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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. 



Sida 11/26

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

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).
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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.

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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     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
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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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DetaljhandelH
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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
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§
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Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §
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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
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Bilaga 2: Illustration
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