt utförda beräkningar. I diket fördröjs dagvattnet
innan avledning sker till havet. Havet är slutlig recipient för dagvattnet och är okänslig mot
flödesvariationer i dagvattenflödet.

5.3 DIMENSIONERING AV BEFINTLIG TRUMMA UNDER TÄRNVÄGEN

Nuvarande avvattning från naturområdet sker i stort sätt via ytlig avrinning i diken utmed
Tärnvägen och Göteborgsvägen. Göteborgsvägen avvattnas till samma dike genom
rännstensbrunnar och ledningar mot dike. En befintlig betongtrumma med dimension 500 mm i
diameter leder vatten under Tärnvägen till havet som slutlig recipient. Trumman har en
uppskattad kapacitet på 280 l/s. Flödet efter exploatering kommer att fördröjas genom
magasinering för att flödet inte ska öka jämfört med dagens flöde.

Det finns ändå en risk att trumman inte klarar kraftiga regn och kommande klimatförändringar.
En trumma med dimension 800 mm diameter bedöms klarar framtida flödet på 540 l/s från
Göteborgsvägen och planområdet.
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5.4 SKYDD MOT HÖGA HAVSNIVÅER

De föreslagna fastigheterna kommer att anläggs på nivån +3,4 meter (RH 2000) över havet
enligt krav från kommunen. Risken för byggnader att påverkas av höga havsnivåer är relativt
liten.

Dock är det viktigt att det tas hänsyn till dessa nivåer vid placering av magasin och eventuella
oljeavskiljare. Här kan det bli svårt att klara de högre nivåerna. Eventuella åtgärder skulle kunna
vara återströmningsskydd eller liknade lösningar.

Från SMHI har karaktäristiska vattenstånd erhållits, se tabell 6.
Tabell 6: Karaktäristiska vattenstånd enl. SMHI.

6 MILJÖBEDÖMNING MED HÄNSIN TILL RECIPIENT OCH
MILJÖKVALITETSNORMER

6.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR RECIPIENT

Miljökvalitetsnormen beskriver den kvalitet en vattenförekomst bedöms ha vid en viss tidpunkt.
Vid detaljplaneringen bör det utföras en påverkans bedömning. Kvaliteten för vatten-
förekomsten skall inte försämras.

Vattenkvaliteten värderas utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk status är grundad på
EU:s gemensamma miljökvalitetsnormer, bestående av en lista med prioriterade ämnen. Den
ekologiska statusen bestäms utifrån de hydrologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska
faktorerna.

Recipient i planområdet är Stora Kalvsund som tillhör åtgärdsområde Västerhavet kustvatten
som är en del av Kattegatt.
Den nyaste förvaltningscykel 3 (2017–2021) visar senaste bedömningen.
Stora Kalvsund har miljöproblem i form miljögifter. Kvicksilverhalter i vattnet är höga, och den
främsta anledningen till detta är internationella luftnedfall. Kemisk status uppnår ej god
avseende tungmetaller, bromerad difenyleter och kvicksilverföroreningar. Ekologisk status är
måttlig, dvs. också sämre än vad miljökvalitetsnormer kräver.
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6.2 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN FRÅN PLANOMRÅDET

Det är viktigt att minimera mängden av föroreningar i framtida dagvattenflöde innan det når
recipienten. Rening kommer att behövas för området på grund av föroreningar från trafikerade
ytor och verksamheter inom området.

Föreslagen dagvattenhantering inkluderar kontrollerad avrinning från asfalterade ytor till
dagvattenbrunnar utrustade med filter för att minska föroreningar i form tungmetaller och olja
från trafiken. Därefter leds vatten vidare till magasin för fördröjning och utjämning. Takvatten
ska också ledas till magasin för att fördröjas.

Förslagsvis utförs en föroreningsberäkning för föreslagen exploatering då planeringen av
området kommit längre. Detta för att säkerställa att föroreningsmängderna i dagvattnet efter en
exploatering avskilts till en godtagbar nivå.

7 KOSTNADSBERÄKNINGAR

7.1 ÖVERSIKTLIG KALKYL ANLÄGGNINGSKOSTNAD

En översiktlig kalkyl av investeringskostnaden har utförts. Det finns dock ett flertal osäkerheter
gällande anläggningen på grund av kostnader för sprängning samt fördyring på grund av att
arbetena skall utföras på en ö med de kostnader som då tillkommer. I tabeller 7 och 8 visas en
kostnadsuppskattning för områdena A och B.

Tabell 7: Översiktlig kostnadsuppskattningen område A.
Längd/mängd Kostnad kr Total kostnad kr

Nedstigningsbrunn 8 20 000 160 000

Dagvattenbrunn med filterinsats 15 15 000 225 000

Kassettmagasin 120 m3 4 000 480 000

Dagvattenledning 300 m 5 000 1 500 000

Oförutsedda kostnader 15% 291 822

Total kostnad 2 660 000

Tabell 8: Översiktlig kostnadsuppskattningen område B.
Längd/mängd Kostnad kr Total kostnad kr

Nedstigningsbrunn 6 20 000 120 000

Dagvattenbrunn med filterinsats 14 15 000 210 000

Kassettmagasin 80 m3 4 000 320 000

Dagvattenledning 240 m 5 000 1 200 000

Oförutsedda kostnader 15% 298 500

Total kostnad 2 150 000

Eventuell anläggning av ny trumma med högre flödeskapacitet under Tärnvägen blir en
gemensam kostnad som även förbättrar den befintliga avledningen av vatten från kringliggande
ytor som Göteborgsvägen och Tärnvägen, denna kostnad är ej in kalkylerad ovan.
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7.2 DRIFT OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD

Drift och underhållskostnaderna innefattar magasinunderhåll, dikesrensning och rensning av
intagsanordningar och brunnar, inklusive filterbyte, se tabell 9.

Filter i dagvattenbrunnar bör bytas ut varje år för att kunna effektivt filtrera föroreningar i
dagvattenflöde. Kassettmagasin behöver spolas från sediment efter ett vis år. Varje
fastighetsägare ansvarar för sina dagvattenanläggningar och står för drift och
underhållskostnader.

Tabell 9: Översiktlig kostnadsuppskattningen av drift och underhållsåtgärder.

Återkomsttid
Kostnad kr
per styck

Byte filterinsats i
dagvattenbrunn

1 ggr/år 400

Slamsugning
dagvattenbrunnar

1 ggr/år 500

Spola kassettmagasin 1 ggr/5 år 20 000

8 SLUTSATSER
Med hjälp av ovan beskrivna system för dagvattenhanteringen bedöms en tillfredsställande
lösning kunna erhållas inom planområdet.

Befintliga diken som möjliggör fördröjning och en viss rening ska delvis anpassas till de nya
förhållandena och bibehålla huvudavvattningsfunktionen för området och angränsande vägar.
Vatten från hårdgjorda ytor ska renas genom dagvattenbrunnar med filterinsats och
magasineras. Takvatten ska också fördröjas innan det släpps mot recipient.

Höjdsättning av ytor kring byggnader bör planeras så att dagvattnet rinner bort från huskroppen.
En väl planerad höjdsättning möjliggör en säker avledning av dag- och dräneringsvatten och
skyddar fastigheterna i de fall det dimensionerande 30-årsregnet överskrids.

9 REFERENSER
DHI, Dagvatten utvärdering filter, 2016.

Svenskt Vatten, Publikation P110 (2016): Avledning av dag-, drän- och spillvatten

Svenskt Vatten, Publikation P104 (2011): Nederbördsdata vid dimensionering och analys av
avloppssystem.

Svenskt Vatten, Publikation P105 (2011): Hållbar dag- och dränvattenhantering.

VISS: Miljökvalitetsnormer, statusklassningar

SMHI: Karaktäristiska vattenstånd, 2018.
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Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Tärnvägen, avrinningsområde A, nuläget Volym till magasinet [m3]: Volym från magasinet [m3]:

K*= 0,75

Förutsättningar: Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100
10 13 21 27 31 36 46 10 0 0 0 0 0 0

Storleken på respektive yttyp: 20 17 28 36 41 48 60 20 0 0 0 0 0 0
25 18 31 38 44 52 65 25 0 0 0 0 0 0

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 19 32 41 47 55 69 30 0 0 0 0 0 0
tak 0 [m2] 0 [ha] 0,9 0 [ha] 40 21 36 45 51 60 76 40 0 0 0 0 0 0
naturmark 7800 [m2] 0,78 [ha] 0,2 0,156 [ha] 50 23 38 48 54 64 81 50 0 0 0 0 0 0

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 60 24 40 50 57 68 85 60 0 0 0 0 0 0
2 29 48 60 69 81 102 2 0 0 0 0 0 0
4 36 58 72 82 96 120 4 0 0 0 0 0 0
6 41 65 80 91 106 132 6 0 0 0 0 0 0
8 45 70 86 97 114 141 8 0 0 0 0 0 0

Summa 7800 [m2] 0,78 [ha] 0,156 [ha] 10 49 75 92 103 120 149 10 0 0 0 0 0 0
12 52 79 96 108 126 155 12 0 0 0 0 0 0

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,2 24 70 101 120 133 153 186 24 0 0 0 0 0 0
36 86 119 139 154 175 210 36 0 0 0 0 0 0
48 102 136 157 172 194 230 48 0 0 0 0 0 0

* K=1 vid pumpning
Flöde som magasinet ska tömmas med: 0 l/s,ha 0 [l/s] K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 134,1 228,0 286,7 327,9 388,4 488,8 10 21 36 45 51 61 76 10 13 21 27 31 36 46
20 89,2 151,0 189,8 217,0 256,9 323,1 20 14 24 30 34 40 50 20 17 28 36 41 48 60
25 77,3 130,7 164,1 187,6 222,1 279,2 25 12 20 26 29 35 44 25 18 31 38 44 52 65
30 68,5 115,7 145,3 166,0 196,5 247,0 30 11 18 23 26 31 39 30 19 32 41 47 55 69
40 56,4 95,0 119,2 136,2 161,1 202,5 40 9 15 19 21 25 32 40 21 36 45 51 60 76
50 48,4 81,3 101,9 116,4 137,6 172,8 50 8 13 16 18 21 27 50 23 38 48 54 64 81
60 42,6 71,4 89,4 102,1 120,7 151,5 60 7 11 14 16 19 24 60 24 40 50 57 68 85
2 26,1 43,1 53,8 61,3 72,4 90,6 2 4 7 8 10 11 14 2 29 48 60 69 81 102
4 16,0 25,9 32,1 36,4 42,8 53,4 4 2 4 5 6 7 8 4 36 58 72 82 96 120
6 12,1 19,2 23,7 26,9 31,5 39,1 6 2 3 4 4 5 6 6 41 65 80 91 106 132
8 10,0 15,6 19,2 21,7 25,3 31,4 8 2 2 3 3 4 5 8 45 70 86 97 114 141

10 8,6 13,4 16,3 18,4 21,4 26,5 10 1 2 3 3 3 4 10 49 75 92 103 120 149

12 7,7 11,8 14,3 16,1 18,7 23,0 12 1 2 2 3 3 4 12 52 79 96 108 126 155

24 5,2 7,5 8,9 9,9 11,4 13,8 24 1 1 1 2 2 2 24 70 101 120 133 153 186
36 4,3 5,9 6,9 7,6 8,6 10,4 36 1 1 1 1 1 2 36 86 119 139 154 175 210
48 3,8 5,0 5,8 6,4 7,2 8,5 48 1 1 1 1 1 1 48 102 136 157 172 194 230

(tim)

(tim) (tim) (tim)

(tim)

2018-03-27 kl.16:09



Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Avrinningsområde A Volym till magasinet [m3]: Volym från magasinet [m3]:

K*= 0,75

Förutsättningar: Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100
10 52 88 110 126 149 188 10 23 23 23 23 23 23

Storleken på respektive yttyp: 20 68 116 146 167 197 248 20 46 46 46 46 46 46
25 74 125 158 180 213 268 25 57 57 57 57 57 57

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 79 133 167 191 226 285 30 69 69 69 69 69 69
tak 2000 [m2] 0,2 [ha] 0,9 0,18 [ha] 40 87 146 183 209 247 311 40 92 92 92 92 92 92
asfalt 3600 [m2] 0,36 [ha] 0,8 0,288 [ha] 50 93 156 196 223 264 332 50 115 115 115 115 115 115
naturmark 2200 [m2] 0,22 [ha] 0,2 0,044 [ha] 60 98 165 206 235 278 349 60 138 138 138 138 138 138

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 2 120 199 248 283 333 418 2 275 275 275 275 275 275
4 147 239 296 336 395 493 4 551 551 551 551 551 551
6 167 266 328 371 435 541 6 826 826 826 826 826 826
8 184 288 354 399 467 578 8 1102 1102 1102 1102 1102 1102

Summa 7800 [m2] 0,78 [ha] 0,512 [ha] 10 199 308 376 423 493 610 10 1377 1377 1377 1377 1377 1377
12 213 325 396 445 517 637 12 1653 1653 1653 1653 1653 1653

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,656 24 288 413 492 547 628 763 24 3306 3306 3306 3306 3306 3306
36 354 488 572 631 717 860 36 4958 4958 4958 4958 4958 4958
48 418 557 645 706 796 945 48 6611 6611 6611 6611 6611 6611

* K=1 vid pumpning
Flöde som magasinet ska tömmas med: 65,4 l/s,ha 51,01 [l/s] K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 86 146 183 210 249 313 10 29 65 87 103 126 165
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 57 97 121 139 164 207 20 23 70 100 121 151 202
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 49 84 105 120 142 179 25 17 68 100 123 156 211
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 44 74 93 106 126 158 30 10 64 99 122 157 216
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 36 61 76 87 103 130 40 0 54 91 117 156 219
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 31 52 65 74 88 111 50 0 41 81 109 149 217
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 27 46 57 65 77 97 60 0 27 68 98 140 211
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 17 28 34 39 46 58 2 0 0 0 7 58 142
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 10 17 21 23 27 34 4 0 0 0 0 0 0
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 8 12 15 17 20 25 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 6 10 12 14 16 20 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 6 9 10 12 14 17 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 5 8 9 10 12 15 12 0 0 0 0 0 0

24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 3 5 6 6 7 9 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 3 4 4 5 6 7 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 2 3 4 4 5 5 48 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

(tim)

2018-03-27 kl.16:02



Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Tärnvägen, avrinningsområde B, nuläget Volym till magasinet [m3]: Volym från magasinet [m3]:

K*= 0,75

Förutsättningar: Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100
10 9 15 19 22 26 32 10 0 0 0 0 0 0

Storleken på respektive yttyp: 20 12 20 25 29 34 43 20 0 0 0 0 0 0
25 13 22 27 31 37 46 25 0 0 0 0 0 0

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 14 23 29 33 39 49 30 0 0 0 0 0 0
tak 0 [m2] 0 [ha] 0,9 0 [ha] 40 15 25 31 36 43 53 40 0 0 0 0 0 0
naturmark 5500 [m2] 0,55 [ha] 0,2 0,11 [ha] 50 16 27 34 38 45 57 50 0 0 0 0 0 0

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 60 17 28 35 40 48 60 60 0 0 0 0 0 0
2 21 34 43 49 57 72 2 0 0 0 0 0 0
4 25 41 51 58 68 85 4 0 0 0 0 0 0
6 29 46 56 64 75 93 6 0 0 0 0 0 0
8 32 50 61 69 80 99 8 0 0 0 0 0 0

Summa 5500 [m2] 0,55 [ha] 0,11 [ha] 10 34 53 65 73 85 105 10 0 0 0 0 0 0
12 37 56 68 76 89 110 12 0 0 0 0 0 0

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,2 24 49 71 85 94 108 131 24 0 0 0 0 0 0
36 61 84 98 108 123 148 36 0 0 0 0 0 0
48 72 96 111 121 137 162 48 0 0 0 0 0 0

* K=1 vid pumpning
Flöde som magasinet ska tömmas med: 0 l/s,ha 0 [l/s] K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 134,1 228,0 286,7 327,9 388,4 488,8 10 15 25 32 36 43 54 10 9 15 19 22 26 32
20 89,2 151,0 189,8 217,0 256,9 323,1 20 10 17 21 24 28 36 20 12 20 25 29 34 43
25 77,3 130,7 164,1 187,6 222,1 279,2 25 8 14 18 21 24 31 25 13 22 27 31 37 46
30 68,5 115,7 145,3 166,0 196,5 247,0 30 8 13 16 18 22 27 30 14 23 29 33 39 49
40 56,4 95,0 119,2 136,2 161,1 202,5 40 6 10 13 15 18 22 40 15 25 31 36 43 53
50 48,4 81,3 101,9 116,4 137,6 172,8 50 5 9 11 13 15 19 50 16 27 34 38 45 57
60 42,6 71,4 89,4 102,1 120,7 151,5 60 5 8 10 11 13 17 60 17 28 35 40 48 60
2 26,1 43,1 53,8 61,3 72,4 90,6 2 3 5 6 7 8 10 2 21 34 43 49 57 72
4 16,0 25,9 32,1 36,4 42,8 53,4 4 2 3 4 4 5 6 4 25 41 51 58 68 85
6 12,1 19,2 23,7 26,9 31,5 39,1 6 1 2 3 3 3 4 6 29 46 56 64 75 93
8 10,0 15,6 19,2 21,7 25,3 31,4 8 1 2 2 2 3 3 8 32 50 61 69 80 99

10 8,6 13,4 16,3 18,4 21,4 26,5 10 1 1 2 2 2 3 10 34 53 65 73 85 105

12 7,7 11,8 14,3 16,1 18,7 23,0 12 1 1 2 2 2 3 12 37 56 68 76 89 110

24 5,2 7,5 8,9 9,9 11,4 13,8 24 1 1 1 1 1 2 24 49 71 85 94 108 131
36 4,3 5,9 6,9 7,6 8,6 10,4 36 0 1 1 1 1 1 36 61 84 98 108 123 148
48 3,8 5,0 5,8 6,4 7,2 8,5 48 0 1 1 1 1 1 48 72 96 111 121 137 162

(tim)

(tim) (tim) (tim)

(tim)

2018-03-27 kl.16:04



Beräkning av erfoderlig magasinsvolym

Projekt: Avrinningsområde B Volym till magasinet [m3]: Volym från magasinet [m3]:

K*= 0,75

Förutsättningar: Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100
10 34 58 73 83 98 124 10 16 16 16 16 16 16

Storleken på respektive yttyp: 20 45 76 96 110 130 164 20 32 32 32 32 32 32
25 49 83 104 119 141 177 25 41 41 41 41 41 41

Typ av yta Area Area r Reducerad Area 30 52 88 110 126 149 188 30 49 49 49 49 49 49
tak 500 [m2] 0,05 [ha] 0,9 0,045 [ha] 40 57 96 121 138 163 205 40 65 65 65 65 65 65
asfalt 3500 [m2] 0,35 [ha] 0,8 0,28 [ha] 50 61 103 129 147 174 219 50 81 81 81 81 81 81
naturmark 1250 [m2] 0,125 [ha] 0,1 0,013 [ha] 60 65 108 136 155 183 230 60 97 97 97 97 97 97

[m2] 0 [ha] 0 [ha] 2 79 131 164 186 220 275 2 195 195 195 195 195 195
4 97 157 195 221 260 325 4 390 390 390 390 390 390
6 110 175 216 245 287 357 6 584 584 584 584 584 584
8 121 190 233 263 308 381 8 779 779 779 779 779 779

Summa 5250 [m2] 0,525 [ha] 0,338 [ha] 10 131 203 248 279 325 402 10 974 974 974 974 974 974
12 141 214 261 293 341 420 12 1169 1169 1169 1169 1169 1169

Genomsnittlig avrinningskoefficient: 0,643 24 190 272 324 361 414 503 24 2337 2337 2337 2337 2337 2337
36 234 322 377 416 472 567 36 3506 3506 3506 3506 3506 3506
48 275 367 425 465 525 623 48 4674 4674 4674 4674 4674 4674

* K=1 vid pumpning
Flöde som magasinet ska tömmas med: 68,7 l/s,ha 36,07 [l/s] K= 0,7-0,75 vid fri utströmnning

Regnintensitet för regn vid olika varaktigheter Dagvattenflöde till magasinet (l/s):

och återkomsttider enligt 

Nederbördsberäkning [l/s*ha]: Erforderlig magasinsvolym [m3]:

Varaktighet Återkomsttid (år) Varaktighet Återkomsttid (år)
min min Varaktighet Återkomsttid [år]

2 10 20 30 50 100 2 10 20 30 50 100 [min] 2 10 20 30 50 100
10 167,7 284,9 358,4 409,9 485,5 611,0 10 57 96 121 138 164 206 10 18 41 56 67 82 108
20 111,5 188,8 237,2 271,2 321,1 403,9 20 38 64 80 92 108 136 20 13 44 64 77 98 131
25 96,6 163,4 205,2 234,5 277,6 349,1 25 33 55 69 79 94 118 25 8 42 63 78 100 136
30 85,6 144,7 181,6 207,5 245,6 308,8 30 29 49 61 70 83 104 30 3 39 62 77 101 139
40 70,5 118,8 149,0 170,2 201,4 253,1 40 24 40 50 57 68 85 40 0 31 56 73 98 140
50 60,5 101,6 127,4 145,4 172,0 216,0 50 20 34 43 49 58 73 50 0 22 48 66 93 138
60 53,2 89,3 111,8 127,6 150,9 189,4 60 18 30 38 43 51 64 60 0 11 38 58 86 133
2 32,6 53,9 67,3 76,7 90,4 113,3 2 11 18 23 26 31 38 2 0 0 0 0 25 81
4 20,0 32,4 40,1 45,6 53,5 66,8 4 7 11 14 15 18 23 4 0 0 0 0 0 0
6 15,1 24,0 29,6 33,6 39,3 48,9 6 5 8 10 11 13 17 6 0 0 0 0 0 0
8 12,5 19,5 24,0 27,1 31,7 39,2 8 4 7 8 9 11 13 8 0 0 0 0 0 0

10 10,8 16,7 20,4 23,0 26,8 33,1 10 4 6 7 8 9 11 10 0 0 0 0 0 0

12 9,6 14,7 17,9 20,1 23,4 28,8 12 3 5 6 7 8 10 12 0 0 0 0 0 0

24 6,5 9,3 11,1 12,4 14,2 17,2 24 2 3 4 4 5 6 24 0 0 0 0 0 0
36 5,3 7,4 8,6 9,5 10,8 13,0 36 2 2 3 3 4 4 36 0 0 0 0 0 0
48 4,7 6,3 7,3 8,0 9,0 10,7 48 2 2 2 3 3 4 48 0 0 0 0 0 0

(tim)

(tim) (tim) (tim)

(tim)

2018-03-27 kl.16:08
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INLEDNING

Föreliggande PM behandlar förutsättningar avseende geoteknik och grundvatten för rubr. objekt.
Sammanställning av tidigare och nu utförda undersökningar redovisas i en separat rapport MUR,
Markteknisk undersökningsrapport.

Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders och anläggningars utformning är bestämd
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1 OBJEKT
Det undersökta området ligger strax öster om Hönö Pinan färjeläger i Öckerö kommun. Syftet
med utredningen är att utreda de geotekniska förhållandena i samband med framtagandet av ny
detaljplan. Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att
åstadkomma industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av
varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa
förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny
lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.

En arbetskopia av plankarta redovisas i bilaga B. Aktuellt område är markerat i Figur 1 nedan.

Figur 1. Aktuellt undersökningsområde är markerat med streckad linje.

2 ÄNDAMÅL
Tyréns AB har på uppdrag av Öckerö kommun utfört geotekniska undersökningar i samband
med framtagandet av ny detaljplan. Uppdraget syftar till att ge underlag avseende de
geotekniska förhållandena och klarlägga stabilitets- och grundläggningsförhållanden inom
området.

3 UNDERLAG FÖR PM GEOTEKNIK
Tidigare och nu utförda undersökningar redovisas i tillhörande MUR (Markteknisk
undersökningsrapport)/Geoteknik.
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4 STYRANDE DOKUMENT
Tabell 1. Styrande och rådgivande dokument

Dokument

Eurokod 7, 1997

TKGeo 13, version 2

Tillämpningsdokument IEG 4:2010

Tillämpningsdokument IEG 6:2008

5 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION
Öster och söder om Tärnvägen samt norr om Göteborgsvägen planeras för en ny detaljplan. Se
figur 1. Färdiga nivåer på golv planeras till minst +3,4 i höjdsystem RH2000. En arbetskopia av
plankarta redovisas i bilaga B.

6 MARKFÖRHÅLLANDEN

6.1 MARKFÖRHÅLLANDEN

Området utgörs i huvudsak av berg i dagen. I västra delen av området är tidigare havsvik utfylld
med fyllnadsmassor. Se historiskt foto i Figur 2 nedan. Marken runt omkring bergpartiet utgörs
av gräs, sly och träd. Marknivåerna varierar mellan ca +1 till +4, där berg i dagen förekommer
ligger marknivåerna som högst ca +9. I öster sluttar marken ner mot befintlig gång- och
cykelbana. I norr gränsar området mot Tärnvägen och i söder mot Göteborgsvägen.

Figur 2. Flygfoto och historisk karta 1955–1967 (Källa: www.eniro.se)
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6.2 TOPOGRAFI

Centralt i området finns ett större område med berg i dagen. Marknivån uppgår här till ca +3 till
+8,5. Öster om berg i dagen ligger befintliga marknivåer på mellan +3 till drygt +3,5. Väster om
berg i dagen ligger befintliga marknivåer ner till runt +1. Tärnvägen som omsluter området
ligger på ca +1,8 i väster och knappt +3 i öster. Väster om Tärnvägen ligger marknivån på ca +1.

I viken är bottengeometrin från strandlinjen och ca 20 m ut, i huvudsak plan på nivån -0,7.

6.3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

6.3.1 JORDARTSKARTAN

Marken inom området består av främst berg i dagen enligt SGU:s jordartskarta. I sydvästra delen
av området finns postglacial sand och strax söder om området i öster finns ett område som
utgörs av gyttjelera, se Figur 3.

Enligt uppgifter från beställaren har det östra området som gränsar mot befintlig gång- och
cykelbana fyllts ut med fyllnadsmassor bestående av slam. Vidare uppgifter om detta saknas.

I västra området visar flygfoto samt historiska kartan på att marken delvis utgörs av
fyllnadsmassor se, Figur 2 ovan.

Figur 3. SGU:s jordartskarta aktuellt område är markerat med streckad linje (Källa www.sgu.se)
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6.3.2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Centralt i området finns ett större område med berg i dagen. Öster och väster om berget finns
lösa jordar.

Öster om berg i dagen

Överst återfinns fyllningsmassor av sandig torv eller sandig gyttja ner till ca 2 m djup i utförda
undersökningspunkter. Fyllningen har en mycket lös lagringstäthet. Sannolikt är det dessa
massor som utgör ”slammassorna” som beställaren upplyst om (se kapitel 6.3.1).

Under fyllningen finns en dryg meter av sand som har en lös till medelfast lagringstäthet.

Mellan berg i dagen och Tärnvägen i väster

Oftast finns en sprängstensfyllning överst ner till drygt 1 m djup. Under den visar
undersökningarna på att undergrunden utgörs av lösa sediment av gyttja och siltig sand. I
utförda undersökningspunkter sträcker sig gyttjan ner till 3 m djup. Under den finns siltig sand
med snäckskal. Gemensamt och centralt är att sedimenten har en mycket lös lagringstäthet
utifrån bedömning av utförda CPT-sonderingar. Mäktigheten varierar och det finns oftast tyngre
och fastare fyllningsmassor av sten och block ovanpå sedimenten. Sedimenten sträcker sig till 4-
6 m djup i utförda undersökningar.

Hållfastheten är uppmätt till runt 10 kPa. Dessa lösa jordar har en låg bärighet och är väldigt
sättningskänsliga.

Närmast berget utgörs undergrunden dock av fasta fyllningsmassor.

Väster om Tärnvägen

Mellan Tärnvägen och strandlinjen ligger sprängstensfyllning av block och sten från markytan
och ner till ca 3 m djup. I undersökningspunkt TY3 och TY7 återfinns berg på ca 5 m djup.
Mellan sprängstensfyllningen och berget finns sediment av siltig sand som ställvis är gyttjig. I
TY7 finns även någon meter lera. Lagringstätheten klassas som mycket lös.

I undersökningspunkt TY8 ligger bergnivån på 9 m djup. Även här finns en fyllning av
sprängsten ner till 3 m djup. Under fyllningen finns ett 2,5 meter mäktigt sandlager ovan 2,5
meter tjockt lerlager.

Skjuvhållfastheten i lerlagret uppgår till 10-15 kPa enligt utvärdering från CPT-sonderingen.
Under leran finns 1 meter sediment ovan berg.

6.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Grundvattenytan styrs i hög grad av vattenstånden i havet. SMHI har bedömt vattenstånden till
nedanstående nivåer:

· HHW +1,5

· MHW +1,0

· MW   +0,0

· MLW  -0,6

· LLW   -1,1

I utförda skruvprovtagningshål låg grundvattenytan vid provtagningstillfället på nivåer mellan
+0,3 och -1.

7 SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA EGENSKAPER
Utvärdering av valt härlett värde i diagramform redovisas i bilaga A. Valda värden för
stabilitetsberäkningar redovisas i kapitel 8.
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8 BERÄKNING
Stabilitetsberäkningar är utförda i sektion A och B, se figur 5 nedan.

Figur 5. Beräkningssektioner A och B.

Materialparametrar är valda enligt tabell 2 nedan.

Tabell 2. Valda värden

Material Friktions-
vinkel  (°)

Tunghet

(kN/m3)

Skjuvhållfasthet

(kPa)

Vattenkvot

(%)

Konflytgräns

(%)

Väster om berg i dagen

Fyllning
sprängsten

Djup ca 0 till 1 m

34 20 -

Gyttja/Lera

Djup ca 1 till 3 m

30 15 10 130 140

Siltig sand

Djup ca 3 till 5 m

34 17 - 30 -

Lera

Djup ca 5 till 8 m

30 16 10 +2 kPa/m

(från 5 m djup)

30 55

Bottensediment

Från inmätt
botten till ök
siltig sand

30 13 - -

Öster om berg i dagen

Sandig
Torv/Gyttja

Djup ca 0 till 2 m

30 15 10*

*känslighets-

analys

160

Sand

Djup ca 2 till 3 m

34 17 - 30
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8.1 SÄKERHETSFAKTOR

Utifrån Skredkommissionen 3:95 och tillämplingsdokument IEG 4:2010 bedöms erforderlig
stabilitetsfaktor vid detaljerad utredning och för nyexploatering behöva vara:

· Odränerad metod, Fc > 1,7-1,5

· Dränerad metod, FØ > 1,3

· Kombinerad metod, Fkomb > 1,45-1,35

Gynnsamma förhållanden

Konsekvenserna av ett skred är trots allt begränsade då Tärnvägen och planerad verksamhet
innebär en mindre mängd människor under kortare tider. Vidare är risken för bakåtgripande
skred liten då jorddjupen är begränsade. Slänten mot havet har ett ordentligt erosionsskydd som
förhindrar erosion.

Ogynnsamma förhållanden

Undergrundens egenskaper är svårundersökta varför egenskaperna får betraktas som
ogynnsamma.

Sammantaget är bedömningen att det är lämpligt att välja en säkerhetsfaktor i mitten av
spannen.

För denna utredning är kraven:

· Odränerad metod, Fc > 1,6

· Dränerad metod, FØ > 1,3

· Kombinerad metod, Fkomb > 1,4

8.2 BOTTENGEOMETRI

Utanför strandlinjen har bottennivån i viken mätts in för att få en markgeometri till
stabilitetsberäkningarna.

I viken är bottengeometrin från strandlinjen och ca 20 m ut, i huvudsak plan på nivån -0,7.

8.3 BERÄKNINGAR

8.3.1 SEKTION A

Trafiklasten på Tärnvägen är ansatt till 20 kPa enligt TK Geo 13 version 2. Vidare ansätts
vattennivån i havet till nivån för botten (-0,7) som ligger vid MLW enligt kapitel 6.4.

Beräknad säkerhetsfaktor för odränerad analys uppgår till 1,63. Även säkerhetsfaktorn för
kombinerad analys uppgår till 1,63. Detta innebär att de odränerade parametrarna är kritiska
och dimensionerande för stabiliteten.
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Figur 7. Stabilitetsberäkning odränerad analys i Sektion A.

Den beräknade säkerhetsfaktorn är högre än kraven (Fc > 1,6) vid planläggning.

8.3.2 SEKTION B

Beräkningen är utförd ner mot GC-vägen. Plankartan anger användning natur från släntkrönet
och ca 7 m bakåt. Med anledning av detta påläggs ingen last i stabilitetsberäkningen. Då
undergrunden utgörs av dränerade material (enligt CPT-sonderingar i TY5 och TY9) görs en
dränerad stabilitetsberäkning.

Figur 8. Stabilitetsberäkning sektion B.
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Beräknad säkerhetsfaktor uppgår till 1,55. Detta är högre än kraven (FØ > 1,3) vid planläggning.
Av stor betydelse för stabiliteten är bergnivån. Den har dokumenterats i området i tre
undersökningspunkter. Djupet till berg uppgår till mellan 2,5 och 3,5 m. I GC-släntens östra
slänt kommer berget upp i dagen, se figur 9 nedan. Beräkningssektionen ligger i bildens högra
kant.

Figur 9. Foto GC-vägens östra slänt med berg i dagen.

En känslighetsanalys har gjorts med avseende på odränerad skjuvhållfasthet i den sandiga
gyttjan/torven. Vid utvärdering av skjuvhållfastheten i gyttja med hjälp av SGI Info 15:

Så erhålles en skjuvhållfasthet på drygt 10 kPa. I beräkningen ansätts skjuvhållfastheten 10 kPa.

Figur 10. Känslighetsanalys stabilitetsberäkning sektion B.

Beräknad säkerhetsfaktor uppgår till 1,8. Den beräknade säkerhetsfaktorn är högre än kraven
(Fc > 1,6) vid planläggning.
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9 REKOMMENDATIONER GRUNDLÄGGNING
Öster om berg i dagen måste fyllningen av sandig torv/gyttja schaktas bort innan vägar
anläggs. Då djupet till berg varierar inom området finns annars stora risker för skadliga
differenssättningar. Vid anläggande av plantering behövs ingen utskiftning av jordmassor för
geoteknikens skull.

Väster om berg i dagen måste de lösa sedimenten schaktas bort innan grundläggning.
Alternativt kan byggnader grundläggas på pålar/plintar ner till fastare jordar/berg. I så fall ska
fyllning under bottenplattan utföras av lätta material för att undvika sättningar mellan pålarna.
Det är särskilt stor risk för skadliga differenssättningar om delar av byggnaden grundläggs på
berg och andra delar på undergrund med lösa sediment.

För hårdgjorda ytor kan det räcka att schakta bort gyttjan och grundlägga på den underliggande
skalsanden. Då rekommenderas att förbelastning utförs för att komprimera och ta ut sättningar i
skalsanden. För att ytterligare minimera risken för skadliga sättningar så rekommenderas att
hålla nere marknivåerna. Detta kan även kombineras med fyllning av lätta material. Denna
åtgärd är dock begränsad på grund av risk för upplyft vid höga vattennivåer i havet och i
undergrunden.

10 SLUTSATSER
Befintlig stabilitet i sektion A och B är tillfredsställande hög och området bedöms vara lämpligt
för bebyggelse ur geoteknisk synpunkt. Dock krävs åtgärder för grundläggning av nya
anläggningar, se kapitel 9.
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SAMMANFATTNING

Denna marktekniska undersökningsrapport, MUR/Geoteknik, redovisar utförda geotekniska
undersökningar tillhörande projekt 282781 Geoteknisk utredning för DPL vid Tärnvägen, Hönö,
Öckerö kommun.
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1 OBJEKT

Det undersökta området ligger strax öster om Hönö Pinan färjeläger i Öckerö kommun. Syftet
med utredningen är att utreda de geotekniska förhållandena i samband med framtagandet av ny
detaljplan. Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att
åstadkomma industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av
varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa
förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny
lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.
Aktuellt område är markerat i Figur 1 nedan.

Figur 1 Aktuellt undersökningsområde är markerat med streckad linje.

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Tyréns AB har på uppdrag av Öckerö kommun utfört geotekniska undersökningar i samband
med framtagandet av ny detaljplan. Uppdraget syftar till att ge underlag avseende de
geotekniska förhållandena och klarlägga stabilitets- och grundläggningsförhållanden inom
området. Denna MUR redovisar geotekniska fält- och laboratorieundersökningar utförda av
Tyréns AB.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Nedanstående underlag har nyttjats inom uppdraget

Projekteringsunderlag
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· Jordarts- och jorddjupskarta från SGU har använts som underlag för planering av de
geotekniska undersökningarna.

· Flygfoto och historisk karta 1955–1967 från www.eniro.se

Material erhållet från beställaren

· Grundkarta i dwg

· Illustrationsförslag över planerad bebyggelse

Följande utredningar ligger inom aktuellt område:

· R-GEO (Rapport Geoteknik). Översiktlig geoteknisk undersökning inför nybyggnation
Pinan industriområde Tärnvägen Öckerö kommun utförd av Tellstedt, daterad 2009-07-
07.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat
beteckningsblad, 2013-04-24.

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTU/
Spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Mekanisk
spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-12:2009

Övriga ej
Europastandarder

Jb-totalsondering SGF Rapport 1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Fältvingförsök SGF Rapport 2:93/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Kategori A
SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Kategori B
SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013



Uppdrag: 282781, Planområde Tärnvägen, Hönö Pinan 2018-05-30

Beställare: Öckerö kommun
O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\MUR 180530.docx

7(12)

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering SS-EN ISO 14688-1

Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1:2014

Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2:2014

Fallkon SIS-CEN ISO/TS 1789-6:2007

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.

6 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1 MARKFÖRHÅLLANDEN

Området utgörs i huvudsak av berg i dagen, i västra området är tidigare havsvik utfylls med
fyllnadsmassor se historiskt foto i Figur 2 nedan. Marken runt omkring bergpartiet utgörs av
gräs, sly och träd. Marknivåerna varierar mellan ca +1 till +4, där berg i dagen förekommer
ligger marknivåerna som högst ca +9. I öster sluttar marken ner mot befintlig gång- och
cykelbana. I norr gränsar området mot Tärnvägen och i öster mot Göteborgsvägen.

Figur 2 Flygfoto och historisk karta 1955–1967 (Källa: www.eniro.se)
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6.2 JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN

6.2.1 JORDARTSKARTAN

Marken inom området består av främst berg i dagen enligt SGU:s jordartskarta. I sydvästra delen
av området finns postglacial sand och strax söder om området i öster finns ett område som
utgörs av gyttjelera se Figur 3

Enligt uppgifter från beställaren har det östra området som gränsar mot befintlig gång- och
cykelbana fyllts ut med fyllnadsmassor bestående av slam. I västra området visar flygfoto samt
historiska kartan på att marken delvis utgörs av fyllnadsmassor se Figur 2 ovan.

Nedan följer jordartbeskrivning utifrån undersökningarna utförda av Tyréns AB. Området har
deltats in i två delområden, på respektive sida om bergpartiet, det västra samt det östa området.

Figur 3 SGU:s jordartskarta aktuellt område är markerat med streckad linje (Källa www.sgu.se)

6.2.2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Centralt i området finns ett större område med berg i dagen. Öster och väster om berget finns
lösa jordar.
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Öster om berg i dagen

Överst återfinns fyllningsmassor av sandig torv eller sandig gyttja ner till ca 2 m djup i utförda
undersökningspunkter. Fyllningen har en mycket lös lagringstäthet. Under fyllningen finns en
dryg meter av sand som har en lös till medelfast lagringstäthet.

Mellan berg i dagen och Tärnvägen i väster

Oftast finns en sprängstensfyllning överst ner till drygt 1 m djup. Under den visar
undersökningarna på att undergrunden utgörs av lösa sediment av gyttja och siltig sand. I
utförda undersökningspunkter sträcker sig gyttjan ner till 3 m djup. Under den finns siltig sand
med snäckskal. Gemensamt och centralt är att sedimenten har en mycket lös lagringstäthet
utifrån bedömning av utförda CPT-sonderingar. Mäktigheten varierar och det finns oftast tyngre
och fastare fyllningsmassor av sten och block ovanpå sedimenten. Sedimenten sträcker sig till 4-
6 m djup i utförda undersökningar.

Hållfastheten är uppmätt till runt 10 kPa. Dessa lösa jordar har en låg bärighet och är väldigt
sättningskänsliga.

Närmast berget utgörs undergrunden dock av fasta fyllningsmassor.

Väster om Tärnvägen

Mellan Tärnvägen och strandlinjen ligger sprängstensfyllning av block och sten från markytan
och ner till ca 3 m djup. I undersökningspunkt TY3 och TY7 återfinns berg på ca 5 m djup.
Mellan sprängstensfyllningen och berget finns sediment av siltig sand som ställvis är gyttjig. I
TY7 finns även någon meter lera. Lagringstätheten klassas som mycket lös.

I undersökningspunkt TY8 ligger bergnivån på 9 m djup. Även här finns en fyllning av
sprängsten ner till 3 m djup. Under fyllningen finns ett 2,5 meter mäktigt sandlager ovan 2,5
meter tjockt lerlager. Skjuvhållfastheten i lerlagret uppgår till 10-15 kPa enligt utvärdering från
CPT-sonderingen. Under leran finns 1 meter sediment ovan berg.

6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Inga befintliga konstruktioner finns inom undersökt område.

7 POSITIONERING

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Jonas Forslund, Tyréns
AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: Sweref 99 12 00
Höjdsystem: RH2000

Höjdsystemet har sedan transformerats till RH00

7.1 INMÄTNING

Inmätning av ett antal sektioner ute i vattnet utfördes 2018-04-18 av mätingenjör Andreas
Ekelund, Tyréns AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: Sweref 99 12 00
Höjdsystem: RH00

Inmätningen redovisas som nivåpunkter på planritning G01.
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8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:

· CPT-sondering (CPT) i 7 st punkter

· Vingborrning (Vb) i 1 st punkt

· Jordberg-sondering (JB-3) i 5 st punkter

· Jordberg-sondering (JB-Tot) i 3 st punkter

· Trycksondering (Tr) 1 st punkt

Utförda sonderingar redovisas i Bilaga A.

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Aktuella provtagningar omfattar:

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 8 st punkter

Utförda provtagningar redovisas i Bilaga A.

8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under vecka 2, 8–9 januari och under vecka 11, 12–13 mars 2018.

8.4 FÄLTINGENJÖRER

Undersökningspunkter TY1-5 har utförts av Jonas Forslund och punkter TY6-9 har utförts av
Nicklas Andersson och Victor Hatava, fältingenjörer Tyréns AB.

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 505 och 604. Kalibreringsprotokoll
redovisas i Bilaga B.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering
Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av
Borrbandvagn nr 15504 2017-12-12 R.Trygg, Geotech
CPT nr 4544 2017-12-22 C.Hurtig, Geotech
Vingborr nr EVB-0133 2017-09-29 C.Hurtig, Geotech
Borrbandvagn nr 93241 2017-12-18 R. Trygg, Geotech
CPT nr 5121 2017-12-01 J.Tingström, Geotech

8.6 PROVHANTERING

Provhantering och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Fälthandbok.

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Rutinundersökning störda prover (okulär jordartsbenämning, vattenkvot, flytgräns) av 5
st prover
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· Okulär jordartsbenämning och vattenkvot av 13 st prover

Utförda provtagningar redovisas i laboratorieprotokoll i Bilaga C.

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts under vecka 3 och vecka 12 år 2018.

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Magnus Salmi, laboratorieingenjör PM Labtek AB.

9.4 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i sex månader
efter utförd rutinundersökning.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

· Observation av grundvattenyta i öppna hål för skruvprovtagning.

Utförda observationer redovisas i protokoll för skruvprovtagning i Bilaga A.

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under vecka 2, 8–9 januari och under vecka 11, 12–
13 mars 2018.

10.3 FÄLTINGENJÖRER

Undersökningspunkter TY1-5 har utförts av Jonas Forslund och punkter TY6-9 har utförts av
Nicklas Andersson och Victor Hatava, fältingenjörer Tyréns AB.

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

11.1 JORDARTSBESKRIVNING

Jordartsbeskrivning finns under Kapitel 6.2 ovan.

Jordlagerföljd och CPT-sonderingarna är utvärderade enligt SGU Info 15 i programvaran CONRAD
version 3.1.1 och redovisas i Bilaga E. Densitet och konflytgräns har bedömts utifrån utförda
laboratorieundersökningar, samt från laboratorieundersökningar hämtade från tidigare
undersökningar, och utgjort indata i CPT-utvärderingen.

11.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Den odränerade skjuvhållfastheten har utvärderats från:

· CPT-sonderingar utförda i TY2, TY3, TY5, TY6, TY7, TY8 och TY9

· Vingsondering utförd i TY2

Utvärderade skjuvhållfasthet utvärderad från CPT-sonderingar har korrigerats med hänsyn till
konflytgräns.
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11.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Grundvattenytan har observerats i öppna hål för skruvprovtagning i undersökningspunkt TY2,
TY3, TY6 och TY8. Grundvattenytan har i dessa punkter dokumenterats ligga mellan 1,1–2 m
under markytan.

Grundvattenobservationer i samband med skruvprovtagningarna redovisas i Bilaga A.

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

12.1 GENERELLT

Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller
laboratorieundersökningarna.

13 ÖVRIGT

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:
www.sgf.net.



Fältprogram / Dagbok
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PROJEKTNAMN: FÄLTPROGRAM NR:

PROJEKTNUMMER: BESTÄLLARE:

DATUM: HANDLÄGGARE: Johanna.ljungdahl@tyrens.se

PROVER TILL LABB: TEL. HANDLÄGGARE:

Prio Borrhål Metod
Nivåer / Kommentar från

handläggare
Bedömt
jorddjup

Fält-
ingenjör

Utförd
datum Information från fält

Anm finns
i protokoll

Filnamn
sondering

Väder
sol/mulet/nede

rbörd °C

1 TY1 Skr 3m, oklulärbedömning, Gv-yta? ca < 5 JF 2018-01-08 01m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:1,24m stopp:1,64m fyllnin 1m ca bergsvar Nej TY1.jb3

1 TY2 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5-10 JF 2018-01-09 0-5,5m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:6,0m stopp:6,70m fyllning ca 1,5m bergsvar Nej TY2.jb3
Hfa om friktionsjord mkt block,sten fyllning
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 stopp:5,51m Nej TY2.cpt
(Vb) JF 2018-01-09 1m mkt block i fyllning Nej TY2.vct
(Tr)

1 TY3 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 10 m JF 2018-01-09 0-4,0m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:4,7 stopp 5,6m fyllning 2,2m bergsvar Nej TY3.jb3 s0l + 3 grader
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 foderrör 3m stopp  4,29m Nej TY3.cpt sol - 1
(Vb) Egenskaper Lera?
(Tr)

OBS! Om inget annat anges gäller följande:
Provtagning Grundvatten
Skruv utförs till 3 meters djup. Kontrollera fri grundvattenyta i borrhål.
Kolv utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m GW och PP: Funktionskontroll skall utföras och dokumenteras.
Vb utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m
Sondering
Sondering utförs till fast botten.

1

Öckerö kommun Petter Leyman

Johanna Ljungdahl

010-4523879

2018-01-04

282781

Tärnvägen, Hönö
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Fältprogram / Dagbok
Sida 2(2)

PROJEKTNAMN: FÄLTPROGRAM NR:

PROJEKTNUMMER: BESTÄLLARE:

DATUM: HANDLÄGGARE:

PROVER TILL LABB: TEL. HANDLÄGGARE:

Sektion Borrhål Metod
Nivåer / Kommentar från

handläggare
Bedömt
jorddjup

Fält-
ingenjör

Utförd
datum Information från fält

Anm se
protokoll

Filnamn
sondering

Väder
sol/mulet/nede

rbörd °C

1 TY4 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5 m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-09 berg:2,37mstopp:3,67m bergsvar Nej TY4.jb3
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord

1 TY5 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5 m JF 2018-01-09 0-3m Nej
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-09 berg:3,10m stopp:3,60m bergsvar Nej TY5.jb3
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 stopp:3,3m Nej TY5.cpt

2 TY6 Skr 3m, oklulärbedömning, Gv-yta? ca 5 m
JB-tot Bergnivå

OBS eventuellt svårtillgänlig terräng
mindre träd/buskar kan behöva sågas ner

Eventuellt får punkten flyttas

OBS! Om inget annat anges gäller följande:
Provtagning Grundvatten
Skruv utförs till 3 meters djup. Kontrollera fri grundvattenyta i borrhål.
Kolv utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m GW och PP: Funktionskontroll skall utföras och dokumenteras.
Vb utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m
Sondering
Sondering utförs till fast botten.
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Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY1

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund

Bef

57mm stift

0m 0m 1,64m 95

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be

sk
riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3
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Protokoll störd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Förborrning (m) Neddrivning Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Typ av provtagare Provdiameter (f) Provlängd (m) Utförd datum

Foderrör (m) Foderrör (f) Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

Protokoll Prov Fältklassificering av jordart
nummer enligt SS-EN ISO 14688-1 Anmärkning

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

282781 Hönö Tärnvägen TY1

J.Forslund

brun ingen doft snäckskal

505 dd 2015 15504

Bef Torrt

0,0-0,1 sa Mu
0,1-1,0 F bergkross sprängsten mu Sa

-

Djup

82mm 1m

Pr
ov

nt
ag

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Skr Sp

Statisk Dynamisk Rotation

Ps K
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Protokoll CPT-sondering

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sond nr Filnamn sondering Utförd datum Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Kalibreringskonstant

Filterplacering Sonderingsklass Djup vattenyta i borrhål

Filtertyp Vätska i filter

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

4544

282781 Hönö Tärnvägen TY2

-

505 dd 2015 15504

Bef

J.Forslund

2m 2m 5,51m 93

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

u1 - i spets

u2 - bakom spets

u3 - bakom friktionshylsa

Ja, se separat protokoll

CPT-1 CPT-2 CPT-3

Sintrat filter-vaccumbeh.
Spaltfilter

Tunn olja
Glycerol

Sparad med rätt filnamn Se fältprogram / dagbok

Glycerol+fett
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Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)
0m 0m 6,78m 95

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY2

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund

Bef

57mm stift

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be

sk
riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3
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Protokoll störd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Förborrning (m) Neddrivning Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Typ av provtagare Provdiameter (f) Provlängd (m) Utförd datum

Foderrör (m) Foderrör (f) Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

Protokoll Prov Fältklassificering av jordart
nummer enligt SS-EN ISO 14688-1 Anmärkning

1
2
3
4

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

-

Djup

82mm 5,5m

(gy)si Sa
4,0-5,5 si Sa
5,5 skr stopp

0,0-0,1 Mu
0,1-2,0 sa Gy
2,0-3,0 sa Gy
3,0-4,0

grå snäckskal

282781 Hönö Tärnvägen TY2

J.Forslund

grå snäckskal

505 dd 2015 15504

Bef 2,0mumy  uppmätt på skr

Pr
ov

nt
ag

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Skr Sp

Statisk Dynamisk Rotation

Ps K

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY2_Skr_JF.xlsx
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Shear strength [kPa] >>
403020100

D
ep

th
[m

]

2

1

0

Depth 1.000 [m].

Shear strength = 37.28 [kPa], Max. torque = 39.58 [Nm], Rod friction = 2.30 [Nm]
Angle [deg]

7065605550454035302520151050

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Location Position

Project ID Client

Project

Ground level Borehole ID.

Date Scale

Page Fig.

FileVane type & size

X = 0, Y = 0

282781

0 TY2

09/01/2018 1:100

1/2

TY2.vctTapered lower end, 13.0 x 6.5 cm
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Location Position

Project ID Client

Project

Ground level Borehole ID.

Date Scale

Page Fig.

FileVane type & size

X = 0, Y = 0

282781

0 TY2

09/01/2018 1:100

2/2

TY2.vctTapered lower end, 13.0 x 6.5 cm
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Depth 1.000 [m].

Shear strength = 37.28 [kPa], Max. torque = 39.58 [Nm], Rod friction = 2.30 [Nm]
Angle [deg]

727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Location Position

Project ID Client

Project

Ground level Borehole ID.

Date Scale

Page Fig.

FileVane type & size

X = 0, Y = 0

282781

0 TY2

09/01/2018 1:100

1/1

TY2.vctTapered lower end, 13.0 x 6.5 cm
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Protokoll vingförsök
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Applikationsklass Filnamn sondering Utförd datum Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Vingförsökstyp

Stänger (f) Vingstorlek Djup vattenyta i borrhål

Förborrning (m) Kalibreringskonstant, instr.

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

282781 Hönö Tärnvägen TY2

Bef

-

EVB 0133505 dd 2015 15504

22mm

1m 0,95

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

Liten Mellan

Utskriven brottkurva för varje nivå som PDF

FV1 FV2 FV3 FV4

Ja, se separat protokoll

Stor

Se fältprogram / dagbokSparad med rätt filnamn

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY2_Vb_JF.xlsx
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Protokoll CPT-sondering

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sond nr Filnamn sondering Utförd datum Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Kalibreringskonstant

Filterplacering Sonderingsklass Djup vattenyta i borrhål

Filtertyp Vätska i filter

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)
3m 3m 4,29m 93

505 dd 2015 15504

114mm 3m Bef

J.Forslund

4544

282781 Hönö Tärnvägen TY3

-

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

u1 - i spets

u2 - bakom spets

u3 - bakom friktionshylsa

Ja, se separat protokoll

CPT-1 CPT-2 CPT-3

Sintrat filter-vaccumbeh.
Spaltfilter

Tunn olja
Glycerol

Sparad med rätt filnamn Se fältprogram / dagbok

Glycerol+fett

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY3_Cpt_JF.xlsx
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Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY3

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund

Bef

57mm stift

0m 0m 5,60m 95

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be

sk
riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY3_Jb3_JF.xlsx
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Protokoll störd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Förborrning (m) Neddrivning Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Typ av provtagare Provdiameter (f) Provlängd (m) Utförd datum

Foderrör (m) Foderrör (f) Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

Protokoll Prov Fältklassificering av jordart
nummer enligt SS-EN ISO 14688-1 Anmärkning

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

282781 Hönö Tärnvägen TY3

J.Forslund

lite prov på skr

505 dd 2015 15504

Bef 1,3m uppmätt i foderrör

0-3,0 F sprängsten
3,0-4,0 (gy) sa

-

Djup

82mm 4,0m

Pr
ov

nt
ag

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Skr Sp

Statisk Dynamisk Rotation

Ps K

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY3_Skr_JF.xlsx
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Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY4

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund

Bef

57mm stift

0m 0m 3,67m 95

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be

sk
riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY4_Jb3_JF.xlsx
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Protokoll CPT-sondering

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sond nr Filnamn sondering Utförd datum Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Kalibreringskonstant

Filterplacering Sonderingsklass Djup vattenyta i borrhål

Filtertyp Vätska i filter

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

4544

282781 Hönö Tärnvägen TY5

-

505 dd 2015 15504

Bef

J.Forslund

1m 1m 3,3m 93

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

u1 - i spets

u2 - bakom spets

u3 - bakom friktionshylsa

Ja, se separat protokoll

CPT-1 CPT-2 CPT-3

Sintrat filter-vaccumbeh.
Spaltfilter

Tunn olja
Glycerol

Sparad med rätt filnamn Se fältprogram / dagbok

Glycerol+fett

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY5_Cpt_JL.xlsx
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Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)
0m 0m 3,64m 95

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY5

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund

Bef

57mm stift

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be

sk
riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY5_Jb3_JF.xlsx
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Protokoll störd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Förborrning (m) Neddrivning Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Typ av provtagare Provdiameter (f) Provlängd (m) Utförd datum

Foderrör (m) Foderrör (f) Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

Protokoll Prov Fältklassificering av jordart
nummer enligt SS-EN ISO 14688-1 Anmärkning

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

-

Djup

82mm 3,3m

0,0-2,0 Fmu si Sa
2,0-3,3 (gr) si Sa

282781 Hönö Tärnvägen TY5

J.Forslund

Brun
grå

505 dd 2015 15504

Bef

Pr
ov

nt
ag

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Skr Sp

Statisk Dynamisk Rotation

Ps K

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY5_Skr_JF.xlsx
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Fältprogram / Dagbok
Sida 1(2)

PROJEKTNAMN: FÄLTPROGRAM NR:

PROJEKTNUMMER: BESTÄLLARE:

DATUM: HANDLÄGGARE: Johanna.ljungdahl@tyrens.se

PROVER TILL LABB: TEL. HANDLÄGGARE:

Prio Borrhål Metod
Nivåer / Kommentar från

handläggare
Bedömt
jorddjup

Fält-
ingenjör

Utförd
datum Information från fält

Anm finns
i protokoll

Filnamn
sondering

Väder
sol/mulet/nede

rbörd °C

1 TY1 Skr 3m, oklulärbedömning, Gv-yta? ca < 5 JF 2018-01-08 01m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:1,24m stopp:1,64m fyllnin 1m ca bergsvar Nej TY1.jb3

1 TY2 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5-10 JF 2018-01-09 0-5,5m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:6,0m stopp:6,70m fyllning ca 1,5m bergsvar Nej TY2.jb3
Hfa om friktionsjord mkt block,sten fyllning
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 stopp:5,51m Nej TY2.cpt
(Vb) JF 2018-01-09 1m mkt block i fyllning Nej TY2.vct
(Tr)

1 TY3 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 10 m JF 2018-01-09 0-4,0m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:4,7 stopp 5,6m fyllning 2,2m bergsvar Nej TY3.jb3 s0l + 3 grader
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 foderrör 3m stopp  4,29m Nej TY3.cpt sol - 1
(Vb) Egenskaper Lera?
(Tr)

OBS! Om inget annat anges gäller följande:
Provtagning Grundvatten
Skruv utförs till 3 meters djup. Kontrollera fri grundvattenyta i borrhål.
Kolv utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m GW och PP: Funktionskontroll skall utföras och dokumenteras.
Vb utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m
Sondering
Sondering utförs till fast botten.

1

Öckerö kommun Petter Leyman

Johanna Ljungdahl

010-4523879

2018-01-04

282781

Tärnvägen, Hönö

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\Fältprogram_282781.xlsx
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Fältprogram / Dagbok
Sida 2(2)

PROJEKTNAMN: FÄLTPROGRAM NR:

PROJEKTNUMMER: BESTÄLLARE:

DATUM: HANDLÄGGARE:

PROVER TILL LABB: TEL. HANDLÄGGARE:

Sektion Borrhål Metod
Nivåer / Kommentar från

handläggare
Bedömt
jorddjup

Fält-
ingenjör

Utförd
datum Information från fält

Anm se
protokoll

Filnamn
sondering

Väder
sol/mulet/nede

rbörd °C

1 TY4 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5 m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-09 berg:2,37mstopp:3,67m bergsvar Nej TY4.jb3
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord

1 TY5 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5 m JF 2018-01-09 0-3m Nej
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-09 berg:3,10m stopp:3,60m bergsvar Nej TY5.jb3
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 stopp:3,3m Nej TY5.cpt

2 TY6 Skr 3m, oklulärbedömning, Gv-yta? ca 5 m
JB-tot Bergnivå

OBS eventuellt svårtillgänlig terräng
mindre träd/buskar kan behöva sågas ner

Eventuellt får punkten flyttas

OBS! Om inget annat anges gäller följande:
Provtagning Grundvatten
Skruv utförs till 3 meters djup. Kontrollera fri grundvattenyta i borrhål.
Kolv utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m GW och PP: Funktionskontroll skall utföras och dokumenteras.
Vb utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m
Sondering
Sondering utförs till fast botten.

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\Fältprogram_282781.xlsx
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CPT-sond nr:

Kalibreringsprotokoll

Utförda undersökningspunkter

ID Metod Djup
Provtagnings-
protokoll

Filnamn
sondering

Grundvatten-
installation

TY7 JBT 5,2

CPT-U 5,405

TY8 JBT 10,26

CPT-U 2,2

Filnamn - digital samlingsfil Signatur - fältingenjör Blad nummer

Röjning, hinder mm -

Reparation -

Anmärkning

Markägarkontakter -

Kabelutsättning -

Markskador -

Förändringar av undersökningsprogrammet

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information mm

Tid / Kommentar

2 Plus

Nicklas Victor 2018-03-12

Borrvagn Sonderingsutrustning Dragfordon

604 5121 350

Väder Lufttemperatur mm

Tärnvägen Hönö 282781
FÄLTDAGBOK

Fältingenjör Övriga personer i fält Datum

Sol Mulet Dimma Regn Snö Hagel

CPT

Vb

Vagn

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/Dagbok 2018-03-12
Utskrivet: 2018-03-19 13:21

.
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CPT-sond nr:

Kalibreringsprotokoll

Utförda undersökningspunkter

ID Metod Djup
Provtagnings-
protokoll

Filnamn
sondering

Grundvatten-
installation

TY8A CPT-U 9,16

TY6 JBT 4,65

CPT-U 4,34

TY9 TR 3,56

CPT-U 2,032

Filnamn - digital samlingsfil Signatur - fältingenjör Blad nummer

Röjning, hinder mm -

Reparation -

Anmärkning

Markägarkontakter -

Kabelutsättning -

Markskador -

Förändringar av undersökningsprogrammet

Miljötekniska observationer, övrig kvalitetsviktig information mm

Tid / Kommentar

2 Plus

Nicklas Victor 2018-03-13

Borrvagn Sonderingsutrustning Dragfordon

604 5121 350

Väder Lufttemperatur mm

Tärnvägen Hönö 282781
FÄLTDAGBOK

Fältingenjör Övriga personer i fält Datum

Sol Mulet Dimma Regn Snö Hagel

CPT

Vb

Vagn

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/Dagbok 2018-03-13
Utskrivet: 2018-03-19 13:22
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282781
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

SKR TY6

Foderrör (ɸ mm) Metod

RH90 Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 1,1

Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 1,60 Mg:sagrboco

1,60 - 1,90 lost sample

1,90 - 2,20 grGy

2,20 - 2,60 Gy (sa)

2,60 - 3,00 Gy Seashell

3,00 - 4,10 (grgy)siSa Seashell

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Tärnvägen Hönö

Fältingenjör Datum

Nicklas/Victor 2018-03-13

3,2 NJ

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

72

4

Förborrning (m) Neddrivning

Djup (m) u my Provnummer

1

2

3

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/SKR TY6
Utskrivet: 2018-03-19 13:23
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282781
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

SKR TY7

Foderrör (ɸ mm) Metod

RH90 Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 Rasat igen

Stoppkod

92

Protokoll

Fältklassificering enligt
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 3,20 Mg:sagrboco

3,20 - 3,40 Lost sample

3,40 - 4,00 (gr)gysiSa Seashell

4,00 - 4,60 Lost sample

4,60 - 4,80 (grsi)Sa Seashell

4,80 - 5,00 (grsa)siCl

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

3

Förborrning (m) Neddrivning

Djup (m) u my Provnummer

1

2

5,2 NJ

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

72

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Tärnvägen Hönö

Fältingenjör Datum

Nicklas/Victor 2018-03-12

Statisk Dynamisk Rotation

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/SKR TY7
Utskrivet: 2018-03-19 13:22
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282781
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

SKR TY8

Foderrör (ɸ mm) Metod

RH90 Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 1,1

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 3.05 Mg:sagrboco

3.05 - 3,50 Gy

3,50 - 3,90 gysiSa Seashell

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Tärnvägen Hönö

Fältingenjör Datum

Nicklas/Victor 2018-03-13

3,1 NJ

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

72

Förborrning (m) Neddrivning

Djup (m) u my Provnummer

1

2

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/SKR TY8
Utskrivet: 2018-03-19 13:23

.
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282781
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

SKR TY9

Foderrör (ɸ mm) Metod

RH90 Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 Rasat igen

Stoppkod

92

Protokoll

Fältklassificering enligt
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,40 Mg:hugrsa

0,40 - 1,40 saPt

1,40 - 2,10 dyPt

2,10 - 2,70 Sa pt

2,70 - 3,00 sasiCl

3,00 - 3,50 Sa

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

6

Förborrning (m) Neddrivning

Djup (m) u my Provnummer

1

2

3

4

5

NJ

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

72

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Tärnvägen Hönö

Fältingenjör Datum

Nicklas/Victor 2018-03-13

Statisk Dynamisk Rotation

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/SKR TY9
Utskrivet: 2018-03-19 13:24

.
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 15504

Sign.

Kogersida: Ventilsida:

Faktor K1: 0,99 Faktor K1: 1,00

Faktor K2: 0,005 Faktor K2: 0,000

Kraftkonstant: 1,04

Kraftkonstant: 1,04

Maxkraft: 38,21

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

 

Kompenserat vridmoment

Kraftgivare 0-1 kN

Kraftgivare 0-50 kN

Kalibrerad av:

15504

2017-12-12

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Vridmoment kraft

Richard Trygg
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 15504

15504
2017-12-12

G78496

Kraftkonstant: 1,04

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

0,100 0,114 -0,014 -14,400

0,200 0,208 -0,008 -4,000

0,300 0,302 -0,002 -0,533

0,400 0,406 -0,006 -1,400

0,500 0,499 0,001 0,160

0,600 0,603 -0,003 -0,533

0,700 0,707 -0,007 -1,029

0,800 0,811 -0,011 -1,400

0,900 0,894 0,006 0,622

1,000 0,988 0,012 1,200

Bandvagn nr:

Referensgivare:

Richard TryggKalibrerad av:
OBS! Släng detta 

blad; 0-1 kN är ej 

kalibrerat.

Kraftgivare 0 - 1 kN

Datum för kalibrering:

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

K
ra

ft
 (

kN
)

Referens (kN)

Kraftgivare 0 - 1 kN

Kraft kN

Referens kN
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 15504

15504

2017-12-12

G78496

Kraftkonstant: 1,04 Maxkraft: 38,210

Referens Kraft Differens Noggrannhet

kN kN kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

1,000 0,988 0,012 1,200

2,000 1,997 0,003 0,160

4,000 3,962 0,038 0,940

6,000 5,949 0,051 0,853

8,000 7,935 0,065 0,810

10,000 9,922 0,078 0,784

15,000 14,882 0,118 0,784

20,000 19,874 0,126 0,628

25,000 24,898 0,102 0,410

30,000 29,858 0,142 0,472

35,000 34,902 0,098 0,279

38,300 38,210 0,090 0,236

    

    

    

    

    

    

    

    

Bandvagn nr:

Kraftgivare 0 - 50 kN

Datum för kalibrering:

Kalibrerad av:

Referensgivare:

OBS! Släng detta 

blad; 0-50 kN är ej 

kalibrerat.

Richard Trygg

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

K
ra

ft
 (

kN
)

Referens (kN)

Kraftgivare 0 - 50 kN

Kraft kN Referens kN
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 15504

Vridtryck

15504

2017-12-12

0

Referens Vridtryck Differens Noggrannhet

Mpa Mpa kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,100 -0,100 -5,000

4,000 4,100 -0,100 -2,500

6,000 6,200 -0,200 -3,333

8,000 8,100 -0,100 -1,250

10,000 10,100 -0,100 -1,000

12,000 12,200 -0,200 -1,667

14,000 14,200 -0,200 -1,429

16,000 16,200 -0,200 -1,250

18,000 18,200 -0,200 -1,111

20,000 20,100 -0,100 -0,500

Richard Trygg

Referensgivare:

OBS! Släng detta 

blad; vridtryck är ej 

kalibrerat.

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Kalibrerad av:

Tryckgivare 25 MPa

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

A
vl

äs
t 

vä
rd

e 
(M

P
a)

Referens (MPa)

Vridtryck

Referensgivare:

Avläst värde:
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 15504

Hammartryck

15504

2017-12-12

0

Referens Hammartryck Differens Noggrannhet

Mpa Mpa kN %

0,000 0,000 0,000 0,000

2,000 2,200 -0,200 -10,000

4,000 4,200 -0,200 -5,000

6,000 6,300 -0,300 -5,000

8,000 8,300 -0,300 -3,750

10,000 10,200 -0,200 -2,000

12,000 12,200 -0,200 -1,667

14,000 14,200 -0,200 -1,429

Tryckgivare 25 MPa

Richard Trygg

Referensgivare:

Datum för kalibrering:

Kalibrerad av:

OBS! Släng detta 

blad; hammartryck 

är ej kalibrerat.

Bandvagn nr:

0,000

5,000

10,000

15,000

0,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

H
am

m
ar

tr
yc

k 
(M

P
a)

Referens (MPa)

Hammartryck

Referens

Hammartryck
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 15504

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

Bandvagn nr:

Kalibrerad av:

15504

Djupmätare och H/V-givare

Richard Trygg

Datum för kalibrering: 2017-12-12
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Göteborg:2017-12-29

Page 1 of 8
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Test Class: ISO 0

Applied Load
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 MPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000
0,8050,806 0,001 0,0000,0000,124
1,5991,600 0,001 0,0000,0000,062
2,4012,402 0,001 0,0000,0000,041
3,2043,205 0,001 0,0000,0000,031
4,0054,005 0,000 0,0000,0000,000
4,8054,806 0,001 -0,0010,0000,020
5,6055,605 0,000 -0,0010,0000,000
6,4006,398 -0,002 -0,0010,000-0,031
7,1997,199 0,000 -0,0010,0000,000
8,0008,000 0,000 0,0000,0000,000
7,2037,201 -0,002 -0,0010,000-0,027
6,4026,400 -0,002 -0,0010,000-0,031
5,6025,600 -0,002 0,0000,000-0,035
4,8014,797 -0,004 -0,0010,000-0,083
4,0044,000 -0,004 0,0000,000-0,100
3,2033,201 -0,002 0,0000,000-0,062
2,3972,397 0,000 0,0000,0000,000
1,5971,597 0,000 0,0000,0000,000
0,8000,801 0,001 0,0000,0000,124
0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000

2 of 8
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Test Class: ISO 0

Ref
MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

0,0000,000 0,000 0,0000,0000,000
0,0030,052 0,718 0,0000,0000,052
0,0030,100 0,673 0,0000,0000,100
0,0060,150 0,583 0,0000,0000,149
0,0060,204 0,385 0,0000,1880,204
0,0080,251 0,311 0,0000,1230,251
0,0070,302 -0,087 0,000-0,0280,302
0,0090,350 -0,160 0,000-0,0450,351
0,0090,401 -0,183 0,000-0,0450,401
0,0110,451 -0,196 0,000-0,0430,451
0,0120,502 -0,318 0,000-0,0630,502
0,0080,452 -0,635 0,000-0,1400,452
0,0060,401 -0,844 0,000-0,2090,402
0,0050,351 -0,906 0,000-0,2570,352
0,0030,301 -0,985 0,000-0,3250,302
0,0010,251 -0,967 0,000-0,3830,252
0,0000,200 -0,887 0,000-0,4400,201
0,0000,150 -0,715 0,0000,0000,150
0,0000,101 -0,496 0,0000,0000,102
-0,0010,052 -0,200 0,0000,0000,052
-0,0020,000 -0,160 0,0000,0000,000

Page 3 of 8
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Test Class: ISO 0

Test Class: ISO 0

Appl. Press
   MPa

PointRes.
 MPa

Accuracy 
%/MV

Difference
 KPa

Friction
MPa

PorePress
 MPa

Area Factor
 A = PR/PP

Area Factor
 B = LF/PP

0,0000,000 0,1000,000 0,0000,000
0,0790,100 -0,1710,100 0,0000,000 0,790 0,000
0,1600,201 0,2770,201 0,0000,137 0,796 0,000
0,2390,300 0,3720,300 0,0000,124 0,796 0,000
0,3200,400 0,2500,399 0,0000,062 0,802 0,000
0,4040,499 -1,1490,500 0,001-0,229 0,808 0,002
0,4870,598 -0,1120,598 0,001-0,018 0,814 0,001
0,5730,700 -0,5270,700 0,001-0,075 0,818 0,001
0,6590,800 -0,6580,801 0,001-0,082 0,822 0,001
0,7440,900 -0,8260,901 0,001-0,091 0,825 0,001
0,8311,003 -1,1801,004 0,001-0,117 0,827 0,001
0,7470,902 -0,5730,903 0,001-0,063 0,827 0,001
0,6630,802 0,1630,801 0,0010,020 0,827 0,001
0,5810,703 0,5820,702 0,0010,082 0,827 0,001
0,4960,601 0,9180,600 0,0010,152 0,826 0,001
0,4140,501 0,8680,500 0,0000,173 0,828 0,000
0,3300,400 0,6730,400 0,0000,168 0,825 0,000
0,2460,298 0,5200,298 0,0000,174 0,825 0,000
0,1640,200 0,6070,199 0,0000,000 0,824 0,000
0,0830,101 -0,6620,102 0,0000,000 0,813 0,000
-0,0010,000 0,1000,000 0,0000,000

Page 4 of 8
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Appl. Incin.
   Deg

 Y-
Deg

 Y+
Deg

 X-
Deg

Diff X+
 Deg

 X+
Deg

Diff X-
 Deg

Diff Y+
 Deg

Diff Y-
 Deg

 0,18 0,00  0,02 0,02 -0,02 0,02 -0,02 -0,02 -0,18
 1,13 1,00  1,03 1,08 -0,08 0,98 -0,03  0,02 -0,13
 2,07 2,00  2,04 2,12 -0,12 1,91 -0,04  0,09 -0,07
 3,08 3,00  3,02 3,01 -0,01 2,84 -0,02  0,16 -0,08
 4,20 4,00  4,43 4,04 -0,04 3,79 -0,43  0,21 -0,20
 5,01 5,00  5,02 5,14 -0,14 4,87 -0,02  0,13 -0,01
 6,04 6,00  6,09 6,01 -0,01 5,90 -0,09  0,10 -0,04
 6,95 7,00  7,14 7,13 -0,13 6,89 -0,14  0,11  0,05
 7,93 8,00  8,05 8,12 -0,12 7,79 -0,05  0,21  0,07
 9,00 9,00  9,15 9,17 -0,17 8,91 -0,15  0,09  0,00
 9,9710,00 10,2610,30 -0,30 9,84 -0,26  0,16  0,03
10,8711,00 11,1511,10 -0,1010,90 -0,15  0,10  0,13
11,8912,00 12,3112,18 -0,1811,83 -0,31  0,17  0,11
12,8913,00 13,2513,13 -0,1312,80 -0,25  0,20  0,11
13,9014,00 14,3314,21 -0,2113,70 -0,33  0,30  0,10
14,9215,00 15,3215,22 -0,2214,80 -0,32  0,20  0,08
15,9016,00 16,2316,28 -0,2815,80 -0,23  0,20  0,10
16,8417,00 17,3117,25 -0,2516,72 -0,31  0,28  0,16
17,8018,00 18,4818,29 -0,2917,81 -0,48  0,19  0,20
18,8719,00 19,4319,37 -0,3718,84 -0,43  0,16  0,13
19,8020,00 20,4420,31 -0,3119,76 -0,44  0,24  0,20

Page 5 of 8
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Ingenjörsfirman Geotech AB +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se 

Datavägen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.  

SE-436 32 ASKIM, Sweden   SE556098559901 

GOTHENBURG        
 

 
CALIBRATION CERTIFICATE FOR ELECTRICAL VANE INSTRUMENT 
 

 
 
                                 
 

 

     
Calibration code:  1,09 Output torque/Measured torque (Nm/Nm). 
                                                             The best fit values in the table underneath are 

recorded with this code.  

 
Applied Torque Clockwise loading 

(Nm) 
Anticlockwise loading 

(Nm) (kpm) (Nm)* 
10.19 10 9,99 9,52 
20.38 20 19,98 19,46 
30.57 30 30,05 29,52 
40.76 40 40,11 39,57 
50.95 50 50,17 49,69 
61.14 60 60,21 59,73 
71.33 70 70,25 69,85 
81.52 80 80,28 79,93 
91.71 90 90,24 89,99 

101.90 100 100,26 100,26 
 Σ = 550 TOTAL/550=1,0028 TOTAL/550=0,9955 

* with 1 Nm = 1.019 kpm 
 
Parameters in the *.vib vane test acquisition files: 
Angle resolution (AA parameter):         0.5 degree 
Time resolution (AD parameter):  1 second 
Torque resolution (AB parameter):        0.03 Nm (12 bit resolution over a 100 Nm range) 
Torque range:                            100 Nm 
 
The measured torque is converted into a shearing force, as follows: 
Shear force (kPa) = Applied torque (Nm) x Vane constant (kPa/Nm) 
 
Vanes with tapered lower end: 

Vane number: 1 = 110 x 50 mm; Vane constant = 2.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-200 kPa 
Vane number: 2 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 
Vane number: 3 = 172 x 80 mm; Vane constant = 0.5 kPa/Nm; Shearing range = 0-50 kPa 
 
Vanes with rectangular cross-section: 

Vane number: 11 = 100 x 50 mm; Vane constant = 2.2 kPa/Nm; Shearing range = 0-220 kPa 
Vane number: 10 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 
     

2017-09-29 

Electrical vane instrument number: EVB-0133 

Date of calibration:    2017-09-29 

Operator Christoffer Hurtig .………………………….. 
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43932 ONSALA Uppdragsnummer

Tel. 0704674666
Tel. 0708530383 Borrhål

Fältundersökning gjord

magnus.salmi@labtek.se Labbundersökning gjord

m.u.my. 2m uppmätt på skr

0.0

0.1
0.1

107 134
2.0
2.0

148 152
3.0
3.0

37
4.0
4.0

32
5.5

Magnus Salmi
Peter Hedborg

Utfört av

Granskad av

Grå svagt sandig GYTTJA 
(dytorv)

Grå gyttjig siltig SAND, inslag av 
skalrester

Grå grusig siltig SAND, inslag av 
skalrester

Naturlig 

Vattenkvot 

W N  (%)

peter.hedborg@labtek.se

Mull (enligt fältgeotekniker)

Gråbeige GYTTJA, silt och sand 
skikt

2018-01-09
2018-01-13

Sekt./BH 

Djup (m)

Benämning Konflyt 

gräns     

W L (%)

Plasticitet

sgräns     

W P (%)

Sammanställning av Laboratorieundersökningar 2018

SKRUV PROVER
Projekt

Hönö Tärnvägen
Tyréns
282781

Uppdragsledare Johanna Ljungdahl
TY2

BeställareMadängsvägen 11
PM LABTEK AB
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43932 ONSALA Uppdragsnummer

Tel. 0704674666
Tel. 0708530383 Borrhål

Fältundersökning gjord

magnus.salmi@labtek.se Labbundersökning gjord

m.u.my. 1.3m mätt i foderrör

0.0

3.0
3.0

58 55
4.0

Magnus Salmi
Peter Hedborg

Utfört av

Granskad av

Naturlig 

Vattenkvot 

W N  (%)

peter.hedborg@labtek.se

FYLLE sprängsten (enligt 
fältgeotekniker)

Grå gyttjig siltig SAND,inslag av 
grus och skal

2018-01-09
2018-01-13

Sekt./BH 

Djup (m)

Benämning Konflyt 

gräns     

W L (%)

Plasticitet

sgräns     

W P (%)

Sammanställning av Laboratorieundersökningar 2018

SKRUV PROVER
Projekt

Hönö Tärnvägen
Tyrens
282781

Uppdragsledare Johanna Ljungdahl
TY3

BeställareMadängsvägen 11
PM LABTEK AB
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43932 ONSALA Uppdragsnummer

Tel. 0704674666
Tel. 0708530383 Borrhål

Fältundersökning gjord

magnus.salmi@labtek.se Labbundersökning gjord

m.u.my. 3.3m

0.0
152

2.0
2.0

23
3.3

Magnus Salmi
Peter Hedborg

Uppdragsledare Johanna Ljungdahl
TY5

BeställareMadängsvägen 11
PM LABTEK AB

Konflyt 

gräns     

W L (%)

Plasticitet

sgräns     

W P (%)

Sammanställning av Laboratorieundersökningar 2018

SKRUV PROVER
Projekt

Hönö Tärnvägen
Tyrens
282781

peter.hedborg@labtek.se

FYLLE Beige blandning siltig 
sandig torv(Organisk material)

Grå siltig  SAND,inslag av grus

2018-01-09
2018-01-13

Sekt./BH 

Djup (m)

Benämning

Utfört av

Granskad av

Naturlig 

Vattenkvot 

W N  (%)
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PM Labtek

2018-03-12 &13 Nicklas/ Victor 2018-03-20 Tony Axelsson

Sektion/   borrhål 
Djup/nivå

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp enl. 
tab. 5.1.1 

TK Geo 13 Anm

TY6
0.0-1.6 Enl. Fältprotokoll
1.6-1.9 Enl. Fältprotokoll
1.9-2.2 Enl. Fältprotokoll
2.2-2.6 112
2.6-3.0 118 136
3.0-4.1 18

TY7
0.0-3.2 Enl. Fältprotokoll
3.2-3.4 Enl. Fältprotokoll
3.4-4.0 23
4.0-4.6 Enl. Fältprotokoll
4.6-4.8 16
4.8-5.0 32

TY8
0.0-3.05 Enl. Fältprotokoll
3.05-3.5 108 138
3.5-3.9 25

TY9
0.0-0.4 Enl. Fältprotokoll
0.4-1.4 Enl. Fältprotokoll
1.4-2.1 177
2.1-2.7 24
2.7-3.0 29
3.0-3.5 Enl. Fältprotokoll

Uppmätt vy i bh: Rasat igen (180312)
Mg:sagrboco 

Grå siltig SAND,inslag av ler och skal

lost sample
grusig GYTTJA
Grå ngt sandig GYTTJA,inslag av skal
Grågrön GYTTJA

Benämning

Uppmätt vy i bh: 1.1mumy (180313)
Mg:sagrboco 

Grå gyttjig SAND

lost sample
Grå ngt gyttjig siltig SKALSAND

Grå sandig siltig LERA
SAND

Uppmätt vy i bh: Rasat igen (180313)
MG:hugrsa 

Mg:sagrboco 

lost sample

sandig GYTTJA
Brun sandig GYTTJA

Grå siltig SAND skalrester
Grå sandig siltig LERA 

Grå gyttjig siltig SAND, skalrester
Grå GYTTJA

Uppmätt vy i bh: 1.1 mumy (180313)
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

2,00 m
2,00 m
5,50 m
2,00 m
my
1,17 m

Hu, Gy
Normal
Glycerol
J.Forslund
Geotech 505

Djup  (m)

Hönö
TY2
2018-01-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4544
2017-12-22
0,837
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

249,50
248,70

-0,80

122,90
123,50

0,60

2,88
2,86

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00
3,00
4,70

2,00
3,00
4,70
5,50

Densitet
(ton/m3)

1,40
1,40
1,70
1,70

1,40
0,55
0,55

Gy

siSa

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY2.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY2
2018-01-09

2018-03-27
O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY2.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
1,17 m
Hu, Gy
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 505
Sond nr 4544

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Borrhål
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Hönö
TY2
2018-01-09
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

3,00 m
3,00 m
4,28 m
1,30 m
my
1,17 m

Normal
Glycerol
J.Forslund
Geotech 505

Djup  (m)

Hönö
TY3
2018-01-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4544
2017-12-22
0,837
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,30

Datum

247,00
247,70

0,70

122,40
121,60

-0,80

2,87
2,88
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
3,00

3,00
3,60

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,70 0,55 Sa

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY3.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY3
2018-01-09

2018-03-27
O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY3.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
1,17 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 505
Sond nr 4544

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

1,00 m
1,00 m
3,34 m
0,00 m
my
3,45 m

Normal
Glycerol
J.Forslund
Geotech 505

Djup  (m)

Hönö
TY5
2018-01-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4544
2017-02-13
0,803
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,00

Datum

248,10
248,20

0,10

121,50
121,20

-0,30

2,88
2,86

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

1,00
2,00

Densitet
(ton/m3)

1,10
0,50 P Med

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY5.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY5.CPW
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Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 505
Sond nr 4544

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Utvärderare
Datum för utvärdering

J.Ljungdahl
2018-01-15

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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J.Ljungdahl
2018-01-15

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

1,60 m
1,60 m
4,34 m
1,10 m
my
1,53 m

Fyllning
Normal
Glycerol
N. Andersson
Geotech 604

Djup  (m)

Hönö
TY6
2018-03-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5121
2017-12-01
0,810
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,10

Datum

236,30
236,50

0,20

119,10
118,50

-0,60

7,82
7,82
0,00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,60
1,90
2,20
2,60

1,60
1,90
2,20
2,60
5,00

Densitet
(ton/m3)

1,50
1,50

1,40
1,40
0,55

Fyllning sa gr bl
Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY6.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Vätska i filter
Borrpunktens koord.
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Sond nr 5121

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27
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Datum
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Anmärkning
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Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27
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0.810
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Inre friktion Oc
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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R-GEO 

1. PROJEKTNAMN OCH LITTERA 
Översiktlig geoteknisk undersökning inför nybyggnation,                                                  Littera:109-126 
Pinan industriområde, Tärnvägen  
Öckerö kommun                                                                     
2. BESTÄLLARE 
VA-Enheten 
Peder Falck 
Box 1035 
453 90 Öckerö 
3.OMFATTNING 
Utredningens syfte är att klargöra markförhållandena inför nybyggnation 
4.UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGAR 
Kartunderlag tillhandahållet av beställaren 
5.TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
6.FÄLTARBETE                                                                                                                                            
 
6.1   Geotekniska undersökningar                                                                                                                  Datum; 2009-07-02 

 
o Trycksondering i 2 punkter 
o Slagsondering i 1 punkt 
o Upptagning av störda jordprover (skruvprovtagning) i 1 punkt 
o Grävning av provgrop i 1 punkt 
o Vingsondering i 1 punkt 
o Laboratorieundersökning av upptagna jordprover 
o 3 jordprover har sänts till Eurofins (ackrediterat laboratorium) för analys av alifater, aromater 

och tungmetaller 
 
6.2 Koordinat- och höjdsystem 
 
Sonderingspunkterna samt vissa markhöjder är inmätta med GPS, understödd av SWEPO:s fasta 
referenssystem.  
 
Höjdsystem: RH 70 
Koordinatsystem: Göteborgs  
 
6.3 
Utfört månad och år; 
juli 2009 

Fälttekniker; 
Ingemar Pedersen 

 

7. KOMMENTARER 
Försök till sondering har utförts i ett 10-tal punkter, se ritning G-1 109-126. 
 
Trycksondering har utförts i punkt 1 och 2.  
Sonderingsstopp har vid trycksondering erhållits som stopp i morän ca 2,5 meter under markytan i 
punkt 1 och ca 6 meter under markytan i punkt 2.  
 
Slagsondering utfördes i punkt 2. Sonderingsstopp erhölls ca 9,5 meter under markytan och 
registrerades som stopp mot sten block eller berg. 
 
Skruvprovtagning, störd provtagning, har utförts i undersökningspunkt 2 ca 0,0-5,0 meter under 
markytan. För mer detaljerad information, avseende jordarter, hänvisas till bilaga 2 109-126. 
 
Uppmätta skjuvhållfasthetsvärden, se vingsonderingsdiagram ritning G-2 109-126, varierar mellan ca 
9-48 kPa 1-5 meter under befintlig markyta i sonderingspunkten 2.  
 
En provgrop grävdes i punkt PG11, se ritning G-1- och G-2 109-126. 
För mer detaljerad beskrivning av jordarterna i provgropen, se bilaga 2 109-126. 
 
8.ANSVARIG 
Thomas Östergren 

HANDLÄGGARE: 
Cecilia Ahl 
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Projekt: Pinan industriområde, Tärnvägen, Öckerö kommun Bilaga 2
Projektnummer: 109-126
Datum:
Utförd av: Cecilia Ahl

Borrhål Provtagn.- 
nivå

Provtag.-
metod

Jordart Vattenyta 
mumy

Vatten-
kvot %

Tjälfarlig.- 
klass

Konflyt-
gräns (%)

2 0,0-0,2 Skr MULLJORD
0,2-1,0 Gråbrun något sandig siltig  GYTTJA, vass, lukt 129

2009-07-02

0,2-1,0 Gråbrun något sandig siltig  GYTTJA, vass, lukt 129
1,0-2,4 Gråbrun sandig siltig GYTTJA, vass, lukt 113
2,4-3,0 Grå siltig SAND, skal 25
3,0-4,0 Grå siltig SAND, skal 29
4,0-5,0 Grå sandig lerig SILT, skal 34

PG 11 0,0-2,0 Grävd Brun siltig FINSAND, vass, rötter, plast, sten/ block 0,1-1 m3 10
2,0-2,5 GYTTJA

TELLSTEDT I GÖTEBORG AB
Varbergsgatan 12A
412 65 GÖTEBORG
Tel 031-723 73 00. Fax 031-335 81 09 E-post info@tellstedt.se
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SAMMANFATTNING 

Öckerö kommun arbetar med en ny detaljplan för ett delområde inom Tärnvägens 

industriområde på Hönö. Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är 

att åstadkomma industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning 

av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa 

förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny 

lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet. 

 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Öckerö kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning 

inom delar av fastigheterna Heden 1:229 och Heden 1:300. Undersökningens syfte är att utreda 

föroreningssituationen inom detaljplaneområdet.  

Uppdraget omfattar framtagning av en provtagningsplan för en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning samt provtagning och analys av jord och grundvatten. Uppdraget omfattar 

även att utifrån resultatet av fältundersökning och laboratorieanalyser göra en bedömning av 

föroreningssituationen samt redovisa resultatet i en rapport.  

Den miljötekniska undersökningen som genomförts innefattar provtagning av jord och vatten. 

Jordprover togs från fem provgropar utförda med grävmaskin samt att ett grundvattenrör 

installerades och provtogs. Laboratorieanalyser har gjorts av totalt fem jordprover och ett 

grundvattenprov.  

Analysresultaten av jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), och där riktvärden för MKM 

bedöms som tillämpliga som bedömningsgrund för planområdet.  

 

Resultaten visar att de jordprover som tagits ut i den östra delen av området innehåller både 

metaller och oljeförorening i halter över gällande riktvärden för KM. Det är framförallt metallerna 

koppar och zink samt tyngre alifater som påträffats. Inget av analyserade ämnen översteg 

gällande riktvärden för MKM.  

 

Resultatet av utförd laboratorieanalys för metaller i vatten visar på mycket hög halt av zink och 

nickel samt måttliga halter av arsenik i grundvattnet. Övriga metaller har uppmätts i låga till 

mycket låga halter. Laboratorieanalysen har utförts på filtrerade prover vilket medför att 

uppmätta metallhalter finns i löst form i grundvattnet. 

 

Vid analys av organiska ämnen i grundvattnet påträffades inga alifater och aromater över 

analysmetodens detektionsgräns. Även analys av flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) har utförts 

på grundvatten och inget ämne påträffades i halter över detektionsgräns. Uppmätta halter av 

PAH-H överskrider SPI:s rekommendationsvärden för ytvatten. 

 

I den västra delen av planområdet har ingen markförorening påträffats i nu undersökta punkter. 

Marken i den östra delen av planområdet innehåller halter av både organiska ämnen och 

metaller över gällande riktvärden för KM. Uppmätta halter utgör ingen risk för planerad 

verksamhet med mindre industri eller handel. Vid kommande exploatering av området kommer 

delar av området asfalteras. Med hårdgjorda ytor minskar riskerna för både kontakt med jord  

och för spridning av markbundna ämnen genom infiltration. I samband med en kommande 

entreprenad ska eventuella överskottsmassor från området hanteras som förorenade och ska 

transporteras och omhändertas på ett riktigt sätt utifrån påträffade halter. 

 

Då föroreningar även påträffats som lösta föroreningar i grundvatten behöver åtgärder vidtas för 

eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad. Länshållningsvatten behöver troligen 

passera något sedimentationssteg och eventuell rening innan det får släppas ut då området 

ligger i direkt anslutning till havet. 
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1 BAKGRUND 

Öckerö kommun arbetar med en ny detaljplan för ett delområde inom Tärnvägens 

industriområde på Hönö. Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är 

att åstadkomma industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning 

av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. 

 

Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering 

genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för 

kollektivtrafikfordon inom planområdet. 

 

Det har i ett tidigare skede utförts en geoteknisk undersökning och en miljöteknisk 

undersökning på del av fastigheten. Undersökningarna behöver kompletteras för att kunna 

utgöra ett underlag i samrådsprocessen. 

 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Öckerö kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning 

inom delar av fastigheterna Heden 1:229 och Heden 1:300. Undersökningens syfte är att utreda 

föroreningssituationen inom detaljplaneområdet.  

Uppdraget omfattar framtagning av en provtagningsplan för en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning samt provtagning och analys av jord och grundvatten. Uppdraget omfattar 

även att utifrån resultatet av fältundersökning och laboratorieanalyser göra en bedömning av 

föroreningssituationen samt redovisa resultatet i rapport. 

2 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Det har i ett tidigare skede utförts två provpunkter med avseende på miljöprovtagning inom den 

västra delen av området (Tellstedt 2009). Proverna togs ut som samlingsprover för hela den 

provtagna jordprofilen, 1,0-5,0 meter och 0-2,0 meter. Två prover skickades till laboratorium för 

analys med avseende på petroleumämnen, PAH och metaller. Inget av analyserade ämnen 

uppmättes i halter över riktvärden för känslig markanvändning (KM). 

3 OMRÅDESBESKRIVNING  

Fastigheterna Heden 1:229 och Heden 1:300 är belägna norr om Göteborgsvägen strax efter 

färjeläget på Hönös östra sida, Öckerö kommun, se figur 1. Det rödmarkerade området i figur 1 

motsvarar undersökningsområdet. Fastigheterna ägs idag av Öckerö kommun och en 

planprocess pågår där Öckerö kommun upprättar en detaljplan för lättare industri och handel på 

aktuella fastigheter.  

 

Området består i huvudsak av naturmark med buskvegetation och mindre träd. I väster mot 

havsviken är marken låglänt och bitvis lite sank. Stora delar av undersökningsområdet består av 

berg. I den östra delen av området har marken fyllts ut och enligt uppgift har avloppsslam lagts 

ut som växtskikt. Grönområdet i öster har tydliga spår av motortrafik, typ motorcross.  

 

Inom aktuellt område har det inte bedrivits någon tidigare verksamhet. Det finns andra 

industriverksamheter norr om Tärnvägen samt väg 155 åt söder, se figur 2. Planerad verksamhet 

kommer att anläggas i ett kustområde i direkt anslutning till havet, Stora Kalvsund, och 

grundområden.  

 



 

 

 

 

Figur 1. Flygfoto över Pinan, Hönö, med aktuellt undersökningsområde markerad i rött 

©Lantmäteriet/Metria från eniro.se. 

 

 

Figur 2. Flygfoto och historisk karta 1955-1967 och 2011-2014 (källa: www.eniro.se 2018-04-12). 

Enligt jordartskartan (SGU) utgörs planområdet av kalt berg och grusigt svallsediment.  

 

3.1 KÄNSLIGHET OCH SKYDDSVÄRDE 

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till ett industriområde. Den nya detaljplanen innebär att 

verksamhet med lättare industri och handel kommer bedrivas på fastigheterna. Framtida 

verksamhet innebär att yrkesverksamma vistas i området och kan exponeras under arbetstid. 

Verksamhetens besökare kan utgöras av både barn och vuxna som under begränsad tid vistas 

på området. Markytan kommer bitvis att hårdgöras och grundvattnet i området används inte och 

planeras inte att användas för dricksvatten. Känsligheten för mark och grundvatten bedöms 

totalt som måttlig.  



 

 

 
  

Den planerade verksamheten ligger vid strandlinjen. Vattenområdet runt fastigheterna omfattas 

av strandskydd och i anslutning till området finns ett större grundområde med mjukbotten som 

bland annat utgör födosöksplats för fåglar och troligen föryngringsområde för fisk.  

Den nuvarande klassningen för vattenförekomsten är måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är 

god ekologisk status till 2021. Lokaliseringen nära färjeläget innebär att transporterna till 

området inte bedöms öka i omfattning jämfört med idag.  

Verksamhetens lokalisering i ett industri- och handelsområde ger förutsättningar för små 

störningar för närboende. Lokaliseringen kan dock medföra krav på skyddsåtgärder för att inte 

vattenförekomsten ska påverkas negativt.  

Markområdet ligger avskuret från övriga naturområden av angränsande industri och väg 155.  

Värdet som rekreationsområde bör vara begränsat. Vattenområdet runt fastigheterna omfattas 

av strandskydd och ett större grundområde utgör en betydelsefull miljö för fåglar och fiskar. 

Skyddsvärdet bedöms litet till måttligt för mark och grundvatten. 

 

4 FÖRORENINGAR 

Inom detaljplaneområdet finns inga potentiellt förorenade områden registrerade i EBH-stödet 

(Länsstyrelsens databas för förorenade områden). Området är utfyllt av okända fyllnadsmassor. 

Vanligt förekommande föroreningar i fyllnadsmaterial är metaller och organiska föroreningar 

som exempelvis PAH.  

4.1 EGENSKAPER HOS FÖRORENINGAR 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ett samlingsnamn för en mängd ämnen bestående av 

minst två sammansatta aromatiska ringar (bensenringar). De uppkommer främst vid ofullständig 

förbränning av organiskt material och ingår i bl.a. tjära, asfalt, gummi, plast, färg och 

insektsgift. Många PAH:er har låg löslighet i vatten och är stabila, vilket innebär att de är 

svårnedbrytbara och att de kan spridas långt i miljön innan nedbrytning sker. En stor del av 

föroreningarna som sprids i luften hamnar slutligen i vattenmiljön, där de kan uppsamlas i 

sedimenten. PAH tenderar att anrikas i växter och djur. Laboratorieanalys på jord utförs ofta på 

16 PAH:er som indelas efter molekylvikt i tre grupper; PAH L, PAH M och PAH H där PAH H har 

högst farlighet. Både PAH:er inom PAH M och PAH H anses cancerogena.  

I små koncentrationer är vissa metaller nödvändiga för människor, djur och växter, medan för 

höga eller för låga halter kan skada olika biologiska processer. Genom att ingå i organiska 

föreningar kan metaller bli fettlösliga och därmed mer biotillgängliga. Metaller vars densitet 

överstiger 5 g/cm
3

 benämns tungmetaller. Många tungmetaller är giftiga eftersom de har 

förmågan att konkurrera ut och substituera "nyttiga" spårmetaller som ingår i bl.a. enzymer. 

Arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar och krom är exempel på metaller med hög till mycket 

hög farlighet. 

Petroleumprodukter är ett samlingsnamn för produkter som framställs genom raffinering av 

råolja. De består av alifatiska och/eller aromatiska kolväten. I alifaterna binds kolatomerna till 

varandra i kedjor, i aromaterna binds kolatomerna samman i en ring. Förmågan att binda till 

organiskt material ökar med antalet kolatomer, medan flyktighet och vattenlöslighet minskar. 

Aromatiska kolväten är generellt mer vattenlösliga och har sämre förmåga att binda till organiskt 

material än alifatiska kolväten. Både alifatiska och aromatiska kolväten är fettlösliga, vilket gör 

att de lätt kan upptas, anrikas och ge bestående skador i fettrik vävnad såsom benmärg och 

nervvävnad. Aromatiska kolväten är mycket hälsofarliga och kan ge upphov till cancer och 

nervskador.  

  



 

 

 
5 BEDÖMNINGSGRUNDER 

Bedömningsgrunder redovisas separat för de aktuella medierna jord och grundvatten.  

5.1 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR JORD 

5.1.1 GENERELLA RIKTVÄRDEN 

Riktvärden är ett hjälpmedel för utvärdering av förorenade områden och indikerar 

föroreningsnivåer som inte innebär oacceptabla risker för människor och miljö.  

För markföroreningar har Naturvårdsverket tagit fram generella riktvärden för två typer av 

markanvändning, Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM), 

(Naturvårdsverket, 2009). Beroende på hur vissa utvalda skyddsobjekt beaktas kan riktvärden för 

KM eller MKM användas, se Tabell .  

Tabell 1. Kriterier för val av markanvändning för mark (Naturvårdsverket, 2009). 

Skyddsobjekt KM MKM 

Människor som vistas på 

området 

Heltidsvistelse Deltidsvistelse 

Markmiljön på området Skydd av markens ekologiska funktion Begränsat skydd av markens ekologiska 

funktion 

Grundvatten Grundvatten inom och intill området 

skyddas 

Grundvatten 200 m nedströms området 

skyddas 

Ytvatten Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande, organismer 

Skydd av ytvatten, skydd av 

vattenlevande, organismer 

5.1.2 VAL AV RIKTVÄRDEN 

Naturvårdsverkets generella riktvärden har använts som jämförelse för jord (Naturvårdsverket, 

2016). Då fastigheterna kommer planläggas som industriområde och planförändringen innebär 

verksamhet där människor vistas deltid och ett begränsat skydd av markens ekologiska funktion 

har MKM använts som riktvärde. 

5.2 BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRUNDVATTEN 

För grundvatten har halter av metaller jämförts med SGU:s tillståndsklassning för grundvatten 

(SGU, 2013). Uppmätta halter i grundvattnet har också jämförts med holländska riktvärden 

(VROM, 2000). Holländska riktvärden finns i två nivåer, en ”target value” (målnivå) och en 

”intervention value” (aktionsnivå). Målnivån indikerar en nivå för hållbar markkvalité, det vill säga 

en nivå som ska uppnås för att helt återställa markens funktioner för människor samt växt och 

djurliv. Aktionsnivån indikerar en föroreningsnivå vid vilken markens funktioner för människor 

samt växt och djurliv är allvarligt försvagad eller hotad. 

6 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Provtagning av jord för att undersöka markens miljötekniska egenskaper genomfördes den 19 

januari 2018 av Daniel Ledner. Provtagning och analys omfattade metaller, petroleumämnen och 

PAH. Totalt togs jordprover i 5 punkter samt att ett grundvattenrör etablerades, se 

situationsplan i bilaga 1. 

 

På morgonen den 14 mars 2018 omsattes grundvattnet i etablerat rör och efter lunch utfördes 

provtagningen av Sofia Anfinset. Provtagning och analys omfattade metaller, petroleumämnen 

och PAH. 

6.1 PROVTAGNINGSMETOD OCH PROVHANTERING 

Fältundersökningen utfördes enligt Tyréns interna rutiner och enligt SGF:s fälthandbok för 

undersökning av förorenade områden (SGF, 2013). Det innebär att krav ställs på dokumentation, 

rengöring, provtagning och provhantering.  



 

 

 
6.1.1 PROVTAGNING AV JORD 

Provtagningen av jord togs från provgrop med hjälp av grävmaskin. Från de fem 

provtagningspunkterna uttogs totalt 16 jordprover. I samband med jordprovtagning utfördes en 

fältbedömning av jorden i provpunkterna, med avseende på karaktär, färg och lukt, se 

fältprotokoll i bilaga 2. Två samlingsprover av jord togs ut för varje halvmeter i profilen samt vid 

avvikande lager, både i glasburk och påse. Jordprover i glasburk förvarades mörkt och kallt 

under transport till laboratoriet.  

6.1.2 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN 

Installation av grundvattenrör gjordes med PEH-rör, 63 mm diameter med en meters filter i 

botten. Grundvattenrören säkrades mot inläckage av dag- och ytvatten genom tätning med 

bentonit runt röret i markytan.  

Inför provtagning omsattes grundvattenröret och prover uttogs först när grundvattenytan 

återhämtat sig i röret. Proverna uttogs med bailer. Iakttagelser från omsättning och provtagning 

av grundvatten redovisas i fältanteckningar i bilaga 3.  

Proverna förvarades kallt och mörkt i av laboratoriet tillhandahållna flaskor i fält och vid 

transport till laboratoriet. 

6.2 POSITIONSBESTÄMNING OCH AVVÄGNING 

Utsättning och inmätning av punkter har utförts av Andreas Ekelund, Tyréns AB, i mätklass B 

enligt SGF Rapport 1:2013.  

 

Koordinatsystem: Sweref 99 12 00 

Höjdsystem: RH2000 

 

Höjdsystemet har sedan transformerats till RH00  

 

6.3 ANALYS 

Undersökningen innefattar fält- och laboratorieanalyser, vilka presenteras i detta avsnitt.  

6.3.1 FÄLTANALYSER 

Samtliga jordprover i påse har analyserats med PID-instrument (Photovac Ionization Detektor) 

med avseende på flyktiga organiska ämnen samt XRF (X-Ray Fraction) med avseende på metaller. 

Instrumenten kalibreras innan varje mätomgång påbörjas samt vid indikation på mätfel.  

Resultatet från fältanalyserna av jord presenteras i bilaga 2. 

6.3.2 LABORATORIEANALYSER 

Utifrån resultat av fältanalyser med XRF, PID och iakttagelser i fält valdes fem jordprover ut för 

analys på laboratorium. Motivering till de utvalda proverna presenteras i tabell 2. 

Tabell 2. Utvalda prover med motivering 

Provpunkt och djup Analys Anmärkning i fält: PID (PPM) XRF Kommentar 

TYM1801 0-0,5 m 

 

Metaller  F/sistSa, vissa block, troliga 

fyllnadsmassor 

 

0,2 Pb>MRR  

TYM1803 0-0,5 m 

 

Metaller  F/siSa 

 

0,5 <KM Utfyllt med 

slam i ytskiktet 

TYM1803 1,5-2,0 m 

 

Alifater, 

aromater och 

PAH 

F/Lesimu 

 
3,9 Zn>MRR Svart 

askliknande 

skikt  
TYM1804 1,5-2,0 m 

 

Metaller, 

alifater, 

aromater och 

PAH 

F/simuLe 

 

2 Zn>MRR Svart 

askliknande 

skikt 

TYM1805 0,8-1,3 m Metaller  F/siSa 

 

0,4 Zn>MRR  



 

 

 
 

Analys av jord utfördes med avseende på metaller, PAH och oljekolväten; fraktionerade alifater 

och aromater. Analysparametrarna valdes med utgångspunkt i misstänkta föroreningsämnen 

utifrån tidigare markanvändning med viss utfyllnad med okända massor samt närhet till 

trafikerad väg.  

Ett grundvattenprov skickades för analys med avseende på metaller, VOC-EPA, PAH och 

oljekolväten; fraktionerade alifater och aromater. 

Både jord – och grundvattenprover kompletterades med analys av silver då det är en vanligt 

förekommande metall i avloppsslam. 

Totalt skickades sex prover på analys, fem jordprover och ett vattenprov vilka utfördes med 

ackrediterade analysmetoder av laboratoriet Eurofins Environment Testing Sweden AB. 

7 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultaten av utförda mätningar och analyser.  

7.1 INTRYCK VID FÄLTARBETE 

I den västra delen av området bestod jordarterna i huvudsak av sand med inslag av snäckskal 

och jorddjupet var endast en meter i provtagna punkter. I östra delen av området är det sandiga 

och siltiga fyllnadsmassor med inslag av lera och mull. I markytan finns ett lager med organiskt 

material vilket är ett tänkbart slam. Intryck vid fältarbetet såsom fältbedömda jordarter, 

jordlagerföljder och eventuella avvikande jordmassor med hänsyn till lukt och syn finns 

presenterade i bilaga 2. I bilaga 3 presenteras provtagning av grundvattnet.  

7.2 RESULTAT AV FÄLTANALYSER 

Resultat av utförda fältanalyser med XRF och PID redovisas i bilaga 2.  

7.3 RESULTAT AV LABORATORIEANALYSER 

Laboratorieanalyser har utförts av totalt fem jordprover och ett grundvattenprov. Resultaten 

presenteras tillsammans med gällande riktvärden och jämförvärden i tabell 3 och 4. 

Laboratoriets analysrapporter redovisas i bilaga 4. 

7.3.1 ANALYSRESULTAT JORDPROVER 

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden 

samt kanadensiska riktvärden för förorenad mark, och presenteras i tabell 3 nedan. 

(Naturvårdsverket, 2016; Jonsson, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabell 3. Resultat av laboratorieanalyser jord 

 

 

 

Resultaten visar att de jordprover som tagits ut i den östra delen av området innehåller både 

metaller och oljeförorening i halter över gällande riktvärden för KM. Det är framförallt metallerna 

koppar och zink samt tyngre alifater som påträffats. Inget av analyserade ämnen översteg 

gällande riktvärden för MKM.  

 

7.3.2 ANALYSRESULTAT GRUNDVATTENPROV 

Resultatet av utförd laboratorieanalys för metaller i vatten visar på mycket hög halt av zink och 

nickel samt måttliga halter av arsenik i grundvattnet. Uppmätt nickelhalt överstiger även det 

holländska ”target value” som är en gräns för att säkerställa markkvalitén. Övriga metaller har 

uppmätts i låga till mycket låga halter. Laboratorieanalysen har utförts på filtrerade prover vilket 

medför att uppmätta metallhalter finns i löst form i grundvattnet. Resultaten presenteras 

tillsammans med gällande jämförelsevärden i tabell 4 och 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRR KM MKM TYM1801 TYM1803 TYM1803 TYM1804 TYM1805

0-0,5 m 0-0,5 m 1,5-2 m 1,5-2 m 0,5-1 m

Torrsubstans % - - - 78,1 80,5 31,4 42,4 54,7
Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Alifater >C8-C10 - 25 120 < 6,4 < 5,0
Alifater >C10-C12 - 100 500 40 21
Alifater >C12-C16 - 100 500 52 23
Alifater >C16-C35 - 100 1000 520 270
Aromater >C8-C10 - 10 50 < 13 < 10
Aromater >C10-C16 - 3 15 4,9 2,2
Aromater >C16-C35 - 10 30 < 0,64 < 0,50
PAH L 0,6 3 15 < 0,057 < 0,045
PAH M 2 3,5 20 0,73 0,63
PAH H 0,5 1 10 0,51 0,48
Arsenik (As) 10 10 25 4,1 2,6 5,7 8,3
Barium (Ba) - 200 300 25 54 100 89
Bly (Pb) 20 50 400 10 12 8,2 7,6
Kadmium (Cd) 0,2 0,8 12 0,23 < 0,20 0,51 0,53
Kobolt (Co) - 15 35 3,8 5,3 2,2 3,3
Koppar (Cu) 40 80 200 7,9 32 140 120
Krom tot (Cr tot) 40 80 150 12 14 18 33
Kvicksilver (Hg) 0,1 0,25 2,5 0,013 0,049 0,21 0,18
Nickel (Ni) 35 40 120 9,4 7,9 8,7 13
Vanadin (V) - 100 200 30 23 14 23
Zink (Zn) 120 250 500 37 110 320 260
Silver 40* < 1,2 < 1,2 4,6 < 1,7

*Kanadensiskt riktvärde

Analys/Ämne

≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 .

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

Jämförvärden Provpunkt  m u my



 

 

 
 

 

Tabell 4 . Resultat av laboratorieanalyser för metaller i grundvatten. 

 

 

  

Tabell 5 . Resultat av laboratorieanalyser för petroleumämnen i grundvatten. 

 

 

Vid analys av organiska ämnen i grundvattnet påträffades inga alifater och aromater över 

analysmetodens detektionsgräns. Även analys av flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) har utförts 

på grundvatten och inget ämne påträffades i halter över detektionsgräns. Uppmätta halter av 

PAH-H överskrider SPI:s rekommendationsvärden för ytvatten. 

 

 

 

1 2 3 4 5

Mkt låg halt Låg halt Måttlig halt Hög halt Mkt hög halt Target value
Intervention 

value

Provtagningsdatum

Metaller (filtrerat) Enhet

Arsenik µg/l <1  1-2  2-5  5-10 ≥10 10 60

Barium µg/l 50 625

Bly µg/l <0,5 0,5-1  1-2  2-10 ≥10 15 75

Kadmium µg/l <0,1 0,1-0,5 0,5-1  1-5 ≥5 0,4 6

Kobolt µg/l 20 100

Koppar µg/l <0,02 0,02-0,2 0,2-1  1-2 ≥2 15 75

Krom µg/l <0,5 0,5-5  5-10 10-50 ≥50 1 30

Kvicksilver µg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 0,05 0,3

Nickel µg/l <0,5 0,5-2  2-10  10-20 ≥20 15 75

Silver µg/l

Vanadin µg/l 1,2 70

Zink µg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 ≥1 65 800

Provmärkning               

GV 1 Tärnvägen

SGU: bedömningsgrunder

Klassindelning enligt bedömningsgrunder Holländska jämförvärden

4

34

3,1

17

0,1

0,14

4,7

0,073

1,1

2018-03-14 

< 0,00010

24

2,4

Ångor i 

byggna

der

Ytvatten Våtmarker Provmärkning

X GV 1 Tärnvägen

Provtagningsdatum 2018-03-14

Petroleumämnen

Enhet mg/l mg/l mg/l mg/l

Alifater >C5-C8 3 0,3 1,5 < 0,020

Alifater >C8-C10 0,1 0,15 1 < 0,020

Alifater >C10-C12 0,025 0,3 1 < 0,020

Alifater >C5-C12 - - - < 0,030

Alifater >C12-C16 - 3 1 < 0,020

Alifater >C16-C35 - 3 1 < 0,050

Alifater >C12-C35 - - - < 0,050

Aromater >C8-C10 0,8 0,5 0,15 < 0,010

Aromater >C10-C16 10 0,12 0,015 < 0,010

Aromater >C16-C35 25 0,005 0,015 < 0,0050

PAH-L 2 0,12 0,04 < 0,00020

PAH-M 0,01 0,005 0,015 0,0007

PAH-H 0,3 0,0005 0,003 0,0016

Bensen 0,05 0,5 1 < 0,00050

Toluen 7 0,5 1 < 0,0010

Etylbensen 6 0,5 0,7 < 0,0010

Xylen (sum) 3 0,5 1 < 0,0010

SPI rekommendation



 

 

 
8 UTVÄRDERING OCH SLUTSATS 

I den västra delen av planområdet har ingen markförorening påträffats i nu undersökta punkter. 

Marken i den östra delen av planområdet innehåller halter av både organiska ämnen och 

metaller över gällande riktvärden för KM. Uppmätta halter utgör ingen risk för planerad 

verksamhet med mindre industri eller handel. Vid kommande exploatering av området kommer 

delar av området asfalteras. Med hårdgjorda ytor minskar riskerna för både kontakt med jord  

och för spridning av markbundna ämnen genom infiltration. I samband med en kommande 

entreprenad ska eventuella överskottsmassor från området hanteras som förorenade och ska 

transporteras och omhändertas på ett riktigt sätt utifrån påträffade halter. 

 

Då föroreningar även påträffats som lösta föroreningar i grundvatten behöver åtgärder vidtas för 

eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad. Länshållningsvatten behöver troligen 

passera något sedimentationssteg och eventuell rening innan de får släppas ut då området 

ligger i direkt anslutning till havet. 

 

Utförda undersökningar bygger på stickprovstagning och det kan därför inte uteslutas att 

föroreningshalter kan förekomma lokalt, trots att detta inte har identifierats i denna 

undersökning. Vid eventuell schakt rekommenderas därför vaksamhet och eventuella 

överskottsmassor bör klassificeras, lämpligen genom provtagning varje 50-100 m
3

. 

 

Då förorenade massor har påträffats på fastigheterna skall denna rapport genast delges 

tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljöbalken).  

 

All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande 

åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en eventuell sanering 

påbörjas. 
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Bilaga 2 Fältprotokoll jord

PID

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

TYM1801 0-0,5 F/sistSa Blockfyllning Met 20,80 ND 51,1 7,8 0,2

0,5-1 Sa Snäckskal. Stopp i berg 7,80 2,8 45,6 ND 0,5

TYM1802 0-0,5 Sa Snäckskal 9,80 2,7 42,1 5,9 0,4

0,5-1 Sa Snäckskal. Stopp i berg 9,40 3,5 38,9 ND 0,6

TYM1803 0-0,5 F/siSa Met 19,10 ND 104 18 0,5

0,5-1 F/siSa 9,00 2,4 136 59 0,8

1-1,5 F/siSa 7,10 2 113 41,2 0,6

1,5-2 F/Lesimu

Svart askliknande. Biologiskt, 

ser ut som små rötter. Ali 5,60 ND 132 42,6 3,9

TYM1804 0-0,5 F/Sasi 10,20 3,3 162 66 0,4

0,5-1 F/Sasi 13,40 ND 132 49 0,4

1-1,5 F/Sasi 9,90 ND 125 44 1,2

1,5-2 F/simuLe

Svart askliknande. Biologiskt, 

ser ut som små rötter. Met, Ali 11,20 3,4 138 49 2

TYM1805 0-0,5 F/simuSa 14,30 3,3 114 32 0,6

0,5-1 F/siSa Met 12,10 3,2 151 58 0,4

1-1,5 F/siSa 16,20 3,2 134 42 0,6

1,5-2 F/siSa Stopp i berg 15,20 ND 150 45 0,4

≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ,

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), Rapport 5976 (2009, rev, 2016),

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), Rapport 5976 (2009, rev, 2016),

≥ Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA),

XRF

Provpunkt Djup Jordart
Anmärkning             (t.ex. 

lukt, gvy)

Laboratorie- 

analyser

O:\GBG\282781\MG\_Text\MMU\Bilaga 2 Jordarter PID XRF1.xlsx



 1(1) 

 

 

BILAGA 3 FÄLTPROTOKOLL GRUNDVATTEN  

 

   

Uppdrag:  282781, Detaljplan för Tärnvägens industriområde, dnr 0061/17 2018-04-12 

 

 

 

GV

Y 

C 

A 

B 

MY 

D 

 

 

Datum: 

2018-03-14 

Väder: 

Sol 2°C 

Handläggare & signatur: 

Sofia Anfinset 

Utrustning för omsättning: 

☒ Bailer     ☐ Pump     Annan: 

Omsättningsvattnet släpps till: 

Omgivande mark 

 

Prov-ID 

 

Ø rör 

(mm) 

A: 

Rörlängd 

totalt (m) 

B: 

Filter-

längd 

(m) 

C: 

GV-yta 

(m u r ök) 

D: 

Topp-höjd 

(m) 

Vatten- 

pelarens 

längd (m) 

Beräkn. 

vatten-

volym 

(liter) 

Omsatt 

Vatten-

volym 

(liter) 

Anmärkning 

(t ex färg, lukt, tillrinning, filtrering, labbanalys 

av…) 

GV 1 63 3,0 1,0  2,24 0,83 0,76 2,7 1,5  Slammigt vatten i botten av röret i 

samband med omsättning, relativt god 

tillrinning i röret. 

          

          

 

  

Uppdrag: Plats: 

282781, Detaljplan för Tärnvägens 

industriområde, dnr 0061/17 

Hönö Pinan 

Uppdragsansvarig: Beställare: 

Sofia Anfinset Öckerö kommun 

Syfte med provtagning: 

☒ Miljöteknisk undersökning 

☐ Kontrollprogram, provomgång __________ 

Annan: 

Provtagning av: Bilddokumentation: 

☒ Grundvatten 

☐ Ytvatten 

☐ Lakvatten 

Annan: 

☒ Vyfoto till rapport 

☒ Detaljfoto på provtagningsrör/plats 

Ø rör, mm 

Ytterdiam 

(innerdiam) 

Vattenvolym per 

meter rör (liter) 

25 (19) 

32 (25) 

40 (31) 

50 (41) 

63 (51) 

75 (61) 

110 (92) 

0,28 

0,49 

0,75 

1,32 

2,04 

2,85 

6,65 

Smal 4*6 mm slang = 0,013 l/m slang 

Tjock 6*8 mm 

slang 
= 0,03 l/m slang 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-025980-01

EUSELI2-00505489
Í%R%^Â!QhRÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17310 282781

Tyréns AB Region Väst

Daniel Ledner

Lilla Badhusgatan 4

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8418005

Provbeskrivning:

177-2018-02140076Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2018-02-14

Utskriftsdatum: 2018-02-16

Provmärkning: TYM1801 0-0,5

Provtagningsplats: 17310 282781

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts4.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.23Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.2Silver Ag a)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, utg 1

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts37Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Sofia Anfinset  (sofia.anfinset@tyrens.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-025980-01

Í%R%^Â!QhRÅÎ

EUSELI2-00505489

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-025981-01

EUSELI2-00505489
Í%R%^Â!QhS#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17310 282781

Tyréns AB Region Väst

Daniel Ledner

Lilla Badhusgatan 4

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8418005

Provbeskrivning:

177-2018-02140077Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2018-02-14

Utskriftsdatum: 2018-02-16

Provmärkning: TYM1803 0-0,5

Provtagningsplats: 17310 282781

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%80.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.049Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts7.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.2Silver Ag a)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Sofia Anfinset  (sofia.anfinset@tyrens.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-025981-01

Í%R%^Â!QhS#Î

EUSELI2-00505489

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-025887-01

EUSELI2-00505489
Í%R%^Â!QgRyÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17310 282781

Tyréns AB Region Väst

Daniel Ledner

Lilla Badhusgatan 4

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8418005

Provbeskrivning:

177-2018-02140078Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2018-02-14

Utskriftsdatum: 2018-02-16

Provmärkning: TYM1803 1,5-2

Provtagningsplats: 17310 282781

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%31.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 6.4Alifater >C8-C10 a)*SPI 201135%

mg/kg Ts40Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts52Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts520Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 13Aromater >C8-C10 a)*SPI 201130%

mg/kg Ts4.9Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.64Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.64Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.64Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.074Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.072Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.065Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.038Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.038Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.038Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.038Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.038Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.29Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.038Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.17Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-025887-01

Í%R%^Â!QgRyÎ

EUSELI2-00505489

mg/kg Ts< 0.057Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.73Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.51Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.40Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.90Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH och ARO pga låg torrsubstans .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Sofia Anfinset  (sofia.anfinset@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-025982-01

EUSELI2-00505489
Í%R%^Â!QhT,Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17310 282781

Tyréns AB Region Väst

Daniel Ledner

Lilla Badhusgatan 4

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8418005

Provbeskrivning:

177-2018-02140079Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2018-02-14

Utskriftsdatum: 2018-02-16

Provmärkning: TYM1804 1,5-2

Provtagningsplats: 17310 282781

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%42.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C8-C10 a)*SPI 201135%

mg/kg Ts21Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts23Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts270Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 10Aromater >C8-C10 a)*SPI 201130%

mg/kg Ts2.2Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

OspecOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.077Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.064Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.036Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.21Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.18Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.19Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.089Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-025982-01

Í%R%^Â!QhT,Î

EUSELI2-00505489

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.63Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.48Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.39Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.77Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.51Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.21Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Silver Ag a)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts320Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Sofia Anfinset  (sofia.anfinset@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-025983-01

EUSELI2-00505489
Í%R%^Â!QhU5Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17310 282781

Tyréns AB Region Väst

Daniel Ledner

Lilla Badhusgatan 4

411 21 GÖTEBORG

Kundnummer: SL8418005

Provbeskrivning:

177-2018-02140080Provnummer:

Provet ankom:

JordMatris:

2018-02-14

Utskriftsdatum: 2018-02-16

Provmärkning: TYM1805 0,5-1

Provtagningsplats: 17310 282781

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%54.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts8.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts89Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.53Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.3Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.18Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts13Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 1.7Silver Ag a)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts260Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Sofia Anfinset  (sofia.anfinset@tyrens.se)

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-025983-01

Í%R%^Â!QhU5Î

EUSELI2-00505489

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-18-SL-044417-01

EUSELI2-00513386
Í%R%^Â!TÂ8=Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

17310 282781

Tyréns AB Region Väst

Sofia Anfinset

Avd: Markmiljö och vatten

Lilla Badhusgatan 4

411 21 GÖTEBORG Kundnummer: SL8418005

Provbeskrivning:

177-2018-03170006Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagare

Provtagningsdatum

8,6

Sofia Anfinset

2018-03-14

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2018-03-16

Utskriftsdatum: 2018-03-21

Provmärkning: GV 1 Tärnvägen

Provtagningsplats: 17310 282781

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)LidMiljö.0A.01.3420%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.21Bens(a)antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.18Krysen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.50Benso(b,k)fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.29Benso(a)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.21Indeno(1,2,3-cd)pyren a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.049Dibens(a,h)antracen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l1.4Summa cancerogena PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.020Naftalen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.045Acenaftylen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l< 0.010Acenaften a)LidMiljö.0A.01.3525%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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AR-18-SL-044417-01

Í%R%^Â!TÂ8=Î

EUSELI2-00513386

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.060Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.048Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.29Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.29Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.17Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.92Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.70Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)LidMiljö.0A.01.1630%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l0.0040Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.034Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00014Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0047Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.073Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.0011Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.024Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0024Silver Ag (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0031Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.017Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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SAMMANFATTNING 

Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun utfört en bergteknisk utredning till ett 

detaljplanområde längs Tärnvägen på Hönö. Berg i dagen har karterats och befintliga 

bergslänters stabilitet har bedömts. Befintliga slänter bedöms vara stabila.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

 

Öckerö Kommun arbetar med en ny detaljplan för ett delområde längs Tärnvägen på Hönö.. 

 

Denna PM syftar till att beskriva bergmassan och bergslänters egenskaper inom 

detaljplaneområdet, se plankarta, figur 1.  

 

 

 

Figur 1. Plankarta. Bergkartering har utförts inom området begränsat av den sträckande tjockare, svarta 
linjen. (Källa: ur ” Detaljplan för: Tärnvägens industriområde Del av Heden 1:229 och 1:300.) 

2 RESULTAT 

Det undersökta området utgörs av en bergmassa utsträckt i öst – västlig riktning. Topografin 

varierar mellan ca +1 till ca + 8 (RH 2000). se figur 2. I mitten av det undersökta området finns 

en mindre svacka, där överlagras berget av jord vars mäktighet är okänd. 

 

Längs den södra gränsen av området, längs Göteborgsvägen, finns tidigare utsprängda slänter, 

vilka är motfyllda med sprängsten. 

 

Befintliga naturliga och utsprängda slänter bedöms vara stabila, figur 3.  
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Figur 2. Den karterade bergmassan. Hällen karakteriseras av flacka områden med ett par uppstickande 
mindre bergryggar. Mindre jordfyllda jordsvackor förekommer på hällen. 

 
Figur 3. Naturlig och stabil bergslänt längs Göteborgsvägen. 

 

2.1 BERGARTER OCH SPRICKOR 

Berggrunden består av en fint-medelkornig till medelkornig metagråvacka tillhörande Stora Le 

Marstrand-gruppens bergarter. Bergarten är veckad, omkristalliserad och migmatitiserad. 

Dominerande mineral utgörs av kvarts, plagioklas, och biotit (Figur 4). Inga större omvandlingar 

eller deformationszoner har noterats. Observerade sprickytor är plana och släta. Karterade 

sprickor har varit öppna, 1- 2 mm, sprickytorna är svagt till moderat omvandlade.  

 

I det karterade området förekommer följande dominerande sprickriktningar (Figur 2): 

 

• Subhorisontella sprickor 

• 160°–180°/80°–90° 
• 260°–290°/80°–90° 
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Figur  5. Konturerad stereografisk projektion. Plotten visar polpunktskoncentrationer till uppmätta 

sprickriktningar. (Rockscience, DIPS v6.017). 

Figur 4. Veckad, omkristalliserad och migmatitiserad metagråvacka. 
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3 BERGTEKNISKA REKOMMENDATIONER 

Befintliga slänter är stabila och inga förstärkningsåtgärder krävs i dagsläget. En bergschakt 

kommer att förändra de naturliga stabilitetsförhållandena i berget, genom att stödet för en 

bergmassa med bakomliggande lutande sprickplan tas bort möjliggörs glidning och/eller 

utstjälpning av berg längs lutande sprickplan. Vid all bergschakt ska bergsakkunnig tillkallas för 

stabilitetsbedömning av bergslänt, både ur arbetsmiljöhänsyn och med hänsyn till den 

permanenta stabiliteten.  

 

På grund av rådande sprickgeometri och sprickornas bedömda mekaniska egenskaper 

rekommenderas att bergslänter med en höjd > 2,0 m ställs med lutning 3:1. 

 

Då byggnader ska grundläggas direkt på berg eller om bergmaterial från det karterade området 

ska användas som byggnadsmaterial eller grundläggningsmaterial ska en radonundersökning 

utföras.  



Checklista för komplexa detaljplaner

Beskrivning

Typ av plan:

Beskriv befintliga förhållanden:

Beskriv planförslaget:

Medverkande tjänstemän:

Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
– Gällande planer och program
– Miljömål (nationella och lokala)
– Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)?
– In- och utblickar
– Historiska samband

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)?
– Riksintresse för naturvård
– Natura 2000-område
– Naturreservat/Naturskydd
– Strandskydd
– Rödlistade arter
– Annan värdefull natur

Påverkas rekreation och friluftsliv?
– Riksintresse för friluftsliv
– Befolkning
– Grönstruktur

Påverkas kulturmiljö/kulturarv?
– Riksintresse för kulturmiljö
– Kulturreservat
– Fornminne
– Byggnadsminne
– Kulturminnesvård
–Annan värdefull kulturmiljö

OBS! Om Natura 2000-område 
påverkas, eller risk finns för påtaglig 

skada eller påverkan på skyddad 
natur t ex riksintresse för naturvård 

eller strandskydd, uppstår alltid 
betydande miljöpåverkan!

OBS! Om planområdet tas i 
anspråk för verksamhet som ska 
tillståndsbedömas enligt miljö-
balken, uppstår alltid betydande 

miljöpåverkan!



Påverkas omgivande miljö?
– Mark
– Luft
– Vatten
– Klimat

Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resur-
ser?
– Mark, vatten, materiella resurser m m
– Transporter, kommunikationer, energi m m

Finns risker för hälsa och säkerhet, uppstår störningar från omgiv-
ningen eller ger planen upphov till störningar?
– Buller/vibrationer
– Föroreningar (mark, luft, vatten) 
– Överskrids miljökvalitetsnormer?

Finns det risker för…?
– Översvämning
– Erosion

Slutsats om fortsatt utredningsbehov

Samlad bedömning:

Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan?

Om nej: Gör ett motiverat ställningstagande.

Motiverat ställningstagande:

Datum:

Namnunderskrift:

Om ja: Utför en miljöbedömning parallellt med den fortsatta planprocessen och upprätta en miljökonsekvensbe-
skrivning.

OBS! Om risker finns för hälsa 
och säkerhet, eller om miljökva-
litetsnormer överskrids, uppstår 
alltid betydande miljöpåverkan!

OBS! Om risker finns för över-
svämning och erosion uppstår 

alltid betydande miljöpåverkan!

Post:  118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00

www.skl.se
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 170 Dnr 0173/18  
   
 

 
 Antagande – Detaljplan för Björkö 3:35 m.fl.  
 
Ärende 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning 
enligt träffat avtal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats 
park till kvartersmark parkering. På marken som överlåts till kommunen ska 
natur möjliggöras. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti. 
Bilaga 1 – Plankarta 2019-08-07 
Bilaga 2 – Planbeskrivning 2019-08-07 
Bilaga 3 – Samrådsredogörelse 2019-07-03 
Bilaga 4 – Granskningsutlåtande 2019-08-07 
Bilaga 5- Grundkarta  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 
27 § (SFS 2010:900). 

 

 
 



        

 

Öckerö 2019-08-07 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre 

Ärende: Antagande – Detaljplan för Björkö 3:35 m.fl.   

Diarienummer: 0173/18 

 
Förslag till beslut om antagande  
 
Samhällsbyggnadsverksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplan för Björkö 3:35 m.fl. daterad 2019-08-07 och föreslår 

att kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 § (SFS 

2010:900).  

 

Detaljplanens syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning enligt träffat av-

tal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats park till kvartersmark parke-

ring. På marken som överlåts till kommunen ska natur möjliggöras. 

 
Tidigare beslut  
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2016-06-21 (KS § 177).  

Kommunstyrelsen fattade 2018-12-18 (KS § 315) beslut om att starta planarbete för Björkö 

3:35 och 3:6. Kommunstyrelsen beslutade även i samband med planstart att delegera beslut 

om samråd och gransking till samhällsbyggnadschefen.  

 

Samråd och granskning  

Förslaget till detaljplan var föremål för samråd under tiden 18 juni – 02 juli 2019. Totalt 

inkom sju yttranden under samrådstiden. Granskning genomfördes under tiden 5 juli – 5 au-

gusti. Totalt inkom fem yttranden under granskningstiden.   



 

 

 

Sammanfattning av yttranden:   
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  

Lantmäteriet anser att Öckerö kommun bör överväga att utöka planområdet och ändra an-

vändning på markyta som idag består av allmän plats med enskilt huvudmannaskap till kvar-

tersmark bostad.  

Övriga har inget att erinra.  

 

  Bilagor 

Plankarta 2019-08-07 
Planbeskrivning  2019-08-07 
Samrådsredogörelse 2019-07-03 
Granskningsutlåtande  2019-08-07 
Grundkarta 2019-xx-xx (ny levereras innan antagande)  

 
 
  Övriga ej bifogade handlingar:  

Undersökning av betydande miljöpåverkan  2019-05-10 
Fastighetsförteckning 2019-xx-xx (ny levereras innan antagande)  

 
 
 
 
 
………………………………………..                                                     ……………………………………………   
Gull-Britt Eide                                                                   Urban Olsson                               
Kommundirektör                 Samhällsbyggnadschef 
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning en-
ligt träffat avtal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats park 
till kvartersmark parkering. På marken som överlåts till kommunen ska natur 
möjliggöras.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 5 juli – 5 
augusti 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. 

Sammanfattning av synpunkter
Totalt har 5 yttranden inkommit under granskningsstiden. Samtliga yttran-
den finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 
0173/18).

Lantmäteriet anser att Öckerö kommun bör överväga att utöka planområdet och 
ändra användning på markyta som idag består av allmän plats med enskilt hu-
vudmannaskap. 

Övriga har inget att erinra. 

Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas nedan, 
tillsammans med bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Kommentar
Noterat. 

Trafikverket 

Synpunkter 
Trafikverket har tidigare yttrat sig i samrådsskedet (TRV 2019-73655), och läm-
nade då inga synpunkter. Trafikverket ställningstagande kvarstår i gransknings-
skedet. 

Trafikverket har inget övrigt att erinra i ärendet. 

Kommentar
Noterat. 

Lantmäteriet 

För planen viktiga frågor där planen bör förbättras 
Såsom planförslaget nu är utformat kommer del av den samfällda vägen (inom blå 
markering) utanför den nya planen fortsatt utgöra allmän plats väg med enskilt 
huvudmannaskap. Samfälligheten ser ut att vara onyttig och området skulle mer 
lämpligt höra till bostadsfastigheten 3:35, precis som övriga delar av samfällig-
heten avses göra i och med att de sedan tidigare är planlagda som kvartersmark. 
Kommunen bör överväga att utöka planområdet till att även omfatta denna del. 
Vilka fastigheter som är delägare i den samfällda marken och ev. fastighetsregle-
ring av denna kan efter yrkande utredas och prövas vid lantmäteriförrättningen. 

Om kommunen väljer att utforma detaljplanen så att kvarvarande del av den 
samfällda vägen (blått område) läggs ut som kvartersmark istället för allmän 
plats så behöver det under rubriken fastighetsbildning i planbeskrivningen 
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framgå att avsikten är att området ska kunna fastighetsregleras till Björkö 3:35 
och vem som i så fall avses bekosta den förrättningen. 

I planbeskrivningen finns en illustration som visar den nya planens utformning 
till den nu gällande byggnadsplanen. Såsom planen nu har utformats så omfattar 
förslaget inte den lilamarkerade ytan utan den kommer vara kvar som allmän 
plats väg med enskilt huvudmannaskap. Kanske bör planområdet utökas något 
även här.  

Kommentar
Noterat. Kommunen ser inte att nyttan med föreslagen åtgärd står i propor-
tion till de arbetsinsatser och kostnader som justeringen innebär.   

SGI (statens geotekniska institut) 

Yttrande
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. 
Yttrandet är daterat 2019-07-01. I enlighet med det tidigare yttrandet har SGI, 
från geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot planförslaget. 

Kommentar
Noterat. 
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag

Gatuenheten 

Yttrande 
Gatuenheten har inget att erinra i ärendet. 

Kommentar
Noterat. 

Revidering av förslaget
Efter granskning har endast redaktionella justeringar genomförts. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-08-07

……………………………………………    ……………………………………………

Rikard Sporre                     Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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INLEDNING

BAKGRUND
Kommunstyrelsen fattade 2018-12-18 (KS § 315) beslut om att starta planarbete 
för Björkö 3:35 och 3:6.

Gc-bana i aktuellt område byggdes utan rättighet på privat mark inom fastighe-
ten 3:35. En överenskommelse om fastighetsreglering tecknades 2014 av Öckerö 
kommun genom dåvarande chef för samhällsbyggnadsverksamheten. Kommun-
styrelsen uppdrog 2016-03-08 (KS § 69) samhällsbyggnadschefen att ta fram och 
bekosta detaljplan för Björkö 3:35 och 3:6. Beslut om positivt planbesked fattades 
av kommunstyrelsen 2016-06-21 (KS § 177). 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning en-
ligt träffat avtal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats park 
till kvartersmark parkering. På marken som överlåts till kommunen ska natur 
möjliggöras.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB eller att en strategisk 
miljöbedömning behöver göras. Länsstyrelsen har genom samråd, 2019-05-22 
meddelat att de delar kommunens bedömning.  

PLANDATA

PLANHANDLINGAR 

Granskningshandlingar består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Grundkarta                                                2019-08-07 
• Samrådsredogörelse                                 2019-07-03
• Granskningsutlåtande                             2019-08-07

Övriga handlingar:
• Fastighetsförteckning                              2019-08-09
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PROCESS OCH TILLÄMPAD LAGSTIFTNING 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen. 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). Planarbetet 
bedrivs med ett standardförfarande. 

LÄGE, AREAL
Planområdet är beläget vid Bäckevägen, ca 600 öster om Björkö hamn. Planområ-
det omfattar cirka 1 400 m2.

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun

Mot Skarvik färjeläge

Planområde
Björkö hamn

Planbesked Planstart Underrättelse Antagande GenomförandeGranskningSamråd Laga Kraft

SynpunkterSynpunkter
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN

Riksintresse 

Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Riks-
intresset berör kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden i Bohuslän till 
Simpevarp i Kalmarsund. Skyddet avser att skydda de natur- och kulturvärden 
som finns i områdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggning-
ar som behövs för totalförsvaret. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset 
negativt. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, 
vatten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- 
och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivnings-
buller. 

Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra negativ inverkan på möjlighet att upp-
nå miljökvalitetsnormer.

REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Inga regionala eller mellankommunala ställningstaganden bedöms vara av rele-
vans för planen. 
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KOMMUNALA 
STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan
Detaljplanens markanvändning 
strider inte mot översiktsplanen. 
Översiktsplan för Öckerö kom-
mun (Utblick Öckerö) antagen 14 
juni 2018 anger fortsatt använd-
ning bebyggelse.

Detaljplan 
Berört område med fastigheterna 
Björkö 3:35 och 3:6 ligger inom 
detaljplanerat område. Detaljpla-
nen som vann laga kraft 1989-
03-22 möjliggör allmän plats-
mark (parkmark och vägmark) 
för området inom planens av-
gränsning. I gällande detaljplan 
har man genom ett reservat 
möjliggjort för gc-väg. Planens 
genomförandetid har gått ut. 

Trafikstrateg och trafikprognos 
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars 
grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksyste-
met ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Centralt i trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan mar-
kanvändning, bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt.

Trafikprognos Öckerö kommun är ett planeringsdokument som föreslår konkreta 
åtgärder som gör att fler väljer att andra färdmedel än den egna bilen för resor 
från Öckeröarna till Göteborg. Syftet är att minska trafikmängden på väg 155. 
Inom ramen för denna detaljplan tillkommer inga trafikrörelser. Bakgrunden till 
detaljplanen är den GC-väg som byggdes. 

Kulturmiljöprogram 
Delar av planområdet är inom Sörgårds kulturmiljö, utpekat i kommunens kul-
turmiljöprogram, antagen av kommunfullmäktige 2012-03-29. Sörgården är en 
av sex ursprungliga gårdar på ön. Bebyggelsemiljön är mycket väl bevarad med 

Planområdet i förhållande till gällande detaljplan 
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den äldre vägsträckningen, Björkvägen, och vegetationen. Byggnaden på del av 
Björkö 3:35 klassificeras som särskilt bevarandevärd. Denna byggnad är utanför 
planområdet. Värdet finns i helheltsmiljön med anledning av att den vittnar om 
tidigt jordbrukssamhälle. Bostadshus, ladugårdar, vegetation och äldre vägar ska 
bevaras och underhållas. Programmet anger att det vid kommande översyn av 
byggnadsplanen ska göras en redovisning av kulturmiljövärden.

Överenskommelse markbyte
Kommunen har i avtal föresatt sig att byta mark med en enskild fastighetsägare.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MARK, VEGETATION OCH VATTEN 
Platsen består idag av gräsyta, bilväg, cykelväg och grusad plan mark.

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Inom planområdet finns inga byggnader. Planområdet omgärdas av villa bebyg-
gelse i öst och väst. Söder om planområdet finns ett radhusområde. Öster om 
planområdet finns en av kulturmiljöerna på Björkö. Byggnaden på del av Björkö 
3:35, närmast vägen, är klassad som särskilt bevarandevärd. 

LEDNINGAR
Inom planområdet går ledningar för dagvatten, vatten, spillvatten. Brunn för 
vatten, dagvatten och spillvatten finns också inom området. I området finns också 
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fibernät samförlagt med va:s ledningar. I området finns ledningsrätt för teleled-
ningar i samfälld fastighet S:4.

TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Ett genomförande av detaljplanen innebär ingen förändring av transportinfra-
strukturen i området. Väg för bil-, gång- och cykeltrafik är sedan tidigare utbyggt.

Delar av kommunens mark på fastighet 3:6 byts genom avtal mot grönområdet på 
fastighet 3:35 väster om Bäckevägen. Ytan som kommunen byter bort får föränd-
rar markanvändning från parkmark till kvartersmark bostad avsedd för parke-
ring. Parkeringen kommer sörja fastighet 3:35. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun © Lantmäteriet, © Öckerö kommun

Kommunalt markägande i förhållande till gällande detaljplan respektive i förhållande till 

ortofoto med gällande detaljplan i ökad opacitet.
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RISKER, STÖRNINGAR

Stigande vatten
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regio-
nalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (2011). Handboken 
utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra över-
svämningszoner.

Inom zon 1 kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillåtas inom zon 2 (gul) och 
zon 3 (orange) om riskreducerande åtgärder genomförs. Zon 4 (röd) bör reserve-
ras för parker, grönytor, jord- och skogsbruk samt t.ex. uthus, förråd och parke-
ringsplatser. 

Planområdet ligger inom zon 4. I arbete med fördjupad översiktsplan för södra 
Björkö identifierades till samrådshandlingen att ett översvämningsskydd bör 
uppföras vid Sörgårds kile söder om planområdet.  

 

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun

Planområdet (blå circkel) i förhållande till översvämningszoner fasställda i handboken 

Stigande vatten (2011). 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

ÄNDRAD OCH BEHÅLLEN MARKANVÄNDNING 
Ändringen möjliggör för kvartersmark bostad avsedd för parkering. Behållen 
markanvändning är vägmark för bil, gång och cykel samt naturmark.

KULTURMILJÖ
Planen bedöms inte påverka kulturmiljön Sörgård negativt.  

LANDSKAP OCH NATURMILJÖ 
Planen bedöms inte påverka landskapet eller naturmiljön. 

TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Befintlig gång- och cykelväg bekräftas i planförslaget.

Biltrafik
Utfart från fastigheter Björkö 3:35 och Björkö 3:46 har reglerats genom utfarts-
förbud.

Kollektivtrafik
Hållplats för buss finns i planområdets södra del och påverkas inte av planförsla-
get.

Parkering
Planförslaget möjliggör för kvartersmark bostad avsedd för parkering. Med 
anledning av att området tidvis är vått finns restriktion om att marken ska vara 
genomsläpplig. Detaljplanen förses med ändrad lovplikt avseende komplement-
byggnader som annars är lovbefriade enligt 9 kap 4 § punkt 4a - 4c plan- och 
bygglagen.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp, dagvatten
Ledningar för spillvatten, dagvatten och dricksvatten finns inom planområdet. 
Åtkomst till dessa säkerställs på kvartersmark genom u-område.



Detaljplan för Björkö 3:35 m.fl   |   Antagandehandling 2019-07-03   |   Dnr 0173/18

Sida 11/14

El, tele, fiber, bredband  
Befintliga ledningsstråk säkerställs och bekräftas genom u-område.  

RISK OCH STÖRNING 

Översvämning
Med anledning av att planområdet ligger inom översvämningszon 4 har plankar-
tan försetts med ändrad lovplikt för komplementbyggnader som vanligtvis är lov-
befriade enligt 9 kap 4 § pkt 4a-4c, plan- och bygglagen. Kvartersmarken har även 
reglerats så att den ska vara genomsläpplig med anledning av stigande vatten.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Övervägande med hänsyn till motstående intressen och planens 
konsekvenser 
Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksamhetens plan- 
bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och byggla-
gen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen 
prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hus-
hållning med mark och vattenområden m.m.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintres-
sen berörs. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att redovisad användning 
kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets 
förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljök-
valitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med kommunens översikts-
plan, Utblick Öckerö.

Planförslaget möjliggör att tidigare allmän plats natur övergår till kvartersmark 
parkering. Övriga allmänna intressen i gällande detaljplan, vägmark för bil och 
cykel samt naturmark, bekräftas i planförslaget.

Nollalternativ 
Utan planförslaget kan kommunen inte genomföra det åtagande om markby-
te som tecknats avtal om. Det innebär att en del av gång- och cykelbanan som 
byggts och driftas av kommunen finns på privat mark.

Ekologiska/miljömässiga konsekvenser 
Med anledning av att området ligger lågt säkerställer planen att kvartersmarken 
ska vara genomsläpplig. Dagvattnet bedöms inte påverkas av markområdets nya 
användning och MKN för vatten bedöms därför inte påverkas. Luftkvaliteten 
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bedöms inte påverkas av områdets nya användning. Området är inte bullerutsatt 
och föreslagen användning bedöms inte påverka buller.

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget bedöms ge positiva konsekvenser för den enskilda markägaren lik-
som för de parter som nyttjar servitut och ledningsrätt. 

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 
Under följande rubriker redovisas de frågor som är av vikt för genomförandet av 
detaljplanen. Här sammanställs de organisatoriska, fastighetsrättsliga, teknis-
ka och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår is-
tället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
För föreliggande plan gäller följande tidplan:

Samråd Kv. 2-3 2019
Granskning Kv. 3 2019
Antagande Kv. 3 2019
Laga kraft Kv. 3 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 
exempelvis förlorad byggrätt).

Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.

Byte av mark enligt avtal, utan kostnad.  

Ansvaret för skötsel av naturmark övergår då till kommunen. Del av Björkö 3:35 
(naturmark) överförs till kommunens fastighet Björkö 3:6. Del av naturmark 
Björkö 3:6 överförs till Björkö 3:35 och övergår enligt plankartan till kvarter-
smark parkering.

Inlösen av mark
Kommunen får utan ersättning lösa in mark som enligt detaljplanen ska använ-
das för en allmän plats och som kommunen ska vara huvudman för. Inom plan-
området finns en outredd samfällighet. Del av den outredda samfälligheten kan 
komma att lösas in som allmän plats.

Fastighetsbildning 
Inga fastighetsindelningsbestämmelser finns i detaljplanen. Slutlig indelning ge-
nomförs av lantmätare men ett förslag redovisas i plankartan genom indelningen 
i allmän plats respektive kvartersmark. Del av Björkö 3:6 övergår efter fastighets-
reglering till ägare av Björkö 3:35. Tillträde ska ske omgående.

Förrättningskostnaden betalas av Öckerö kommun, ägare till Björkö 3:6.

Servitut
Ett nytt servitut, möjliggörs genom detaljplanen. Servitut redovisas i detaljplanen  
som ”a1” för Björkö 3:46 belastande Björkö 3:6 och följer det avtal som tidigare 
har upprättats. Servitutet innebär rätt att använda och underhålla befintlig till-
fartsväg. Enligt överenskommelse bekostar ägare till Björkö 3:6, Öckerö kommun, 
ansökan om bildande av servitut i enlighet med bestämmelsen a1. 

Ledningsrätt
Planområdet innehåller ledningsrätt. Om avtal behöver upprättas ansvarar ägare 
av ledningar för att erforderliga avtal tecknas.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av samhällsbyggnadsverksamheten, Öckerö kommun.
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Driftkostnader
Ansvar för drift och underhåll av kvartersmarken ligger hos fastighetsägarna. 
Drift och underhåll av vägar och naturmark kommer att skötas av kommunen.

Gatukostnader och övriga avgifter
Inga gatukostnader tillkommer då vägen redan är utbyggd. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Handläggare är Rikard Sporre vid samhällsbyggnadsverksamheten på Öckerö 
kommun. 

……………………………………………    ……………………………………………

Andreas Beutler       Rikard Sporre  
Plan- bygg- och miljöchef                            Planarkitekt
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning en-
ligt träffat avtal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats park 
till kvartersmark parkering. På marken som överlåts till kommunen ska natur 
möjliggöras.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 18 juni – 02 juli 
2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, kom-
munens anslagstavla och på Öckerö bibliotek. 

Totalt har 7 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer 0173/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte 
kommer att prövas. 

Trafikverket, Bohusläns museum, Västtrafik och Skanova meddelar att de inte har 
något att erinra mot planförslaget.  

Lantmäteriet anser att kommunen behöver förtydliga ett antal punkter i planbe-
skrivning. 

SMHI informerar om det framtida klimatet och skickar information samt länkar 
om diverse analyser och publikationer från myndighetens och Nationellt kun-
skapscentrums hemsida. Myndigheten lämnar inget konkret yttrande över plan-
förslaget. 

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, till-
sammans med bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter och 
företag

Länsstyrelsen

Synpunkter
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte 
kommer att prövas. 

Kommentar
Noterat. 

Trafikverket

Synpunkter
Då kommunen anger att inga trafikrörelser kommer att härröra ur planen anser 
Trafikverket inte att planen kommer att påverka statligt vägnät. Trafikverket har 
därmed inget att erinra. 

Kommentar
Noterat. 

Västtrafik

Synpunkter
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. Av planhandlingen kan utläsas att 
befintlig busshållplats Missonskyrkan, inte kommer att påverkas av planförslaget 
vilket är positivt. In/utfart från tillkommande parkering bör utformas så att kon-
flikt inte sker med fotgängare eller cyklister. 

Kommentar
Noterat. Gång- och cykelväg samt in/utfart är sedan tidigare utbyggt. Pla-
nen bekräftar endast ett befintligt förhållande. 
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Bohusläns museum 

Synpunkter
Vi bedömer att planen inte blir negativ ur kulturhistorisk synvinkel och har där-
för inget att invända mot förslaget. 

Kommentar
Noterat. 

SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Synpunkter
SMHI har tagit del av rubricerad detaljplan och har följande synpunkter. Yttran-
det avgränsas till SMHIs kompetensområde oceanografi och meteorologi. 

Framtida klimatet 

Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempel-
vis förväntas lufttemperaturen att stiga, risken för skyfall öka och flödena i våra 
vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhållanden och snötillgångar. 
Stormar förväntas inte bli värre eller vanligare än vad de historiskt har varit. 
Havsnivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande nivån, 
mer i norra Sverige än i södra, se 

https://www.smhi.se/klimat/havet-och-klimatet/havsnivaer

Vi hänvisar också till de regionala klimatanalyserna för länen: 

https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser 

För historiska och framtida skyfall hänvisas till denna länk: 

https://www.smhi.se/publikationer/publikationer/extremregn-i-nuvaran-
de-och-framtida-klimat-analyser-av-observationer-och-framtidsscena-
rier-1.129407

Ytterligare information om framtida klimat finns på SMHIs hemsida: 

https://www.smhi.se/klimat

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, utvecklar och 
tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om 
klimatanpassning. Centrumet finns vid SMHI och bedrivs i bred samverkan med 
aktörer inom klimatanpassningsområdet. Centrumet fungerar som en nod för 
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kunskap om klimatanpassning och driver bland annat Klimatanpassningsporta-
len, www.klimatanpassning.se 

Kommentar
I plankarta och planbeskrivning har stigande vatten behandlats. Kvarter-
smark har försetts med ändrad lovplikt för komplementbyggnader som van-
ligtvis är lovbefriade. Kvartersmarken har även reglerats med bestämmelse 
som anger att marken ska vara genomsläpplig med anledning av stigande 
vatten, vilket beskrivs i planbeskrivningen. 

Lantmäteriet  

Synpunkter

Fastighetsreglering av kvartersmark till Björkö 3:35

Syftet med detaljplanen är delvis att överföra mark från Björkö 3:6 till Björkö 
3:35 för att tillgodose den mottagande fastighetens parkeringsbehov. Lantmäte-
riet vill uppmärksamma om att utfallet av en sådan förrättning, som krävs för att 
uppnå planens syfte, inte kan garanteras i detaljplanen till en följd av dess upp-
rättande. För att en fastighetsreglering ska kunna genomföras ska villkoren i fast-
ighetsbildningslagen prövas och anses uppfyllda, vilket är en fråga som prövas av 
Lantmäteriet. 

Outredd samfällighet 

Inom planområdet finns det en outredd samfällighet som inte benämns i planbe-
skrivningen. I plankartan står det att samfälligheten har registerbeteckning s:7, 
men enligt Lantmäteriets registerkarta är samfälligheten outredd. Då samfällig-
heten berörs av detaljplanen bör det framgå att samfälligheten berörs samt att del 
av samfälligheten kan komma att lösas in som allmän plats. 

Gränserna runt en samfällighet, som i detaljplanen utgör gräns mot kvarter-
smark, har generellt sätt en hög osäkerhet. Lantmäteriet vill påminna att de-
taljplanen inte påverkas om gräsen visar sig ha ett annat läge. 

Servitut

Det framgår inte vem som ska ansöka och bekosta ansökan om bildande av servi-
tut i enlighet med bestämmelsen a1. Det skulle även kunna förtydligas att det är 
ett nytt servitut planbestämmelsen avser och inte ett befintligt. 
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Ledningsrätt

I planbeskrivningen anges att ingen intrångsersättning ska utgå inom u-områ-
det i detaljplanen. Att ingen intrångsersättning ska utgå kan inte regleras i en 
detaljplan och texten blir således missvisande. Om det kommunen avser är att 
avsäga sig rätten till ersättning vid en framtida ledningsrättförrättning får det 
hanteras inom förrättningen eller inom avtal. 

Det framgår också att ledningshavaren ska ansvara för att upprätta de avtal som 
krävs för befintlig ledningsrätt med anledning av detaljplanen. Det framgår dä-
remot inte vad som föranleder att nya avtal behöver tecknas på grund av den nya 
detaljplanen eller vilka avtal som menas med behövliga. 

Övriga frågor 

Lantmäteriet noterade även att det i planbeskrivningen anges att överenskommel-
sen om fastighetsreglering tecknades 2014. För att överenskommelsen ska kunna 
ligga till grund för en framtida förrättning avseende fastighetsreglering behöver 
överenskommelsen uppdateras gällande datum för att ligga till grund för fastig-
hetsregleringen. 

Kommentar
Anledning till att en ny detaljplan upprättas är pga av att Lantmäteriet 
tidigare har ansett att en fastighetsreglering enligt överenskommelse inte är 
möjlig utan en planändring (ärendenummer: O143623). Lantmäteriets ställ-
ningstagande tillstyrktes och fastställdes senare av mark- och miljödomsto-
len när Öckerö kommun överklagade Lantmäteriets beslut (Mål: F 2711-15). 
Öckerö kommun är medveten om att Lantmäteriet bedömer den allmänna 
lämpligheten enligt FBL 3 kap. 1 - 3 §§. Eftersom att detaljplanen är skapad 
med målbilden att fastigheterna ska bli varaktigt lämplig för sitt ändamål 
avseende storlek, funktion, utbredning och övriga förutsättningar har kom-
munen gjort det som står i dess makt. Om Lantmäteriet ser några svårig-
heter att genomföra tänkt fastighetsreglering som en följd av detaljplanens 
utformning bör myndigheten yttra sig om detta med förslag på justeringar.  

Planbeskrivningen kompletteras med information om den outredda samfäll-
igheten samt att delar av den kan komma att lösas in som allmän plats. 

Planbeskrivningen kompletteras med information om vem som bekostar och 
initierar ansökan om bildande av servitut samt att det är ett nytt servitut. 

Text om intrångsersättning utgår ur planbeskrivningen. Text angående led-
ningsrätt och avtal justeras. 

Överenskommelsen om fastighetsreglering avses uppdateras. 
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Företag

Skanova AB

Yttrande 

Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns 
något att invända mot planförslaget. 

Kommentar
Noterat. 
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Revidering av förslaget

Till följd av inkomna yttranden har följande justeringar genomförts för att 
förbättra förslaget: 
• Planbeskrivningen har kompletterats med information om en outredd samfäl-

lighet inom planområdet och att delar av den marken kan komma att lösas in 
som allmän plats. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om vem som bekostar 
och initierar ansökan om bildande av nytt servitut och text angående led-
ningsrätt. 

Utöver ovanstående justeringar har mindre redaktionella justeringar gjorts. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-07-03

……………………………………………    ……………………………………………

Rikard Sporre                           Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Standard enligt HMK för lägesnoggrannhet: 3

Ann-Marie Hauguth, mätningsingenjör

Metria AB

Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

UPPLYSNINGAR

Grundkarta för

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-08-09

Detaljskiktets aktualitet: 2019-08-07

4

5

Registernummer gemensamhetsanläddning

Registernummer samfällighet

2,7 Markhöjd

Öckerö kommun

Björkö 3:35 och 3:6

Rättighetsgräns

Lr 
Ledningsrätt , ledningar under mark

+1.8

Terrängpunkt

Kartskala 1:1000

100

50 meter4030201050

SKALA 1:500

Beslutsdatum InstansÖCKERÖ KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Planbeteckning

Detaljplan för

Björkö 3:35 M.FL.

Till planen hör:

Plankarta med bestämmelser 

Grundkarta (på plankartan)

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande 

Övriga handlingar:

Fastighetsförteckning (bifogas ej)

Antagandehandling 

Upprättad 2019-08-07

1:500 (A1) 1:1000 (A3)

Rikard Sporre

Planarkitekt

Andreas Beutler

Plan-, bygg- och miljöchef

Samråd:

2019-06-17 KS

Granskning:

2019-07-05 KS

Antagande

2019-09-05 KF

Laga kraft

0173/18

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Väg

VÄG

Gångväg

GÅNG

Cykelväg

CYKEL

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken är avsedd för parkering,  4 kap. 10 §

n

2

Marken ska vara genomsläpplig,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Utfart får inte anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs även för komplementbyggnader som annars är lovbefriade enligt 9 kap 4 § pkt

4a-4c,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Rättighetsområden,  4 kap. 18 § 2 st 2 p.

a

1

Servitut avseende rätt till underhåll och användning av tillfartsväg till

förmån för Björkö 3:46 som belastar Björkö 3:35

Plankarta Grundkarta
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 172 Dnr 0037/19  
   
 

Arrende Hönö 2:384, Hönö Hembygdsförening 
 
Ärende 
Hönö Hembygdsförening ämnar teckna arrendeavtal med kommunen avse-
ende mark för parkering samt mark för Hembygdsgårdsändamål. Arrendeav-
gifterna enligt gällande taxa är 0:- för parkering, 8.165:- för marken i anslut-
ning till hembygdsgården samt 1000:- i administrativ avgift per arrende. 

Eftersom Hönö Hembygdsförening den 2000-03-28 skrivit nyttjanderättsavtal 
med Öckerö kommun avseende rätt att anlägga och underhålla GC-väg över 
Hönö Hembygdsförenings mark (genom ankedammen) utan kostnad för 
kommunen, vill Hönö Hembygdsförening nu slippa alla avgifter i samband 
med tecknandet av dessa nya avtal. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2019. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige medger avsteg från taxan för arrendeavgifter, fastställd 
av KF 2017-06-15 §30. 
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Öckerö 2019-08-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Arrende Hönö 2:384, Hönö Hembygdsförening 
Diarienummer: 0037/19   

 

Arrende inom Hönö 2:384, Hönö 
Hembygdsförening 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger avsteg från taxan för arrendeavgifter, fastställd av KF 

2017-06-15 §30. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Hönö Hembygdsförening ämnar teckna arrendeavtal med kommunen avseende 
mark för parkering samt mark för Hembygdsgårdsändamål. Arrendeavgifterna 
enligt gällande taxa är 0:- för parkering, 8.165:- för marken i anslutning till 
hembygdsgården samt 1000:- i administrativ avgift per arrende. 
 
Eftersom Hönö Hembygdsförening den 2000-03-28 skrivit nyttjanderättsavtal med 
Öckerö kommun avseende rätt att anlägga och underhålla GC-väg över Hönö 
Hembygdsförenings mark (genom ankedammen) utan kostnad för kommunen, vill 
Hönö Hembygdsförening nu slippa alla avgifter i samband med tecknandet av dessa 
nya avtal. 
 
Beredning 
Kontroll mot nyttjanderättsavtalet från år 2000 visar att Hönö Hembygdsförening 
upplät mark till kommunen utan ersättning. 
 
Ekonomi 
Ett avsteg från taxan motsvarar en utebliven intäkt på 10.165:- 
 
Bedömning 
Eftersom Hönö Hembygdsförening upplåtit betydande markområden till 
kommunen utan kostnad är det svårt att motivera varför kommunen ska ta betalt av 
Hönö Hembygdsförening. 
 
 



 
 

 

 
 
Bilagor 
Nyttjanderättsavtal Hönö Hembygdsförening 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
………………………………….                                                    ……………………………. 
Urban Olsson                                                                        Gull-Britt Eide  
 
Samhällsbyggnadschef                                                        Kommundirektör 
 
Datum  
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 177 Dnr KS 189/19  
   
 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente  
 
Ärende 
Genom beslut KF § 133/15 har etableringsenheten, under kommunstyrelsen, 
haft ett samlat ansvar för kommunens mottagande av nyanlända. Vid tiden för 
beslutet (2015-12-17) reglerades området genom lag (2010:197) om etablering-
sinsatser för vissa nyanlända invandrare. Denna lag upphävdes genom lag 
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, 
vilken trädde i kraft i dess ställe 2018-01-01.  
 
För att etableringsenheten ska ha fortsatt mandat att utöva myndighetsutöv-
ning inom ramen för sitt uppdrag behöver kommunstyrelsens reglemente upp-
dateras, genom att den upphävda lagen byts ut mot den nya.  
 
Vidare innebär etableringsenhetens samlade ansvar för kommunens motta-
gande av nyanlända vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Detta 
har tidigare inte framgått av kommunstyrelsens reglemente, och ett tillägg 
borde därför antas för att tydliggöra etableringsenhetens mandat inom områ-
det i förhållande till socialförvaltningens. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 juli 2019. 
Bilaga – kommunstyrelsens reglemente 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

-Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med 

förslag. 

-Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente träder i kraft den 5 

september 2019. 

-Omedelbar justering 
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Öckerö 2019-07-31 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Diarienummer: KS 189/19  

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justera kommunstyrelsens reglemente enligt 
nedan under § 1, verksamhetsområde. 
 
Texten beslutad genom KF § 133/15 ändras från 
 
“- Ansvar för kommunens särskilda insatser för personer som omfattas av lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt 
samordning av kommunens särskilda insatser inom detta område. 
 
- Ansvar att bedriva boenden samt tillhandahålla boendeplatser, i både egen och 
extern regi, för ensamkommande barn.” 
 
till 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för 
- kommunens särskilda insatser för personer som omfattas av lag (2017:584) om 
ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt samordning av 
kommunens särskilda insatser inom detta område. 
 
- att ta emot nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning samt att bedriva boenden och tillhandahålla 
boendeplatser, i både egen och extern regi, för ensamkommande barn.  
 
- mottagande samt insatser för ensamkommande enligt lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Genom beslut KF § 133/15 har etableringsenheten, under kommunstyrelsen, haft ett 
samlat ansvar för kommunens mottagande av nyanlända. Vid tiden för beslutet 



 
 

 

(2015-12-17) reglerades området genom lag (2010:197) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare. Denna lag upphävdes genom lag (2017:584) om ansvar 
för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, vilken trädde i kraft i dess 
ställe 2018-01-01.  
 
För att etableringsenheten ska ha fortsatt mandat att utöva myndighetsutövning 
inom ramen för sitt uppdrag behöver kommunstyrelsens reglemente uppdateras, 
genom att den upphävda lagen byts ut mot den nya.  
 
Vidare innebär etableringsenhetens samlade ansvar för kommunens mottagande av 
nyanlända vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Detta har tidigare inte 
framgått av kommunstyrelsens reglemente, och ett tillägg borde därför antas för att 
tydliggöra etableringsenhetens mandat inom området i förhållande till 
socialförvaltningens.  
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Anförda åtgärder är nödvändiga för att etableringsenheten ska vara behöriga att 
fortsatt ansvara för kommunens mottagande av nyanlända i den utsträckning som 
skett hittills.  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Veronica Tindvall, enhetschef etableringsenheten 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Kommunstyrelsens reglemente, 2015-03-26 (?) 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 178 Dnr 0197/19  
   
 

Revidering av Socialnämndens reglemente 
Ärende 
Med anledning av ikraftträdandet av lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter föreligger behov av att korrigera Socialnämndens reglemente i enlig-
het med den nya lagstiftningen.  
 
Korrigering av reglementet föreslås ske enligt nedan. 
 
- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt 
tobakslagen 
- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
- Under § 1, verksamhetsområde, tillkommer myndighetsutövning 
enligt lag om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av rökfria 
miljöer 
 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet 26 juni, §41.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 juni 2019. 
Bilaga – Socialnämndens reglemente 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
 

-Reglementet för socialnämnden revideras i enlighet med 

förslag. 

-Bestämmelserna i socialnämndens reglemente träder i kraft den 5 

september 2019. 

-Omedelbar justering 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-06-26 4 

   
   
SN § 41 Dnr: 0060/19  
   
 
Revidering av Socialnämndens reglemente 
 
Med anledning av ikraftträdandet av lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter föreligger behov av att korrigera Socialnämndens reglemente i enlig-
het med den nya lagstiftningen.  

 

Korrigering av reglementet föreslås ske enligt nedan. 

 

- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt tobaksla-
gen 

- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

- Under § 1, verksamhetsområde, tillkommer myndighetsutövning enligt lag 
om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av rökfria mil-
jöer 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-06-19 
Bilaga 2: Tidigare reglemente, 2019-09-07 
Bilaga 3: Reglemente, förslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förslaget, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Förslag till reviderat reglemente med föreslagen korrigering godkänns och över-
sänds till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen (diarium och sekreterare) 
Malin Tisell, förvaltningschef/socialchef 
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Öckerö 2019-06-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Revidering av Socialnämndens reglemente 
Diarienummer: SN 0060/19   

 

Revidering av Socialnämndens reglemente 
 

Förslag till beslut 
Förslag till reviderat reglemente med föreslagen korrigering godkänns och 
översänds till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Med anledning av ikraftträdandet av lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter föreligger behov av att korrigera Socialnämndens reglemente i enlighet 
med den nya lagstiftningen.  
 
Korrigering av reglementet föreslås ske enligt nedan. 
 
- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt tobakslagen 
- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
- Under § 1, verksamhetsområde, tillkommer myndighetsutövning enligt lag om 

tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av rökfria miljöer 
 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Föreslagen korrigering av reglementet är nödvändig för att kommunen ska leva upp 
till den lagstiftning som träder i kraft i och med lag om tobak och liknande 
produkter. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 



 
 

 

Malin Tisell, förvaltningschef/socialchef 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tidigare reglemente, 2017-09-07 
Bilaga 2: Föreslaget reglemente, 2019-xx-xx 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 



__________________________________________________________________________
     
Beslutsdatum:  2019-XX-XX 
Beslutande:  Kommunfullmäktige 
Giltlighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  Socialchef 
Upprättad av:  Nils Hjort, nämndsekreterare 
______________________________________________________________________ 
 

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
 

§ 1 VERKSAMHETSOMRÅDE 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller 

• Socialtjänst, insatser för funktionshindrade och kommunal hälso- och sjukvård 
• Myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
• Myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 
• Myndighetsutövning enligt alkohollagen 
• Myndighetsutövning enligt lag om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av 

rökfria miljöer 
• Budget- och skuldrådgivning 
• Tillstånd för automatspel och kasinospel 
• Räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO) 
• Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBEV) 
• Lag om Sprängämnesprekursorer 

 

§ 2 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från Kommunstyrelsen, regelmässigt till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under 
budgetåret. 

 

§ 3 ARBETSFORMER 

Sammansättning 
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
Regler för tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring 
under pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ytterligare regler om ersättares tjänstgöring finns i särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 
 
Inkallande av ersättare 



En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv se 
till att ersättare inkallas. 
 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande, 1:e  eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att nämnden 
valt ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

 

§ 4 SAMMANTRÄDEN 

Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan företroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör innefatta en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Beslutet bör läsas upp för nämnden före justering. 
 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sin mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justering av protokollet. 

 

§ 5 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER 

Det ligger på nämndens ordförande att 

• Närmast under nämnden har insyn över nämndens ärendehantering 
• Främja samverkan med Kommunstyrelse 
• Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• Vara tillgänglig för allmänheten och nämndens tjänstmän 
• I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 

§ 6 DELGIVNING OCH UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens chefstjänsteman eller annan anställd som 
nämnden utser. 

Avtal, i den mån delegations ej är given (eller som följer av befattning), ska för nämndens räkning 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av ordföranden av 1:e eller 2:e vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden utser. Andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av 
anställd som nämnden utser. 

 



 

 

§ 7 NÄMNDENS UTSKOTT 

Inom nämnden ska finnas ett individutskott bestående av nämndens ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande samt tre personliga ersättare. Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot har 
förhinder. Ledamot ska själv se till att ersättare inkallas. 

Utskottets uppgift är att besluta i ärenden som delegerats till utskottet. Utskottets beslut protokollförs.  

 

§ 8 NÄMNDENS ADMINISTRATIVA ORGAN 

Under nämnden lyder Socialförvaltningen som ska bereda och verkställa nämndens beslut. 

Vid nämndens och nämndens individutskotts sammanträde får, i den mån nämnden (eller utskottet) 
inte annat beslutar i särskilt fall förvaltningschefen och föredragande tjänsteman närvara för att 
föredra ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska utan onödigt dröjsmål 
diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, dagen 
för beslutet och för beslutets expediering. 

 

§ 9 ARKIVVÅRD 

För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 

 

§ 10 GILTIGHETSTID 

Detta reglemente är godkänt av Kommunfullmäktige den 7 september 2016 och gäller tillsvidare. 

 



__________________________________________________________________________

Beslutsdatum: 2017-09-07 
Beslutande: Kommunfullmäktige 
Giltlighetstid: Tillsvidare 
Dokumentansvarig: Socialchef 
Upprättad av: Martin Johansson, nämndsekreterare 
______________________________________________________________________ 

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 

§ 1 VERKSAMHETSOMRÅDE

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller

• Socialtjänst, insatser för funktionshindrade och kommunal hälso- och sjukvård
• Myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS)
• Myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
• Myndighetsutövning enligt alkohol- och tobakslagen
• Myndighetsutövning enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
• Budget- och skuldrådgivning
• Tillstånd för automatspel och kasinospel
• Räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO)
• Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBEV)
• Lag om Sprängämnesprekursorer

§ 2 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från Kommunstyrelsen, regelmässigt till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under 
budgetåret. 

§ 3 ARBETSFORMER

Sammansättning 
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Regler för tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring 
under pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ytterligare regler om ersättares tjänstgöring finns i särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 

Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv se 



till att ersättare inkallas. 
 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande, 1:e  eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att nämnden 
valt ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

 

§ 4 SAMMANTRÄDEN 

Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan företroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör innefatta en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Beslutet bör läsas upp för nämnden före justering. 
 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sin mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justering av protokollet. 

 

§ 5 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER 

Det ligger på nämndens ordförande att 

• Närmast under nämnden har insyn över nämndens ärendehantering 
• Främja samverkan med Kommunstyrelse 
• Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• Vara tillgänglig för allmänheten och nämndens tjänstmän 
• I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 

§ 6 DELGIVNING OCH UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens chefstjänsteman eller annan anställd som 
nämnden utser. 

Avtal, i den mån delegations ej är given (eller som följer av befattning), ska för nämndens räkning 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av ordföranden av 1:e eller 2:e vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden utser. Andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av 
anställd som nämnden utser. 

 

 



 

§ 7 NÄMNDENS UTSKOTT 

Inom nämnden ska finnas ett individutskott bestående av nämndens ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande samt tre personliga ersättare. Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot har 
förhinder. Ledamot ska själv se till att ersättare inkallas. 

Utskottets uppgift är att besluta i ärenden som delegerats till utskottet. Utskottets beslut protokollförs.  

 

§ 8 NÄMNDENS ADMINISTRATIVA ORGAN 

Under nämnden lyder Socialförvaltningen som ska bereda och verkställa nämndens beslut. 

Vid nämndens och nämndens individutskotts sammanträde får, i den mån nämnden (eller utskottet) 
inte annat beslutar i särskilt fall förvaltningschefen och föredragande tjänsteman närvara för att 
föredra ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska utan onödigt dröjsmål 
diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, dagen 
för beslutet och för beslutets expediering. 

 

§ 9 ARKIVVÅRD 

För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 

 

§ 10 GILTIGHETSTID 

Detta reglemente är godkänt av Kommunfullmäktige den 7 september 2016 och gäller tillsvidare. 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 165 Dnr 162/19  
   
 

Förslag till reviderad förbundsordning till Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2019 
 
Ärende 
Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmed-
lemmarnas fullmäktige (KL 9 kap 1 §). 
 
GR:s förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2019-06-18 behandlat förslag 
till reviderad förbundsordning. Revideringarna avser i första hand den föränd-
rade 
rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar 
även 
uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre revidering 
rörande hantering av medelshanteringspolicy. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 juni 2019.  
Bilaga – Förslag till reviderad förbundsordning för GR 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalför-
bund fastställs. 

 

 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2019-06-27 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Förslag till reviderad förbundsordning till Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2019 

Diarienummer: KS 162/19 

 

Förslag till reviderad förbundsordning till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 2019 
Förslag till beslut 
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 
fastställs. 
 
Ärende (sammanfattning) 
Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 9 kap 1 §). 
 
GR:s förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2019-06-18 behandlat förslag till 
reviderad förbundsordning. Revideringarna avser i första hand den förändrade 
rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även 
uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre revidering 
rörande hantering av medelshanteringspolicy. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Expediering 
Gunnel Rydberg, förbundssekreterare GR 
 
Bilagor 
Protokollsutdrag GR:s förbundsfullmäktige § 30, 2019 
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 
 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi                                                           Gull-Britt Eide 
Juridik- och kanslichef                                             Kommundirektör 
2019-06-27                                                                     2019-06-27 



   

Reviderad förbundsordning   1 (2) 

Förbundsfullmäktige – ärende 15 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef,  

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-05-17, diarienummer 2019-00241.011 

 

 

Förslag till reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till reviderad 

förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade förbundsordningen sänds ut 

för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna avser i 

första hand den förändrade rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget 

upphör, men innefattar även uppdateringar på grund av den nya kommunallagen 

samt en smärre revidering rörande hantering av medelshanteringspolicy.   

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag § 52  

• Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och bedömning 

Regionplaneuppdraget 

Göteborgsregionens kommunalförbund har sedan 1988 innehaft rollen som 

regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att förbundet haft 

en myndighetsutövande roll samt haft möjligheten att upprätta en regionplan i 

enlighet med PBL. Förbundet har inte nyttjat möjligheten utan istället valt att 

regionplanera genom breda politiska överenskommelser, bland annat genom ett 

flertal rådslagsprocesser.  

I regeringens proposition 2017/18:266 ”En ny regional planering” föreslogs att nya 

bestämmelser om regional fysisk planering skulle föras in i PBL. Riksdagen 

beslutade i enligt med propositionens förslag och förändringarna i PBL infördes 

från och med 2019-01-01. Förändringen i PBL innebär att regional planering, och 

upprättande av en formell regionplan, ska ske i Stockholms län och i Skåne län. 

Förändringen innebar att Göteborgsregionens kommunalförbund förlorat sin roll 

som regionplaneorgan i enlighet med PBL. Utifrån ovanstående föreslås att 

förbundsordningens revideras genom att skrivningen i 3§, ”…följande områden: 

Regionplanering - Regionplaneorgan enligt PBL.” stryks.  

 

https://data.riksdagen.se/fil/58E7EF5E-DB05-42B3-A3B6-94D58D19E742


   

Reviderad förbundsordning   2 (2) 

Förbundsfullmäktige – ärende 15 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef,  

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-05-17, diarienummer 2019-00241.011 

 

Övriga förslag till revideringar 

I paragraf fem har angivna hänvisningar till lagparagrafer uppdaterats utifrån 

förändringar i den nya kommunallagen.  

I paragraf 6.1 har ordet årligen strukits utifrån bedömningen att det inte är 

nödvändigt att årligen anta medelshanteringspolicyn för GR utan tillräckligt att 

riktlinjerna ligger fast till dess förändringar görs.  

 

 

 

Helena Söderbäck       Maria Sigroth       Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör       Avdelningschef      Förbundssekreterare 

 

 



 

  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-05-24 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Nimbus, Öckerö kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 52. Förslag till reviderad förbundsordning för GR med anledning av att 

regionplaneuppdraget upphör  

Diarienummer: 2019-00241.011 

 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till reviderad 

förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade förbundsordningen sänds ut 

för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har beslutat förändra plan- och bygglagen (PBL) så att regional 

planering och upprättande av en formell regionplan nu ska ske i Stockholms län 

och i Skåne län. Förändringen innebar att Göteborgsregionens kommunalförbund 

förlorat sin roll som regionplaneorgan i enlighet med PBL. Härmed behöver 

förbundsordningen för GR revideras avseende den förändrade rollen för förbundet. 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund är under utarbetande och kommer att sändas ut till 

förbundsstyrelsens sammanträde 24 maj för att sedan kunna föreläggas 

förbundsfullmäktige 18 juni.   

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner 

Ordförande              Justerare 
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Förbundsordning

1§ Benämning och säte
Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 

2§ Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 
 Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunal förbund 
med förbundsfullmäktige.

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas  gemensamma 
intressebevakning i Göteborgsregionen.

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting.  Förbundet 
är, tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunal förbund och 
 Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också kommunförbund. Förbunden är medlemmar 
i Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom).

3§ Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs
regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala själv styrelsen, 
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 
stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 
skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla  invånare, inom ramen för en gemensamt 
 hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljö mässigt. 

Förbundet har till uppgift att:

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 
 förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.

• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 
 kompetensförsörjning.

• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss
yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och  överläggningar 
avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 
 kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.

• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.

• Verka för regionala verksamheters finansiering.

• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de  enskilda 
 kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings
projekt tillsammans med medlemskommunerna.
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Förbundet har två funktioner:

1. Förbundet är myndighetsutövande inom följande områden: 

• Regionplanering
 o Regionplanerorgan enligt PBL.

• Utbildning
 – Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen   

 samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 
  medlemskommunerna emellan. 

 – Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 
  och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
  samverkansavtal. 

 – Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet   
  samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

  gällande skollag och förordning. 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 

• Arbetsmarknad

• Miljö och samhällsbyggnad 

• Social välfärd

• Utbildning

• Näringsliv

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 

4§ Organisation och befogenheter
§ 4.1 Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige.

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige.  Härutöver 
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas –  ytterligare en 
 ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda 
av  Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans 
ökat med en.

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 
av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 
 förbundsfullmäktige. 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd
I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner för  förbundets 
verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett  rationellt och 
e konomiskt sätt. 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
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• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 
 förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 

Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens  förbundsstyrelse, ska 
vara 22, jämte 11 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna bör  
11 respektive 5 vara bo satta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 
utanför  Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner.

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 
 Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 
arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för  antagningen till 
gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 
med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighets utövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.

§ 4.3 Styrgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper knutna till 
de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupp.

§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 
 angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 
 ändamål enligt § 3. 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3.

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem  eller i an
dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell  beskaffenhet  eller 
annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande  bolagens 
 verksamhet.

§ 4.5 Förbundssekretariat
Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 
 administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbunds direktör 
som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.

§ 4.6 Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 
sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 
förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 
 verksamhet. 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över
läggningarna, dock inte i beslut enligt KL 9 Kap 6 § och Kl 4 Kap 28 §. Beslutet om närvaro vid 
sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är leda
mot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i Kl 9 Kap 6 § och Kl 5 Kap 3940 §.

6§ Finansiering
§ 6.1 Lån och borgen
Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 
 förbundsfullmäktige årligen godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy.

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader
Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd  budget för
delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska  invånarantalet 
vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan  (enligt 
§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 
skapar mervärde för medlemskommunerna.

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
 förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårs perioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 
beräkning av medlemmarnas andelar.

§ 6.4 Budgetprocess
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 
 nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver.

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 
förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti
digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 
årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna.

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.
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7§ Revision
§ 7.1 Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets  verksamhet. 
Revisorer utses för en period om fyra år. 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin  berättelse om 
granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an
svarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

8§ Tvister
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 
sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över
läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 
överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 
skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 
skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

9§ Utträde
En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 
 Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägnings tiden 
ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år.

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 
 förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i  likvidation 
vid uppsägningstidens utgång

10§ Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som  oskäligt 
att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 
samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av  medlemskommunen 
 förbundet omedelbart träda i likvidation.

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 
 verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 
 föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 
om kallelse på okända borgenärer.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Nämndsamordnare, namndsamordnare.tgg@dom.se, 031-701 
11 39

Öckerö kommun 

Val av nämndemän till Göteborgs tingsrätt för 
perioden 2020–2023

Göteborgs tingsrätt får härmed anmäla att nämndemän för tjänstgöring i tings-
rätten ska väljas av kommunfullmäktige för valperioden 2020–2023. 

Tingsrätten har fastställt antalet nämndemän för Öckerö kommun till 7 st. 

Då valda nämndemän måste genomgå obligatorisk utbildning samt kontroll innan 
de kan tjänstgöra har tingsrätten behov av uppgift om vilka nämndemän som valts 
senast 1 oktober 2019. Om kommunen inte kan välja samtliga nämndemän före 
1 oktober 2019 är det viktigt att så många som möjligt väljs före 1 oktober 2019 
och att resterande nämndemän väljs snarast möjligt därefter. 

Nämndemän för tjänstgöring i ungdomsmål kommer att utses av domstolen. 
Kommunen behöver alltså inte utse nämndemän särskilt för detta. 

Tingsrätten vill be om att få en sammanställning över de valda nämndemännen i 
kalkylbladsformat, t.ex. Excel. När ni skickar oss uppgift om vilka nämndemän 
som valts behöver vi nedanstående uppgifter för att kunna kontrollera nämnde-
männen: 

 Personnummer 

 Efternamn, tilltalsnamn 

 Mobiltelefonnummer 

 E-postadress 

Ni ska inte lämna uppgift om vilket parti som nominerat nämndemannen. 

I sitt val av nämndemän bör kommunen tänka på följande. 

 Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken, som handlar om val av nämndemän, 
ska en allsidig sammansättning av nämndemannakåren eftersträvas med 
hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alter-
nativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas 
som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller de som tjänstgjort 
kortast tid. 

 Vi vill påminna om att det behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, men 
generellt sett behövs fler som är yngre än 45 år. 
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 Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 
lekmannadomare och representerar inte något parti. Val av nämndemän 
ska enligt riksdagsbeslut ske året efter de allmänna valen just för att 
markera att uppdraget inte är politiskt. 

 Det är viktigt att den som väljs till nämndeman behärskar svenska språket 
så väl att det inte uppstår några problem för denne att tillgodogöra sig vad 
som avhandlas under en rättegång. Det finns tyvärr exempel på 
nämndemän som definitivt inte behärskar det svenska språket tillräckligt 
bra. 

 Att de som väljs till nämndemän är informerade om uppdraget och att de 
åtar sig uppdraget frivilligt. Information bör också lämnas om att dom-
stolen kommer kontrollera behörigheten och, i fråga om laglydnad, lämp-
ligheten hos den som har utsetts till nämndeman.

Valbarhet som nämndeman 

1. Valbar till nämndeman är den som är svensk medborgare som inte är 
underårig, är i konkurstillstånd eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräld-
rabalken.  

2. För att vara valbar till nämndeman i tingsrätt krävs att personen är folk-
bokförd i den kommun som väljer nämndemannen.  

3. Den som är lagfaren domare, anställd vid domstol, åklagare, polisman eller 
advokat eller någon annan som har till yrke att föra andras talan inför 
domstol får inte vara nämndeman.  

4. Ingen får samtidigt vara nämndeman i en hovrätt och i en tingsrätt.  

5. Till nämndeman får endast den utses som med hänsyn till omdömes-
förmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig 
för uppdraget. 

Johan Kvart 

Lagman 
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Öckerö 2019-08-29 

 
Förslag på nämndemän till Göteborgs 
Tingsrätt  

   
  
 
Martina Lindqvist (KD) 
Christina Sundström (KD)                                                                                                                                                                                                                                           
Andrea Ohlsson (M) 
Ingvar Svensson (M) 
Eva Olsson (S) 
Erik Johansson (L) 
Annika Andersson (V) 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 23 
   
   
KS § 93 Dnr 0060/18    
   
Svar på motion om öppna bibliotek och ökad läslust 

 
Ärende 
Miljöpartiet har i en motion om öppna bibliotek och ökad läslust framfört en 
önskan om ökad tillgänglighet till kommunens bibliotek. 
Miljöpartiet Öckerö föreslår att: 
•Öckerö kommun, som test av konceptet, möjliggör att ett av kommunens 
mindre bibliotek kan hållas öppet genom att elektroniskt låssystem installeras, 
t ex på Björkö bibliotek. 
•Personal på förskolor, skolor och fritidshem ges tillträde till biblioteket genom 
det elektroniska låssystemet. 
•Privatpersoner får tillträde till kommunens bibliotek genom det elektroniska 
låssystemet, under lämpliga tider på dygnet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2018-04-19, § 38. 
Motion daterad 12 april 2018. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår att motionen ska bifallas.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Boel Lannes 
(MP) förslag, dels förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad.  

 

Reservation  

Boel Lanne (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

 

 
 



 

 
Öckerö 12 april 2018. 

 

Motion om öppna bibliotek och ökad läslust 
 
Björkö saknar ett skolbibliotek som möter barnens lust att läsa. Biblioteket på Björkö är 
endast öppet 2 dagar i veckan på fm och em, och då springer barnen in för att snabbt plocka 
upp en bok som de sedan kan ta med sig. Fritidshemmet har ingen möjlighet alls att besöka 
biblioteket på grund av otillgängliga öppettider. 
Huvudbiblioteket ligger på Öckerö. Kostnaden och tiden det tar att ta sig över för skola, 
förskola, fritidshem eller privatperson är i många fall orimlig. Huvudbiblioteket skickar 
emellanåt boklådor till de olika klasserna, men som forskningen visar, är det svårt att skapa 
läslust utan inspirerande läsmiljö. 
 
Det framgår i läroplanen för förskola, skola, förskoleklass och fritidshem att skolan och lärare 
skall ge undervisning som inspirerar elever och ta tillvara på deras nyfikenhet och ta del av 
kultur i närmiljön. Det finns en mängd forskning som pekar på att barnens miljöer påverkar 
deras intressen för läsning och böcker. All forskning pekar på att ju mer böcker det finns i 
hemmet eller i de miljöer barn befinner sig ju mer påverkar det deras intresse och nyfikenhet 
för läsning. 
 
De som arbetar i biblioteket påpekar att det är nya böcker barnen är intresserade av och att 
böckerna måste synas för att barnen skall bli intresserade. Detta återkommer också i all 
forskning om läsning och språkinlärning. Det måste finnas en tillåtande och intressant 
läsmiljö.  
 
Eftersom biblioteken inte är tillgängliga på samma sätt för alla medborgare i kommunen, 
fritidshemmen eller förskolor är detta en demokrati- och jämställdhetsfråga i förlängningen. 
Därför föreslår Miljöpartiet att Öckerö kommun startar ett pilotprojekt där man som 
medborgare eller kommunalanställd kan registrera sig och erhålla ett digitalt entré- och 
lånekort som man kan använda som nyckel in till biblioteken under obemannade tider. Man 
bör också kunna låna och återlämna böcker med samma nyckelkort. Detta är ett koncept som 
flera andra kommuner exv. Lund, Motala och Gävle har infört med mycket positiv effekt. 
Detta är en liten investering som skulle hjälpa till att ge våra barn och alla personer i 
kommunen en mer jämlik tillgång till läsmöjligheter samt öka allas läslust.  
 
Miljöpartiet Öckerö föreslår att: 

 Öckerö kommun, som test av konceptet, möjliggör att ett av kommunens mindre 
bibliotek kan hållas öppet genom att elektroniskt låssystem installeras, t ex på 
Björkö bibliotek. 

 Personal på förskolor, skolor och fritidshem ges tillträde till biblioteket genom det 
elektroniska låssystemet. 

 Privatpersoner får tillträde till kommunen bibliotek genom det elektroniska 
låssystemet, under lämpliga tider på dygnet. 

 
För Miljöpartiet Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 
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Kommunstyrelsen 2018-05-22 11 
   
   
KS § 131 Dnr KS 60/18  
   
Motion om öppna bibliotek och ökad läslust 

 
Ärende 
Boel Lanne (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Birgitta Abrahamsson (MP) har i 
en motion daterad 2018-04-12 föreslagit: 
 

- att Öckerö kommun, som test av konceptet, möjliggör att ett av kommunens 
mindre bibliotek kan hållas öppet genom att elektroniskt låssystem installeras, 
t ex på Björkö bibliotek. 
- att personal på förskolor, skolor och fritidshem ges tillträde till biblioteket 
genom det elektroniska låssystemet. 
- att Privatpersoner får tillträde till kommunen bibliotek genom det elektro-
niska låssystemet, under lämpliga tider på dygnet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2018-04-19, § 38. 
Bilaga: Motion daterad 2018-04-12. 
 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommunchefen. 

 

 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2019 04 02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Karin Zachau 
Ärende: Svar på motion om öppna bibliotek och ökad läslust 
Diarienummer: 0060/18   

 

Svar på motion om öppna bibliotek och ökad 
läslust 
 

Förslag till beslut 
Med denna tjänsteskrivelse ska motionen anses besvarad. 
 
Ärendet 
Miljöpartiet har i en motion om öppna bibliotek och ökad läslust framfört en önskan 
om ökad tillgänglighet till kommunens bibliotek. 
Miljöpartiet Öckerö föreslår att: 

• Öckerö kommun, som test av konceptet, möjliggör att ett av kommunens 
mindre bibliotek kan hållas öppet genom att elektroniskt låssystem 
installeras, t ex på Björkö bibliotek. 

• Personal på förskolor, skolor och fritidshem ges tillträde till biblioteket 
genom det elektroniska låssystemet. 

• Privatpersoner får tillträde till kommunens bibliotek genom det elektroniska 
låssystemet, under lämpliga tider på dygnet. 

 
Beredning 
På Västergårds by på Björkö finns ett kombinerat folk- och skolbibliotek som 
bemannas 6 timmar/vecka. Lokalen är ej utrustad med elektroniskt lås och 
utrustningen i biblioteket förutsätter att det finns personal på plats. All media är 
dock utrustad med teknik som gör det möjligt att identifiera och hantera densamma 
elektroniskt. Då Björkö nya skola nu projekteras och planeras ska de funktioner som 
finns på Västergårds by, bl a folk- och skolbibliotek, flyttas in i skolan. Vi möjliggör 
även ökad tillgänglighet till folk- och skolbiblioteket genom sk ”meröppet” i 
samband med att Björkö nya skola invigs. 
 
Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare under vissa tider även 
när det inte finns personal på plats, för att låna och lämna i självbetjäningen, låna 
reserverade böcker samt studera/läsa på plats. För att använda biblioteket använder 
man en tagg.  



 
 

 

 
Då det gäller öppettider får dessa planeras i samarbete med Barn- och 
utbildningsförvaltningen, så att vi kommer fram till bästa lösning, då folkbiblioteket 
ska fungera som skolbibliotek viss tid dagtid.  
 
Under 2018 anställdes två skolbibliotekarier inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Dessa personer håller, i nära samarbete med 
folkbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarier, på att forma och utveckla 
kommunens skolbibliotek. 
 
Ekonomi 
Investering av Björkö bibliotek ligger inom ramen för investeringen av Björkö nya 
skola. 
 
Expediering av beslut 
Barn- och utbildningsnämnden  
 
 
Underskrift av berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-04-10 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 25 
   
   
KS §95 Dnr 0188/17    
   
Svar på motion om bibliotekarier på hembesök 

 
Ärende 
I en motion från Socialdemokraterna framförs en önskan om att kommunen 
inrättar en modell för hembesök av bibliotekarier för målgrupperna familjer 
med barn 0-3 år samt kommuninvånare som på grund av hög ålder, rörelse-
hinder, långvarig sjukdom eller liknande inte har förutsättningar att besöka 
kommunens bibliotek. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärenden den 23 november 2017, §69.  
Motion daterad den 23 november 2017. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 19 december 2017, §325.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

 

 
 



 
 
Motion till kommunfullmäktige 2017-11-23  
Motion om bibliotekarier på hembesök 
 
All forskning pekar på att de första åren, när barn är 0-3 år är väldigt avgörande för ett barns 
språkutveckling. Barns intresse för läsning är till stor del påverkad av föräldras läsvanor och om 
föräldrar läst för sina barn när barnen var små. De barn som inte kommer i kontakt med läsning via 
hemmet och heller inte via biblioteket kommer riskera att prestera sämre i skolan i jämförelse med 
barn som kommer från läsvana hem. 

Det finns exempel i Danmark, Storbritannien, Nederländerna samt några kommuner i Sverige där 
hembesök av bibliotekarier till familjer med småbarn varit framgångsrika för läsfrämjandet och barns 
språkutveckling. 

Vi är övertygade om att hembesök av bibliotekarier skulle öka kunskapen hos föräldrar om barnens 
språkutveckling och bidra med ett ökat läsande för barnen. Ett hembesök under barnets första år 
skulle kunna innehålla en bokgåva till barnet samtinformation till föräldrarna om barns 
språkutveckling och bibliotekets verksamhet. 

Det finns också flera kommuninvånare som på grund av hög ålder, rörelsehinder, långvarig sjukdom 
eller liknande inte har förutsättningar att besöka kommunens bibliotek. Även hos dessa 
kommuninvånare skulle biblioteket kunna göra hembesök för att informera om bibliotekets e-
tjänster men också tipsa om böcker eller överlämna önskade böcker. 

 

Mot bakgrund av det föreslår vi kommunfullmäktige att besluta: 
 

- Att kommunen inrättar en modell för hembesök av bibliotekarier för i motionen beskrivna 
målgrupper. 

 
För Öckerö Socialdemokrater dag som ovan 
 
 
Anders Olofsson   Ronnie Bryngelsson 
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KS §325 Dnr KS 0188/17  
   
Motion om bibliotekarier på hembesök  

 
Ärende 
Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2017-
11-23 föreslagit: 
 
-Att kommunen inrättar en modell för hembesök av bibliotekarier för i mot-
ionen beskrivna målgrupper. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärenden den 23 november 2017, §69.  
Motion daterad den 23 november 2017. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommunchefen.  
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Öckerö 2019 04 02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Karin Zachau 
Ärende: Svar på motion om bibliotekarier på hembesök 
Diarienummer: 0188/17   

 

Svar på motion om bibliotekarier på 
hembesök 
 

Förslag till beslut 
Med denna tjänsteskrivelse ska motionen anses besvarad. 
 
Ärendet 
I en motion från Socialdemokraterna framförs en önskan om att kommunen inrättar 
en modell för hembesök av bibliotekarier för målgrupperna familjer med barn 0-3 år 
samt kommuninvånare som på grund av hög ålder, rörelsehinder, långvarig 
sjukdom eller liknande inte har förutsättningar att besöka kommunens bibliotek.  
 
Beredning 
Verksamheten ”Boken kommer” finns på biblioteket. Boken kommer är en service 
för den som på grund av synskada, långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning 
inte kan komma till biblioteket själv. Tjänsten innebär att en bibliotekarie kommer 
hem till den som behöver det med de böcker den vill låna och hämtar dem när man 
läst färdigt. 
 
Sedan februari 2019 finns en familjecentral för blivande föräldrar och familjer med 
barn upp till sex år i kommunen. Här samverkar pedagog, föräldrarådgivare, BVC-
sköterskor samt barnmorskor och ett nära samarbete sker med biblioteket som 
ligger i direkt anslutning till familjecentralen. Föräldragrupper för blivande och 
nyblivna föräldrar hålls i familjecentralen. Med denna verksamhet nås ett stort antal 
barnfamiljer.  
 
Expediering av beslut 
Socialförvaltningen, äldreomsorg 
Barn- och utbildningsförvaltningen, förskola 
 
Underskrift av berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 



 
 

 

2019-04-10 
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KS § 85 Dnr 0189/17  
   
Svar på motion att alla barn har rätt till kultur 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2017-11-
23 föreslagit: 
 
- att kulturskolan blir kostnadsfri. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 23 november 2017,§67.  
Motion daterad den 23 november 2017. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars.  
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 20 mars 2019, §9.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  

 

 
 



 

Vänsterpartiet Öckerö 

Öckerö 2017-11-23 
Motion till kommunfullmäktige 
 
 
 
 
                   
Alla barn har rätt till kultur…… 

....inte bara de som har råd. Föräldrarnas ekonomi ska inte få avgöra om 
barnen får gå i kulturskola eller ej. 

Allt fler kommuner i landet , med skilda politiska majoriteter, har nu slopat 
avgifterna till kulturskolan och flera av dem vittnar om att man når nya 
elever. 

Lärarförbundet har under en rad år, senast 2016, gjort en ranking av 
landet kommuner, hur de satsat på sina kulturskolor, Man har utgått från 
tre kriterier; resurser, avgifter, andel elever. I den senaste mätningen kom 
Öckerö på plats 129,  en inte särskilt smickrande placering. 

Kulturskolan borde bli mer jämlik och tillgänglig för alla som vill delta. 
Därför bör man slopa avgiften. Denna åtgärd sänker trösklarna till 
kulturskolan och gör verksamheten tillgänglig för alla. 

 

Vänsterpartiet i Öckerö kommun  föreslår, att kulturskolan blir kostnadsfri. 

 

 

 

Annika Andersson                       Göran Billvall 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Patrik Finn 

Ärende: Motion om att alla barn har rätt till kultur 
 

Diarienummer: 0027/19 

 
 

Svar på motion om att alla barn har rätt till 
kultur 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver sin verksamhet utifrån de medel som 
den tilldelas från Kommunfullmäktige. Om Barn- och Utbildningsförvaltningen 
skulle få i uppdrag att bedriva en kostnadsfri Kulturskola skulle man behöva ett 
tillskott motsvarande de avgifter man får in från kulturskolan, i dagsläget 470 000 
kronor. Barn - och Utbildningsförvaltningens förslag till Barn- och 
Utbildningsnämnden är därför att motionen avstyrks. 
 

Ärendet 
Vänsterpartiet har motionerat om en avgiftsfri Kulturskola i Öckerö kommun. 
Motionärerna menar att allt fler kommuner i landet, med skilda politiska 
majoriteter, har slopat avgifterna till kulturskolan och att man därigenom nått nya 
elever. Alla barns lika rätt till kultur. 

 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
KS 323-17 Motion Alla barn har rätt till kultur 
Motion Alla barn har rätt till kultur 
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KS § 323 Dnr KS 0189/17  
   
Motion om att alla barn har rätt till kultur 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2017-11-
23 föreslagit: 
 
- att kulturskolan blir kostnadsfri. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 23 november 2017,§67.  
Motion daterad den 23 november 2017.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden.  
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20 8 

   
   
BUN § 9 Dnr 27/19  
   
 

Svar på motion om att alla barn har rätt till kultur 
 

Ärendet 
Vänsterpartiet har motionerat om en avgiftsfri Kulturskola i Öckerö kommun. 
Motionärerna menar att allt fler kommuner i landet, med skilda politiska majo-
riteter, har slopat avgifterna till kulturskolan och att man därigenom nått nya 
elever och främjar alla barns lika rätt till kultur. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen avslås. 
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KS §94 Dnr 0060/18    
   
Svar på motion om Kultur- och idrottsgala i Öckerö kommun 

 
Ärende 
Anders Olofsson (S) och Maria Brauer  (S) har i en motion daterad 2016-11-24 
föreslagit: 
-att kommunen tar initiativ till inrättande av en återkommande kultur- och 
idrottsgala i samråd med föreningslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 24 november 2016.  
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 januari 2017, §15.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2017.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att motionen bifalls. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Maria Brauer 
(S) m.fl. förslag, dels förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås 
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KS § 15 Dnr 169/16  
   
Motion om kultur- och idrottsgala Öckerö kommun 

 
Ärende 
 
Anders Olofsson (S) och Maria Brauer  (S) har i en motion daterad 2016-11-24 
föreslagit: 

-att kommunen tar initiativ till inrättande av en återkommande kultur- och 
idrottsgala i samråd med föreningslivet.  

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2016-11-24.  

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan anats och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommunchefen.  
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Öckerö 2017-02-07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Lars Thorsson 
Ärende: Svar på motion om Kultur- och idrottsgala i Öckerö kommun 
Diarienummer: 0169/16   

 

Svar på motion om kultur- och idrottsgala i 
Öckerö kommun 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Att motionen om kultur- och idrottsgala i Öckerö kommun avstyrks. 
 
Bakgrund 
Öckerö Socialdemokrater skriver i en motion att Öckerö kommun har ett rikt kultur- 
och idrottsliv. De ideella krafterna stärker lokalsamhället och bidrar till 
sammanhållning och meningsfull fritid för alla åldrar. Socialdemokraterna vill att 
det lokala kultur- och idrottslivet lyfts fram och uppmärksammas genom att 
arrangera en återkommande kultur- och idrottsgala i Öckerö kommun, där särskilda 
insatser och prestationer av föreningar och eldsjälar belönas ”under publika 
former”. Som inspirationskälla anges Tyresö kommun som årligen arrangerar 
motsvarande gala. 
 
Ärende 
Maria Brauer och Anders Olofsson (S) har i en motion till kommunfullmäktige 
2016-11-24 föreslagit att kommunen tar initiativ till inrättandet av en 
återkommande kultur- och idrottsgala i samråd med föreningslivet. 
Motionen anmäldes (§93) och skickades till kommunstyrelsen för handläggning. 
 
Synpunkter 
Tyresö kommun med ca 50 000 invånare, som nämns som förebild, har en jury som 
utser pristagare i kategorierna årets förening, årets ledare, årets unga ledare, årets 
eldsjäl, årets kulturpersonlighet, årets idrottsprestation, årets nytänkare inom 
kultur och idrott, årets insats för personer med funktionsavvikelse och årets 
brottsförebyggande insats. Förslag på pristagare kan lämnas fram till årsskiftet och 
galan genomförs i mars månad. För kultur- och idrottsgalan har Tyresö kommun en 
årlig budget på 240 tkr. 
 
Öckerö kommun är en liten kommun med begränsad återväxt inom kultur- och 
föreningslivet vad beträffar framstående personer/föreningar. Det kännetecknas 



 
 

 

snarare av mångfald i utbud och deltagare än av professionella utövare, vilket i sig 
är eftersträvansvärt. 
 
Dåvarande Kulturnämnden instiftade ett kulturpris 1983. Parallellt med 
kulturpriset fanns även ett pris för årets föreningsledare/förening. År 2011 lades 
dessa priser ner och ersattes år 2012 av en ”Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet 
inom kultur- och fritidsområdet”. 2016 tillkom priset ”Rör inte min kompis”. 
 
Under flera perioder har det varit svårt att hitta kandidater till ovan nämnda priser. 
 
Mot bakgrund av strukturen på kommunens kultur- och föreningsliv är det svårt att 
se ett större engagemang kring dessa och liknande utmärkelser. Risken att ”skjuta 
över målet” är stor. 
 
Ekonomi och bedömning 
Att arrangera en kultur- och idrottsgala skulle innebära betydligt större kostnader 
än nuvarande utmärkelser; kostnader som inte ryms i innevarande budget. 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-04-10 
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KS § 89 Dnr 0035/16    
   
Svar på motion om att pröva intraprenad som driftsform 

 
Ärende 
 
Miljöpartiet de gröna i Öckerö kommun föreslår i en motion att kommunen 
prövar intraprenad som driftsform. I motionen anges att det finns alternativa 
sätt att organisera kommunens verksamhet som kan ge positiva effekter för 
såväl verksamhet som den enskilde arbetstagaren.  
 
Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade 
befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ansva-
rig nämnd har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verk-
samheten och bekostar driften. Personalen är fortfarande anställd i kommunen 
och intraprenadchefen är direkt underställd förvaltnings- eller verksamhets-
chef.  
Intraprenad ska drivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och styrdokument 
som gäller övriga verksamheten inom kommunen. Intraprenad har rätt till 
samma centrala service och stöd som andra verksamheter har.  
 
Bland de förväntade fördelar som brukar anges vid införande av intraprenad 
som driftsform finns ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, ökat engagemang 
bland personal samt ökat brukarinflytande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om intraprenad 3 mars 2016.  
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 mars 2018, § 323.  
Anteckning socialförvaltningen 3 december 2018.  
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 mars 2019, §14.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2018. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) och Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att mot-
ionen bifalls. 
Boel Lanne (MP) föreslår att få göra en protokollsanteckning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Boel Lannes 
(MP) m.fl. förslag, dels socialnämndens förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med social-
nämnden förslag. 
Ordförande frågar sedan om Boel Lanne (MP) för göra en protokollsanteckning 
och finner så sker. 
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

 

Reservation  

Boel Lanne (MP), Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut. 

 

Protokollsanteckning  

Boel Lanne (MP)  får anteckna följande till protokollet; 

Förvaltningen tycks oroad över att verksamheter som drivs med intraprenad 
skulle vara så bra att de skulle kunna innebära konkurrens gentemot verksam-
heter som inte gör det. Syftet med MPs motion är just att åstadkomma drifts-
former som kan vara så attraktiva att Öckerö kommun skulle kunna konkur-
rera med verksamheter i andra kommuner och därmed dra till sig engagerade 
medarbetare. 
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Öckerö 2019-03-14 

 
ANTECKNING 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

Motion om intraprenad. Dnr 0014/19 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden avstyrker motion om intraprenad. 
 
 
 
Ärendet  
Miljöpartiet de gröna i Öckerö kommun föreslår i en motion att kommunen prövar 
intraprenad som driftsform. I motionen anges att det finns alternativa sätt att 
organisera kommunens verksamhet som kan ge positiva effekter för såväl 
verksamhet som den enskilde arbetstagaren.  
 
Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade 
befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ansvarig 
nämnd har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten 
och bekostar driften. Personalen är fortfarande anställd i kommunen och 
intraprenadchefen är direkt underställd förvaltnings- eller verksamhetschef.  
Intraprenad ska drivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och styrdokument som 
gäller övriga verksamheten inom kommunen. Intraprenad har rätt till samma 
centrala service och stöd som andra verksamheter har.  
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                                         
Kommunstyrelsen 2018-12-18                                   11               

                                      
   
KS § 323 Dnr 35/16  
   
Motion om införande av intraprenad 

Ärende 
  Miljöpartiet har väckt en motion rörande intraprenader. Partiet föreslår att 

kommunen prövar intraprenad i den eller de verksamheter där man så önskar. 

Motionen har varit remitterad till kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Motion 2018-08-29 
 
Det antecknas att motionen också skall remitteras till socialnämnden. 
 
Kommunstyrelses beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden. 
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Öckerö 2018-12-03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zanden 
Ärende: Motion om intraprenader 
Diarienummer: 0035/16   

 

Svar på motion om att pröva intraprenad som 
driftsform 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  
 
Ärende 
Miljöpartiet de gröna i Öckerö kommun föreslår i en motion att kommunen prövar 
intraprenad som driftsform. I motionen anges att det finns alternativa sätt att 
organisera kommunens verksamhet som kan ge positiva effekter för såväl 
verksamhet som den enskilde arbetstagaren.  
 
Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade 
befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ansvarig 
nämnd har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten 
och bekostar driften. Personalen är fortfarande anställd i kommunen och 
intraprenadchefen är direkt underställd förvaltnings- eller verksamhetschef.  
Intraprenad ska drivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och styrdokument som 
gäller övriga verksamheten inom kommunen. Intraprenad har rätt till samma 
centrala service och stöd som andra verksamheter har.  
 
Bland de förväntade fördelar som brukar anges vid införande av intraprenad som 
driftsform finns ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, ökat engagemang bland 
personal samt ökat brukarinflytande.  
 
Ekonomi 
Intraprenad bedöms inte ge ekonomiska konsekvenser då intraprenaden själv får 
hantera eventuella underskott och överskott. Däremot kan ett eventuellt införande 
kräva resurser i form av ändrade rutiner m.m.  
 
 
Beredning 



 
 

 

• Ekonomiska förutsättningar för intraprenad 
• Omvärlden: Utvärdering av intraprenadverksamhet i Göteborgs stad 
• Samverkan: Synpunkter från CSG (central samverkansgrupp) 
• Synpunkter från socialförvaltningen – verksamhetsområde äldreomsorg 
• Risker och frågetecken 

 
Ekonomiska förutsättningar för intraprenad 
Intraprenaden är en egen redovisningsenhet som ska följa kommunens budget- och 
uppföljningsprocess. Intraprenaden får själv hantera ett eventuellt överskott. 
Avsikten är att överskottet ska stanna i intraprenaden och användas till verksamhet 
som kommer brukarna till del. Uppkommer underskott ska en plan upprättas som 
man själv kan finansiera inom egen budgetram.  
 
Nedan följer ett antal områden som bör uppmärksammas vid ett eventuellt 
införande av intraprenad i kommunen. 
 

• I en överenskommelse med intraprenaden ska framgå vilka principer som 
gäller för resurstilldelning. Även principer för lokalanvändning och dess 
prissättning ska ingå. 

• Intraprenaden ska följa kommunens tidplan och regelverk för uppföljning 
och redovisning av verksamheten.  

• Principen för resultathantering ska vara att ett överskott stannar hos 
intraprenaden under förutsättning att nämnd bedömer att de upprättade 
kvalitetskraven i överenskommelsen uppnås. Det får inte disponeras så att 
det leder till utökad verksamhet, som i sin tur leder till krav på ytterligare 
kommunala medel. 

• Vid underskott är intraprenaden skyldig att upprätta en åtgärdsplan som 
eliminerar detta inom en tid som överenskoms med nämnd, dock senast vid 
utgången av den överenskommelse som ligger till grund för intraprenaden. 
Lyckas intraprenaden inte komma i ekonomisk balans, upphör 
självständigheten och intraprenaden inordnas i övrig verksamhet.   

• Behov av investeringar kan initieras av intraprenaden och hanteras av nämnd 
inom ramen för kommunens årliga budgetarbete. 

• Kommunens riktlinjer för upphandling samt upphandlade avtal ska gälla för 
intraprenaden. 

 
Omvärlden 
”Från bra till bättre – en utvärdering av intraprenadförsöket i Göteborgs stad1” har 
bland annat resultatet: 

• Större inflytande, mer kreativitet och färre korttidssjukskrivningar är positiva 
resultat från försöksverksamheten 

• Verksamheterna i utvärderingen har fungerat bra redan innan införande av 
intraprenad, vilket har bidragit till att de genom intraprenaden har kunnat 
utvecklas som de gjort 

                                                           
1 
http://www.grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/franbratillbattre.5.3c79ab1315
8fe74a46640e91.html  

http://www.grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/franbratillbattre.5.3c79ab13158fe74a46640e91.html
http://www.grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/franbratillbattre.5.3c79ab13158fe74a46640e91.html


 
 

 

 
Synpunkter från CSG (central samverkansgrupp) 

• Risk finns att det blir ”vi-och-de-förhållande” i förvaltningen 
• Riktlinjer för hantering av överskott och underskott viktigt innan information 

och erbjudande går ut 
• Förutsätter det köp- och säljprincip? 
• Hur sätter vi budget? Utgår vi från befintlig? Vad kostar ex. en plats på 

Solhöjden? 
• Risk för intern konkurrens 
• Hur kan kommunen få de effekter som efterfrågas utan förändrad driftform? 

 
Synpunkter från socialförvaltningen – verksamhetsområde 
äldreomsorg: 
Det finns inga hinder att överföra dessa kunskaper från intraprenader till våra 
kommunala äldreboenden utan att ändra driftformen. Risken finns att 
intraprenader börjar konkurrera med andra kommunala verksamheter om personal 
och resurser. Då rekryteringsläget är ansträngd idag är det ännu viktigare att 
samarbeta kring personalförsörjning. Det kan vara andra faktorer än driftsform som 
ger arbetstillfredsställelse för personalen, som till exempel individuella egenskaper, 
arbetskamrater samt ledarskapet. En viktig faktor är att personal förstår sitt 
uppdrag att de i första hand finns till för de äldres behov och omvårdnad oavsett 
driftform.  
 
Risker och frågetecken 

• Samverkansfördelar minskas 
• Mindre möjlighet för förvaltning/verksamhetsområde att förfoga över budget 

om flera av enheterna inom ett verksamhetsområde drivs som intraprenad 
• Risk för konkurrens mellan verksamheter och enheter 
• Bygger ofta på eldsjälar, vilket kan ge sårbarhet om intraprenadchefen slutar 
• Är det redan fungerande enheter som ansöker om att bli intraprenad? 
• Om det inte går bra för en intraprenad, kan det leda till omvänd effekt, dvs. 

till minskat engagemang?  
 

Bedömning 
De positiva effekter intraprenad kan ge bör kunna uppnås med befintlig styrning. 
Identifierade risker anses inte väga upp nyttan.   
 
Expediering av beslut 
Beslut expedieras till kommunchefen 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-03-21 5 

   
   
SN §  14 Dnr 0014/19  
   
 
Motion om intraprenad 
 
Miljöpartiet de gröna i Öckerö kommun föreslår i en motion att kommunen prövar in-
traprenad som driftsform. I motionen anges att det finns alternativa sätt att organisera 
kommunens verksamhet som kan ge positiva effekter för såväl verksamhet som den 
enskilde arbetstagaren.  
 
Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade befogen-
heter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ansvarig nämnd har 
fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten och bekostar drif-
ten. Personalen är fortfarande anställd i kommunen och intraprenadchefen är direkt 
underställd förvaltnings- eller verksamhetschef.  
Intraprenad ska drivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och styrdokument som 
gäller övriga verksamheten inom kommunen. Intraprenad har rätt till samma centrala 
service och stöd som andra verksamheter har.  
 
Bland de förväntade fördelar som brukar anges vid införande av intraprenad som drifts-
form finns ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, ökat engagemang bland personal samt 
ökat brukarinflytande.  
 
Ekonomi 
Intraprenad bedöms inte ge ekonomiska konsekvenser då intraprenaden själv får han-
tera eventuella underskott och överskott. Däremot kan ett eventuellt införande kräva 
resurser i form av ändrade rutiner m.m. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Motion om intraprenad, 2016-03-03 
Bilaga 2: TU motion om intraprenad från kommunstyrelsen, 2018-12-03 
Bilaga 3: KS 323-18 Motion om intraprenad 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronald Caous (S) föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Ärendet går till omröstning. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande finner, efter omröstning, att motionen avstyrks. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar, efter omröstning, att avstyrka motion om intraprenad, ef-
tersom att de positiva effekter intraprenad kan ge bör kunna uppnås med befintlig styr-
ning. Identifierade risker anses inte väga upp nyttan. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-03-21 6 

   
   
SN §  14 Dnr 0014/19  
   
  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-05-21 20 
   
   
KS § 122 Dnr 161/18  
   
Svar på motion om servering av svenskt kött 

 
Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad den 29 augusti 2018. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 6 september 2018, §73. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 16 oktober, §244.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 november.  
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 18 december, §322. 
Anteckning socialförvaltningen daterad 14 mars 2019. 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 mars 2019, §15. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars. 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars 2019, §7. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår att motionen bifalles.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunsty-
relsens förvaltnings förslag, dels Boel Lannes (MP) förslag. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  

 
Reservation  
Boel Lanne (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-10-16                                    15 
   
   
KS § 244 Dnr 161 /18  
   
Motion om servering av kött endast från svenska gårdar 
 
Ärende 
 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
överlämnades till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
Motion 2018-08-29 
KF beslut § 73/18 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommundirektören. 

   
 

   
 

 
 



 
’ 
 
 

Öckerö 29 augusti 2018. 
 

 

Motion om att kommunen enbart ska servera kött från svenska 
gårdar. 
 
Torkan under sommaren 2018 har försatt Sveriges köttbönder i en svår situation där 
djur fått slaktas i brist på bete. På grund av bristen på foder inför vintern är kön till 
slakterierna mycket lång. För att säkra vår inhemska matproduktion behöver bönder 
vårt stöd igenom att efterfrågan på deras produkter ökar.  
 
När biologen Alexander Flemming 1928 upptäckte penicillinet fick mänskligheten en 
gåva som är svårslagen. Äntligen kunde man bota massor av infektionssjukdomar och 
därmed förlänga livet för många människor. Idag finns flera olika antibiotiska 
preparat, mot bakterier, svampar mm. Men, om dessa preparat används felaktigt eller i 
för stor omfattning uppstår lätt resistens mot dem. I många länder används antibiotika 
som dagligt tillskott i djuruppfödningen. På så kan man få friska djur även om de 
utsätts för ohälsosamma förhållanden. Detta sker inte i Sverige där antibiotika endast 
får användas till djur när de verkligen blivit sjuka. Svensk djurhållningslagstiftning 
kräver hög hygienisk standard och kan därmed vara dyrare, men ger djuren vi äter 
skydd mot att hanteras illa. Miljöpartiet Öckerö anser att vi av omsorg om människors 
hälsa och djuretiska skäl endast skall inköpa svenskt kött.  
 
Miljöpartiet Öckerö föreslår  
att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 
 
För Miljöpartiet de gröna Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                                         
Kommunstyrelsen 2018-12-18                                  10                     

                                      
   
KS § 322 Dnr 161/18  
   
Motion om att servera endast svenskt kött 

Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
överlämnades till kommunstyrelsen. 

Motionen har varit remitterad till kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Motion 2018-08-29 
 
Det antecknas att motionen också skall remitteras till barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden 
 
Kommunstyrelses beslut 

Motionen remitteras till barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-03-21 7 

   
   
SN §  15 Dnr: 0015/19  
   
 
Motion om servering av svenskt kött 
 
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt kött i 
verksamheterna. 
 
De svenska köttinköpen har sakta sjunkit över tid till följd av ökat prisindex parallellt 
med en budget som inte följt samma utveckling. I dagsläget ligger inköpen i Öckerö 
kommun på strax under 70 % svenska köttinköp. Med fortsatt arbete kring uppföljning 
på inköp, som redan påbörjats kan det möjligtvis stiga till 75 % med befintlig budget 
men utöver detta krävs ytterligare tilldelning av budget för att komma vidare. 
 
Ekonomi 
Beslut om enbart svenskt kött kommer kräva en utökad ram för livsmedelsbudgeten, för 
att uppnå målet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad, 2018-11-12 
Bilaga 2: KS 244/18 
Bilaga 3: KS 322/18 
Bilaga 4: Motion om svenskt kött, 2018-08-29 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden anser motion om servering av svenskt kött besvarad. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen. 
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Öckerö 2019-03-14 

 
ANTECKNING 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

Motion om servering av svenskt kött. Dnr 
0015/19 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden anser motion om servering av svenskt kött besvarad. 
 
 
 
Ärendet  
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt 
kött i verksamheterna. 
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Öckerö 2018-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC 
Ärende: Svar på motion: Svenskt kött i Öckerö kommun  
Diarienummer: 161/18 

 

Svenskt kött i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att avslå motion 
gällande beslut om att kommunen enbart skall servera svenskt kött. 
 
Ärendet  
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt 
kött i verksamheterna.  
 
 
Beredning 
Kostenheten arbetar med ett ökat engagemang sedan flera år tillbaka med livsmedel 
såväl ur svenskt ursprung, ekologi, ekonomi och klimat synvinkel 
 
Då man lyfter ett av de områden som ett livsmedel berör behöver man därför också 
se på de andra och hur de parallellt påverkas. 
 

- Ett beslut om att enbart servera svenskt kött skulle till viss del begränsa 
urvalet för vårt äldreboende. Detta på grund av att äldre har andra önskemål 
än skolor och förskolor där vissa inslag av köttprodukter som endast 
tillverkas i andra länder kan förekomma.  

 
- Ett beslut för enbart svenskt kött kan generera en alltför begränsande faktor 

med avseende på det avtal som vi har på livsmedel. 
 

- Vid den händelsen att man skulle vilja öka inköp av kött med 
ekologisk/KRAV certifiering i framtiden och därigenom ta ytterligare 
miljöansvar kan det även ur den aspekt bli svårt då det är så att den svenska 
marknaden inte är tillräckligt stor för att hantera efterfrågan. Detta är 
uppenbart för de som idag valt att handla 100 % ekologiskt kött.  

 



 
 

 

- När vissa produkter hos leverantör tar slut händer det vid enstaka tillfällen 
att köket får utskickat livsmedel som de ej beställt vilket kan vara importerat 
kött. Vid ett beslut om enbart svenskt kött har man redan där satt ett mål som 
inte är nåbart i dagsläget.  

 
 
 
Ekonomi 
Beslut om enbart svenskt kött kommer kräva en utökad ram för 
livsmedelsbudgeten, för att uppnå målet.  
 
 
Bedömning 
De svenska köttinköpen har sakta sjunkit över tid till följd av ökat prisindex 
parallellt med en budget som inte följt samma utveckling. I dagsläget ligger inköpen 
i Öckerö kommun på strax under 70 % svenska köttinköp. Med fortsatt arbete kring 
uppföljning på inköp, som redan påbörjats kan det möjligtvis stiga till 75 % med 
befintlig budget men utöver detta krävs ytterligare tilldelning av budget för att 
komma vidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20 6 

   
   
BUN § 7 Dnr 25/19  
   
 
Svar på motion om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun 
 

 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun. Skälen 
till detta är den stora tillgången till kött som väntas bli resultatet av en lång kö till slakte-
rier på grund av den foderbrist som blev resultatet av den varma sommaren 2018 och vik-
ten av att stödja den inhemska köttproduktionen. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Motion om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun 

Diarienummer: 0025/19 

 
 

Motion om att enbart servera svenska kött i 
Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att enbart servera svenskt kött i Öckerö kommun. 
Skälen till detta är den stora tillgången till kött som väntas bli resultatet av en lång 
kö till slakterier på grund av den foderbrist som blev resultatet av den varma 
sommaren 2018 och vikten av att stödja den inhemska köttproduktionen. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bedömning 
Den mat som serveras i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillhandahålls av Kostenheten som sorterar under Samhällsbyggnadsdelen av 
Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsverksamheten har i en tjänsteskrivelse 
daterad 2018-11-12 redan besvarat motionen. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
KS 322-18 Motion om att enbart servera svenskt kött 



 
 

 

Motion om att enbart servera svenskt kött 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-12 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2018-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC 
Ärende: Svar på motion: Svenskt kött i Öckerö kommun  
Diarienummer: 161/18 

 

Svenskt kött i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att avslå motion 
gällande beslut om att kommunen enbart skall servera svenskt kött. 
 
Ärendet  
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt 
kött i verksamheterna.  
 
 
Beredning 
Kostenheten arbetar med ett ökat engagemang sedan flera år tillbaka med livsmedel 
såväl ur svenskt ursprung, ekologi, ekonomi och klimat synvinkel 
 
Då man lyfter ett av de områden som ett livsmedel berör behöver man därför också 
se på de andra och hur de parallellt påverkas. 
 

- Ett beslut om att enbart servera svenskt kött skulle till viss del begränsa 
urvalet för vårt äldreboende. Detta på grund av att äldre har andra önskemål 
än skolor och förskolor där vissa inslag av köttprodukter som endast 
tillverkas i andra länder kan förekomma.  

 
- Ett beslut för enbart svenskt kött kan generera en alltför begränsande faktor 

med avseende på det avtal som vi har på livsmedel. 
 

- Vid den händelsen att man skulle vilja öka inköp av kött med 
ekologisk/KRAV certifiering i framtiden och därigenom ta ytterligare 
miljöansvar kan det även ur den aspekt bli svårt då det är så att den svenska 
marknaden inte är tillräckligt stor för att hantera efterfrågan. Detta är 
uppenbart för de som idag valt att handla 100 % ekologiskt kött.  

 



 
 

 

- När vissa produkter hos leverantör tar slut händer det vid enstaka tillfällen 
att köket får utskickat livsmedel som de ej beställt vilket kan vara importerat 
kött. Vid ett beslut om enbart svenskt kött har man redan där satt ett mål som 
inte är nåbart i dagsläget.  

 
 
 
Ekonomi 
Beslut om enbart svenskt kött kommer kräva en utökad ram för 
livsmedelsbudgeten, för att uppnå målet.  
 
 
Bedömning 
De svenska köttinköpen har sakta sjunkit över tid till följd av ökat prisindex 
parallellt med en budget som inte följt samma utveckling. I dagsläget ligger inköpen 
i Öckerö kommun på strax under 70 % svenska köttinköp. Med fortsatt arbete kring 
uppföljning på inköp, som redan påbörjats kan det möjligtvis stiga till 75 % med 
befintlig budget men utöver detta krävs ytterligare tilldelning av budget för att 
komma vidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-05-21 22 
   
   
KS § 124 Dnr 124/18  
   
Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 

 
Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-06-15 föreslagit:  

- att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja vegankost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
skickades till kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 6 juni 2018.  
Kommunfullmäktige har behandlat ärenden den 6 september 2018, §71. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 oktober 2018, §242.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2018. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2018, §321. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2019. 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars 2019, §5.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår att motionen bifalles.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunsty-
relsens förvaltnings förslag, dels Boel Lannes (MP) förslag. Ordföranden ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  

 
Reservation  
Boel Lanne (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-10-16                                  13 
   
   
KS § 242 Dnr 124 /18  
   
Motion om att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja 
vegankost 
 
Ärende 
  
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-06-15 föreslagit:  

- att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja vegankost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
skickades till kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
Motion 2018-06-15 
KF beslut § 71/18 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommundirektören och barn- och 
utbildningsnämnden. 
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KS § 321 Dnr 124 /18  
   
Motion om att välja vegankost i skolan 

Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-06-15 föreslagit:  

- att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja vegankost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
skickades till kommunstyrelsen. 

Motionen har varit remitterad till kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-20 
Motion 2018-06-15 
KF beslut § 71/18 
 
Det antecknas att motionssvar även skall infordras från barn- och utbildnings-
nämnden. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 
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BUN § 5 Dnr 24/19   
    
  

  

Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att det borde beredas möjligheter för de elever 
som av klimat-, hälso- eller etiska skäl äter vegankost att få detta behov tillgodo-
sett i skolbespisningen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-08 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) yrkar på återremiss, och inkommer med en protokollsan-
teckning. 

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Dels förvaltningens för-
slag, dels Nicklas Attefjords (MP) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

 

Protokollsanteckning Miljöpartiet 
I förvaltningens svar så lyftes endast perspektivet från kostenheten. Miljöpartiet 
yrkade återremiss där vi hade velat tillföra ett elevperspektiv på motionen. Öck-
erö kommun har idag ett antal elever som är veganer framför allt inom gymna-
sieskolan, dessa barns förutsättningar belystes inte, vilket vi ansåg saknades i 
svaret. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 
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Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 

Diarienummer: 0024/19 

 
 

Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
 

Ärendet 
Miljöpartiet har motionerat om att det borde beredas möjligheter för de elever som 
av klimat-, hälso- eller etiska skäl äter vegankost att få detta behov tillgodosett i 
skolbespisningen. 
 
 
Bedömning 
Den mat som serveras i Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter 
tillhandahålls av Kostenheten som sorterar under Samhällsbyggnadsdelen av 
Kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsverksamheten har i en tjänsteskrivelse 
daterad 2018-11-20 redan besvarat motionen. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
 
Bilagor 
Motion om valfrihet och klimatansvar 
KS 321-18 Motion om vegankost i skolan 
KS 242-18 Motion om vegankost i skolan 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnad, daterad 2018-11-20 
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Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC.  
Ärende: Yrkande för: Valfrihet att välja vegankost 
Diarienummer:  124/18 

 

Valfrihet att välja vegankost 
 

Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att avslå motion 
gällande ”Valfrihet att välja vegankost” då det går emot skollagens krav på en 
näringsriktig lunch. 
 
Ärendet  
En motion har inkommit med önskan om att det i kommunens skolor skall finnas en 
valfrihet att kunna välja vegankost.  
 
Beredning 
 
Aktuell lagstiftning 
I skollagen står att alla luncher i grundskolan skall vara näringsriktiga.  
Denna lag kan inte uppnås fullt om man tar beslut att erbjuda vegankost kontra den 
lakto/ovo vegetariska kost som erbjuds idag. 
 
Näringskonsekvenser 
Ett livsstilsval som vegan i Sverige baserat på endast naturliga livsmedel innebär 
stora risker för näringsbrister långsiktigt. Forskning talar idag om att det blir 
följden när depåerna i kroppen tar slut, där tiden varierar beroende på näringsämne 
och ålder på individen. 
 
Individer som växer håller på att bygga upp sin kropp, vilket gör det extra viktigt 
med höga nivåer av bland annat järn, D- vitamin, B-12, som är svåra till omöjliga att 
tillgodose sig via en vegankost i Sverige. Aktuella forskarresultat påvisar att 
symptom kan komma relativt snabbt, inom 1 år trötthet, koncentrationssvårigheter, 
huvudvärk, yrsel. Inom 2-4 år kan det generera ett nedsatt immunförsvar och en 
ökad risk för depression och följdsjukdomar av dessa.  
 
 



 
 

 

 B-12 återfinns i Sverige i animaliskt protein och är viktigt för en normal 
blodbildning och neurologiska funktioner i kroppen. Brist av B-12 ökar också i sin 
tur risken för järnbrist.  
  
Järn finns i två typer och är viktigt för kroppens syretransport och ingår även som 
en del i vissa enzymer. Hemjärn som återfinns i animaliska produkter och är lättare 
för människokroppen att ta upp. Icke-hemjärn som återfinns i vegetabiliska 
produkter och då till lägre grad än animaliskt samt att det inte tas upp lika lätt pga. 
att det lättare störs av andra ämnen än vad hemjärn gör.  
 
 D- vitamin finns i formerna D-2 och D-3, där D-3 är den formen som vi under 
sommaren i Sverige kan bilda under några timmar mitt på dagen om vi utsätter vår 
hud för solljus. Vidare kan D-3 återfinnas i animaliska produkter som fisk, men även 
till viss del i ägg, kött och berikade produkter. Svampar kan innehålla D-2 vitamin 
och är det man brukar berika vegetabiliska livsmedel med men bioaktiviteten är 
lägre än i D-3. 
Brist på D- vitamin leder långsiktigt till hypokalcemi, för låg kalciumhalt i blodet 
som i sin tur kan leda till osteoporos, benskörhet. Allt mer forskning visar också på 
D-vitaminets delaktighet i andra kroppsfunktioner som vid rätt nivåer kan hjälpa 
människan mot andra sjukdomar.  
 
14 november 2018 meddelade livsmedelsverket att nästan var tredje tjej i årskurs 8 
och åk 2 på gymnasiet hade låga järndepåer, vilket tyder på järnbrist. Detta beror på 
att tjejer behöver nära dubbelt så mycket järn som killar, samtidigt som de ofta äter 
mindre kött. 
 
Ekonomi 
Ett införande av vegankost kommer leda till ett behov av ökad av bemanning, vilket 
gör att ram för personalbudget behöver utökas. För att säkerställa 
livsmedelssäkerheten för de barnen med matallergisk problematik har äskande om 
ombyggnation av kök i Öckerö kommun tidigare gjorts.  
 
Specialkost av medicinska skäl är ett succesivt växande antal där vi exempelvis på 
Brattebergsskolans kök idag har ca 150 ätande med behov av specialkost dagligen på 
1000 ätande. Att utöka valfriheten ytterligare ställer således extremt höga krav på 
bemanning och lokala resurser vilket medför behov av en ombyggnation. 
Detta för att ge medarbetare i köken rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt 
arbete och skapa en tydligare separering av livsmedel som kan orsaka matallergiska 
individers hälsa och i vissa enskilda fall även vara livshotande. 
 
 
Bedömning 
Prioriteringen i kostenhetens uppdrag ligger på att leverera en näringsriktig lunch i 
enlighet med skollagen i kombination med en säker livsmedelshantering. Till detta 
måste vi även beakta de befintliga personella resurser som finns idag.  
Med ökade specialkoster får vi stora svårigheter att garantera livsmedelssäkerheten 
till de barn som icke självvalt har matallergier. 
2018-11-21 



 
 

 

 
 
 
Urban Olsson 
Samhällsbyggnadschef 
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	Text23: Området omfattas inte av strandskydd. Generellt strandskydd (100 meter) återinträder på delar av planområdet vid ny planläggning. Upphävande av strandskydd enl. särskilda skäl hanteras separat under planprocessen. Området är inget Natura 2000-område och saknar övriga  naturvärden.
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	Påverkas kulturmiljökulturarv  Riksintresse för kulturmiljö  Kulturreservat  Fornminne  Byggnadsminne  Kulturminnesvård Annan värdefull kulturmiljö OBS Om planområdet tas i anspråk för verksamhet som ska tillståndsbedömas enligt miljö balken uppstår alltid betydande miljöpåverkan: Nej
	Text25: Påverkas inte.
	Påverkas omgivande miljö  Mark  Luft  Vatten  Klimat: Nej
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	Motverkar planen hushållning av naturresurser och andra resur ser  Mark vatten materiella resurser m m  Transporter kommunikationer energi m m: Nej
	Text27: Föreslår effektivt markutnyttjande då kommunen lider brist på exploaterbar industrimark. Möjliggör bättre kommun- ikationer genom utökad pendel- parkering vid ev. flytt av bussdepå.
	Finns risker för hälsa och säkerhet uppstår störningar från omgiv ningen eller ger planen upphov till störningar  Bullervibrationer  Föroreningar mark luft vatten  Överskrids miljökvalitetsnormer OBS Om risker finns för hälsa och säkerhet eller om miljökva litetsnormer överskrids uppstår alltid betydande miljöpåverkan: Nej
	Text28: Med hänsyn till planens syfte (se ovan) så bedöms den inte bidra till några risker för hälsa och säkerhet eller betydande störningar. Miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas p.g.a. tillkommande verksamheter.
	Finns det risker för  Översvämning  Erosion OBS Om risker finns för över svämning och erosion uppstår alltid betydande miljöpåverkan: Nej
	Text29: Lägsta grundläggningsnivå och/eller  ev. nödvändiga åtgärder med avseende på stigande vatten regleras inom detaljplan. 
	Samlad bedömning: Miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 35 § PBL upprättas ej eftersom detaljplanen inte bedöms medföra betydande negativ påverkan på miljön, hälsan, hushållningen med naturresurser eller allmänna intressen.
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	Motiverat ställningstagande: Inga särskilda områden bedöms påverkas, inga risker för människors hälsa, MKN överskrids inte, ringa miljö- påverkan. Detaljplanen kan reglera de frågor där eventuell påverkan kan tänkas förekomma.
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