
Öckerö 2019-04-17 

KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 

Beslutsorgan Kommunstyrelsen 

Tid och plats Tisdag 23 april 2019 kl 8.30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö 

Förmöten:  Öckeröalliansen, Kommunhuset 
Socialdemokraterna, Kommunhuset 

ÄRENDEN 1. Val av justerare
Förslag: Johanna Bagleborn (KD)

Katarina Lindgren, 
Malin Tisell, 
Andreas Beutler 

2. Information
a. Budgetdialog 2020 (08:30-09:30)

Oskar Nilsson 3. Uppföljning KS verksamhet per mars (09:45-10:00) Bilaga 

Gull-Britt Eide 4. Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019 Dnr KS 0080/19 (10:00-
10:15)

Bilaga 

Rickard Sporre 5. Samrådsyttrande – Göteborgs stad översiktsplan Dnr SB
0053/19 (10:15-10:30)

Bilaga 

Rickard Sporre 6. Granskning – Detaljplan för Bostäder i gamla Gårdaskolan
Dnr SB 0024/18 (10:15-10:30)

Bilaga 

Petter Leyman 7. Beslut om granskning av detaljplan för Tärnvägens
industriområde, del av Heden 1:229 och 1:300 Dnr SB 0061/17
(10:30-10:45)

Bilaga 

Ingalill Siljat 8. Remiss – årlig uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet
Dnr SB  0021/16 (10:45-11:00)

Bilaga 

Urban Olsson 9. Beslut om samråd och utställning av förlag till regional
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet Dnr SB
0034/19 (10:45-11:00)

Bilaga 

Torben Ferm 10. Gruppbostad enligt LSS – Hult 1:662 Dnr SB 0035/18  (11:00-
11:15)

Bilaga 

Gull-Britt Eide 11. Avslut av ersättning för hemsändning Dnr KS 0073/19 Bilaga 

12. Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust
styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2018 Dnr KS
0079/19

Bilaga 

Gull-Britt Eide 13. Överföring av medel från barn- och
utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens
förvaltning verksamhet Fritid och Kultur Dnr BUN 0028/19

Bilaga 

14. Svar på motion att alla barn har rätt till kultur. Dnr 0189/17 Bilaga 

15. Svar på medborgarförslag om att svara införa
lärlingsutbildningar i Öckerö kommun Dnr KS 0051/18

Bilaga 

16. Svar på medborgarförslag om att öka tillgängligheten för Bilaga 



 

 

 

Bakgrund  

Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2017-12-19 (KS § 313) för fastig-

heterna Hönö 2:67 och Hönö 2:384. Planstart skedde i samband med beslut om positivt 

planbesked. Fastighet Hönö 2:384 har på begäran av exploatör efter uppstart utgått ifrån 

planarbetet.  

Samråd 

Kommunstyrelsen fattade beslut om samråd 2018-12-18 (KS § 317). Kommunstyrelsen fat-

tade även beslut om att samhällsbyggnadsverksamheten i det fortsatta arbetet ska verka för 

att möjliggöra etableringen av 2-3 bostäder utöver volymen i det ursprungliga huset. Samråd 

genomfördes mellan 9 januari – 30 januari 2019. Totalt inkom 11 yttrande under samrådsti-

den.  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer för vatten, mellankommunal samord-

ning samt att bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa måste lösas på ett tillfreds-

ställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av 

Länsstyrelsen. Kommunen behöver beskriva hur detaljplanen för bostäder i gamla Gårdasko-

lan ryms inom befintligt tillstånd. Kommunen behöver också i planbeskrivningen redovisa 

hur väg 155 kommer att påverkas av planförslaget.  

Till följd av inkomna synpunkter har planen reviderats under följande punkter:  

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av detaljplanens påverkan 

på väg 155  

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av detaljplanens påverkan 

på Pinans reningsverk.  

• Byggrätten för komplementbyggnad flyttas närmre vägen för att uppfylla kravet på 

längsta dragavstånd enligt Öckerö kommuns renhållningsordning.  

• Exploateringsgraden för komplementbyggnaden minskas ner från 40 m2 – 25 m2.  

• Bestämmelse B1 – flerbostadshus omformas till B – bostad.  

 

Alternativ 

Med anledning av kommunstyrelsens beslutspunkt, om att samhällsbyggnadsverksamheten i 

det fortsatta arbetet ska verka för etableringen av 2-3 bostäder utöver volymen i det ur-

sprungliga huset, har samhällsbyggnadsverksamheten arbetat fram två förslag.  



 

 

 

Alternativ 1: innebär, utöver ovanstående revideringar, att byggrätt för förråd/cykelrum 

flyttas närmre vägområdet för att uppfylla krav om längsta dragavstånd enligt Öckerö kom-

muns renhållningsordning.  

Alternativ 2: innebär, utöver ovanstående revideringar, att det inom den gamla skolgården 

möjliggörs för en byggrätt för 2 bostäder samt byggrätt för en komplementbyggnad. Byggrät-

ten har placerats i en vinkel för att minska påverkan på den gamla skolgården. Byggnaden 

har utformats med en höjd och volym som refererar till äldre uthusbebyggelse. För att tydli-

gare referera till äldre uthusbebyggelse ges byggnaden utformningsbestämmelser som anger 

att fasad ska utformas med falufärgad träfasad och att taket ska utformas som sadeltak och 

förses med lertegel.  

Alternativet 2 innebär viss påverkan på kulturmiljön då det blir svårare att utlösa och förstå 

platsens tidigare funktion och användning.  

Samhällsbyggnadsverksamheten förordar, med hänvisning till påverkan på kulturmiljön, al-

ternativ 1.   

 

  Bilagor 

Plankarta 2018-11-21 
Illustrationsritning  2018-11-21 
Planbeskrivning  2018-11-21 
Grundkarta 2019-03-28 
Trafikbullerutredning 2018-07-12 
Antikvarisk förundersökning 2018-11-15 
Trafikberäkning  2019-03-15 
  

 
 
  Övriga ej bifogade handlingar:  

Behovsbedömning 2018-05-02 
Fastighetsförteckning 2019-04-03  

 
 
 
 
 
………………………………………..                                                       ………………………………………. 
Andreas Beutler                               Rikard Sporre 
Plan-, bygg- och miljöchef     Planarkitekt 



 

flexlinjen. Dnr 0165/17 

 17. Svar på medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö. 
Dnr 0235/18 

Bilaga 

 18. Svar på motion om att pröva intraprenad som driftsform Dnr 
KS 0035/17 

Bilaga 

 19. Svar på medborgarförslag om utegym på Hyppeln Dnr KS 
0020/18 

Bilaga 

 20. Svar på medborgarförslag om gratis mensskydd. Dnr 0021/18 Bilaga 

 21. Svar på medborgarförslag om basketplan på Kalvsund Dnr 
KS 0044/18 

Bilaga 

 22. Svar på motion om öppna bibliotek och ökad läslust Dnr KS 
0060/18 

Bilaga 

 23. Svar på motion om Kultur- och idrottsgala i Öckerö kommun 
Dnr KS 0169/16 

Bilaga 

 24. Svar på motion om bibliotekarier på hembesök Dnr KS 
0188/17 

Bilaga 

 25. Samråd budget Öckerö kommun 2019 
Samordningsförbundet Älv och Kust Dnr KS 0083/19 

Bilaga 

 26. Deltagande i ordinarie årsstämma 2019 i Inera AB Dnr KS 
0084/19 

Bilaga 

 27. Inbjudningar/kurser/möten/konferenser Dnr 0036/17  

 28. Kommunchefen informerar  

 29. Rapporter från nämnderna  

 30. Rapporter  

 31. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 0013/17       Pärm 

 32. Övriga frågor 
 

     

                                                             Jan Utbult                             Tannaz Ghaderi 
Ordförande  Sekreterare 
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Ekonomisk uppföljning per mars 2019 
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Informationen noteras till protokollet. 
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Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per mars samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Kommunstyrelsen totalt (exklusive centrala poster) prognostiserar ett underskott på 1,2 mkr för 
2019. En handlingsplan för åtgärder avseende ekonomisk balans hanteras i ett särskilt ärende varför 
nedan tabell 1.7 lämnas tom. 

Enheterna (Kommundirektör, politisk verksamhet, Etablering- och arbetsmarknad samt Besöks- 
och näringsliv) visar ett underskott på 0,1 mkr (fg prognos -0,8 mkr). Etableringsenheten har många 
osäkerhetsfaktorer gällande ensamkommande ungdomar, bostäder till familjer med permanent 
uppehållstillstånd samt gymnasieelever. Förändringen från fg prognos beror på omförhandlade 
dygnspriser vid köp av plats samt omplacering i ärenden. Bland annat obudgeterade kostnader för 
överförmyndarverksamheten (0,4 mkr) belastar verksamheten och prognostiserat underskott för 
förvaltningen hanteras av kommundirektörens buffert med 0,5 mkr. 

Verksamhet Styr- och stöd visar en årsprognos i balans med budget. 

Verksamhet Fritid och kultur visar en årsprognos i balans med budget. 

Samhällsbyggnads skattefinansierad verksamhet visar ett underskott på totalt 1,2 mkr. 

Exploateringsverksamheten: Budget kommer att tilldelas från KS för tillkommande kostnader för 
undersökning av Norgårdsfyren som idag belastar verksamheten med ca 0,1 mkr. 

Kollektivtrafiken visar ett underskott på 0,4 mkr pga att Västtrafik har tagit bort sin del av finansiering 
av Flexlinjen. 

Färdtjänst visar ett underskott på 0,5 mkr. Kostnaderna per resa har ökat vilket bland annat beror på 
att Västtrafik har nya avtal med utförare och index har höjts med 7,8% från Västtrafik. Antalet 
personer som reser till daglig verksamhet inom kommunen och till Göteborg har ökat. 

Elförsörjning prognostiserar ett underskott på 0,2 mkr vilket beror på att verksamheten belastats med 
elfakturor från 2018. 

Plan- bygg- och miljöenheten visar ett överskott på 0,3 mkr. Det råder dock stor osäkerhet kring 
intäkterna för bygglovsenheten och kostnaderna för bostadsanpassning. 

Gatuenheten visar ett underskott på 0,2 mkr, som dels beror på ökade insatser för vinterväghållning 
som genererat i högre löne- och drivmedelskostnader samt utförd vinterväghållning på Kalvsund. 
Underskottet beror även på oförutsedda tillsynskostnader för bulleråtgärder och fordonsreparationer. 

Kost- och lokalvård redovisar en prognos i balans med budget. 

Samhällsbyggnads avgiftsfinansierad verksamhet: Prognos för VA-enheten och 
Kretsloppsenheten följer "självkostnadsbegreppet". Det innebär att verksamheten lämnar ett resultat 
som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt i samband med bokslut och 
underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I den ekonomiska kommentaren 
kommer vi att i text redovisa över- och underskott för verksamheten. 

Va-enhetens prognos visar ett underskott på 1,5 mkr som är något lägre än vad som budgeterats. 
Avvikelsen beror på att personalkostnaderna förväntas bli lägre än budget. Verksamheten har i år ett 
planerat utökat underhåll av Hyppeln och Rörö reningsverk. Bokas vid bokslut mot föregående års 
överskott. 

Kretsloppsenhetens uppdragsverksamhet visar ett överskott på 0,1 mkr. 

Båttrafikens avgiftsfinansierad verksamhet: Ökade personalkostnader pga dubbelbemanning under 
upplärning samt obligatoriska externa utbildningar för nyanställda. 

Kommunstyrelsen Centrala Poster visar ett överskott på 10,9 mkr. Fördelningsposter som ännu 
ej fördelats, 10 mkr. Obudgeterade reavinster 3,5 mkr, prognos förändring semesterlöneskuld -2,0 mkr 
samt pensionsutbetalningar -0,7 mkr. 
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1.1 Enheterna 

KS Vht 3 pos enheterna 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prongnos 

10
0 

Nämndsverks
amhet 3 751 3 667 -84 992 27 3 668 

11
0 

Stöd till pol. 
partier 622 622 0 0 0 623 

12
0 Revision 969 970 1 110 11 970 

13
0 

Politisk 
verksamhet 3 335 2 915 -421 283 10 3 224 

13
9 

Övrig politisk 
vht 592 592 0 34 6 592 

22
0 

Näringslivsfrä
mjande åtg 2 453 2 584 130 700 27 2 454 

22
5 

Konsument o 
engergirådgiv 179 179 0 45 25 179 

23
0 

Turistverksam
het 1 139 1 139 0 278 24 1 139 

27
5 

Totalförsv. o 
samhällssk 157 157 -1 -665 -424 155 

58
0 

Individ&familj
eomsorg,tot 0 230 230 0 0 230 

60
0 

Flyktingmotta
gande 324 -1 -325 -519 54 390 843 

61
0 

Arbetsmarkna
dsåtgärder 5 057 5 267 210 1 281 24 5 167 

92
0 

Kommungem
ensam vht 2 733 2 879 146 446 16 2 877 

92
1 

Kommungem
ensam vht 467 467 0 5 1 467 

 

Summa 
Nettokostn t
kr 21 779 21 665 -114 2 991 14 22 588 
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1.2 Styr- och stödverksamhet 

KS Vht 3 pos Styr o stöd 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prongnos 

13
0 

Politisk 
verksamhet 3 203 3 201 -2 787 25 3 284 

13
8 

Demokrativer
ksamhet 64 64 0 1 1 64 

61
0 

Arbetsmarkna
dsåtgärder 56 56 0 16 28 55 

92
0 

Kommungem
ensam vht 23 778 23 978 200 5 699 24 24 146 

92
1 

Kommungem
ensam vht 8 708 8 510 -198 2 258 27 8 508 

 

Summa 
Nettokostn t
kr 35 809 35 809 0 8 761 24 36 057 

1.3 Fritid- och kulturverksamhet 

Vht 3 pos FoK 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 

26
3 

Miljö-hälsa o 
hållbar utv 1 000 1 000 0 216 22 1 000 

30
0 

Allmän 
fritidsvht 1 724 1 724 0 465 27 1 724 

31
5 

Allmän 
kulturvht, övr 589 589 0 80 14 589 

32
0 Bibliotek 5 491 5 492 1 1 422 26 5 491 

34
0 

Idrotts- och 
fritidsanl 9 405 9 404 -1 2 683 29 9 405 

35
0 Fritidsgårdar 4 438 4 438 0 1 068 24 4 438 

39
9 

Administration 
FoK 1 381 1 381 0 366 27 1 381 

 
Summa 
Nettokost tkr 24 028 24 028 0 6 299 26 24 028 

1.4 Samhällsbyggnadsverksamhet, skattefinansierad 

Vht 3 pos SB skatt 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 

13
0 

Politisk 
verksamhet 179 188 9 47 48 182 

21
5 

Fysisk och 
tekn. planer. 1 500 1 533 33 519 944 1 678 

22
0 

Näringslivsfrä
mjande åtg 435 436 1 125 332 434 
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   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 

24
3 

Gator, vägar, 
parkering 13 612 13 460 -152 4 027 1 426 13 593 

25
0 Parker 463 463 0 179 39 510 

26
1 

Miljö-
hälsoskydd, 
myndigh 1 438 1 497 59 360 383 1 485 

26
3 

Miljö-hälsa o 
hållbar utv 535 551 16 124 45 548 

27
0 

Säkerhet och 
trygghet 103 103 0 103 100 103 

27
5 

Totalförsv. o 
samhällssk 18 18 0 6 33 15 

29
9 

Administration 
SBF 4 501 4 536 35 1 182 247 4 546 

51
1 

Vård o oms. 
ord. boende 1 281 1 279 -2 148 131 1 263 

53
0 

Färdtjänst/riks
färdtjänst 3 782 3 300 -482 956 372 3 443 

53
5 

Öppen 
verksamhet 26 28 2 8 91 27 

81
0 

Kommersiell 
verksamhet -1 376 -1 409 -33 -967 524 -1 443 

83
2 

Buss, bil o 
spårbunden tr 3 553 3 094 -459 888 54 3 508 

83
4 Sjötrafik 86 86 0 94 345 141 

85
5 Elförsörjning 260 28 -232 268 173 27 

91
0 

Lokalvård o 
kost 29 709 29 709 0 7 810 341 29 795 

92
0 

Kommungem
ensam vht 199 187 -12 62 628 203 

95
0 

Egna bost. & 
lokaler 129 135 6 -12 88 128 

 
Summa 
Nettokost tkr 60 433 59 223 -1 210 15 927 6 341 60 186 

1.5 Samhällsbyggnadsverksamhet, avgiftsfinansierad 

Vht 3 pos SB avgift 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prognos 

83
4 Sjötrafik 0 0 0 -230 186 -36 

86
5 

Vattenförsörjn
. o avlopps 0 0 0 199 2 125 10 

87
0 

Avfallshanteri
ng -126 0 126 1 119 643 -2 

 
Summa 
Nettokost tkr -126 1 127 1 088 2 954 -28 
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1.6 KS centrala poster och fördelningsposter 

KS Vht 3 pos 190 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg prongnos 

21
5 

Fysisk och 
tekn. planer. -3 553 0 3 553 -1 553 0 0 

92
0 

Kommungem
ensam vht 18 377 15 675 -2 702 5 142 33 15 851 

99
0 

Fördelningspo
ster 0 10 047 10 047 0 0 0 

 

Summa 
Nettokostn t
kr 14 824 25 722 10 898 3 589 14 15 851 

1.7 Handlingsplan för en ekonomi i balans 
   

Ansvarig chef  

Verksamhet  

Område för åtgärd  

Aktiviteter  

Ekonomisk effekt 
innevarande år  

Ekonomisk helårseffekt  

Ansvarig för åtgärd  

Aktivitet slutförd  

Ansvarig för uppföljning  

Tidpunkt för uppföljning  

Konsekvensbeskrivning och 
riskbedömning  

2 INVESTERINGAR 
Enheterna (Kommundirektör, politisk verksamhet, Etablering- och arbetsmarknad samt Besöks- 
och näringsliv) Kommundirektören har en investeringsreserv (1,7 mkr) som kommer att användas till 
möbler till kommunhuset samt AV-utrustning till familjecentralen. 

Verksamhet Styr o Stöd: Överskott 0,5 mkr. Ärendehanteringssystem 2,3 mkr påbörjas i augusti. 
Övrigt gäller digitalisering såsom e-tjänsteplattform, webbprojekt och lagringslösningar. IT-enhetens 
reserv på 0,4 mkr beräknas i dagsläget inte förbrukas. 

Verksamhet Fritid o kultur: Pengar finns avsatta till möbler och teknik till Familjecentral. 
Projektet påbörjat och färdigställs inom kort. 

Samhällsbyggnads skattefinansierad verksamhet: prognosen visar underskott mot budget 
med 2,4 mkr. 

Kostenhetens investeringar planeras genomföras under våren. 

Lokavårdsenhetens investeringar är påbörjade och delvis gjorda. 

Vi inväntar evntuell medfinansiering på GC-bana Hälsövägen samt busshållplatser. Gällande 
Belysning Hyppeln kommer kostnaderna att fördelas mellan berörda aktörer. 
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Inv 5617 kommer att utföras i två etapper. Etapp 1, År 2019 och Etapp 2, År 2020. Planering hur de 
olika etapperna ska vara pågår. Osäkert hur markfrågan kommer att påverka projektet. 

Inv 5618 och inv 5619 är överlämnade till entreprenör för utförande 2019, inväntar kostnadsförslag 
från entreprenör. Startmöten inplanerade för projekten. 

Inv 5624 och inv 5625 slutbesiktning genomförd. Enstaka påpekande som ska åtgärdas. Eventuellt kan 
extra kostnader tillkomma för åtgärder som behöver göras som inte var medräknade från början. 
Åtgärder som är nödvändiga för trafiksäkerhetens skull. 

Inv 5629 Trygghestvandring genomförd under januari månad. Planering av säker skolväg är påbörjad. 

Inv 5634 Startmöte genomförd med entreprenören och förväntad beläggningsstart under kvartal 2. 

Inv 5635 Påbörjad. Trafikverket har kvar pengar i sin budget för medfinansiering 2019 rörande 
trafiksäkerhetsåtgärder och vi kommer att ansöka om medfinansiering för 4 vägräcken för 
innevarande år. 

Inv 5643 Utbytet av luftburna ledningar till markkabel för gatubelysningen på Hälsö pågår. 
Investeringen är en samförläggning med Öckerö Nät, Infratek och VA-enheten. 

Inv 5636 och Inv 5644 genomförs i samband med att VA-enheten gör åtgärder. 

Inv 5637 Överlämnad till entreprenör för utförande 2019. Projektplanering pågår. 

Samhällsbyggnads avgiftsfinanserad verksamhet visar ett överskott på 9,2 mkr. 

Inv 1001: Kostnader för fortsatt förstudie med kalkyl. 

Inv 6238: Denna investering kommer inte att göras under 2019 då leverans sker i början av 2020. 
Kostnaden för tvåfacksbilen blir 1,9 mkr. 

Inv 6239: Upphandling pågår. Leverans förväntas i juni 2019. 

Inv 6241: Kommer att genomföras 2019. 

Inv 6009, Biobädd Pinans reningsverk, anläggningsarbetet påbörjas i november och projektet 
beräknas vara klart februari 2020. 

Inv 6013, Vattenledning Nordöarna, avvikelsen beror på att vid del av sträckan har annan metod än 
vad som offererats behövts användas samt att sprängning tillkommit med kostnad för transporter. 

Inv 6414 och 6416 gäller färdigställande av Klarviksvägens (Björkö) vatten- och dagvattenledningar 
som påbörjades 2018. 

Investering 6418 tillhör investering 6434. 

Inv 6429, Servisutbyggnad, påverkas av att inv 6439, Servisutbyggnad Solstigen Öckerö, har 
tillkommit. Totala budgeten för projekten är 1,6 mkr, vilken kommer att överskridas med 0,8 mkr. 

Inv 6430, Renovering vattenledningar, kommer inte att förbrukas pga personalbrist. 

Inv 6433, Saneringsplan 2019, kommer troligen inte att kunna fullföljas enligt plan. Eventuellt 
kommer resterande budget att reserveras till år 2020. 

Inv 6439, Solhöjden servis, är ett tillkommande projekt som inte finns med i budget. 
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2.1 Kommunstyrelseenheterna 

Investeringsrapport KS 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Fg prognos 

1 
Kommunstyrelse
n 5 401 6 381 980 1 115 0 

 
Summa 
Nettokost tkr 5 401 6 381 980 1 115 0 

2.2 Fritid- och kulturverksamheten 

FoK Investeringsrapport 

   Prognos Budget Differens Utfall ack Fg prognos 

4 Fritid och kultur 360 360 0 310 360 

 
Summa 
Nettokost tkr 360 360 0 310 360 

2.3 Samhällsbyggnadsverksamheten 

SB Investeringsrapport 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Fg prognos 

5 
Ks/samhällsby
ggnad skatt      

553
0 

Arbetsfordon 
lokalvård 200 200 0 0 200 

553
6 

Kokgryta 
Solhöjden 2018 130 130 0 0 130 

553
9 

Bergagård sk. 
degblandare 60 60 0 0 60 

554
0 

Spec. kost 
Bratteberg 235 235 0 0 235 

554
1 

Solhöjden 
stekbord 2019 75 75 0 0 75 

554
2 

Värmeskåp 
Bratteberg Allh. 65 65 0 0 65 

554
3 

Matt 
tvättmaskinger 
2019 140 140 0 49 140 

561
2 

Belysning 
Hyppeln 1 083 0 -1 083 1 083 1 000 

561
7 

GC-väg 
Intagsvägen 1 140 1 140 0 0 1 350 

561
8 

Heinövägen Hpl 
Åsvägen 725 725 0 0 725 

561
9 

Bustadvägen 
Hpl Brevik 632 632 0 64 632 

562
4 

GC-bana 
Hälsövägen 1 133 0 -1 133 1 133 1 000 
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   Prognos Budget Differens Ack utfall Fg prognos 

562
5 

Hpl Öckerö 
färjeläge 157 0 -157 127 200 

562
7 Belysning Rörö 1 500 1 500 0 1 446 1 000 

562
8 

Solstigen 
Öckerö 305 305 0 0 305 

562
9 

Trafiks Heden 
skola 2018 2 402 2 402 0 70 2 402 

563
4 Beläggning 2019 3 300 3 300 0 10 3 300 

563
5 

Trafiksäkerhetså
tg 2019 2 000 2 000 0 0 2 000 

563
6 

Dagvattenbrunn
ar 2019 250 250 0 0 250 

563
7 

Lapp o 
Sandsparkering 1 100 1 100 0 0 1 100 

563
9 

Elstolpar 
Framnäs 2019 360 360 0 0 360 

564
0 

Laddstolpar elbil 
parkerin 900 900 0 0 900 

564
1 Björkö skola 50 0 -50 11 0 

564
2 Mur Kalvsund 400 400 0 2 400 

564
3 Belysning Hälsö 1 000 1 000 0 228 1 000 

564
4 

Brandposter 
2019 450 450 0 64 450 

564
5 

Vägmärken 
2019 350 350 0 23 350 

700
7 

Brevik Hpl Hönö 
medfin -363 -363 1 0 0 

700
8 

Åsvägen Hpl 
Hönö -363 -363 1 0 0 

 
Summa 
Nettokost tkr 19 416 16 994 -2 422 4 311 19 629 

6 
KS/Sambygg 
avgift      

100
1 

Öckerö 
kretsloppspark 475 0 -475 21 475 

600
9 

Bio-bädd AR-
verk Pinan 3 169 11 396 8 227 224 3 169 

601
3 

Vattenledn 
Nordöar land 11 341 9 977 -1 364 4 767 11 570 

617
3 

Landfästen 
reparation 110 110 0 0 110 

623
7 

INVEST-text 
saknas 0 0 0 42 0 

623
8 

Två facksbil 
2019 0 1 750 1 750 0 0 
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   Prognos Budget Differens Ack utfall Fg prognos 

623
9 

Traktorgrävare 
2019 2 300 2 500 200 0 2 500 

624
0 Pallyftare 2019 43 75 32 0 43 

624
1 

Transformatorst
ation 2019 0 1 500 1 500 0 1 500 

641
4 

Renov 
vattenledn 2018 374 0 -374 658 382 

641
6 

Utbyggn 
dagvatten 2018 346 0 -346 346 106 

641
7 

Saneringsplan 
2018 1 159 1 159 0 7 1 159 

641
8 Ventilbyten 2018 0 0 0 31 0 

641
9 

Arbetsfordon 
2018 348 396 48 348 348 

642
0 

Vattensäkerhet 
2018 1 186 1 186 0 169 1 186 

642
2 

Stängsel 
(säkerhet) 2018 366 366 0 0 366 

642
8 

Ledningsrätter 
2019 500 500 0 26 500 

642
9 Servisutb. 2019 800 1 557 757 210 800 

643
0 

Renovering 
vattenledn. 201 400 700 300 0 400 

643
1 

Renovering 
pumpstat 2019 1 000 1 000 0 465 1 000 

643
2 

Renov. 
dagvattenledn. 
2019 1 200 1 200 0 7 1 200 

643
3 

Saneringsplan 
2019 2 550 3 550 1 000 103 2 550 

643
4 Ventilbyten 2019 340 500 160 14 340 

643
5 

Arbetsfordon 
2019 500 500 0 0 500 

643
6 Brunnslock 2019 200 200 0 0 200 

643
7 

GPS utrustning 
2019 128 150 22 128 128 

643
8 

Fiber anslutn. 
2019 50 0 -50 5 50 

643
9 Solhöjden servis 1 523 0 -1 523 0 1 523 

650
0 

Kapacitetsöknin
g Pinan AR 600 0 -600 4 600 

 
Summa 
Nettokost tkr 31 008 40 272 9 264 7 575 32 705 
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3 EXPLOATERINGSPROJEKT 
Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161: Positivt planbesked. Miljöundersökning utförd. Ansökan om 
saneringsbidrag troligen 2019. 

Projekt 8072 Centrala Öckerö: Projekt Öckerö Centrum med delprojekt Centrumbildning startat 2013-
09-04. Avtal mellan intressenter har tecknats. Planarbete och arbete med exploateringskalkyl pågår. 
Ljudutredning tillkommer. Exploateringsavtal snart klart. Antagande tidigast kvartal 3 2019. 

Projekt 8080 Östra Sudda: Beräknad försäljning 2019. 

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: Nytt exploateringsprojekt 2018. Detaljplanen ska upp för 
antagande i vår. 

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Diskussioner inför avtalsförhandlingar pågår. Fsg pris 
ca 7,5 mkr. 

Tkr Ingående 
balans Utfall Prognos Planerat 

slutdatum 

8066 Varvet Knippla 1:161 2066  0 2020 

8072 Centrala ÖÖ och ÖÖ 2:267 2000 -26 300 2020 

8080 Östra Sudda 145  2000 2019 

8084 Björnhuvudet Musslan 9  0  

8086 Tärnvägen Heden 1:300, 1:229 832 144  2019 

8110 Björnhuvudet Kaj ÖÖ 2:251 172 40   

Summa tkr 5224 158 2300  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Anna Dannje Brocker 
Ärende: Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019 
Diarienummer: 0080/19 

Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019 
 
Förslag till beslut  
kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019 antas. 
 
Ärende 
Kommunstyrelsens visar ett underskott på 1 259 000kr. Kommunstyrelsen måste 
vidta åtgärder för att uppnå ett resultat i balans med budget.  
 
Ekonomi 
 
Verksamhet Kommunstyrelsen 
Ansvarig chef Gull-Britt Eide 
Budget 140 728 tkr 
Prognosticerat underskott -1 146 tkr 
Procent av budget -0,81% 

 
 
 

 
 
 
 

Verksamhet/enhet 
Ekonomisk effekt,  

2019 
Ekonomisk  

helårseffekt Kommentar Ok 
KS förvaltning 500 tkr 0 tkr  Allmänna effektiviseringar KS  

förvaltning 
Styr- och stödverksamhet 250 tkr 0 tkr Uppskjuten rekrytering av IT 

Arkitekt  till jan 
2020 Etablerings- och  

arbetsmarknadsenheten 
0 
tkr 

0 tkr Effektiviseringsåtgärder påbörjade 
efter  februari  

Besöks- och näringslivsenhet 50 tkr 0 tkr Minska medfinasiering 
Samhällsbyggnadsverksamhet 459 tkr 0 tkr   Ej återbesätta vakans tjänst PBM,  

omfördening av tjänst Gata, stängning  
av kök FSK Hälsö 

Totalt 1 259 tkr 0 tkr 



 
 

 

 
 
 
Expediering 
Kommundirektören 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Irene Berg 
Besöks- och näringslivschef 
Etableringschef 
 
Underskrift berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-04-15 
………………………. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Ärende: Samråd ny översiktsplan Göteborgs stad  

Diarienummer: 0053/19 

 
Beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker samrådsförslag av ny översiktsplan för Göteborgs stad.    

Ärende 

Öckerö kommun har fått samrådhandling av ny översiktsplan för Göteborgs stad på remiss. 

Remisstiden är 16 januari - 26 april 2019  

 

Bakgrund 

Översiktsplanens (ÖP) syfte är att vara vägledande för mer detaljerad planering under en 

lång tid. I ÖP vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. ÖP tar höjd för en 

befolkningstillväxt med ca 250 000 invånare fram till 2050. Vilket innebär att det behöver 

byggas ca 120 000 bostäder samt ett stort antal verksamheter fram till 2050.  

 

ÖP omfattar ett stort geografiskt område där endast delar av området, direkt och/eller indi-

rekt, berör Öckerö kommun. Remissyttrandet fokuseras därför främst på västra Hisingen.   

 

I ÖP beskrivs stadens strategi för att uppnå stadens långsiktiga vision. För att hushålla med 

resurser och sprida ut rörelser från befintligt centrum till övriga delar av staden planerar sta-

den för en flerkärnig struktur, där förtätning och utveckling främst sker kring olika utpekade 

tyngdpunkter. Befintliga område ska kompletteras med det som saknas för att tillskapa rörel-

ser på alla dygnets timmar.  För att binda ihop staden och minska andelen resor med bil ska 

staden verka för ett väl fungerande nätverk av gator och gångvägar. Visionen är att förbättra 

tillgängligheten för alla trafikanter och sprida ut stadslivet i staden. Genom satsningar på 

kollektivtrafiken ska restider kortas ner, pålitligheten höjas och kapaciteten utökas. Ett 

snabbt nät mellan stadens tyngdpunkter prioriteras.  

 



 
 

 
Göteborgs stad ska förbättra förutsättningarna för invånare i staden, angränsande kommu-

ner och turister att cykla eller åka kollektivt till kustbandet. I Torslanda och på västra Hi-

singen är vägnätet glest och strukturen gör det svårt att försörja området med effektiv kollek-

tivtrafik. Stommen i nätet utgörs av väg 155. Belastningen på väg 155 är hög och kapacitetsta-

ket uppges periodvis överskridas. För att möjliggöra en utveckling enligt visionen kommer 

satsningar på infrastrukturen på västra Hisingen krävas.  

 

En åtgärdsvalsstudie (åvs) har påbörjats av Trafikverket, där Göteborgs stad och Öckerö 

kommun deltar, arbetet förväntas pågå fram till kvartal fyra 2019. Planerat busskörfält på 

sträckan Lilla Varholmen – Gossbydal där Trafikverket är initiativtagare har lagts på is på 

obestämd tid på grund av såväl kostnader som produktionstid bedömts öka markant mot vad 

som tidigare beräknats. Göteborgs stad redovisar i ÖP ett utredningsområde för fast förbin-

delse mellan Öckerö kommun och Göteborgs stad för att öka antalet möjliga lösningar på 

problematiken.  

 

Samhällsbyggnadsverksamhetens synpunkter  
Öckerö kommun är positiv till Göteborgs stads samrådshandling för ny översiktsplan.  

 

I samrådshandlingen redovisas goda ambitioner om att minska andelen resor med bil och 

öka andelen resor kollektivt vilket Öckerö kommun ser som positivt.  Stadens ambition om 

att stärka Amhult som en tyngdpunkt med handel, service och ny kollektivtrafik bedöms som 

god. Öckerö kommun anser vidare att stadens ambition att förbättra kollektivtrafiken och 

förutsättningarna att cykla till kustbandet är god. En stor del av invånarna på Öckerö pendlar 

till Göteborg med omnejd för att arbeta eller gå i skola. Ett utvecklat infrastrukturnät bedöms 

gynna Öckerö kommun positivt.  

 
Göteborgs stad beskriver i ÖP att verksamhetsområdet på västra Hisingen ska utvecklas. 

Verksamhetsområdet på Hisingen är viktig målpunkt för många av Öckerö kommuns invå-

nare. Öckerö kommun delar stadens uppfattning om att det är avgörande att det finns goda 

kommunikationer till verksamhetsområdet för att det ska fungera på ett bra sätt.  

 

I förslaget till ny översiktsplan finns ett utredningsområde för en ny förbindelse till Öckerö 

utpekat, vilket Öckerö kommun ser som positivt. Området stämmer väl överens med det re-

servat för fast förbindelse som finns utpekat i Öckerö kommuns översiktsplan. Göteborgs 

stad har tidigare yttrat sig om att det inom arbetet för ny översiktsplan görs avvägningar gäl-

lande fast förbindelse till Öckerö. Öckerö kommun vill dock understryka att Trafikverkets ar-

bete med åtgärdsvalsstudie för väg 155 ännu ej är färdigställt. Syftet med åtgärdsvalsstudien 



 
 

 
(åvs) är att finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan 

Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan Torslanda (Amhult) och Öckerö. En möj-

lig slutsats i åvs kan vara att en fast förbindelse är den lösning som är långsiktigt mest håll-

bar. Trafikverkets studie kan även visa på andra lösningar, eller en kombination av lösningar, 

som långsiktigt skapar bättre tillgänglighet mellan Öckerö och Göteborg.  

 

Det är positivt att förslag till fast förbindelse mellan Göteborg och Öckerö är utpekad som ett 

utredningsområde för kommunikation. Öckerö kommun tolkar detta som att Göteborgs stad 

väljer att invänta slutsatser och rekommendationer ifrån åvs innan en avvägning genomförs. 

Öckerö kommun hade dock uppskattat om illustrationsmaterialet hade återspeglat innehållet 

i texten. Kartmaterialet kan i dagsläget tolkas som något mer än ett utredningsområde för 

kommunikation. I och med att staden planerar för en stor befolkningstillväxt är det av stor 

vikt att Öckerö kommun och Göteborgs stad fortsätter samarbetet gällande mellankommunal 

samverkan. Göteborgs stad pekar i ÖP på att en svaghet/risk är att en kollektivtrafikutbygg-

nad inte hinner möta den nya tyngdpunktens expansion i Amhult/Torslanda. Öckerö delar 

denna uppfattning. Både Göteborgs stad och Öckerö kommun är beroende av att resandet på 

väg 155 fungerar bra vilket kräver fortsatt god samverkan.  

    

Öckerö kommun ser fram emot fortsatt samarbete gällande mellankommunal samverkan. 

 

Bilaga 
Förslag till översiktsplan Göteborgs stad (samrådshandling) 
 
 
 
 
--------------------------------------                                    -------------------------------------- 
Andreas Beutler     Rikard Sporre    
Plan-, bygg- & miljöchef                  Planarkitekt   
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FÖRORD

Det du nu håller i din hand är ett förslag till ny översiktsplan för Göteborg.  Alla 
kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som om-
fattar hela kommunen. Den ska ange inriktningen för hur hållbar stadsutveck-
ling ska ske samt hur användningen av mark, vatten och bebyggelseområden ska 
utvecklas, både på kort och lång sikt. Arbetet med att ta fram en ny översikts-
plan rymmer därför en dialog om framtidens Göteborg med göteborgarna, med 
myndigheter och andra samhällsbyggnadsaktörer. Den dialogen kommer vi föra 
under samrådet. Den viktigaste frågan att besvara är om detta förslag kan leda 
Göteborg mot hållbar stadsutveckling. De synpunkter som vi får på förslaget 
är mycket viktiga för att översiktsplanen i sitt slutformat ska vara trovärdig och 
funktionell.

Göteborgs gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2009. Sedan 
dess har en rad förändringar skett i Göteborg och i omvärlden, samtidigt som 
kunskapen om flera av översiktsplanens strategiska frågor har vidareutvecklats 
och fördjupats. Kommunala och regionala mål och strategier har tillkommit. 

I september 2017 gav Göteborgs kommunfullmäktige byggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram ett förslag till ny översiktsplan för Göteborg. I uppdraget 
angavs att utgångspunkten för den nya översiktsplanen ska vara en inriktning 
mot den täta, gröna blandstaden genom komplettering av den byggda staden i 
kombination med byggande i strategiska knutpunkter. För en ekologiskt, ekono-
miskt och socialt hållbar stadsutveckling ska Göteborg byggas tätare så att fler 
invånare får möjlighet till ett enkelt vardagsliv, med gångavstånd till kollektiv-
trafik och service.

Översiktsplanen spänner över flera tidshorisonter. Den ska fungera som stöd 
för detaljplaner, bygglov och andra tillstånd och beslut som rör stadens utveck-
ling direkt när den antas. För perioden fram till 2035 innehåller planen mer 
konkreta inriktningar och rekommendationer. Vad gäller stadens behov av ut-
byggnad av bostäder och arbetsplatser blickar översiktsplanen fram till 2050. I 
vissa fall sträcker sig planens tidshorisont även längre än så. Detta gäller framför 
allt inriktningar för att ha en handlingsfrihet även för förändringar på mycket 
lång sikt.

Förslaget till ny översiktsplan har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i sam-
verkan med park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och fastighetskontoret. 
Under arbetets gång har även dialoger förts med olika aktörer och målgrupper. 
Förslaget skickas på remiss under perioden 16 januari-26 april 2019. Alla är 
välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter sammanställs i 
en samrådsredogörelse, bearbetas och tas om hand i ett vidareutvecklat förslag. 
Översiktsplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Göteborg, december 2018

Katja Ketola
Chef strategiska avdelningen 
Stadsbyggnadskontoret

Henrik Kant
Stadsbyggnadsdirektör 
Stadsbyggnadskontoret
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ÖVERSIKSPLANENS INNEHÅLL

Översiktsplanen ska ange 
• grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vatten- 

områden
• kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och be-

varas
• hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gäl-

lande miljökvalitetsnormer
• hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samord-

na översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen

• hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.

Översiktsplanens delar
Samrådsförslaget till ny översiktsplan omfattar en planbeskrivning (denna hand-
ling) och markanvändningskartan. Planbeskrivningen omfattar en utvecklings-
strategi, inriktningar för mark- och vattenanvändning och hänsyn till allmänna 
intressen. Till översiktsplanen hör även en konsekvensbeskrivning.

Parallellt med med detta förslag till ny kommunomfattande översiktsplan tas 
förslag till fördjupningar av översiktsplanen fram för Centrala Göteborg och 
Högsbo-Frölunda. Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen pågår även 
för Västra Arendal och Torsviken. 

Till översiktsplanen hör ytterligare ett antal fördjupningar och tematiska tillägg. 
I samband med att denna översiktsplan antas föreslås att följande fördjupningar 
och tematiska tillägg ska vara fortsatt aktuella:
• Mölndalsåns dalgång (2016, även antagen av Mölndals Stad)
• Södra Askim (2011)
• Förorenade områden (2006)
• Översvämningsrisker (godkänd i Byggnadsnämnden 2018)

Övriga nu gällande fördjupningar och tillägg är till stora delar antingen genom-
förda eller på andra sätt inaktuella eller otidsenliga. De bör därför upphävas i 
samband med att ny kommuntäckande översiktsplan antas. Frågor eller ställ-
ningstaganden som fortfarande är aktuella kommer att arbetas in i denna kom-
munomfattande översiktsplan. 



MÅLBILD
Hållbar stad, öppen för världen
I framtidens Göteborg har boende och 
besökare jämlik tillgång till stadens re-
surser. Alla göteborgare har förutsätt-
ningar till en passande bostad och en 
bra livsmiljö vilket bidrar till en enklare 
vardag. Den hållbara staden ger god 
tillgång till stadens hela utbud och möj-
lighet att lösa de viktigaste vardagsbe-
hoven i närområdet. 

I framtidens Göteborg känner invånar-
na tillit till samhället och har inflytande 
över sina liv. Göteborg är en samman-
hållen stad med en struktur som håller 
ihop olika områden och de människor 
som lever och verkar där. Det är enkelt 
för alla att ta sig mellan arbete, bostad, 
rekreation och nöjen.

Här finns mötesplatser för alla där 
vardagslivets behov av aktivitet och av-
koppling samsas, men också platser där 
människor kan träffas och umgås utan 
att behöva köpa något. Göteborg er-
bjuder storstadens möjligheter men har 
behållit närheten och personligheten 
från tiden när staden var mindre. Sta-
den har investerat i attraktiva stadsmil-
jöer som promenadstråk och ett stort 
utbud av butiker, kultur och evene-
mang. Här finns en bredd av arbetsplat-
ser och bostäder. Skolor, vårdcentraler 
och annan offentlig service finns nära. 

I framtidens Göteborg är en klimats-
mart och robust stad. Det är enkelt att 
leva hållbart med begränsad klimatpå-
verkan. Grönska i den täta staden är 
viktigt ur både ett socialt och ekolo-
giskt perspektiv. När regnmängderna 
ökar finns naturområden som kan ta 
emot vatten. Det grönskande och vat-
tennära Göteborg inbjuder boende och 
besökare att gå och cykla. Den nära 
tillgången till parker, natur och vatten 
bidrar till ökad hälsa och människors 
känsla av välmående.

Göteborg är en stad som är öppen för 
världen. Här är tillgången till arbets-
platser stor tack vare ett mångsidigt 
och konkurrenskraftigt näringsliv som 
står stadigt i den globala ekonomin.  
Verksamheter och människor har lätt 
att finna varandra och det finns rum 
för innovation och kreativitet. Göte-
borg är kärnan i regionen och en motor 
för hållbar tillväxt. Stadens blandade 
befolkning, akademi och mångsidiga 
näringsliv ger impulser till och från hela 
världen. Det är enkelt att resa inom 
Göteborg, men också till övriga Sve-
rige och utomlands. Göteborgs är en 
internationell förebild för förmågan 
att samarbeta i en miljö där människor 
utvecklas och trivs. Göteborg erbjud-
er goda förutsättningar för en hög och 
hållbar tillväxt.



1. UTGÅNGS-
PUNKTER
Hållbar stadsutveckling är det övergripande målet för över-
siktsplanen. Därför är inriktningen i översiktsplanen att fortsät-
ta planera och bygga Göteborg tätt, grönt och blandat. 

Idag bor över en halv miljon invånare i Göteborg och varje år 
ökar stadens befolkning. Det är en utmaning att planera håll-
bart för att möta denna befolkningsutveckling, så att det kon-
tinuerligt byggs tillräckligt med bostäder, kommunal service 
och mer kollektivtrafik. Det delade Göteborg, med stora skill-
nader i livsvillkor mellan stadsdelar och med starka barriärer i 
form av trafikleder, är en annan utmaning som översiktsplanen 
måste hantera. Den tredje stora utmaningen är klimatföränd-
ringarna och stadens alltför stora förbrukning av naturresurser. 

Översiktsplanen tar sin utgångspunkt i dessa utmaningar och 
ska samtidigt svara mot lokala såväl som regionala, nationella 
och internationella mål om hållbarhet.
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BAKGRUND
Göteborg är en stad med flera tydliga karaktärsdrag som tillsammans sätter en 
speciell prägel på staden. Det kuperade landskapet och näringar knutna till älven 
har tillsammans med gränsdragningar och olika sätt att planera och genomfö-
ra utbyggnadsetapper under olika skeden skapat ett karaktäristiskt mönster av 
små, avgränsade stadsdelar. Även om staden i många historiska skeden tagit stort 
intryck av rörelser i andra städer i Europa, är kombinationen av vilka interna-
tionella influenser som inspirerat unik. Den byggda miljön är idag en kombina-
tion av tidstypiska historiska lager, från 1600-talets fästningsstad till 1700-talets 
öppna handelsstad, som sedan övergick i industristad. Expansionen av hamn, 
varvs- och verkstadsindustri lade grunden till urbaniseringen. 1900-talets stora 
samhällsbygge påverkade Göteborg i stor grad och är bland annat synligt i våra 
yttre stadsdelar. Till detta tillkommer vår samtida utveckling med Göteborg som 
kunskapsstad och evenemangsstad, samt en stadsutveckling med fokus på att 
omvandla före detta hamnområden och förtäta inom den redan byggda staden. 

Idag bor drygt 564 000 invånare i Göteborg. Under 2000-talet har antalet 
invånare ökat med närmare 100 000 personer och folkmängden i Göteborg för-
väntas fortsätta att öka. Befolkningstillväxten har främst berott på en mer eller 
mindre kontinuerlig ökning av födelseöverskottet samt positiv nettoflyttning.

Göteborg förväntas ha cirka 700 000 invånare 2035 och cirka 800 000 invå-
nare 2050. Det innebär en befolkningsökning om 1-1,5 procent per år, högre 
procentuell ökning de första åren, lägre efter 2035. Den förväntade befolknings-
tillväxten är ett resultat av att skillnaden mellan antal in ‐ och utflyttade personer 
är fortsatt positiv och att antalet födda är fler än antalet avlidna. Befolkning-
en förväntas växa inom alla åldersgrupper. Sett i ett övergripande perspektiv 
förväntas dock inte befolkningens åldersstruktur att förändras i någon påtaglig 
utsträckning. En bedömning om förväntad befolkningstillväxt är alltid osäker, 
särskilt på längre sikt. Ökningen kan komma att förskjutas i tid – åt båda håll. 

Göteborg fungerar som motor för hela regionen. Inom de närmaste 10–15 
åren förväntas arbetsmarknadsregionen växa från dagens 1,17 miljoner till 1,75 
miljoner invånare. Det ger förutsättningar för en mer robust ekonomi som inte 
är beroende av enskilda branscher och arbetsgivare. På sikt stärker det hela väst-
sverige. En stark kärna är en förutsättning för att Göteborg och hela regionen 
ska fortsätta utvecklas i den riktningen. Vad som skapar tillväxt är en komplex 
fråga. Några förutsättningar som bedöms ha stor betydelse är folkmängd, be-
folkningens åldersstruktur, andel förvärvsarbetande och näringslivets bransch-
struktur. Tillgången till högutbildad arbetskraft är en viktig lokaliseringsfaktor 
för företag och väsentlig för att nå en positiv ekonomisk utveckling. Generellt 
har befolkningsrika regioner haft en avsevärt bättre ekonomisk utveckling än 
mindre regioner. Ju starkare den regionala kärnan är, desto bättre blir möjlighe-
terna för tillväxt i orterna runt omkring.

I dag pendlar varje dag 120 000 personer in till Göteborg och drygt 50 000 
personer pendlar ut. På 20 års sikt förväntas antalet arbetstillfällen i staden öka 
med 120 000 och med 50 000 i arbetsmarknadsregionen. Det kommer medföra 
ytterligare in- och utpendling. Särskilt i Göteborgs centrala delar finns en utma-
ning att möta tillgänglighet ur ett regionalt perspektiv samtidigt som de lokala/
vardagsnära perspektiven behöver värnas. 

” Göteborg förväntas ha cirka 
700 000 invånare 2035 och 
800 000 invånare 2050.

” Göteborg fungerar som mo-
tor för hela regionen.
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UTMANINGAR
Göteborg står inför flera stora samhällsutmaningar. Flera av dessa är globala  ut-
maningar. Stadsutvecklingen är en del i dessa utmaningar men kan också vara en 
del av lösningen. Översiktsplanen behöver särskilt möta tre av dessa utmaningar. 

Göteborg är en delad stad
Det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Ojämlikheten mel-
lan stadens områden och grupper är tydlig och allvarlig. Grundläggande förut-
sättningar är att ha en trygg boendemiljö, att känna tillhörighet, en passande och 
ekonomiskt överkomlig bostad samt en närmiljö som är omhändertagen och 
välfungerande. Det är också grundläggande att ha tillgång till stadens resurser i 
form av service, arbetsplatser, kollektivtrafik, offentliga plaster och grönområden. 
Idag har inte alla invånare tillgång till dessa grundläggande förutsättningar, vil-
ket påverkar hälsa, tillit, delaktighet och sammanhållning i staden.

Den fysiska miljön vi lever och verkar i har stor betydelse för människors 
livsvillkor. I delar av Göteborg saknas ett tillräckligt lokalt utbud av offentlig och 
kommersiell service liksom välgestaltade och omhändertagna miljöer. Tillgång 
eller bristande tillgång till grundläggande service kan förstärka segregations-
mönstren i staden. Detta får konsekvenser för både individer och för hela grup-
per. Det är en utmaning att säkerställa plats för rekreation och samspel för barn 

Läs mer

Jämlikhetsrapporten 2017: Skillnader i 
livsvillkor i Göteborg

Järntorget
Foto: Beatrice Törnros
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och unga genom tillgång till friytor och bra utemiljöer för lek och utevistelse 
vid bostäder, fritidshem, förskolor och grundskolor. 

Boendesegregation ökar i Göteborg. De geografiska skillnaderna vad gäller 
boendeform och kostnadsnivåer är tydliga och påverkar var grupper med oli-
ka socioekonomiska förutsättningar bor. I Göteborg, som i många andra större 
städer, råder bostadsbrist vilket innebär att alla inte har tillgång till en passande 
och ekonomiskt överkomlig bostad. En långvarig bostadsbrist påverkar många 
delar av samhället och kan i förlängningen också bromsa Göteborgs ekonomiska 
utveckling. Bostadsbrist kan dessutom kopplas till sämre hälsa i befolkningen, 
hemlöshet och till trångboddhet som är vanligt bland ekonomiskt utsatta barn-
familjer.

Göteborg är också delad av barriärer. Många av stadens olika delar kringgär-
dade av fysiska och mentala barriärer vilka behöver överbryggas. Tillgänglighe-
tem till de gemensamma rummen är inte likvärdiga. En utmaning blir hur vi 
med hjälp av t ex kollektivtrafik eller placeringar av större samhälleliga insti-
tutioner binder samman staden och om staden kan länkas samman genom ny 
bebyggelse eller nya stråk.

Förbrukning av naturresurser och klimatpåverkan 
Världens naturresurser förbrukas idag på ett ohållbart sätt och särskilt stort är 
problemet i den utvecklade delen av världen. Göteborg är inget undantag och 
stadens invånare bidrar till den utarmning av världens naturresurser som sker. 
Denna trend behöver vändas och staden behöver arbeta hårt för att bli mer håll-
bar. Stadens utveckling behöver ske på ett sätt som tar i anspråk minimalt av 
jordens resurser och som ger förutsättningar för stadens invånare att leva lång-
siktigt hållbart.

En tydlig effekt av vår överkonsumtion är klimatpåverkan. Sedan 1990 har 
utsläppen inom stadens gränser minskat men ligger kvar på en ohållbart hög 
nivå. Det gäller också i ett konsumtionsperspektiv där göteborgarens samlade 
växthusgasutsläpp per capita idag uppskattas till 8 ton per år och skulle ur ett 
hållbarhetsperspektiv snabbt behöva minska till nära noll. 

Stadsutvecklingen är en viktig pusselbit för att nå ett samhälle där naturresur-
ser förbrukas på ett långsiktigt sätt och klimatpåverkan är på en acceptabel nivå. 
Vi behöver bygga en samhällsstruktur och en stad som stödjer och möjliggör 
ett hållbart vardagsliv. Det handlar om att minska resursförbrukningen inom 
områden som energiförbrukning, transportsektorn och invånarnas konsumtion. 
Transportsektorn stod 2011 för ungefär en tredjedel av koldioxidutsläppen, så 
förändringar inom denna sektor spelar en viktig roll för att nå klimatmålen.

Göteborg orsakar utsläpp av växthusgaser både lokalt och globalt och bidrar 
därmed till den pågående processen med klimatförändringar. Det får effekter 
såsom smältande glaciärisar och havsnivåhöjning, extrema vädersituationer och 
spridning av sjukdomar. Ett förändrat klimat kommer att påverka Göteborg på 
flera sätt. Det finns risk för att oväntade och extrema väderhändelser kommer 
att bli fler och mer frekventa i Göteborg. Staden måste anpassas för att bostä-
der och infrastruktur ska kunna stå emot klimatrelaterade utmaningar som till 
exempel extrem nederbörd, höga flöden, höjd havsnivå och extremt långvariga 
värmeperioder. De för staden största utmaningarna framåt är organisation och 
finansiering för dessa åtgärder. 

Illustrationen visar vilka aktiviteter som 
bidrar till mest respektive minst ut-
släpp. (Klimatstrategiskt program, 
Göteborgs stad, 2014)



Gamlestaden
Foto: Marie Ullnert
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Göteborg växer
Göteborg behöver ta höjd för att staden ska kunna växa med ungefär 250 000 
nya invånare fram till 2050. Det innebär att det behöver byggas ungefär 120 000 
bostäder till 2050. Därutöver behöver även ett stort antal arbetstillfällen tillkom-
ma. Att vara en växande storstad skapar möjligheter som inte alla kommuner 
kan glädjas åt och som vi inte ska ta för givna. Här finns till exempel universi-
tet, operahus och stora sjukhus, unika värden som inte finns på andra platser i 
västsverige. Här koncentreras ett brett utbud av kompetenser, arbetstillfällen och 
aktiviteter som leder till en positiv regional utveckling. Befolkningstillväxten är 
samtidigt en utmaning då den skapar fortsatt efterfrågan på bostäder och sam-
hällsservice av olika slag. Göteborg har dessutom en brist på både bostäder och 
samhällsservice sedan tidigare som behöver byggas ikapp. Nya lösningar behöver 
utvecklas parallellt med, och i takt med befolkningsökningen. 

Att Göteborg växer i både befolkning och arbetstillfällen gör att konkurren-
sen om marken ökar. När vi förtätar staden är det en utmaning att säkerställa 
tillräckligt utrymme för samhällsservice såsom exempelvis förskolor, skolor, tek-
nisk försörjning och grönområden. Det kan också uppstå konflikt om att bevara 
natur- och kulturmiljöer samt mellan bostäder och störande verksamheter. Barns 
rörelsefrihet i närmiljön och i staden har begränsats under de senaste årtiondena 
och barns behov av friytor, såsom ytor på skol- och förskolegårdar, prioriteras 
ofta inte när vi förtätar staden. Även gröna miljöer tenderar idag att bortprio-
riteras trots att avsaknad av gröna miljöer i bostadsområden ökar risken för för 
tidig död.

Den ökande befolkningen innebär ökade krav på tillgänglighet inom staden 
och i regionen. Människors mobilitet måste lösas på smarta, innovativa sätt för 
att staden ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. En tätare stad ger förutsätt-
ningar för ny yteffektiv och kapacitetsstark kollektivtrafik, som inte har varit 
möjlig i dagens relativt glesa Göteborg. Infrastrukturen måste dock utvecklas 
i takt med befolkningsökningen. Med dagens system för investeringar i infra-
struktur finns risk för avsevärd eftersläpning. Det kan allvarligt minska tillgäng-
ligheten både inom staden och i regionen.
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HÅLLBAR UTVECKLING ÄR UTGÅNGSPUNKTEN
Översiktsplanen utgår från såväl stadens mål- och styrdokument som de mål, 
planer och program på regional och nationell nivå som har betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen. Nedan redovisas ett urval av de viktigaste 
övergripande målen - internationella, regionala och lokala - som översiktsplanen 
behöver svara upp till.

Globala hållbarhetsmål
FN har antagit 17 globala mål och en agenda för att nå ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling. Världens länder ska fram till år 2030 gå mot 
en hållbar, rättvis och jämlik framtid utan fattigdom och hunger. Samtliga mål 
är vägledande för en hållbar stadsutveckling för Göteborg. Särskilt relevant för 
översiktsplanen är mål 11 som innebär att städer och bosättningar ska vara in-
kluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Den nya urbana agendan som 
antogs av UN-Habitat 2015 är en konkretisering av mål 11 om hållbar stadsut-
veckling. För att lyckas behöver de globala hållbarhetsmålen och den nya urbana 
agendan genomföras på lokal nivå.

Hållbar tillväxt och Göteborgsregionens strukturbild
Gemensamt har Göteborgsregionen (GR) kommit överens om att befolkning-
en ska öka med minst 10 000 invånare per år och att Göteborgs- regionen ska 
utvecklas till en stark och tydlig tillväxtregion i Europa. Den lokala arbetsmark-
naden ska omfatta 1,75 miljoner invånare år 2030. Regionen ska utvecklas en-
ligt den gemensamma strukturbilden med en stark och attraktiv regional kärna 
och längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva regiondelscentrum. 
Transportsystemet ska stödja strukturbilden genom kapacitetsstarka stråk med 
attraktiv kollektivtrafik. Minst 40 procent av resorna i Göteborgsregionen ska 
göras med kollektivtrafik år 2025. De gröna kilarna ska tas till vara och utvecklas 
för att stärka Göteborgsregionen som helhet.

Program för en jämlik stad
I Göteborgs program för en jämlik stad lyfts fyra målområden fram som till-
sammans visar vad det samlade jämlikhetsarbetet i Göteborgs stad ska rikta in 
sig mot för att nå målet att Göteborg ska vara en jämlik stad. Ett av de fyra 
målområdena är att skapa hållbara och jämlika livsmiljöer. Inom detta målom-
råde finns följande strategier: jämlik tillgång till stadens resurser, öka tillgången 
till bostäder, minska boendesegregation, skapa förutsättningar för en fungerande 
närmiljö samt öka delaktighet och inflytande i stadsutvecklingen.

Miljökvalitetsmål
Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitets-
mål med preciseringar och ett tjugotal etappmål. Generationsmålet visar rikt-
ningen för vad som måste göras inom en generation för att miljökvalitetsmålen 
ska nås. Ett av miljömålen – god bebyggd miljö - syftar till att uppnå hållbar 
utveckling i den byggda miljön genom att ekologiska, sociala och ekonomiska 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Göteborgsregionens strukturbild
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aspekter vägs in. Miljökvalitetsmålen har brutits ner till regionala miljömål av 
länsstyrelsen tillsammans med Västra Götalandsregionen (VGR) och på lokal 
nivå för Göteborgs stad. De lokala miljömålen har idag dålig måluppfyllelse och 
prognosen för att klara målen ser inte bra ut. 

Göteborgs miljöprogram för år 2013–2020 innehåller en handlingsplan med 
189 åtgärder för att försöka nå de lokala miljömålen. Åtgärderna berör minskad 
klimatpåverkan, ökad andel hållbart resande, ökad resurshushållning, en sundare 
livsmiljö, främjad biologisk mångfald, tillgängliga och varierade parker och na-
turområden och Göteborgs stad som föregångare.

Klimatstrategiskt program
Göteborgs stads klimatstrategiska program innehåller nio strategimål om bland 
annat energikällor, avfall och utsläpp från transporter. Göteborgs stad ska vara 
föregångare och visa att det är möjligt att leva gott utan att bidra till negativ kli-
matpåverkan. Göteborgs stad har som mål att Gö teborg år 2050 har en hållbar 
och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser. Koldioxidutsläpp från vägtransporter 
inom Göteborg ska minska med minst 80 procent till år 2030 jämfört med år 
2010. Göteborgs stad verkar därför för att biltrafiken ska minska med 25 procent 
oavsett befolkningsökning. 

Regionala planer för transportinfrastruktur
Genom ett regionalt handlingsprogram för hållbara transporter (VGR) ska en 
omställning till ett hållbart transportsystem med lösningar på kort och lång sikt, 
drivas fram. Transportsystemet ska utvecklas i hållbar riktning genom en fortsatt 
satsning på kollektivtrafik, cykel och regionala järnvägar. Godstransporter på väg 
och järnväg ska förbättras och effektiviseras via Göteborgs hamn. Det ska fin-
nas snabba resmöjligheter via Landvetter flygplats och högklassiga förbindelser 
på väg och järnväg till Oslo, Köpenhamn och Stockholm. Målbild Tåg 2035, 
pekar ut att tågresandet i västsverige ska trefaldigas från år 2006. Västra Göta-
lands huvudorter ska knytas samman och bättre förbindelser till regioncentrum 
i grannlänen ska skapas. Tåget ska fungera som ryggrad vid pendlingsresor in 
mot Göteborg.

Göteborg, Mölndal och Partille har tillsammans med Västra Götalands- 
regionen tagit fram en målbild för stadstrafiken 2035 med syfte att öka kapaci-
teten i kollektivtrafiksystemet, kortare restider i stomnätet och bättre koppling 
mellan olika stadsdelar. 

Övriga kommunala styrdokument
Göteborgs stads övergripande styrdokument är stadens budget. Andra viktiga 
styrdokument är exempelvis Kulturprogram, Program för biologisk mångfald 
och Näringslivsstrategiskt program. Hänvisningar till de mest relevanta styr-
dokumenten finns i anslutning till kapitlen om allmänna intressen/tematiska 
inriktningar. 

Läs mer

Hållbar tillväxt: Mål och strategier med 
fokus på regional struktur, Göteborgs-
regionen (GR), 2013

Program för en jämlik stad 2018-2026, 
Göteborgs stad

Klimatstrategiskt program, Göteborgs 
stad, 2014

Göteborgs Stads miljöprogram 2013-
2020 (aktualiserat 2018)

Miljökvalitetsmål för Göteborg, revide-
rade 2018

Västra Götalandsregionens program 
för hållbara transporter 2017-2020

Målbild Koll2035: Kollektivtrafikpro-
gram för stomnätet i Göteborg, Möln-
dal och Partille, Västra Götalands- 
regionen, 2018

Målbild Tåg 2035, Västra Götalands- 
regionen, 2013



2. UTVECKLINGS-
STRATEGI
Utvecklingsstrategin anger kommunens övergripande inrikt-
ning avseende strukturer och utbyggnadsordning. För att 
uppnå stadens målbild ska Göteborgs stad planera för en nära, 
sammanhållen och robust stad genom att komplettera den re-
dan byggda staden. Särskilt fokus ligger på innerstaden, mel-
lanstaden och stadens tyngdpunkter. Härigenom får götebor-
garna tillgång till stadens utbud och förutsättningar för mer 
jämlika livschanser.

Utvecklingsstrategin består av tre prioriterade strategier och 
en karta med områdesvisa inriktningar. De prioriterade strate-
gierna kompletterar varandra och ska användas tillsammans. 
Strategikartan visar kommunens långsiktiga intentioner och 
prioriteringar och vilka områden och stråk som kommunen 
särskilt vill utveckla. 
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PLANERA FÖR EN NÄRA STAD
Närhet bidrar till att göteborgarna får tillgång till stadens utbud och skapar un-
derlag för handel och verksamheter. En blandning av funktioner skapar närhet 
och ökar attraktiviteten både dagtid och kvällstid. Det ger förutsättningar för 
korta avstånd mellan arbetsplatser och bostäder. Behovet av att resa minskar och 
fler kan klara vardagen genom att gå, cykla och åka kollektivt. 

Utveckla stadens tyngdpunkter Göteborg ska gå mot en mer flerkärnig struk-
tur med service, kultur och arbetsplatser på fler platser än i dagens centrum. Det 
ger förutsättningar för en bättre balans mellan olika stadsdelar och fler götebor-
gare får tillgång till stadens utbud på nära håll. Tyngdpunkterna har potential att 
få högre täthet av människor, bostäder och arbetsplatser.

Skapa fler gröna, tillgängliga offentliga rum Det ska vara lätt för alla att ta 
sig till parker eller naturområden nära bostaden. De gröna offentliga rummen 
ska vara trygga och inkluderande. Det är särskilt viktigt för barn och unga att 
kunna vistas på platser utan att vara i sällskap av vuxna och utan att betala. Sam-
manhängande grönska främjar såväl friluftsliv som växt- och djurliv. Alléer eller 
enskilda träd i stadens gator skapar intressanta gaturum samt ger bättre mik-
roklimat och luftkvalitet.

Förtäta för att höja kvaliteter och hushålla med resurser 
Fler invånare skapar bättre underlag för handel, service och 
kollektivtrafik.  Förtätning drar nytta av det som finns. Be-
fintliga resurser och redan gjorda investeringar kan nyttjas 
effektivt. Förtätning kan dessutom generera högre markvär-
den som skapar en vilja att investera. Att förtäta kräver dock 
förståelse och kunskap om hur vardagslivet påverkas. 

Blanda för en god balans mellan olika funktioner En 
blandning av bostäder, arbetsplatser, service, aktiviteter 
och offentliga rum ska eftersträvas i både nya och be-
fintliga områden. Blandning kan ske inom en stadsdel, 
ett kvarter eller en enskild byggnad. Genom att kom-
plettera med det som saknas kan platser användas under 
större del av dygnet och attrahera människor med olika 
preferenser, förutsättningar och behov. 

Tillåt stor variation av uttryck Variation tillåts genom en 
blandning av äldre och nyare bebyggelse, högre och lägre 
hus, breda och smala gator och olika arkitektoniska uttryck. 
Stadsrummets största kvaliteter ska finnas i ögonhöjd. God 
arkitektur och olika typer av parker och natur i hela staden kan 
göra göteborgarna stolta över sin stad och stadsdel.
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PLANERA FÖR EN SAMMANHÅLLEN STAD
Fysisk och social sammanhållning hänger tätt ihop. Om stadens delar hänger 
ihop skapas förutsättningar för mer jämlika livschanser. Människor möts istället 
för att hållas isär av fysiska, och i många fall också sociala barriärer. Större trafik-
leder utgör idag kraftiga barriärer i staden. Göteborgs strukturer med älven, berg 
och större naturområden bidrar till stadens karaktär, identitet och kvaliteter, men 
kan också utgöra barriärer. 

Skapa ett väl fungerande nätverk av gator och gångvägar Barriäreffekter från 
trafikleder och oanvända ytor ska överbryggas så att staden kopplas samman och 
får ett finmaskigt, sammanhängande gatunät. Orienterbara och gena kopplingar 
i gatunätet förbättrar tillgängligheten för alla trafikanter och gör det lättare att 
ta sig fram. Dessutom kan stadslivet spridas till fler platser. Gående och cyklister 
ska ges förtur på lokalgator och hastigheter i stadens lokalnät ska anpassas efter 
i första hand gående.

Bind ihop staden med snabb och pålitlig kollektivtrafik Kollektivtrafik är ett 
kapacitetsstarkt och effektivt sätt att resa och ökar tillgången till hela staden för 
fler. Satsning på kollektivtrafiken ska korta restiderna, öka kapaciteten och höja 

pålitligheten, framförallt i ett snabbt nät mellan stadens tyngdpunkter och 
till viktiga målpunkter. 

Planera för ett varierat utbud av bostäder En variation av upp-
låtelseformer,  bostadstyper och prisbilder bidrar till att möta 

göteborgarnas behov och efterfrågan samt motverkar seg-
regation och polarisering. Det gäller inom staden som hel-
het men även inom olika stadsdelar och områden. Det ger 
förutsättningar för en blandad befolkningssammansätt-

ning och ett socialt blandat boende.   

Bevara och skapa nya intressanta målpunkter Tillgång 
till offentliga rum och platser är en förutsättning för att 
mötas på jämlika villkor. Människor från olika sociala 
grupper kan då se varandra i det dagliga livet. Parker, torg, 
utsiktsplatser, badplatser, idrottsanläggningar, lekplatser 
och kulturhus är exempel på värdefulla offentliga platser 
som ska värnas och skapas.
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PLANERA FÖR EN ROBUST STAD
Ett robust samhälle är tryggt och tål att det oförutsedda händer. Det har mot-
ståndskraft och anpassningsförmåga för att möta utmaningar som klimatför-
ändringar och andra risker. Det har också hälsosam luftkvalitet, goda ljudmiljöer, 
och robust vattenförsörjning. I ett socialt robust samhälle har invånarna förtro-
ende för varandra och för samhällets funktioner. Ett socialt robust samhälle har 
också förmåga att hantera förändring och kriser.

Planera för flexibilitet Göteborg ska kunna anpassas till ändrade förutsättning-
ar över tid. För att klara detta behövs ödmjukhet inför omvärldsfaktorer vi idag 
till fullo inte kan förutse. Det kan till exempel handla om svängningar i kon-
junkturen, klimatförändringar eller strukturella förändringar. Flexibilitet kan 
bland annat innebära att planera för multifunktionell användning och ibland ha 
marginaler för olika typer av risker. 

Hantera klimatförändringarna Göteborg ska anpassas till framtida högre 
havsnivåer och extrema vädersituationer genom att ge plats för vatten i staden.  
Göteborg bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom ett resurseffektivt 
transportsystem och energieffektiva byggnader. Fler ska ha tillgång till stadens 
utbud med transportslag med liten miljpåverkan.

Bevara och utveckla ekosystemtjänster Ekosystem-
tjänster är ett samlingsnamn på de tjänster och pro-
dukter människan får av naturen som exempelvis 
mat, vatten, vattenrening, temperaturutjämning, fri-
luftsliv, återhämtning och biologisk mångfald. Be-
fintliga ekosystemtjänster ska så långt som möjligt 
bevaras och utvecklas vid planering och byggande. 
När grönytor anläggs ska ekosystemtjänster skapas 
i mesta möjliga mån. 

Planera för ett mångsidigt och diversifierat näringsliv 
Ett diversifierat näringsliv säkrar arbetstillfällen över 
tid och genom konjunktursvängningar. Att förtäta 
med blandat innehåll i den redan byggda staden 
stärker Göteborg som regionens tillväxtmotor. 

Delaktighet och öppenhet ska prägla plane-
ringsprocesserna Förutsättning för invånarnas 
delaktighet kan ge positiva effekter både på indi-
vid- och samhällsnivå. Invånare bör bjudas in att 
delta i hela processen, från problemformulering till 
genomförande, för att känna tillhörighet och för att 
deras erfarenheter ska tas tillvara.



Kvillebäcken
Foto: Marie Ullnert
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STRATEGIKARTA
Strategikartan visar huvuddragen i kommunens långsiktiga intentioner och pri-
oriteringar. Den lyfter fram föreslagen utbyggnadsordning som innebär att fort-
satt planering i Göteborg ska ske med inriktning mot komplettering i den redan 
byggda staden i kombination med byggande i särskilt utpekade tyngdpunkter.  
Innerstaden och mellanstaden bedöms tillsammans med ytterstadens tyngd-
punkter kunna rymma merparten av stadens utbyggnadsbehov av bostäder och 
verksamheter på åtminstone 20-30 års sikt. Plats för hamn och verksamheter 
behöver säkerställas i anslutning till hamn, järnvägar och transportleder. I sta-
dens ytterområden finns stora värdefulla naturområden och jordbruksmark.  Här 
finns också områden med potential för framtida utbyggnad. Dessa ska sparas för 
att skapa handlingsfrihet för framtiden.

Innerstaden

Mellanstaden

Tyngdpunkter

Ytterstaden

Kustband och skärgård

Storindustri, hamn och logistik

Natur- och rekreationsområden

Gröna samband
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Innerstaden 
Innerstaden består av stadens historiska centrum och utvecklingsområden på 
båda sidor om älven. Den äldre delen av innerstaden rymmer höga kulturhisto-
riska värden. 

Innerstaden sammanfaller i stort med regionens kärna och rymmer många 
regionala funktioner. Här finns ett blandat innehåll med arbetsplatser, bostäder, 
handel, kultur, universitet/högskolor, parker och offentliga platser. 

Innerstaden håller på att växa över älven genom att tidigare hamn-, järnvägs- 
och industriområden omvandlas till tät innerstadsmiljö. 

Läs mer

Vision Älvstaden, Göteborgs stad, 2012

Översiktsplan för Göteborg, fördjupad 
för Centrala Göteborg, samrådshand-
ling 2018

Harry Hjörnes plats
Foto: Beatrice Törnros

• Innerstaden ska vara en stark kärna och karaktäriseras av en hög 
täthet, ett blandat innehåll, gröna kvaliteter och god regional till-
gänglighet. Innerstaden ska vara öppen, inbjudande, leva året runt 
och under en stor del av dygnet.

• Innerstaden ska kopplas samman över älven och till omgivande 
stadsdelar genom sammanhängande stadsstruktur. 

• Älven och kanalerna ska vara synliga i stadsrummen och vara till-
gängliga för alla. 

• Gator och stråk ska utvecklas som stadsrum där gående, cyklister 
och kollektivtrafik prioriteras framför bil.

• Kulturhistoriska värden ska värnas och identitetsskapande karaktä-
rer ska tas tillvara.

• Människors tillgång till värdefulla grönområden och gröna stråk ska 
värnas och utvecklas. Ekosystemtjänster ska skapas och om natur-
värden försvinner ska de så långt som möjligt ersättas. 
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Mellanstaden
Mellanstaden är det sammanhängande stadsområdet utanför Göteborgs inner-
stad. Här finns boendemiljöer med olika karaktär och täthet, lokala torg och bo-
stadsnära grönområden. Här finns också god kollektivtrafik, service och teknisk 
infrastruktur.  

Mellanstaden har potential att få högre täthet av människor, bostäder och ar-
betsplatser och vid viktigare tyngdpunkter, på sikt, ett utbud som liknar innersta-
dens. Att förtäta i ger förutsättningar för ett mer lokalt stadsliv med möjligheter 
att klara vardagen till fots eller med cykel. Det bidrar till en sammanhållen stad 
och människor får tillgång till mer av stadens utbud nära bostaden. 

Tyngdpunkterna i mellanstaden utgör lokala torg med relativt hög befolk-
ningstäthet och tillgång till service. Flertalet av tyngdpunkterna ligger utmed 
spårvägs- eller stombussnätet eller sammanfaller med en viktig bytespunkt.

Läs mer
Strategi för utbyggnadsplanering  
Göteborg 2035, Göteborgs stad, 2014

Kortedala torg
Foto: Anna Olsson

• Mellanstaden ska förtätas, kompletteras och utvecklas. 
• Ett högt markutnyttjande och en hög täthet ska eftersträvas, särskilt 

vid tyngdpunkterna.
• En blandning av bostäder med olika upplåtelseformer, arbetsplatser, 

offentlig och kommersiell service, rekreation och kultur ska efter-
strävas.

• Handel och samhällsservice ska samlas vid mellanstadens tyngd-
punkter. 

• Möjligheten att gå och cykla och resa med kollektivtrafiken inom 
mellanstaden och till innerstaden ska förbättras. Befintliga bebyg-
gelseområden ska kopplas samman och barriärer ska överbryggas. 

• Människors tillgång till värdefulla grönområden och gröna stråk ska 
värnas och utvecklas. Borttagna naturvärden ska så långt möjligt 
ersättas. 
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Ytterstaden
Göteborgs ytterområden utgörs till stor del av naturområden och jordbruksmark. 
Här finns även tätorter som Torslanda, Kärra och Brottkärr. Dessa orter har po-
tential att utvecklas till tyngdpunkter för omkringliggande bebyggelse genom 
högre täthet av människor, bostäder och arbetsplater i anslutning till centrum. 
Här finns tillgång till service samt förutsättningar för god kollektivtrafik. Att 
förtäta i dessa tyngdpunkter ger förutsättningar för ett lokalt stadsliv med möj-
ligheter att klara vardagen till fots eller med cykel. I ytterstaden finns även min-
dre orter som exempelvis Olofstorp, Gunnilse, Säve och Björlanda samt spridd 
bebyggelse på landsbygden. 

Delar av stadens ytterområden är en värdefull reserv för stadsutveckling på 
längre sikt och ska därför inte byggas bort. 

Bergum
Foto: Frida Winter

• Ytterstadens tyngdpunkter ska förtätas och kompletteras med bo-
städer med olika upplåtelseformer, arbetsplatser, handel och service. 

• Befintliga mindre orter ska kunna kompletteras med ny bebyggelse 
för ökad blandning av bostadsformer och fler funktioner.

• Hänsyn ska tas till värdefull natur- och kulturmiljö vid all ny bebyg-
gelse och infrastruktur.

• Möjligheten att gå och cykla inom ytterstadens tyngdpunkter och till 
deras omgivning ska förbättras. 

• Utanför ytterstadens tyngdpunkter ska gälla en restriktiv hållning till 
ny bebyggelse som kan hindra framtida exploatering.

• Innan ytterstadens reserver för bostadsförsörjning tas i anspråk be-
höver fördjupade studier genomföras.
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Kustband och skärgård
Kustbandet och skärgården är en viktig resurs för såväl boende i Göteborg och 
angränsande kommuner som för turister och andra besökande. Här finns bad, 
friluftsområden, värdefulla natur- och kulturmiljöer samt hamnar för framförallt 
småbåtar men även för fraktfartyg, fiske och färjeterminaler.

Södra skärgården har karaktär av landsbygd genom sin begränsade tillgäng-
lighet till fastlandet. Här finns goda boendemiljöer med småskalig bebyggelse 
med i huvudsak småhus och samhällsservice. 

Göteborgs stad deltar i ett projekt om mellankommunal kustzonsplanering 
under Göteborgsregionens ledning. Projektet syftar till att ta fram en gemensam 
strukturbild för kustzonen från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder. Resul-
tatet kommer att arbetas in i översiktsplanen när det börjar bli klart. 

Galterö
Foto: Asbjörn Hansson

• Södra skärgården ska kunna kompletteras med ny bebyggelse för 
ökad blandning av bostadsformer och verksamheter. För kustban-
det ska gälla en restriktiv hållning till ny bebyggelse. 

• Natur-, kulturmiljö- och landskapsbildsvärden ska värnas och ut-
vecklas.

• Värdefulla rekreationsområden ska bevaras och utvecklas. Samman-
hängande gångstråk och ökad tillgänglighet till kusten ska eftersträ-
vas.

• Kollektivtrafiken och förutsättningar att cykla till kustbandet och 
skärgården ska förbättras. 

• Befintliga hamnar för fraktfartyg och fiske, småbåtshamnar, gäst-
hamnar och färjeterminaler ska värnas och utvecklas. 

• Havsmiljön ska värnas.
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Storindustri, hamn och logistik
Områdena för storindustri, hamn och logistik rymmer yt- och transportkrävan-
de verksamheter som ofta är störande. Här finns bland annat Göteborgs hamn 
och Volvos industriområden. Kring Göteborgs infarter finns verksamheter med 
koppling till logistikbranschen. Fordonsindustrin och dess komponentbolag är 
en av Sveriges största och viktigaste näringsgrenar och Göteborgs hamn är en av 
norra Europas viktigaste hamnar. 

Goda kommunikationer på väg, järnväg och farleder är avgörande för att om-
rådena ska fungera på ett bra sätt. 

Göteborgs hamn
Foto: Klas Eriksson

• Verksamheter som är miljöstörande eller har stort behov av trans-
porter och inte kan kombineras med bostäder ska prioriteras i dessa 
områden.

• Framkomlighet för transporter till och från hamn-, logistik- och stor-
industri ska värnas. 

• Befintliga hamnar för fraktfartyg ska värnas och utvecklas. 
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Natur- och rekreationsområden och gröna samband
I stadens utkanter finns stora sammanhängande natur- och rekreationsområden; 
Vättlefjäll, delar av norra Hisingen (Nordre älvs estauarium, Göddered-Hake-
red, Jämmerberget och Skändla), Delsjöområdet, Ängårdsbergen och Sandsjö-
backa. Naturområdena sträcker sig över flera kommuner och är en viktig till-
gång för invånarna i både Göteborg och övriga berörda kommuner. Här finns 
skogsområden där man kan finna tystnad och lugn, idrott och lek, badplatser 
och andra möjligheter till rekreation och utevistelse. Områdena rymmer även 
odlingslandskap med kulturhistoriska värden och värdefulla vattendrag och har 
en viktig betydelse för en biologisk mångfald. 

Flera natur- och rekreationsområden knyts samman av gröna och blå stråk 
såsom grönytor längs vattendrag eller gröna inslag i bebyggelsen (parker eller 
alléer). Vissa gröna och blå stråk sträcker sig in i mellanstaden och innerstaden. 
Vattendragen har ofta både höga naturvärden och upplevelsemässiga värden. De 
gröna sambanden fyller därmed både ekologiska och sociala funktioner. 

Hökälla
Foto: Peter Svensson

• Höga natur- och rekreationsvärden ska värnas och utvecklas. Gröna 
stråk som knyter samman natur- och rekreationsområdena ska vär-
nas och utvecklas. 

• Tätortsnära tysta områden ska värnas. 
• Ingen ny bebyggelse bör tillkomma. 
• Ny bebyggelse och infrastruktur som angränsar till naturområden 

ska utformas med hänsyn till naturvärdena.
• Besöksströmmar ska ledas bort från särskilt känsliga områden.
• Människors tillgång till värdefulla grönområden och gröna stråk ska 

förbättras genom exempelvis väl utformade entrépunkter och ökad 
kollektivtrafik.



3. GEOGRAFISKA  
 INRIKTNINGAR
De geografiska inriktningarna beskriver hur mark, vatten och 
bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. De innehåll-
er dels rekommendationer för de områden som redovisas på 
markanvändningskartan, dels fördjupade beskrivningar av lo-
kala förutsättningar för stadens utvecklingsmöjligheter. 
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MARK - OCH  VATTEN AN VÄNDNING
Rekommendationer för mark- och vattenområden i följande avsnitt ger vägled-
ning för de olika områden som redovisas på markanvändningskartan. Rubriker-
na i texten följer markanvändningskartans teckenförklaring och är uppdelade 
enligt kategorierna användning, utredningsområden samt hänsyn och värden.

Utöver de geografiska rekommendationerna, finns generella rekommendatio-
ner som gäller allmänt inom kommunen vid prövning av bygglov och förhands-
besked utanför detaljplan då detaljplaner upprättas. De grundas på kommunala 
ställningstaganden i olika beslut och på tillämpningar av lagstiftning och rekom-
mendationer från andra myndigheter. Dessa rekommendationer finns redovisa-
de i kapitlet Tematiska inriktningar.

Markanvändningskarta (se bilaga)
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Användning 
Hela kommunen har delats in i områden baserat på planerad markanvändning 
som i vissa fall innebär att pågående markanvändning ska fortsätta och utveck-
las och i andra fall att en förändrad markanvändning jämfört med idag föreslås.  

Blandad stadsbebyggelse
Områdena omfattar huvuddelen av den idag bebyggda staden. Inom områdena 
ryms bostäder, kontor, mindre verksamhetsområden, handel och andra anlägg-
ningar för service. Vidare ingår lokalgator, allmänna platser, gång- och cykel-
stråk och grönområden, det vill säga sådana funktioner som bidrar till en levande 
stadsmiljö och som är möjliga att blanda i en stad utan att betydande störningar 
uppstår. 

Generellt gäller att komplettering och nybyggnad i första hand ska ske på 
redan ianspråktagen mark. Vid all planering ska tillgången till stadens grön-
områden beaktas och grönområden ska i tillräcklig omfattning tillskapas eller 
utvecklas för att möta upp ett ökat användningstryck. Väl placerade ytor för 
barns lek ska säkras i detaljplanerna. Borttagna värden ska kompenseras så att 
kvaliteterna bibehålls. 

Vid komplettering med nya bostäder och arbetsplatser ska alltid säkerställas 
att bostadskomplement och samhällsservice finns i närområdet eller vid behov 
tillskapas. Vidare ska hänsyn tas till den befintliga bebyggelsens karaktär och 
kulturhistoriska innehåll vid förändringar.

Kategorin Blandad stadsbebyggelse är indelad i följande underkategorier:
• Innerstaden
• Utvidgade innerstaden inklusive strategiska tyngdpunkter
• Mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden
• Tyngdpunkter i mellanstaden och ytterstaden
• Övriga bebyggelseområden
• Nya områden för blandad bebyggelse

Fokus för stadens utbyggnad ska ligga i innerstaden, utvidgade innerstaden samt 
mellanstadens prioriterade områden. Vidare ska stadens tyngdpunkter särskilt 
utvecklas. Gemensamt för samtliga underkategorier är att komplettering bör ske 
så att bostäder, service och verksamheter som inte är störande för omgivningen 
också fortsättningsvis blandas. 

Förutom de generella inriktningarna, skiljer sig inriktningarna för de oli-
ka underkategorierna åt vilket redovisas översiktligt nedan. Dessa inriktningar 
kommer att utvecklas vidare under fortsatt arbete med översiktsplanen.

Innerstaden
Inriktningen för innerstaden är hög täthet och blandning men med 

hänsyn till den historiska kärnans karaktär. Tillgänglighet för fotgängare och 
cyklister ska stärkas. All typ av handel ska främjas, men anpassas till den täta 
stadens premisser. Viktiga handelsstråk och kopplingar ska prioriteras och mål-
punkter med koncentrerad handel utvecklas för att utvidga centrum och skapa 
fler och längre handelsstråk. Tillåta kluster av handel, service och kontor och 
skapa nya målpunkter i centrala lägen. Alla delar av innerstaden har tillgång till 
god kollektivtrafik och mycket goda förutsättningar för ett stort resande med 
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cykel och till fots. Det är en fördel om snabb kollektivtrafik kan gå planskilt för 
att minska barriäreffekter, i annat fall behöver den anpassas till omgivande stads-
miljö. Se vidare förslag till fördjupning av översiktsplanen för centrum. 

Utvidgad innerstad och strategiska tyngdpunkter
I direkt anslutning till innerstaden finns områden som till 

innehåll, struktur och utformning påminner om innerstaden. Jämfört med övri-
ga delar av mellanstaden är befolkningstätheten här hög och i likhet med inner-
staden har dessa områden gott om blandade funktioner, god tillgång till kollek-
tivtrafik och goda förutsättningar för resande med cykel och till fots. Områdena 
är attraktiva för bl.a. kontorsnäringar. Dessa förutsättningar genererar potential 
och möjlighet att fortsätta utvecklingen mot en utvidgad innerstad. Liknande 
förutsättningar gäller vid de strategiska tyngdpunkterna; Frölunda torg, Gam-
lestads torg och Angered centrum. 

Inriktningen för dessa områden är att komplettera med arbetsplatser och bo-
städer för ökat lokalt kundunderlag. Bostäder och verksamheter bör integreras 
för ömsesidig nytta, t.ex. kontor och handel i bottenvåningar och i mer bullerut-
satta lägen. Attraktiv stadsmiljö ska prioriteras och kopplingar stärkas för gåen-
de och cyklister för att göra platsen tillgänglig för närboende. Förutsättningarna  
för mer handel ska stärkas vid de strategiska tyngdpunkterna och platserna ska 
utvecklas så att lokal handel och service i närområdet stöttas.  

Mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden
Inom dessa områden ligger fokus på förtätning och komplettering. 

För samtliga prioriterade utbyggnadsområden ska hög täthet eftersträvas och 
utvecklingen ska bidra till att stärka områdenas tyngdpunkter (se nedan). Vid 
komplettering ska funktionsblandning och blandade boende- och upplåtelse-
former eftersträvas. Förtätningen ska ge förutsättningar för en enklare vardag 
för så många som möjligt. Alla områden i denna kategori bedöms ha tillgång till 
god kollektivtrafik och goda förutsättningar för resande med cykel och till fots.

Tyngdpunkter
Utöver de strategiska tyngdpunkterna har ett antal ytterligare 

tyngdpunkter i mellanstaden och ytterstaden särskilt pekats ut. Tyngdpunkter-
na varierar i storlek. Vissa har betydelse för ett större närområden medan andra 
har en mer lokal karaktär. De har olika utgångslägen och förutsättningar men 
gemensamt är att det finns ett lokalt torg med relativt hög befolkningstäthet 
samt viss tillgång till urbana verksamheter och service och/eller ligger utmed 
spårvägs- eller stombussnätet och/eller sammanfaller med en viktig bytespunkt. 
Samtliga tyngdpunkter har potential att få högre täthet av människor, bostäder 
och arbetsplatser och därmed på sikt ett större utbud och tillgång till stadens 
resurser. 

Tyngdpunkter ska utvecklas genom att förtätas och kompletteras med fler 
bostäder och fler verksamheter för att ta vara på de särskilt goda förutsättningar 
för mer lokalt stadsliv som utgår från möjligheterna att klara vardagen till fots, 
med cykel eller med kollektivtrafik. En stadspark ska finnas i anslutning till varje 
tyngdpunkt.

Handel och service ska samlas så att tyngdpunkten kan fungera som en lokal 
magnet som stärker handels- och mötesplatser. Ny kollektivtrafik ska planeras 

Tyngdpunkter

Rymdtorget 

Selma Lagerlöfs torg 

Brunnsbo torg 

Wieselgrensplatsen 

Vårväderstorget 

Marklandsgatan/ Axel Dahlströms torg

Hammarkulletorget 

Hjällbo torg 

Tuve torg 

Gärdsås torg 

Kortedala torg 

Friskväderstorget 

Munkebäcks torg 

Kyrkbytorget 

Eriksberg centrum 

Opaltorget

Kärra centrum 

Torslanda/Amhult

Brottkärr
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så att det stärker tillgängligheten till tyngdpunkten. Livsmedelsbutiker bör 
lokaliseras i det mest tillgängliga läget som ankarbutik och dragare för andra 
verksamheter. Om möjligt, bör privata och offentliga verksamheter planeras så 
att de bildar en tydlig målpunkt. 

Övriga bebyggelseområden
Förnyelse genom ombyggnad och nybyggnad ska i första hand ske 

inom områden som kan försörjas med god kollektivtrafik. Detta gäller framfö-
rallt för områden i mellanstaden och i anslutning till ytterstadens tyngdpunkter. 
Inom övriga områden bör kompletteringar ske i begränsad omfattnig. För att 
större etableringar ska vara aktuella i dessa områden behöver möjligheterna att 
skapa god kollektivtrafik och goda förutsättningar för resande med cykel och till 
fots utredas. 

För bebyggelse utanför detaljplan gäller att alla större förändringar i område-
na ska föregås av prövning i detaljplan. I de fall nytillkommande bebyggelse kan 
tillkomma utan föregående prövning i detaljplan, ska lokaliseringsprövning ske 
utifrån allmän lämplighetsbedömning enligt 2 kap. plan- och bygglagen (PBL) i 
beslut om förhandsbesked eller bygglov i byggnadsnämnden. Vid lokaliserings-
prövningen ska, förutom rekommendationerna i denna översiktsplan, också be-
aktas allmänna intressen som möjligheten att lösa tillfart och vatten och avlopp,  
liksom också att byggnader utformas och placeras med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden och till kulturvärdena på platsen och så att de inte medför fara 
eller olägenheter för omgivningen.

Obebyggda och sedan tidigare bildade fastigheter för bostadsändamål, där en 
prövning av lämpligheten föregått fastighetsbildningen, får i allmänhet bebyggas 
utan att en ny lämplighetsprövning genomförs.

Nya områden för blandad stadsbebyggelse
Här avses sådana områden där helt ny mar-

kanvändning föreslås - utbyggnadsområden för blandad stadsbebyggelse där 
också grönområden och trafikområden ingår. Områdena omfattar såväl sedan 
tidigare bebyggda omvandlingsområden som idag obebyggda områden i anslut-
ning till befintlig bebyggelse.  
Områdena är indelade i underkategorierna innerstaden, mellanstadens priori-
terade utbyggnadsområden samt övrig stadsbebyggelse. Inriktningen för ny be-
byggelse ska ske i enlighet med ovanstående inriktning för respektive underka-
tegori.

Ingen ny bebyggelse eller anläggningar som kan försvåra framtida lämplig 
planläggning bör tillkomma. Inför exploatering i dessa områden behöver när-
området utredas sett till möjligheterna att tillskapa god kollektivtrafik och goda 
förutsättningar för resande med cykel och till fots. Om inte översiktsplanen ger 
tillräckligt stöd för detaljplanering direkt, bör planläggning föregås av program 
till detaljplan. Om ansökan inkommer om bygglov för åtgärder förenliga med 
gällande detaljplan, men som strider mot syftet i översiktsplanen, får övervägas 
om beslut ska fattas om anstånd enligt 8 kap. 23 § PBL tills dess att ny detaljplan 
antagits för det aktuella området, eller om beslut ska fattas om att upphäva pla-
nen.
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Kolonistugeområde
Kolonistugeområde
Koloniområden används huvudsakligen för fritidsodling och kan 

vara bebyggda med mindre byggnader av enkel karaktär som är avsedda som 
komplement till ett permanent boende på annan plats. Plan- och bygglagen kan 
innebära begränsningar, men för att ytterligare reglera markanvändningen i ko-
loniområden kan områdesbestämmelser eller detaljplaner behöva upprättas.

Verksamheter
Industriområden
Områden för verksamheter med omgivningspåverkan som t ex stör-

re och mindre industrianläggningar, lager, hamnverksamhet, partihandel och lik-
nande. Vidare ingår också lokalgator, allmänna platser och gång- och cykelstråk 
samt grönområden. Inom områdena ska gång- och cykelbanor finnas i rimlig 
mån och vara separerade från körbanan. Vid större arbetsplatser ska god kollek-
tivtrafik tillskapas.

I dessa områden ska lokalisering av störande verksamheter prioriteras. Förtät-
ning och komplettering av befintliga industriområden ska eftersträvas. Generellt 
gäller att bostäder och andra funktioner som kan bli störda är olämpliga att loka-
lisera inom verksamhetsområden och också i vissa fall i nära anslutning till dessa. 
För industriområde utanför detaljplan gäller att större förändringar i områdena 
ska prövas i detaljplan. Områdena är huvudsakligen belägna på Hisingen och ut-
görs av delar av hamnområdet, Volvos anläggningar, Tagenetäkten med omgiv-
ning, Säve flygfält samt mindre områden i anslutning till andra verksamheter. I 
flera av områdena ryms tunga industriverksamheter med krav på skyddsavstånd. 

Nya etableringar av handel ska generellt undvikas i industriområden. I vissa 
industriområden ryms befintliga externhandelsplatser (Bäckebol, Alelyckan och 
Sisjön). För dessa gäller att förutsättningarna att röra sig utan bil bör förbättras 
och att tillgängligheten med kollektivtrafik och cykel bör stärkas. Livsmedels-
handel bör endast medges på platser med god kollektivtrafik och i anslutning 
till bebyggelse.

Företagsområden
Företagsområden i lättillgängliga lägen utanför de mest centrala de-

larna med en stor variation av branscher. Befintliga, mindre företagsområden i 
mellanstaden är viktiga områden för små verksamheter som behöver billiga lo-
kaler såsom kreativa näringar, lager, produktion eller mindre kontorsverksamhe-
ter med få anställda.  Företagsområden kan kompletteras med verksamheter som 
endast i begränsad utsträckning är störande för sin omgivning. Inga bostäder bör 
tillåtas i dessa områden. 

Nya områden för verksamheter
Utbyggnadsområden för större industriområden där industri och 

andra anläggningar och verksamheter med omgivningspåverkan får tillkomma 
eller för företagsområden. Föreslagna områden ligger i anslutning till bl.a. ytter-
hamnsområdet, Norrleden och Angered, de flesta belägna intill befintliga indu-
striområden. Förändrad markanvändning ska föregås av prövning i detaljplan. 
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Grönstruktur
Parker
Vid omvandling och förtätning inom befintliga bebyggelseområden 

kan nya stadsparker, stadsdelsparker och bostadsnära parker behöva tillskapas. 
På markanvändningskartan redovisas befintliga stadsparker och stadsdelsparker. 
Bostadsnära parker i nuläget inte markerade på kartan men kommer att läggas 
till efter samrådet.

En stadspark är en mångfunktionell park som är så attraktiv att den lockar 
människor från hela Göteborg. Den ligger inom 30 minuters kollektivtrafik från 
bostaden och är tillräckligt stor för att rymma och locka många människor och 
tåla användning. Stadsparkerna har tydligt särpräglad karaktär och ett rikt växt- 
och djurliv. Stadsdelsparker besöks framförallt av de som bor i den omgivande 
stadsdelen. De ligger inom 15 minuters promenad från bostad utan att korsa tra-
fikleder, större vattendrag eller större nivåskillnader. Storleken är minst 2 hektar 
och innehåller ett varierat växt- och djurliv och plats för bland annat vila, möten, 
picknick,  promenad och lek. 

Inriktningen för samtliga parker är att exploatering för andra ändamål än 
parkrelaterade inte ska ske. Stora parker ska så långt möjligt hållas fria från tra-
fik- och industribuller och ska vara enkla att nå med kollektivtrafik och cykel. 

Natur- och friluftsområden
Natur- och friluftsområdena utgörs av öppna kulturlandskap, 

skogsområden samt sjöar, kust-, havs- och skärgårdsområden. Som huvudregel 
gäller att inga åtgärder som negativt påverkar områdenas värden bör genomföras 
och att stor restriktivitet mot ny bebyggelse ska iakttas. En sammanhängande 
grönstruktur ska eftersträvas då förändrad markanvändning planeras. Områdena 
är i olika utsträckning skyddade genom reservat eller andra förordnanden. I de 
fall översiktsplanen anger utredningsområden i delar av natur- och friluftsområ-
dena behövs fördjupat planeringsunderlag (fördjupning av översiktpslanen eller 
program) innan utbyggnad kan aktualiseras. 

Övriga grönområden 
Inom områdena finns allmänna grön- och rekreationsytor men även 

idrotts- och friluftsområden. Dessutom ingår impediment, vägområden och an-
dra områden som är mindre betydelsefulla som rekreations- och grönområden. 
Vid planering för förändrad markanvändning inom eller i gränserna mot de 
grönmarkerade områdena ska särskild hänsyn tas till om grönområdet har utpe-
kade kvaliteter. Motiv för eventuellt ianspråktagande ska anges i detaljplan eller 
program till detaljplan.

Rekreationsanläggningar 
Områdena utgörs av ridanläggningar, golfbanor, skjutbanor och an-

dra större rekreationsanläggningar. På kartan redovisas även plats för nya an-
läggningar. Gemensamt för anläggningarna är att de tar stora markområden i 
anspråk och kan påverka omgivningen genom bland annat lukt och buller. Inom 
områden för rekreationsanläggningar ska åtgärder som försvårar eller förhindrar 
verksamheten på anläggningarna undvikas så långt möjligt. Stor restriktivitet 
ska iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar annat än sådana som hör till 
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och förstärker områdenas funktion som rekreationsanläggning. Ridanläggning-
ars behov av ett stort omland samt ridvägar i anslutning till verksamheten ska 
tillmätas stor vikt. 

Vid ändrad användning ska en avvägning göras mellan intresset att bevara 
marken som rekreationsanläggning och intresset av att utnyttja den för andra 
ändamål. 

Begravningsplatser
På markanvändningskartan redovisas större befint-

liga begravningsplatser. Nya begravningsplatser planeras som utvidgningar av 
Fridhems kyrkogård, Billdals kyrkogård samt Björlanda. Begravningsplatser är 
skyddade enligt kulturminneslagen och ska vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte för-
vanskas.

Transportsystem
Övergripande vägnät 

Det övergripande vägnätet består av leder, genomfartsgator och uppsamlingsga-
tor. Lederna används av trafik som har regionala eller nationella start- och mål-
punkter medan genomfartsgatorna utgör viktiga förbindelser för trafik genom 
staden, till och från staden samt mellan stadsdelar inom staden. Uppsamlingsga-
tor hanterar lokaltrafik i och inom områden och stadsdelar. 

Planerad eller framtida väg, spårväg, järnväg eller linbana
Hänsyn ska tas till planerad väg, spårväg, linbana eller järnväg. Sträck-

ningen ska tolkas som ungefärlig och bör studeras vidare i sitt sammanhang 
innan reservatet kan tas i anspråk.

Kommunikationssamband
Behov av framtida koppling. Exakt sträckning och/eller funktion behöver stude-
ras vidare i ett senare skede.

Stadsmässigt stråk
Omvandling av befintlig gata till stadsmässigt stråk med syfte att överbrygga 
barriärer samt skapa en sammanhängande stad. Med stadsmässiga stråk menas 
exeempelvis att de är del av ett mer finmaskigt nät.

De stråk som i nuläget redovisas på kartan har inte avvägts mot andra eventu-
ellt konkurrerande intressen. De har heller inte prioriteras sinsemellan. Fortsatt 
arbete med detta samt förtydligande med vad stadsmässigt stråk innerbär kom-
mer att ske inom ramen för denna översiktsplan. 

KT Kombiterminal 
Terminal för omlastning mellan lastbil och järnväg. Möjligt läge för ny kombi-
terminal föreslås vid Sävenäs/Fjällbo. 

Större farled 
Verksamheter och anläggningar som påtagligt försvårar för sjöfar-
ten är inte tillåtna inom farled. 
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Större småbåtshamn 
Befintliga småbåtshamnar med fler än 100 platser. Utbyggnad av hamnar för 
småbåtar föreslås i anslutning till dessa befintliga. Särskilda studier av vatten-
områdets biologi, hydrologi och andra förutsättningar i vattnet och på land ska 
genomföras om utbyggnaden berör grundområden och andra värdefulla områ-
den. Tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet krävs vid byggande i vat-
ten. Nya hamnanläggningar ska prövas i detaljplan. Bygglovsprövning krävs för 
småbåtshamnar. 

Allmän hamn/allmän hamn där omfattning bör utredas 
Vattenområde av särskild betydelse för allmän trafik. Området ba-

seras på Sjöfartsverkets beslut (SJÖFS 2013:4) om allmänna farleder och all-
männa hamnar. Inom vattenområdet öster om Älvsborgsbron bör omfattningen 
av allmän hamn utredas. 

Båtterminal
Befintliga större båtterminaler. Behov av nytt/kompletterande läge behöver 
eventuellt utredas. 

Utredningsområden
För samtliga utredningsområden gäller att det krävs krävs fördjupat planerings-
underlag (fördjupning av översiktsplanen eller program) innan utbyggnad kan 
aktualiseras i områdena. Områdena kan bli aktuella på lång, medellång eller kort 
sikt beroende vad staden väljer eller hur behovet ser ut.

Blandad stadsbebyggelse
Framtida utbyggnadsområden för bostäder och verksamheter, han-

del, serviceanläggningar och andra anläggningar som inte är störande för omgiv-
ningen, samt övrig bebyggelse knuten till staden. Ingen utbyggnad kan förväntas 
innan områdena kan försörjas med god kollektivtrafik. Stor återhållsamhet ska 
iakttas mot ny bebyggelse. Framförallt ska ingen ny bebyggelse som kan antas 
förhindra en lämplig framtida planläggning tillåtas. 

Verksamhetsområden
Framtida utvecklingsområden för industri och andra anläggningar 

och verksamheter, främst sådana med omgivningspåverkan där skyddsavstånd 
kan krävas. Även områden med mer blandade typer av verksamheter så kallade 
Företagsområden, kan vara aktuella.

Stor återhållsamhet ska iakttas mot ny bebyggelse inom områdena. Ingen 
ny bebyggelse eller nya anläggningar som kan antas förhindra lämplig framtida 
markanvändning bör tillåtas inom eller i anslutning till områdena.

Kommunikation 
Utredningsområden för vägar, järnvägar, och älvförbindelser för 

olika trafikslag spårvägar. Särskild hänsyn ska tas till reservatens läge och ut-
bredning vid prövning av lov och då detaljplaner ska upprättas. 

Älvkantsskydd och yttre skyddsportar 
På markanvändningskartan redovisas ett huvudalternativ för älvkantsskydd. Al-
ternativa lägen redovisas i fördjupning av översiktsplanen för centrala Göteborg.
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Verksamheter och anläggningar som hindrar eller försvårar byggandet av ett älv-
kantskydd är inte tillåtna. 

Utredningsområde för framtida yttre skyddsportar mot framtida havsvatten-
nivåhöjningar finns markerade på tre platser.

Värden och hänsyn
Värden och hänsyn omfattar områden med särskilda kvaliteter eller andra förhål-
landen som det bör tas hänsyn till vid exempelvis detaljplanering och bygglov-
prövning. Byggande och andra förändringar i mark- och vattenanvändningen 
behöver inte vara oförenliga med dessa intressen. Riksintressen redovisas särskilt 
i kapitel 5.

Framtida planeringsreserv
Framtida planeringsreserv
Områdena utgör en värdefull reserv för kommande bostadsförsörj-

ning och ska därför inte byggas bort. Det är viktigt för att skapa handlingsfrihet 
för stadens utbyggnadsbehov på lång sikt. Områdena är främst belägna i ytters-
taden, på norra och västra Hisingen. Ingen närmare bedömning av områdenas 
lämplighet för bebyggelse har gjorts och avvägningar i relation till exempelvis 
värdefull natur kommer att behövas. Inga vidare utredningar bedöms dock nöd-
vändiga i nuläget eftersom större förändringar kan komma att bli aktuellt först 
på längre sikt. För att utbyggnad ska bli aktuell krävs kraftfulla satsningar på kol-
lektivtrafik och annan infrastruktur. Detta bör studeras i ny översiktsplan eller 
fördjupning av denna översiktsplan.

I dessa områden ska gälla en restriktiv hållning till ny bebyggelse som kan 
hindra framtida större exploatering. Inom områdena finns särskilt värdefull na-
tur. Här gäller samma rekommendationer som inom övriga områden för värde-
full natur och friluftsliv.

Natur- och kulturvärden
Värdefull kulturmiljö 
Särskild hänsyn ska tas till kulturmiljöns värden och bebyggelsens 

karaktär vid förändringar inom och i anslutning till områden med utpekade kul-
turvärden. Befintlig bebyggelse ska behandlas med varsamhet så att värdena inte 
går förlorade och nya byggnader ska utformas med hänsyn till omgivningen och 
till det historiska sammanhanget i bebyggelsen.

På markanvändningskartan redovisas områdena som är särskilt värdefulla för 
kulturminnesvården och där bestämmelser för markanvändningen saknas. Stor 
restriktivitet ska gälla vid prövning av ny bebyggelse och anläggningar. Arkeolo-
giska undersökningar ska genomföras vid sådana förändringar som kan påverka 
förhållandena i områdena. 

På kartan redovisas även övriga värdefulla bebyggelsemiljöer som finns do-
kumenterade och beskrivna i ”Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg 
- ett program för bevarande”.  I samband med planläggning och byggande i kul-
turhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer ska behovet av fördjupade kunskaper 
om bebyggelsens och bebyggelsemiljöns värden klarläggas. Inom område som 
är av riksintresse för kulturmiljövården får inte åtgärder vidtas som innebär att 
värdena påtagligt skadas. För att klarlägga hur planerade förändringar påver-
kar riksintresset kan miljökonsekvensbeskrivning (MKB) komma att erfordras i 
samband med planläggning. 
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Vattenområden med särskilt stora värden
Områdena utgörs av havsområden med särskilt stora värden för na-

turvård, friluftsliv och/eller yrkesfiske. Som huvudregel gäller att inga åtgärder 
som negativt påverkar områdenas värden bör genomföras.

Jordbruksmark 
Inom områden för jordbruk ska åtgärder som försvårar eller för-

hindrar jordbruksverksamhet undvikas så långt möjligt. Stor restriktivitet ska 
iakttas mot ny bebyggelse och nya anläggningar annat än sådana som har med 
områdenas funktion som jordbruksområden att göra. Vid ändrad användning 
ska en avvägning göras mellan intresset att bevara marken som jordbruksmark 
och intresset av att utnyttja den för andra ändamål. I avvägningen måste det 
framgå att det nya ändamålet är av väsentligt samhällsintresse och att alternativ 
som inte tar jordbruksmark i anspråk har utretts och funnits olämpliga. Om 
jordbruksmark ska tas i anspråk ska prövning ske med hänsyn till principerna 
om jordbrukets värden enligt tematiska inriktningar om jordbruksmark.
• Produktionsvärden
• Natur- och Kulturvärden
• Sociala värden
• Kretsloppsvärden/miljötjänster

Vissa av områdena är skyddade genom bestämmelser i reservat eller andra om-
rådesskydd.

Täkt 
Områdena används som bergtäkter och har tillstånd för pågående verksamhet. 
Verksamheterna ger störningar i form av buller och vibrationer som innebär res-
triktioner för omgivande markanvändning. Täkterna ligger i Tagene och Stora 
Göpås.  

Område med nedlagd deponi 
Deponiernas innehåll är av olika karaktär, men områdena är van-

ligtvis förorenade av hushålls- och byggavfall, vilket ger restriktioner för mar-
kanvändningen.

De största deponiområdena finns i ytterhamnen, där mycket byggavfall finns 
deponerat. Nedbrytningen kommer att pågå under lång tid. Markanvändningen 
på och invid områdena får inte förhindra eller försvåra underhåll och nyinveste-
ringar av skyddsåtgärder. Risk för metangasbildning föreligger. Byggnader och 
slutna utrymmen ska säkras från inläckage från deponierna. Inga bostäder får 
tillkomma på deponiområdena.

Mudderdeponi 
Tippning av mudder inom vattenområde regleras i miljöbalken. Be-

fintliga tippplatser finns i Hakefjorden i anslutning till farleden till Göteborg, 
vid Vinga och i Lundbyhamnen. För tippning av muddermassor gäller särskilda 
föreskrifter enligt lämnade tillstånd. 
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Mellanlager för förorenade massor 
Plats för mellanlager av lätt förorenade jordmassor. Dessa är Tagene 

deponi, Lilla Rödjan på Hisingen samt ett områden utefter Marieholmsgatan.

Skyddszon runt kraftledning 
För att minska exponeringen av magnetfält ska försiktighetsprin-

cipen tillämpas vid planering och byggande i närheten av större kraftledningar. 
Ett avstånd på minst 50 m mellan större luftburen kraftledning och bebyggelse 
rekommenderas därför vid nybyggnad.

Område med tillstånd för flyg
Inom området finns tillstånd från miljödomstolen att bedriva 

mark- och flygverksamhet. En ny tillståndsprövning pågår. Inom området får 
ingen ny bostadsbebyggelse tillkomma.

DELOMRÅDEN
I följande avsnitt beskrivs kortfattat de tio  stadsdelarna i Göteborg utifrån nulä-
ge. Markanvändningskarta för respektive område redovisas också. Detta avsnitt 
kommer att utvecklas i till delområdesstrategier i det fortsatta arbetet med över-
siktsplanen. Syftet är att beskriva de lokala utvecklingsmöjigheterna och förut-
sättningarna för detta.
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Säveån
Foto: Marie Ullnert

ÖSTRA GÖTEBORG
Östra Göteborg är en mång facetterad stadsdel med bland annat Gamlestadens 
industrihistoriska bebyggelse, Utbys egnahemsbebyggelse och Bergsjöns kupe-
rade och vackra landskap. Här låg också Göteborgs fö regångare, den medeltida 
handelsmetropolen Nya Lödöse, nuvarande Galmestaden. 

Östra Göteborg består av primärområdena Gamlestaden, Utby, Södra Kor-
tedala, Norra Kortedala, Västra Bergsjön och Östra Bergsjön. Det bor knappt 
50 000 invånare i stadsdelen 

Bebyggelse
Närmare 70 procent av bebyggelsen i Östra Göteborg är uppförd under 1950- 
och 60-talen. Gamlestaden utskiljer sig något genom att bebyggelsen är äldre 
med landshövdingehus och äldre industribyggnader. I Utby finns större småhus-
områden. Östra Göteborg har högst andel hyresrätter i Göteborg.

Bostadsbeståndet i Östra Göteborg

Tyngdpunkter
Gamlestads torg är en av Göteborgs tre strategiska tyngdpunkter och är under 
stor omvandling. Syftet är att skapa tät och blandad bebyggelse nära pendel-
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tågsstationen. Här byggs Göteborgs nya nordöstliga resecentrum med butiker, 
kontor, bostäder, kulturcentrum och service. Vid torget stannar pendeltåg och ett 
flertal spårvagnar och bussar. 

Rymdtorget byggdes 1970 och genomgick en del förändringar i början av 
2000-talet. Idag finns flera butiker, restauranger, bibliotek, skola, vårdcentral och 
annan service här. Vid busshållplatsen direkt öster om torget byggs ett nytt kul-
turhus som ska bli en målpunkt för hela staden. 

Gärdsås torg är ett mindre torg i västra Bergsjön intill spårvagnshållplats Ga-
lileis gata. Här finns några mindre butiker, livsmedelsbutik, pizzeria samt lokaler 
för folkhögskola. Nära torget ligger stadslantgården Galaxen.

Kortedala Torg är ett av de största förortstorgen i Göteborg och byggdes ur-
sprungligen i mitten av 1950-talet. Torget har rustats upp vid ett flertal tillfällen 
och på senare tid även fått tillskott av flerbostadshus. Torget omsluts av butiker, 
restauranger och annan service. Här finns bibliotek, vårdcentral och gym. 

Näringsliv
Gamlestaden har historiskt sett haft verksamhetsområden i anslutning till Sä-
veån och Göta älv med större företag som SKF och Gamlestadens fabriker. 
Många av de traditionella verksamheterna har flyttat och nya verksamheter flyt-
tar in, framförallt kontor. I Marieholm finns verksamhetsområden med ett flertal 
företag. Stadsdelen har en större utpendling än inpendling. Den bransch som 
genererar mest inpendling är tillverkning och utvinning. 

Trafik och infrastruktur
Bergsjön karaktäriseras av trafikseparering med Bergsjövägen och Ljusårsvägen 
som omringande större vägar. Kortedalas bostadsområden trafikeras genom en 
mängd mindre gator och i söder löper den större Almanacksvägen för genom-

Rymdtorget
Foto: Anna Olsson
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fartstrafik. Genom Gamlestaden löper den kraftigt trafikerade Artillerigatan. I 
väster utgör Gamlestadsvägen och Marieholmsleden (E45) samt järnvägen en 
barriär mot Göta Älv och verksamhetsområdena i väster. Marieholmstunneln 
under Göta älv kommer att förbinda fordonstrafiken från E45 med E6 på Hi-
singen. Tunneln är klar år 2020. I söder går Utbyvägen mot Partille.

Området är försörjt av flera spårvagnslinjer och busslinjer. Bilinnehavet i 
stadsdelen är något lägre än Göteborgssnittet och många är beroende av väl 
utbyggd kollektivtrafik. Vid Gamlestadens station går pendeltåg norrut mot Äl-
vängen och Trollhättan/Vänersborg. 

Grönområden och vattenmiljöer
Bergsjökilen sträcker sig in i stadsdelens norra del med viktiga natur- och re-
kreationsområden som Bergsjön med Bergsjöbadet och Fjällbo. I södra delen 
av stadsdelen flyter Säveån och i norr Lärjeån som är viktig för rekreation och 
naturupplevelser. Här finns även stadsparken Kvibergs park och flera mindre 
stadsdelsparker. Kortedala och Bergsjön är planerade efter principen hus i park 
och har mycket natur- och grönområden mellan husen. Utbybergen används för 
bergsklättring Det är brist på bostadsnära park längs Säveån och Göta älv, även 
om det finns många stadsdelsparker i stadsdelen som till exempel Bunkeberget 
i gamlestaden och Gärdsås mosse i Bergsjön. Till områdets gröna struktur kan 
även räknas Kvibergs kyrkogård som är norra Europas näst största kyrkogård.

Inriktning för mark- och vattenanvändning

Stora delar av Östra Göteborg (Gamlestaden, Kortedala och 
Bergsjön) är utpekade som mellanstadens prioriterade utbygg-
nadsområden. I Utby finns övrig stadsbebyggelse med främst 
småhus. Längs med Säveåns norra strand och vid Gamlestads 
torg pågår omvandling till blandad stadsbebyggelse i gamla 
verksamhetsområden. Gamlestads torg är en strategisk tyngd-
punkt. Även Rymdtorget, Gärdsås torg och Kortedala torg är 
tyngdpunkter. Det före detta militära området Kviberg utvecklas 
till ett centra för idrott, hälsa, kultur och utbildning. 

För teckenförklaring, se föregående avsnitt, sid 30-39.
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ÖRGRYTE–HÄRLANDA 
Örgryte-Härlanda ligger öster om Göteborgs innerstad och har nära till både 
centrum och stora natur- och rekreationsområden. Den är med sina drygt 
60 000 invånare en av Göteborgs största stadsdelar till invånarantal och inne-
fattar primärområdena Olskroken, Redbergslid, Bagaregården, Kallebäck, Skår, 
Överås, Kärralund, Lunden, Härlanda, Kålltorp, Torpa och Björkekärr. 

Bebyggelse
I stadsdelen finns många olika stadsbyggnadskaraktärer från olika tidsperioder; 
Sluten kvartersstad, öppen kvartersstad, grannskapsstad, småskalig bebyggelse 
och storskalig bebyggelse. Mycket av stadsdelens bebyggelse är något äldre. Näs-
tan en tredjedel av stadsdelens bebyggelse är byggd innan 1940 och nästan 60 
procent innan 1950. 

Bostadsbeståndet i Örgryte-Härlanda

Olskrokstorget
Foto: Amanda Östman
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Flera av stadsdelens områden har ett homogent bostadsbestånd av antingen 
småhus eller flerbostadshus, och det finns även likartade kluster av upplåtelse-
former. Historiskt (och även idag) har till exempel delar av Örgryte varit popu-
lärt bland stadens rikare invånare som byggt större villor och sommarresidens. 
Stadsdelens karaktär har även påverkats av de många landerier som tidigare låg 
här. Landeriepoken pågick under flera hundra år och har påverkat utformningen 
av såväl vägar som bostadsområden.

Tyngdpunkter
Munkebäckstorget ligger i Kålltorp och är ett torg omslutet av trevåningshus. Tor-
get har flera butiker, apotek och samhällsservice. Flera spårvagnar passerar precis 
intill. 

Inom stadsdelen finns dessutom flera viktiga platser med stort utbud av servi-
ce och kollektivtrafik, exempelvis Redbergsplatsen och Olskrokstorget. 

Näringsliv
Stadsdelen har större områden med verksamheter i Olskroken och Sävenäs. I 
Sävenäs finns även lite tyngre industri, så som Renovas avfallskraftvärmeverk. 
I stadsdelen ligger också Östra sjukhuset som är en viktig arbetsgivare, vilket 
innebär att vård och sociala tjänster är den största branschen.

Foto

Stockholmsgatan
Foto: Amanda Östman
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Trafik och infrastruktur
Det finns både lokala och stadsdelsövergripande barriärer som skapar svårigheter 
för invånarna att röra sig fritt inom stadsdelen och till angränsande stadsdelar. E6, 
E20, riksväg 40, Västkustbanan och Västra Stambanan omringar och påverkar den 
mot centrum samt mot Östra Göteborg. Detta gör det svårare att nå andra delar 
av Göteborg trots läget nära centrum. 

Inom Örgryte-Härlanda finns flera större bil- och kollektivtrafikvägar som 
Delsjövägen, Munkebäcksgatan, Redbergsvägen, Härlandavägen och Ånäsvägen. 
Gatunätet är annars relativt finmaskigt. Stora delar av stadsdelen har en god kol-
lektivtrafikförsörjning med spårvagnslinjer, busslinjer och tåg. I norra delen av 
stadsdelen ligger Sävenäs station där pendeltåg mot Alingsås stannar. 

Grönområden och vattenmiljöer
I stadsdelen ligger Delsjöområdet som är naturreservat och ett viktigt rekreations-
område för hela Göteborg och närliggande kommuner. Delsjöområdet behöver 
bättre tillgänglighet, med information och tydliga entréer in till området. Från 
Delsjön utgår det gröna stråket Delsjön-Härskogenkilen som sträcker sig upp till 
Alingsås. Delsjöområdet kopplar även samman med Lackarebäckskilen i sydöst. 

I stadsdelen finns också flera stadsdelsparker som exempelvis Redbergsparken 
och Renströmska parken och bostadsnära parker som exempelvis Gubberoparken. 
Östra kyrkogården och Skatås motionscentrum drar mycket besökare.

Inriktning för mark- och vattenanvändning

De västra delarna av Örgryte-Härlanda är utpekade som utvid-
gad innerstad, medan Munkebäck, Torp och Örgryte/Bö utgörs 
av mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden. Skår och Sä-
venäs är övrig stadsbebyggelse med mestadels småhus. Munke-
bäckstorg är en av mellanstadens tyngdpunkter. Delsjöområdet 
markeras som natur- och friluftsområde.  
För teckenförklaring, se föregående avsnitt, sid 30-39.
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CENTRUM
Stadsdelen Centrum utgör en stor del av Göteborgs innerstad och kärna idag. 
Här rör sig många människor från både Göteborg och närliggande kommuner 
då det är regionens viktigaste nod. 

Här finns en stor blandning med butiker, kontor, restauranger, kultur, utbild-
ning och bostäder på samma yta. Centrum omfattar primärområdena Krokslätt, 
Johanneberg, Landala, Guldheden, Lorensberg, Vasastaden, Inom Vallgraven, 
Stampen och Heden. Stadsdelen har en befolkning på ungefär 61 900 invånare

Bebyggelse
Centrum har en blandad bebyggelse och stadsdelens karaktär skiljer sig åt mel-
lan områdena. Bebyggelsen är ett tvärsnitt av olika planeringsideal från 1600-ta-
let till idag. Ungefär 40 procent av bebyggelsen är byggd innan 1940-talet och 
här finns byggnader och stilideal representerade från 400 år tillbaka i tiden. Stora 
delar har höga kulturmiljövärden och berättar för besökare och invånare om Gö-
teborgs historia. 

Bostadsbeståndet i centrum

Aschebergsgatan
Foto: Kjell Holmner
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Stadsdelens bebyggelse består nästan uteslutande av flerbostadshus och har 
högst andel små lägenheter i Göteborg. Det är brist på plats för ytkrävande sam-
hällsservice såsom förskolor och skolor. Det pågår för närvarande omfattande 
planering och byggande för såväl bebyggelse som infrastruktur. 

Fördjupning av översiktsplanen
Förslag till en ny fördjupning av översiktsplanen tas för närvarande fram för 
Centrala Göteborg. Denna omfattar stora delar av Centrum. 

2016 antogs en fördjupning för Mölndalsåns dalgång av både Mölndals stad 
och Göteborgs Stad. Planområdet sträcker sig från Liseberg till Mölndals cen-
trum. Syftet är att förtäta bebyggelsen utefter dalgången och blanda bostäder 
och verksamheter. Infrastrukturen ska utvecklas, särskilt för kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik. Planen preciserar reservat för utbyggnad av järnvägen 
samt trafikplatser på motorvägen samt att kulturmiljöer ska tas till vara och na-
tur- och rekreationsmiljöer utvecklas.

Tyngdpunkter
Innerstaden utgör tyngdpunkt för såväl hela staden som för regionen i stort. I 
stadsdelen finns exempelvis innerstadens handel, evenemangsstråket med dess 
målpunkter, avenyns uteliv och flera av universitetets verksamheter. 

Inom centrum finns många viktiga platser som Brunnsparken, Kungsports-
platsen, Götaplatsen, Drottningtorget, Korsvägen, Landala torg och Dr Fries 
torg. Dessa platser är väl försörjda med kollektivtrafik, handel och service, och 
är viktiga bytespunkter. 

Läs mer

Översiktsplan för Göteborg, fördjupad 
för Mölndalsåns dalgång, 2016

Gårda
Foto: Marie Ullnert
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Näringsliv
Centrum har ett stort antal arbetsplatser och inpendling från hela Göteborg 
och närliggande kommuner. Närmare 30 000 arbetar inom företagstjänster och 
nästan lika många inom offentlig förvaltning, kommunikation och handel. Här 
finns också Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola med 50 000 
studenter, evenemangsstråket som är viktigt för besöksnäringen. 

Trafik och infrastruktur
Trafiksituationen i Centrum är tidvis ansträngd, framförallt vid rusningstrafik. 
Många målpunkter samsas på liten yta och framkomligheten för både kollektiv-
trafik och bil är begränsad. Gång, cykel och kollektivtrafik är viktiga transport-
medel i centrum. Kollektivtrafiken består både av spårvagnlinjer, busslinjer och 
båt. Från Göteborgs centralstation går tåg till olika delar av regionen och resten 
av Sverige.  Det pågår stora infrastrukturprojekt i Centrum. Här byggs bland an-
nat Västlänken som planskild tågförbindelse med stationer vid Korsvägen, Haga 
och Centralstationen, överdäckning av Götaleden och byggnation av Hisings-
bron som ska ersätta Göta älvbron. 

Grönområden och vattenmiljöer
I Centrum finns främst anlagda parker, med undantag för viss värdefull natur 
vid Johanneberg-Guldheden. Här finns stadsparkerna Kungsparksstråket-Träd-
gårdsföreningen, Vasaparken och Renströmsparken/Näckrosdammen. Därutö-
ver finns stadsdelsparkerna Burgårdsparken och Guldhedsdalen samt ett flertal 
mindre bostadsnära parker och lekplatser. Heden som idrottsyta är en viktig mö-
tesplats för hela centrum och även för andra delar av staden. Stadsdelen har brist 
på grönområden och de som finns, används av många – såväl boende, besökare 
som verksamheter. Vattendragen som Vallgraven, Mölndalsån, Fattighusån och 
Stora hamnkanalen samt Göta älv är viktiga stråk som innehåller kvaliteter för 
upplevelse och rekreation, men även för den biologiska mångfalden. 

Inriktning för mark- och vattenanvändning

Största delen av Centrum är utpekad som innerstad. Kroks-
slätt, Guldheden och Änggården är utpekade som utvidgad 
innerstad. I Gullbergsvass finns områden som idag används för 
verksamheter, trafikleder och godshantering som är utpekat 
som ny innerstad. Det är ett långsiktigt arbete att omvandla 
stadsdelen till ny stadsbebyggelse. I Centrum finns flera utred-
ningsområden för kommunikation.  
För teckenförklaring, se föregående avsnitt, sid 30-39.
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MAJORNA-LINNÉ 
Majorna-Linné ligger strax väster om Centrum och har ett centralt läge. Stads-
delen är Göteborgs befolkningsmässigt största med nästan 65 000 invånare och 
är generellt sett välmående, men det finns stora skillnader i livsvillkor och hälsa 
inom stadsdelen. Primärområdena är Annedal, Haga, Kungsladugård, Majorna, 
Masthugget, Olivedal, Sanna, Stigberget och Änggården.  

Bebyggelse
Majorna-Linné har en stark kulturhistorisk identitet som är tongivande för hela 
Göteborg. Mer än 43 procent av bostadsbeståndet är byggt innan 1940 och en 
stor del av bebyggelsen är uppförd i traditionell kvartersstad i trä och sten. Små-
hus är främst lokaliserade i Änggården och till viss del i Kungsladugård, medan 
övriga primärområden till största delen har flerbostadshus med en blandning 
av hyresrätter och bostadsrätter. Trycket på bostäder i stadsdelen är högt och 
Majorna-Linné är den stadsdel i Göteborg där det krävs längst kötid för att få 
en hyresrätt.

Bostadsbeståndet i Majorna-Linné

Röda sten
Foto: Johannes Berner
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Vegagatan
Foto: Anna Olsson

Det pågår för närvarande omfattande planering och byggande vid Skeppsbron 
och Masthuggskajen. Syftet är att  skapa tät och blandad innerstadsbebyggelse. 

Tyngdpunkter
Stadsdelen har inga tyngdpunkter utpekade på markanvändningskartan, men 
ingår delvis i tyngdpunkten ”Innerstaden” där Järntorget och Linnéplatsen är 
viktiga platser. I den utvidgade innerstaden finns flera viktiga platser såsom Stig-
bergstorget och Mariaplan. Stadsdelen är, efter Centrum, den som har mest in-
nerstadskaraktär och torg och platser är viktiga för fler än bara den lokala befolk-
ningen. Här råder generellt hög täthet och stort utbud av både kommersiell och 
offentlig service. Det råder brist på samhällsservice såsom förskolor och idrotts-
hallar i förhållande till stadsdelens befolkning. 

Näringsliv
I Majorna-Linné ligger Sahlgrenska universitetssjukhuset som är en stor arbets-
givare och i stadsdelen arbetar över 12 000 personer inom vård och sociala tjäns-
ter. I stadsdelen finns också många små verksamheter, butiker och restauranger. 
Längs Masthuggskajen ligger ett fåtal verksamheter inom sjötransport och fär-
jeterminal med färjetrafik till Danmark och Tyskland. Verksamhetsområdena 
Klippan, Fiskhamnen och Kungssten ligger även inom stadsdelen. 

Trafik och infrastruktur
I merparten av stadsdelen samsas bilar, spårvagnar, bussar, cyklister och gående i 



MARKANVÄNDNINGSKARTA MAJORNA-LINNE



55ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING  |  3. GEOGRAFISKA INRIKTNINGAR

stadsmässiga gaturum. Stadsdelen har även mycket genomfartstrafik, framförallt 
på Oscarsleden, Högsboleden och Övre Husargatan.  Stadsdelen har god kol-
lektivtrafikförsörjning med spårvagnslinjer och busslinjer, men kollektivtrafiken 
är ofta fullbelagd och möjligheterna till utbyggnad är begränsade. Möjligheten 
att cykla inom området och till innerstaden är relativt goda. Majorna-Linné har 
en hög andel gående och cyklister. 

Grönområden och vattenmiljöer
Stadsdelen gränsar i norr mot älven och i söder ligger Slottsskogen, en park som 
anlades på 1870-talet och som idag är en av Göteborgs viktigaste stadsparker. 
Hit kommer besökare från hela staden och även de som tillfälligt besöker Göte-
borg, för att motionera, besöka djurparken, utflyktslekplatsen Plikta eller något 
av de tillfälliga evenemang som arrangeras i parken. Röda Sten, Klippan och 
Sjöbergen är andra omtyckta platser med grönska och närhet till älven I stadsde-
len ligger Botaniska trädgården och Änggårdsbergen som delvis är naturreservat. 
Detta gör att Majorna-Linné är en mycket grön stadsdel, men grönskan ligger 
ofta intill barriärer som vägar och bebyggd miljö och det råder stora skillnader 
i tillgång till grönområden. Det är också brist på små gröna platser i anslutning 
till människors bostäder.

Inriktning för mark- och vattenanvändning

Majorna-Linné är till största del utpekad som innerstad och 
utvidgad innerstad. I söder finns områden utpekade som 
mellanstadens prioriterade utbyggnadsområden. Längs älven 
markeras industriområden. Slottsskogen markeras som park, 
medan Botaniska trädgården och Änggårdsbergen markeras 
som natur- och friluftsområde. 

För teckenförklaring, se föregående avsnitt, sid 30-39. 
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LUNDBY
Lundby är en snabbt växande stadsdel. Den förtätning som planeras innebär att 
stadsdelens befolkning kan fördubblas inom 20 år. Förr bestod Lundby till stor 
del av hamn- och varvsverksamhet. Idag utvecklas dessa områden till tät stads-
bebyggelse. 

Lundby stadsdel omfattar primärområdena Eriksberg, Kvillebäcken, Kyrk-
byn, Kärrdalen, Lindholmen, Rambergsstaden, Slätta damm. Stadsdelen är cen-
tralt beläget i mellanstaden. Det bor cirka 53 100 personer i stadsdelen

Bebyggelsen
Lundbys bebyggelse varierar stort inom stadsdelen med tät stadsmiljö med fler-
bostadshus och glesare småhusområden. Här finns allt från äldre kulturmiljöer 
som Gamla Kyrkbyn till nyare områden som Eriksberg, Sannegårdshamnen och 
delar av Lindholmen. Längs älven finns också den gamla varvs- och industrika-
raktären kvar på flera ställen. Bebyggelsen i Lundby är till största delen byggd 
mellan 1940 och 1960. En relativt stor del är byggd under 2000-talet.  

Bostadsbeståndet i Lundby

Vågmästareplatsen
Foto: Marie Ullnert
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Eriksberg
Foto: Linn Ryding

Det pågår för närvarande omfattande planering och byggande i stora delar av 
Lundby (bland annat Backaplan, Frihamnen och Lindholmen). Syftet är att  
skapa tät och blandad innerstadsbebyggelse.

Tyngdpunkter
Backaplan är en viktig handelsplats som står inför stor omvandling och ingår i 
den framtida innerstaden. 

Wieselgrensplatsen är en viktig tyngdpunkt för Lundby med sjukhus, ett 25-tal 
butiker och närservice. Torget är byggt under 1960-talet och beläget intill spår-
vagnshållplatsen och Hjalmar Brantingsgatan. Här passerar flera spårvagnar och 
bussar till andra delar av staden.

Kyrkbytorget är byggt i mitten av 1950-talet och i början av 2000-talet bygg-
des torget om för att öka trafiksäkerheten och trivsamheten. På Kyrkbytorget 
och vid Eketrägatan finns bland annat matbutik, apotek, optiker och second 
handbutik.

Eriksbergs köpcentrum är ett centrum som byggdes strax efter år 2000. Här 
finns butiker och restauranger med bland annat livsmedel och blommor. Cen-
trumet har gott om parkeringsplatser och är främst riktat till bilburna kunder. 

 
Näringsliv
Lundby har ett stort antal arbetsplatser, främst inom företagstjänster, tillverk-
ning och utvinning. Här ligger bland annat Volvo Lundby med kontor och ut-
veckling, Lindholmen Science Park med flera stora företag och utbildningsinsti-
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tutioner. Inom Lundby finns också Ringöns verksamhetsområde och Backaplan 
som handelscentrum. 

Trafik och infrastruktur
Lundby har flera stora vägar med mycket genomfartstrafik. Lundbyleden är 
särskilt dominant, men även huvudstråk som Hjalmar Brantingsgatan, Gustaf 
Dalénsgatan och Björlandavägen. Dessa är viktiga för kollektivtrafik, gods och 
biltrafik. Parallellt med Lundbyleden går Hamnbanan med godstransporter på 
järnväg till och från Göteborgs hamn. 

Lundbys kollektivtrafik består idag av spårvagnslinjer och busslinjer. Plane-
ring pågår för att kollektivtrafiken ska utvecklas med linbana, pendeltågsstation 
vid Brunnsbo, ny spårväg mellan Brunnsbo och Linnéplatsen (via Backaplan, 
Frihamnen, Lindholmen och Stigberget). Denna spårväg kommer bland annat 
att avlasta Hisingsbron och minska sårbarheten med ytterligare en spårvägs-
koppling över älven. 

Det huvudsakliga cykelnätet är i dagsläget främst ett pendelcykelstråk längs 
Hjalmar Brantingsgatan. På sikt är det tänkt att utvecklas längs Björlandavägen, 
genom Lindholmen till Eriksberg samt till Tuve. Fler kopplingar med broar för 
gång och cykel över älven är viktiga för att koppla ihop staden över älven.

Grönområden och vattenmiljöer
I Lundby finns Hisingsparken, som är en stadspark för hela Göteborg med ut-
flyktslekplats och motionsslingor. Här finns också stadsparkerna Kiellers park 
och Färjenäsparken. Inom Lundby finns stadsdelsparkerna Flunsåsparken och 
Krokängsparken. Stadsdelen har fler mindre bostadsnära parker och lekplatser. 
Inom Lindholmen är det brist på bostadsnära parker.

Inriktning för mark- och vattenanvändning

De tidigare hamn- och verksamhetsområdena Frihamnen, 
Backaplan och Lindholmen är utpekade som nya områden 
för innerstad. Området runt Wieselgrensplatsen och Brunns-
bo ingår i utvidgad innerstad. Eriksberg, Kyrkbyn och västra 
Kvillebäcken är mellanstadens prioriterade utbyggnadsom-
råden. Backaplan, Kyrkbytorget och Eriksbergs köpcentrum 
är tyngdpunkter. Ringön och Lundby är företagsområden. I 
Lundby finns flera utredningsområden för kommunikation. 

För teckenförklaring, se föregående avsnitt sid 30-39.
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ASKIM–FRÖLUNDA–HÖGSBO
Askim-Frölunda-Högsbo är en stadsdel i södra Göteborg med närhet till natur 
och hav och med starkt skiftande karaktär mellan nord och syd. I stadsdelen bor 
cirka 60 500 personer och primärområdena är Högsbohöjd, Kaverös, Högsbo-
torp, Flatås, Ruddalen, Högsbo industri, Frölunda torg, Järnbrott, Tofta, Askim, 
Hovås och Billdal. 

Bebyggelse
Stadsdelen har geografiskt en tydlig uppdelning av bostadsstrukturen. Den nor-
ra delen domineras av flerbostadshus och den södra av småhus. Stora delar av 
Frölunda och Högsbo är byggt under 1950- och 60-talet utifrån den tidstypiska 
så kallad grannskapsprincipen med stora flerbostadshus i form av skivhus och 
punkthus i park. Arkitekturen är varierad och grönytorna generöst tilltagna. Frö-
lunda torg är ett viktigt regionalt centrum med omfattande handel och offentlig 
service. Stadsdelens bostadsbestånd består av en något större andel äganderätter 
och något lägre andel hyresrätter än Göteborg som helhet. 

Mandolingatan
Foto: Frida Winter
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Bostadsbeståndet i Askim-Frölunda-Högsbo

UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTAN 
FÖR ASKIM-FRÖLUNDA-HÖGSBO

Inriktning för mark- och vatten- 
användning

Norra delen av stadsdelen är främst 
utpekat som mellanstadens priorite-
rade utbyggnadsområden. Frölunda 
torg är en strategisk tyngdpunkt. 
Även Marklandsgatan/Axel Dahl-
ströms torg och Brottkärr är tyngd-
punkter. Öster om Dag Hammar-
skjöldsleden, norr om Otto Elanders 
gata, finns verksamhetsområden som 
markeras som nytt område för blan-
dad stadsbebyggelse. Askim, Hovås 
och Billdal är utpekat som övrig 
stadsbebyggelse. 

För teckenförklaring, se föregående 
avsnitt sid 0-39.

Fördjupning av översiktsplanen
Förslag till fördjupning av översiktsplanen tas för närvarande fram för Hög-
sbo-Frölunda.
En fördjupning för Södra Askim antogs 2011. Planen omfattar de område i 
Södra Askim som i den kommunomfattande översiktsplanen är utpekade som 
utredningsområde för framtida bebyggelse.

Syftet med planen är att redovisa en struktur som kan skapa underlag för 
fungerande lokalsamhällen med gång- och cykelavstånd till skola, närservice 
och kollektivtrafik utifrån ledorden en god livsmiljö, lättillgänglig skärgård och 
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strövområden samt ett hållbart resande. Södra Askim har goda förutsättningar 
att skapa ett attraktivt boende nära hav och natur. Planförslagets huvudstruktur 
består av tre sammanhängande utvecklingsområden: Brottkärrsmotet, Svindal 
och Gatersered, som ligger vid genomgående stråk för trafiken. Planförslaget 
möjliggör cirka 6500 bostäder, vilket motsvarar cirka 16 000 nya invånare.

Tyngdpunkter
Frölunda torg är Göteborgs näst största köpcentrum med cirka 200 butiker, res-
tauranger och kaféer. Här finns också ett resecentrum med ett antal spårvagnar 
och bussar. Torget omges av skivhus och punkthus. Här ligger också Frölunda 
specialistsjukhus. 

Axel Dahlströms torg och Marklandsgatan är tillsammans en tyngdpunkt. Axel 
Dahlströms torg är centrum för service och handel i Högsbo. Torget byggdes på 
1950-talet med ett karaktäristiskt höghus. Stadsbyggnadsidén var att allt som 
behövdes i vardagen skulle finnas i grannskapet. Idag finns här bland annat bu-
tiker, apotek, bibliotek och restauranger. Marklandsgatan är en viktig knutpunkt 
för kollektivtrafik. Här stannar flera spårvagnar och bussar. Här finns även viss 
service i form av pizzeria, mataffär och bensinstation. 

Brottkärr ligger intill Säröleden, cirka 12 km från centrala Göteborg och bör-
jade byggas 2014. Ett centrum har växt fram vid Brottkärrsmotet. Området be-
döms fortsätta byggas ut under många år framöver. Här finns stort kommersiellt 
utbud av affärer och restauranger. Området kollektivtrafikförsörjs av expressbuss.

Näringsliv
Askim-Frölunda-Högsbo har ungefär lika många arbetsplatser som antal ar-
betsföra invånare. Det sker en stor inpendling av anställda inom handel, vilket 
också är den största branschen i stadsdelen. I nordöstra delen ligger Högsbo-Si-
sjö verksamhetsområde med ett flertal industrier, verksamheter och handel. 

Trafik och infrastruktur
1960-talets planering av Frölunda skapade en struktur med funktionsuppdel-
ning och bilens framkomlighet var i fokus. Det har lett till att stadsdelens trafik-
system präglas av separering och större leder. I norra stadsdelen utgör vägar och 
spårvägen barriärer som försvårar för möjligheterna att röra sig mellan bostads-
områden. Rakt genom stadsdelen går Dag Hammarskjöldsleden/Säröleden och 
Söder/Västerleden som skapar en barriärer mellan stadsdelens delar.

Kollektivtrafiknätet i Frölunda och Högsbo är väl utbyggt med flera spår-
vagnslinjer och busslinjer som försörjer området. Södra delarna av stadsdelen 
har ett mindre kollektivtrafikutbud och lägre kollektivtrafikanvändande. Här går 
bussar som främst trafikerar i nord-sydlig riktning.

Grönområden och vattenmiljöer
Askim, Hovås och Billdal har kustremsa i väster med bl.a. Askimsbadet, na-
turreservatet Stora Amundö och Billdals skärgård. I öster ligger Slottsko-
gen-Sandsjöbackakilen. Frölunda och Högsbo karaktäriseras av sin tids stads-
byggnadsideal av hus i park med gröna och generöst tilltagna gårdar. Natur- och 
rekreationsområdet Ruddalen i den nordvästra delen ger nära tillgång till rekre-
ation och motionsmöjligheter. I Frölunda finns också stadsparken Positivet med 
en bemannad utflyktslekpark. 
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VÄSTRA GÖTEBORG
Västra Göteborg är präglat av havet med kuststräckan och södra skärgården. Det 
är en välmående stadsdel med högst medelinkomst i Göteborg, men har ändå 
stora skillnader i olika delområden vad gäller boende, utbildning, inkomst och 
hälsa. I stadsdelen bor drygt 53 000 invånare och primärområdena är Fiskebäck, 
Långedrag, Hagen, Grimmered, Södra Skärgården, Bratthammar, Guldringen, 
Skattegården, Ängås, Önnered, Grevegården, Näset och Kannebäck. 

Bebyggelse
Inom stadsdelen finns olika bebyggelsestrukturer med stadsmiljöer, skärgårds-
områden, radhus- och villaområden. Delar av stadsdelen är gamla fiskesamhäll-
en där villabebyggelsen successivt byggts ut under århundraden, vilket skapat 
småskaliga bebyggelsestrukturer för bostäder och trafik. Stora delar av flerbo-
stadshusbeståndet, men även villor och radhus, byggdes under 1960- och 70-ta-
let. Nästan 60 procent av bostadsbeståndet i Västra Göteborg är småhus, vilket 
är högre än Göteborg i stort och gör att stadsdelen sticker ut.

Det pågår för närvarande planering för ny bebyggelse vid bland annat 
Opaltorget. 

Bostadsbeståndet i Västra Göteborg

Tyngdpunkter 
Opaltorget byggdes under miljonprogrammets tid och genomgår just nu en stor 
förändring med bland annat nya bostäder, butiker, förskolor, vårdcentral och 
park. Torget ligger vid ändhållplatsen för Göteborgs sydvästra spårväg och här-
ifrån går flera spårvagnslinjer. 

Näringsliv
Västra Göteborg har ett relativt lågt antal arbetsplatser med stor utpendling. 
Industriområden finns i Grimmered, Tranered och vid Nya Varvet. Fiskebäcks 
hamn och den militära verksamheten vid Käringberget med Göteborgs Garni-
son samt Försvarsmedicincentrum är också stora arbetsplatser i stadsdelen. Det 
finns flera mindre företag, livsmedels- och servicebutiker, caféer och restaurang-
er på olika platser runt om i stadsdelen.

Trafik och infrastruktur
Genom stadsdelen skär flera större vägar som blir fysiska barriärer där Västerle-
den är den mest påtagliga. Andra större vägar är Torgny Segerstedtsgatan, Sto-
ra Fiskebäcksvägen, Skattegårdsvägen och Grevegårdsvägen. Flera av lederna 
utgör sociala barriärer. Lokalgatunätet är finmaskig med ofta smala, vindlande 
gator med småhusbebyggelse. Öarna i Södra Skärgården är bilfria med färjeför-
bindelse från Saltholmen. 
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UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTA VÄSTRA GÖTEBORG

Spårvagnslinjer går från Opaltorget via Frölunda mot centrum och från Salthol-
men via Älvsborg mot centrum. Utöver dessa finns även flera busslinjer. Dock 
har många boende i stadsdelen långa avstånd till närmaste busshållplats, främst 
villaområdena i söder, de kustnära delarna samt Grimmered. Det saknas kollek-
tivtrafikförbindelser mellan nordliga och sydliga delar av stadsdelen. Bilinnehav-
et i stadsdelen är bland det högsta i Göteborg. 

Grönområden och vattenmiljöer
Västra Göteborg har ett stort utbud av natur- och rekreationsområden samt ett 
flertal parker. Kusten och havet är närvarande med vandringsleder, badplatser 
och friluftsområden, exempelvis Skärvallsberget och Ganlet. Södra skärgården 
är ett viktigt rekreationsområde och turistattraktion för göteborgare och andra 
besökare. Det finns ett flertal stadsdelsparker som Bergkristallparken, Kastan-
jealléns aktivitetspark i Tynnered samt Styrsö Bratten. Utöver detta finns ett 
flertal bostadsnära parker. 

Inriktning för mark- och vattenan-
vändning

Stora delar av bebyggelsen i Väs-
tra Göteborgs är utpekat som övrig 
stadsbebyggelse. Tynnered ingår i 
mellanstadens prioriterade utbygg-
nadsområden. Havet utgör vatten-
område med särskilt stora värden.  
För teckenförklaring, se föregående 
avsnitt sid 30-39.



MARKANVÄNDNINGSKARTA VÄSTRA GÖTEBORG



Briljantgatan
Foto: Lo Birgersson

Donsö
Foto: Steampipe production
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VÄSTRA HISINGEN
Västra Hisingen har cirka 56 000 invånare och är en tudelad stadsdel med stora 
skillnader mellan östra och västra delen. Torslanda är ett socioekonomiskt starkt 
område med en låg andel utrikes födda. Biskopsgården är ett socioekonomiskt 
svagt område med en hög andel utrikes födda. Befolkningen har därmed stora 
olikheter i ålder, bakgrund och boendeförhållanden. Göteborgs största industri-
område ligger som en barriär mellan Torslanda och Biskopsgården. 

Primärområdena är Arendal, Björlanda, Hjuvik, Jättesten, Länsmansgården, 
Nolered, Norra Biskopsgården, Svartedalen och Södra Biskopsgården.

Bebyggelse
Olika områden inom stadsdelen skiljer sig åt avseende karaktär och identitet. 
Västra delen präglas av villaområden och landsbygdsbebyggelse med stor andel 
småhus och få hyresrätter. Den östra delen har storskaliga områden med lamell-
hus och punkthus. Dessa områden domineras av hyresrätter. Sammantaget be-
står stadsdelens bostadsbestånd av mindre andel bostadsrätter och större andel 
äganderätter än Göteborg som helhet.

Bostadsbeståndet i Västra Hisingen

Tyngdpunkter
Vårväderstorget är ursprungligen byggt 1958 och är ett torg i tre nivåer. Torget får 
på så sätt tre olika torgytor. Sedan 1950-talet har torget genomgått vissa föränd-
ringar. Vårväderstorget är en viktig plats i Biskopsgården med butiker, service 
och restauranger. Flera spårvagnslinjer passerar här.

Friskväderstorget är från samma tid som Vårväderstorget och karaktäriseras av 
samma tidstypiska stadsbyggnadsideal. Här finns bland annat vårdcentral, buti-
ker och Sjumilaskolan som ligger i nära anslutning. 

Amhults torg skapades för cirka 10 år sedan och utgör tillsammans med Tors-
landa torg centrum med handel, kulturhus, bostäder och kollektivtrafik.  

Näringsliv
Västra Hisingen har Göteborgs största verksamhetsområde med bland annat 
Volvo, Göteborgs hamn, raffinaderier mm. Flera av verksamheterna klassificeras 
som miljöfarliga verksamheter. Industriområdet utgör en barriär mellan Tors-
landa och Biskopsgården. Tillverkning och utvinning dominerar i området och 
sysselsätter 21 700 människor. Stadsdelen har därmed en stor inpendling med 
flera stora och viktiga arbetsgivare för Göteborg. 

Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen har tagits fram för Västra Aren-
dal och Torsviken (samråd 2015). Syftet med fördjupningen är att säkerställa 
möjligheten till framtida hamn på Risholmen med tillhörande väg- och järn-
vägsförbindelse samt att säkerställa Torsvikens natur- och friluftsvärden.
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UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTA 
VÄSTRA HISINGEN

Trafik och infrastruktur
Trafikstrukturen går i dalgångarna i nord-sydlig riktning. Det gör det svårt att 
röra sig mellan områdena i öst-västlig riktning. Biskopsgården har ett trafikse-
parerat gatunät och merparten av kollektivtrafiken är riktad mot centrala Gö-
teborg. 

I Torslanda är vägnätet glest och stommen utgörs av väg 155, Björlandavägen 
och Kongahällavägen. Huvuddelen av lokalnätet inom stadsdelen är utformad 
med återvändsgator med låg integration till närliggande områden. Strukturen 
gör det svårt att försörja området med effektiv kollektivtrafik. Bilberoendet är i 
allmänhet större än resten av stadsdelen och staden i sin helhet.

Inriktning för mark- och vattenan-
vändning

Biskopsgården och Länsmansgården 
är utpekade som mellanstadens pri-
oriterade utbyggnadsområden. Ma-
joriteten av övriga bostadsområden i 
stadsdelen är övrig stadsbebyggelse 
med främst småhus. Vårväderstorget, 
Friskväderstorget och Amhults torg 
är tyngdpunkter. Vid Amhult och 
Torslanda markeras ett utrednings-
område för blandad stadsbebyggel-
se. Volvoområdet med hamn och 
raffenaderier markeras som industri-
område. 

För teckenförklaring, se föregående 
avsnitt, sid 30-39. 



MARKANVÄNDNINGSKARTA VÄSTRA HISINGEN
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Grönområden och vattenmiljöer
Västra Hisingen har flera park- och naturområden och nära till kust och hav 
med badplatser och andra naturupplevelser. Hisingens gröna kulturlandskapskil 
sträcker sig längs kusten med viktiga naturområden som exempelvis Björlanda-
halvön, Majvik och Hästevikarna. Andelen anlagda parker är dock låg. Västra 
delen av stadsdelen har stora områden med värdefull natur och angränsar till 
Nordre Älvs Estuarium som är naturreservat. Här finns även reservatet Sillviken 
samt områden med höga kulturmiljövärden, Tumlehed och Bronsålderssundet. 
I Biskopsgården ligger stadsdelsparkerna Svartemosse och Långströmsparken.

Södra Biskopsgården
Foto: Anna Olsson

Sillvik
Foto: Åsa Henskog
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NORRA HISINGEN
Norra Hisingen är den geografiskt största stadsdelen och står för 22 procent av 
landarealen inom Göteborg. Här möter staden landsbygden. Primärområdena 
är Kärra, Tuve, Skälltorp, Backa, Brunnsbo, Skogome, Säve och Rödbo. Det bor 
cirka 51 000 personer i stadsdelen.

Bebyggelse
Norra Hisingens bebyggelse varierar stort och de olika områdenas karaktär 
innefattar både småhus och flerbostadshus, stadsmiljö och landsbygd. Merpar-
ten av Norra Hisingens bebyggelse är byggd mellan 1961 och 1980, mycket från 
miljonprogrammets dagar. Stadsdelen har en högre andel småhus än Göteborg 
totalt. 

Stadsdelens bostadsbestånd är i sin helhet relativt jämnt fördelat mellan hy-
resrätter, bostadsrätter och äganderätter. Dock är beståndet inom stadsdelen 
segregerat med olika upplåtelseformer i enklaver, exempelvis i primärområdet 
Skälltorp där drygt 65 procent av bostäderna är bostadsrätter och i Brunnsbo där 
bostadsrätter saknas och 70 procent istället utgörs av hyresrätter. 

Bostadsbeståndet i Norra Hisingen

Tyngdpunkter
Selma Lagerlöfs torg är en viktig tyngdpunkt för Norra Hisingen och lokalt cen-
trum för närboende. Här finns drygt tjugo butiker, vård, restauranger, skola, 
bibliotek och annan kommunal service. Torget byggdes under 1960-talet och 
präglas av en tidstypisk öppen planform och trafikseparering. Här passerar flera 
busslinjer. Området vid Selma Lagerlöfs torg är under omvandling och det pla-
neras för över 1000 nya bostäder, kontor, handel, idrottshall och nytt stadsdels-
hus med rum för kultur. Det skapas också nya torg och parkstråk.

Tuve torg hette från början Norums torg och byggdes under 1970-talet. Plat-
sen har emellertid varit handelsplats sedan bronsåldern och är därmed Göte-
borgs äldsta. För drygt tio år sedan genomgick torget renoveringar. Här finns 
livsmedelsaffär, bageri och kvarterskrog.  

Kärra centrum är byggt under 1970-talet. Här finns bland annat livsmedels-
butik, apotek och restaurang. Kärra simhall ligger i nära anslutning. Flera bussar 
och expressbuss passerar. 

Brunnsbotorget är byggt under 1960-talet och har flera butiker, konditori och 
Brunnsbokyrkan.

Näringsliv
Norra Hisingens näringsliv består till stor del av verksamhetsområden med 
transport, magasinering, tillverkning/utvinning, logistik och handel. Här finns 
både mindre och större industrier och stora externhandelscentrum. Längs med 
hela älvstranden finns verksamhetsområden och handelsområden som Bäckebol. 
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Längs Lillhagsvägen ligger Aröds industriområde med småindustri. Handeln 
genererar stor inpendling till stadsdelen. 

Trafik och infrastruktur
Norra Hisingen är en av de stadsdelar som har störst bilinnehav. Genom stads-
delen passerar Kungälvsleden (E6) och Hisingsleden. Ledernas barriäreffekter 
påverkar hur människor rör sig och hur man betraktar sitt område. Gång- och 
cykelstråken in mot Göteborgs innerstad och mellan primärområdena upplevs 
ofta som otrygga och svårframkomliga. Trots att stadsdelens södra delar ligger i 
nära anslutning till centrala Göteborg bidrar barriärerna till minskat cyklande. 

Norra Hisingens kollektivtrafik består idag av busslinjer. De flesta bussar rör 
sig in mot innerstaden och det är svårt att förflytta sig i tvärled. Vid Brunnsbo-
torget planeras en ny pendeltågstation på Bohusbanan och anslutande spårvagn 
mot Hjalmar Brantingsplatsen. Stationen beräknas vara klar 2024. 

Grönområden och vattenmiljöer
I anslutning till stadsdelen finns Hisingsparken som är en stadspark för hela 
Göteborg med utflyktslekplats och motionsslingor. Här finns stadsdelsparkerna 
Krumeluren och Centrumparken. Stadsdelen har också flera mindre bostadsnära 
parker och lekparker. 

På Norra Hisingen finns flera större natur- och rekreationsområden som 
Hökälla, Skändlabergen, Jämmerberget och Svankällan. Stadsdelens natur ka-
raktäriseras av åkerlandskap och kuperad natur samt hällmarkskog, och området 
har närhet till både Nordre älv och Göta älv som har rekreations- och naturvär-
den. Här finns intressanta kulturlandskap med dalgångar och brutna skogsland-
skap, blandat med skog och bergsplatåer.

Holmvägen
Foto: Anna Olsson



UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTA NORRA HISINGEN

Inriktning för mark- och vattenanvändning

Backa, Tuve och Kärra är utpekade som mellanstadens pri-
oriterade utbyggnadsområden. Brunnsbo, Selma Lagerlöfs 
torg, Tuve torg och Kärra centrum är tyngdpunkter. I Kär-
ra, Rödbo och Säve finns planeringsreserver som utgör en 
värdefull reserv för bostadsförsörjning på lång sikt. I Norra 
Hisingen finns även flera utredningsområden för kommunika-
tion. För teckenförklaring, se föregående avsnitt. 



MARKANVÄNDNINGSKARTA NORRA HISINGEN
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ANGERED
Angered planerades på slutet av 1960-talet och var tänkt att totalt rymma 
130 000 boende och 70 000 arbetsplatser. Planerna reviderades dock och idag 
bor det knappt 53 000 personer i stadsdelen. Primärområdena är Lövgärdet, 
Rannebergen, Gårdstensberget, Angered centrum, Agnesberg, Hammarkullen, 
Linnarhult, Gunnilse, Bergum, Hjällbo och Eriksbo.

Bebyggelse
Merparten av bebyggelsen ligger i den västra delen av stadsdelen och består 
främst av storskaliga områden med flerbostadshus intill spårvägen och större 
leder. Varje område omsluts av stora naturområden. Bostäderna är i huvudsak 
byggda mellan 1961 och 1980 och består till 70 procent av hyresrätter. Tillsam-
mans med Östra Göteborg är detta högst andel i Göteborg. Angered har utöver 
flerbostadshus även en del radhus och friliggande småhus. 

Bostadsbeståndet i Angered

Tyngdpunkter
Angered centrum byggdes under andra halvan av 1970-talet och är centrum för 
omgivande stadsdelar. Här finns ett 60-tal affärer och restauranger samt offentlig 
servicen med skolor, kulturhus, sjukhus mm. Angered centrum är också knut-
punkt för kollektivtrafik i nordöstra Göteborg och trafikeras av flera spårvagns-
linjer och busslinjer. Ett nytt resecentrum håller på att färdigställas här. 

Hammarkulletorget byggdes 1971 och genomgick 1997 en förändring då tor-
get tillgängliggjordes och vände butikernas entréer utåt. Här ligger Göteborgs 
enda ”tunnelbanestation” för spårvägen och varje år går Hammarkullekarnevalen 
förbi torget. Här finns bland annat ett Folkets Hus, bibliotek och simhall. 

Hjällbo centrum genomgick en omfattande förvandling i början av 2000-talet 
då det fick ett helt nytt utseende med bland annat en påbyggd huvudentré i glas 
och en saluhall. Det är byggt i slutet av 1960-talet och flera busslinjer och spår-
vagnar passerar här.

Näringsliv
Angered har ett relativt lågt antal arbetsplatser jämfört med andra stadsdelar. 
De största branscherna är vård och sociala tjänster samt utbildning, som tillsam-
mans utgör nästan hälften av alla arbetsplatser. Det finns verksamhetsområden 
i södra och västra delen av stadsdelen. I östra delen finns jord- och skogsbruk. 

Trafik och infrastruktur
Från Angered är det många som åker kollektivt eller bil ut från stadsdelen varje 
dag för att arbeta på en annan plats. Angered har en lägre andel cyklister och 
fotgängare än resten av Göteborg. Att färre väljer att förflytta sig till fots eller 
med cykel kan förklaras av den glesa strukturen vilket gör det svårt att uträtta 
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sina vardagsärenden i närmiljön. Många av gångvägarna är också separerade från 
övrig trafik vilket gör att de kan upplevas som otrygga. 

Vägnätet är till stor del överdimensionerat utifrån dagens mått och det är ofta 
höga hastigheter. Ett fåtal korsningar har kö i rusningstid.

Spårvägen tillsammans med expressbussnätet längs väg 190 utgör stommen 
i kollektivtrafiken. Viktiga bytespunkter är Hjällbo och Angered centrum. Det 
går även busslinjer över Angeredsbron till Hisingen och till närliggande kom-
muner. Ungefärlig restid från Angered centrum till Göteborgs centralstation är 
mindre än 20 minuter. Från vissa delar av Angered tar det dock upp mot 40 
minuter att ta sig in till centrala Göteborg, vilket förklaras av att det krävs byten 
och att det är relativt långa avstånd. 

Grönområden och vattenmiljöer
I Angered finns stora natur- och rekreationsområden. Inom de gröna kilarna 
Vättlefjällskilen och Bergsjökilen finns naturområdena Vättlefjäll och Lärjeåns 
dalgång som är populära besöksmål med möjlighet till vandring, ridning bad och 
paddling. Mellan husen och bostadsgårdarna finns storskaliga och öppna grön-
områden. Angereds stadspark med utflyktslekplats är ett viktigt besöksmål för 
hela Göteborg. Exempel på stadsdelsparker är Gårdstensdalen och Hjällbo park.

MARKANVÄNDNINGSKARTA ANGERED

Inriktning för mark- och vattenan-
vändning

Den västra delen av Angered, längs 
spårvägen, är utpekad som mellansta-
dens prioriterade utbyggnadsområ-
den. Angered centrum utgör strategisk 
tyngdpunkt. Även Hjällbo torg och 
Hammarkulletorget är tyngdpunkter. 
Det finns behov av framtida kopplingar 
i trafiksystemet från Agered centrum. 
De östra delarna består till stor del av 
skogs- och åkermark samt övrig stads-
bebyggelse. Runt Gunnilse finns utred-
ningsområden för blandad bebyggelse 
och för verksamheter. 

För teckenförklaring, se föregående 
avsnitt, sid 30-39.



UTSNITT UR MARKANVÄNDNINGSKARTA ANGERED



Angereds stadspark
Foto: Carl Ahlström

Bredfjällsgatan
Foto: Frida Winter



4. TEMATISKA 
 INRIKTNINGAR
En översiktsplan ska redovisa hur kommunen tar hänsyn till all-
männa intressen vid beslut om användning av mark- och vat-
tenområden. Mark- och vatten ska användas för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov. Allmänna intressen är bland an-
nat natur- och kulturmiljö, miljö- och klimataspekter, utform-
ning av bebyggelse och infrastruktur, hushållning med mark 
och vatten samt bostadsbyggande. 

I detta kapitel beskrivs hur kommunen beaktar berörda all-
männa intressen. 
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LEVANDE STADSMILJÖ
I staden möts gammal och ny bebyggelse, sida vid sida. Kulturmiljöerna berikar 
staden och minner bland annat om Göteborgs historia och dess rötter som Sve-
riges port mot väster och som internationell handelsstad. I takt med att staden 
förändras läggs nya miljöer till och skapar med tiden ny kulturmiljö. Tillsam-
mans bidrar de nya och de äldre stadsmiljöerna till Göteborgs identitet, till vilka 
vi är. Därför är det viktigt att vi lyfter fram de befintliga kulturvärdena och ställer 
höga krav på gestaltning när nya platser och ny bebyggelse läggs till.
 
Främja god arkitektur
Arkitektur rör det byggdas form, stadsrummens gestaltning, stadens rörelsestråk 
och funktion. Arkitektur påverkar alla människor dagligen. Att ha nära till var-
dagens målpunkter och tillgång till upplevelserika och välkomnande stadsrum 
påverkar människors livskvalitet och deras känsla av gemenskap. Arkitektur är 
ett värdeskapande verktyg för goda livsmiljöer. 

Göteborg står inför en stor omvandling, staden växer och förändras. Nya 
byggnader, stadsrum, kvarter och hela stadsdelar tillkommer. Staden behöver 
förändras för att möta utmaningar som till exempel segregation och ett för-
ändrat klimat, vilket ställer nya krav på hur staden planeras, byggs och förvaltas. 
Arkitekturen har en avgörande roll för hur vi möter dessa stora utmaningar och 
hur vi formar en gemensam väg framåt.

Staden ska ge en god livsmiljö för alla människor, med deras olika behov och 
möjligheter. Arkitekturen påverkar hur lätt det är att ta sig mellan bostad och 
arbetsplats, mellan skola och fritidsaktivitet, liksom om det enklaste valet är att 
gå, cykla eller åka kollektivt för att nå olika målpunkter. Arkitekturen kan bidra 
till orienterbarhet, igenkänning, upplevelser samt varierade och rika vardags-
stråk. Kommunen har ett särskilt ansvar att agera som förebild vid skapandet av 
allmänna platser och kommunala verksamheter.  

Gestaltad livsmiljö – en ny politik för 
arkitektur, form och design

Gestaltad livsmiljö handlar om hur 
människans livsmiljö kan formas. Ar-
kitektur, form och design ses som ett 
sammanhållet område, med människan 
som utgångspunkt. 

Läs mer
Arkitekturpolicy för Göteborgs Stad, 
byggnadsnämnden 2018. 

Kulturprogram, Göteborgs stad, 2013

Nytt kulturhus i Bergsjön
Bild: Sweco Architects
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God arkitektur tar hänsyn till människans behov av sinnlig skönhet och tillhö-
righet samtidigt som den byggda miljön ska ge höga sociala, praktiskt funktio-
nella och ekonomiska värden. God arkitektur behöver inte vara dyr eller exklusiv, 
utan tvärtom öppen och tillgänglig för alla, oavsett vilka förutsättningar man 
har. God arkitektur är inkluderande och skapar förutsättningar för gemenskap, 
delaktighet och möten. Det är en väl avvägd helhet där alla aspekter är beaktade, 
såväl historiska som tekniska, ekonomiska, ekologiska, kulturella, estetiska, so-
ciala och humanistiska. God arkitektur förhåller sig till helheten och uppstår i 
mötet mellan gammalt och nytt.  

Internationella kontakter och samarbeten, liksom samarbete med nationella 
universitet och högskolor, främjar kunskapsutbyte och är många gånger en för-
utsättning för utveckling. För att följa med i utvecklingen, behöver Göteborg 
både nationella och internationella kontaktytor och samarbeten. Kunskapsutby-
te om stadsbyggande, material och nya tekniska lösningar är av högsta vikt för 
att Göteborg ska vara en del av utvecklingen och bli en förebild.

Inriktningar
• Lyfta arkitekturens betydelse i all planering och byggande. 
• Vara en förebild vid byggande och förvaltning av offentliga miljöer 

och stadens egna byggnader.
• Avtala om en stor variation av produktionsformer, upplåtelseformer 

och hustyper vid anvisning och försäljning av mark.
• Ha ett levande samtal om arkitektur med göteborgarna, akademi 

och näringsliv. 
• Driva på utvecklingen av väl gestaltade platser med exempelvis till-

fällig arkitektur och platsskapande aktiviteter. 
• Tillföra nya strukturer och byggnader utan att förvanska eller ta bort 

värden i det redan byggda. Stadens olika estetiska identiteter och 
särarter ska befästas och förstärkas. 

Nya Hisingsbron
Bild: Tenjin visual
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Ta tillvara vårt byggda kulturarv och kulturlandskapet 
Det redan byggda, de stadsrum, historiska landskap och byggnader som 
människor skapat under flera tusen års tid, utgör ett gemensamt och levande 
kulturarv. Den byggda miljön påverkar vår upplevelse av tillhörighet och konti-
nuitet genom att påminna oss om hur tidigare generationer har skapat, nyttjat 
och upplevt staden. Kulturmiljön ska ses som en stödjande resurs, en stadsbygg-
nadskvalitet där det nya som byggs kan speglas och bekräftas i en vidareutveck-
ling av Göteborg.  

Kulturmiljöer är oersättliga resurser och inspirationskällor, en levande del av 
det dagliga stadslivet som vi ska tillvarata, bruka och utveckla. Göteborg har 
en lång och varierad historia som sträcker sig till innan staden grundlades på 
1600-talet. Den går att utläsa i såväl stadens skiftande bebyggelse och landskap 
som i landsbygdens kulturlandskap av lämningar över och under mark. Det är 
angeläget att de kulturhistoriska spåren är synliga för att förstå stadens historia 
och hur den har formats till det vi ser idag. Kulturmiljöerna berättar om olika 
perioder i Göteborg, vilka drivkrafter och ideal som funnits, men också om hur 
tidigare invånare levt sina liv.  

Att utgå från platsens förutsättningar och historiska lager skapar liv och vari-
ation i staden. Vid planering och byggande är viktiga frågor vad projektet kan bi-
dra med till sin omgivning och hur projektet kan ta tillvara platsens möjligheter, 
så som byggnadsskick, topografi och naturmiljö. Böckerna "Kulturhistoriskt vär-
defull bebyggelse del 1-3" utgör planeringsunderlag för att identifiera vilka be-
fintliga byggnader och miljöer som har höga kulturhistoriska värden. De bygg-
nader eller miljöer som är upptagna i de tre böckerna har kulturhistoriskt värde.  

Reglering av kulturmiljöer
Göteborgs kulturmiljöer är ett allmänt 
intresse som regleras av såväl plan-och 
bygglagen, miljöbalken och kulturmil-
jölagen. 

Många kulturmiljöer är skyddade enligt 
kulturmiljölagen - fornminnen, bygg-
nadsminnen, kyrkobyggnader och kyr-
kotomter.

Läs mer
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
del 1-2, Göteborgs stad, 1999/2000

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
del 3, Göteborgs stad, 2014

Inriktningar
• Lyfta Göteborgs byggda historia och dess unika värden i all plane-

ring och byggande. Låta kulturmiljövärdena samspela med den väx-
ande moderna staden.  

• Ny arkitektur ska förhålla sig till kulturhistorien, spegla vår nutid och 
stärka Göteborgs identitet för framtiden. Den ska utformas utifrån 
kunskap om och tillvaratagande av platsens befintliga kulturmiljö- 
och stadsbyggnadskvaliteter.  

• Öka medvetenheten och kunskapen om de värden som olika stads-
miljöer har när det gäller historia, identitet och estetiska kvaliteter 
samt vilka förutsättningar de ger för kulturella verksamheter och 
mötesplatser. 

• Uppmuntra bevarande och utveckling av värdefulla kulturmiljöer och 
höja kvaliteten genom lämpligt bruk och ansvarsfull förvaltning.  

• Tillämpa skydds- och varsamhetsbestämmelser samt rivningsförbud 
för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer i detaljplanering 
och bygglovgivning. 

• Föra dialog med länsstyrelsen, stadsmuseet, antikvariska konsulter, 
fastighetsägare, medborgare och olika intresseorganisationer kring 
vård av stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.  
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Fler mötesplatser 
Kontakter med andra människor är ett grundläggande mänskligt behov och en 
förutsättning för en god hälsa och ett gott liv. Mötesplatser är viktiga för en so-
cialt sammanhållen stad där människor känner sig delaktiga i samhället. Att se 
varandra i det dagliga livet gör att fler kan få en större förståelse för andra. 

Att göteborgarna är delaktiga i stadsutvecklingen ger mer hållbara lösningar. 
Därför är det viktigt att det förs transparenta och inkluderande samtal om vad 
som planeras och byggs samt om hur staden och dess offentliga platser fungerar 
och påverkar människor. 

Offentliga rum
Utformningen av det offentliga rummet är avgörande för hur väl platsen fung-
erar som neutral och gemensam mötesplats. En omsorgsfull gestaltning av våra 
gemensamma rum kan bidra till att människor känner gemenskap, stolthet och 
tillhörighet till samhället. Det i sin tur bidrar till att bygga ett samhälle som hål-
ler ihop. Barns livschanser kan förbättras av att växa upp i en god bebyggd miljö. 

I den täta staden behöver de offentliga rummen vara tillräckligt stora för att 
tåla användning och rymma de människor som bor och verkar i närheten. Det är 
viktigt med mötesplatser med rimlig ljudnivå, tillgång till sol och god belysning. 
Grönska påverkar upplevelsen av de offentliga rummen, såväl estetiskt, rumsligt 
som ljud-och ljusmässigt.

Välutformade offentliga rum bidrar till stadens attraktivitet, vilket gör att 
människor, handel och verksamheter dras hit. 
Platser och promenadstråk längs kusten, sjöarna, älven och åarna är viktiga mö-
tesplatser där människor från alla grupper i staden möts. Längs Göteborgs åar 

Offentliga rum

Stadens offentliga rum består av ga-
tor, torg, parker, rekreationsområden, 
badplatser mm. De ska fungera som 
neutrala och gemensamma mötesplat-
ser. Alla ska kunna mötas på lika villkor 
oavsett ålder, kön, funktionsvariation, 
politisk eller religiös åskådning. Det 
ska gå att koppla av och umgås utan 
att behöva köpa något. Människor ska 
uppleva att parken, torget eller gatan 
är deras plats, att de har rätt att vara 
där och att de är trygga där. 

Kvillebäcken
Foto: Peter Svensson

Bunkeberget
Foto: Niklas Maupoix
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och kust finns potential att utveckla fler sammanhängande promenadstråk och 
mötesplatser. 

Kultur- och föreningsliv
I Göteborg finns en rik flora av kulturverksamheter där både amatörer och pro-
fessionella, besökare och invånare möts på olika sätt. Kulturens mötesplatser är 
både permanenta, som exempelvis bibliotek, kulturhus, och andra institutioner, 
men även mer tillfälliga arrangemang som festivaler, events och utställningar i 
det offentliga rummet. Platserna ger möjlighet att både utöva, uppleva och delta 
i kultur. De bidrar till ett hållbart och inspirerande stadsliv. En ökad närvaro av 
kultur kan bidra till mer meningsfulla möten mellan olika människor och grup-
per i staden. Det kan även bidra till lokal platsutveckling som gör att människor 
kan trivas bättre i sin stadsmiljö och känna sig delaktiga. 

Kultur- och föreningsverksamheter är viktiga forum för möten mellan 
människor och för ett samhälle som håller ihop. Dessa verksamheter behöver 
lämpliga och tillgängliga lokaler till rimliga priser för att kunna etablera sig och 
utvecklas.

Idrotts- och föreningslivet är starkt i Göteborg med en mångfald av idrotts-
platser och inomhusanläggningar där människor från olika delar av samhället 
möts. Det är viktigt att det finns många olika slags idrottsanläggningar. Allt ifrån 
påkostade anläggningar som simhallar, isrinkar och ridanläggningar, till gratis 
utegym eller öppna fotbollsplaner som inte måste bokas. Ridanläggningar behö-
ver ett stort omland samt ridvägar i anslutning till verksamheten. 

För att barn och ungdomar ska få god tillgång till idrotts- och föreningsliv är 
det angeläget att anläggningar ligger nära många bostäder samt har goda kom-
munikationer och trygga vägar. 

Inriktningar
• Skapa en variation och mångfald av mötesplatser, såväl i offentliga 

rum som för kultur- och föreningsliv. Nya offentliga rum ska ha bra 
ljud- och ljusmiljöer.

• Bidra till lokal platsutveckling vid korsande stråk, platser som spelar 
roll för identiteten i ett område och attraktiva platser där människor 
vill uppehålla sig. 

• Vid utformning av offentliga rum ska staden hålla en hög ambitions-
nivå i alla stadsdelar.

• Planera för lämpliga och tillgängliga lokaler till rimliga priser för kul-
tur- och föreningsverksamheter. 

• Säkerställa god tillgång till idrott och utelek med säkra gång- och 
cykelvägar när nya bostäder planeras. 

• Gestalta barnens lek- och vistelsemiljöer med särskild omsorg, så att 
de bidrar med värden som trygghet, grönska och upplevelseglädje. 
Barn ska ha möjlighet att använda stadens offentliga rum.
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TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Trafikstrukturen bidrar till att hålla ihop stadens olika områden och de människor 
som lever och verkar här. Genhet, orienterbarhet och närhet ger tillsammans 
med effektiva transporter förutsättningar för tillgång till arbete, bostad, rekrea-
tion och nöjen. Samtidigt medför trafiken och dess infrastruktur negativa effek-
ter i form av barriärer, stora markanspråk, buller, luftföroreningar mm.

Trafiksystemet och våra beteenden behöver förändras när Göteborg förtätas 
och befolkningen växer. Det är nödvändigt att prioritera yteffektiva sätt att resa. 
I innerstaden är utrymmet särskilt begränsat och det är angeläget att skapa att-
raktiva stadsrum. Gatan är ett offentligt rum som både utgör en plats för rörelse 
och transporter och en plats för vistelse. 

Mål 2035
Till 2035 ska antalet resor med kollek-
tivtrafik fördubblas, likväl som antalet 
resor till fots eller med cykel.  
Trafikstrategi för en nära storstad, Gö-
teborgs stad, 2014

Färdmedelsfördelning 2011 (resvaneundersökning) samt prognos för 
2035 och 2050 med utgångspunkt från Göteborgs klimatstrategiska 
program och trafikstrategi.

Göteborgs geografi och strukturer innebär förhållandevis långa resor och att 
huvudtrafiknätet är glest. Idag görs cirka 1,5 miljoner resor dagligen i Göteborg. 
Cirka 120 000 personer pendlar in till Göteborg och 50 000 personer pendlar ut 
varje dag. Antalet resor kommer att öka i takt med befolkningen. 

I Göteborg finns idag många större vägar och leder som utgör barriärer mel-
lan stadsdelar. Vissa av vägarna är möjliga att på sikt förändra till mer stads-
mässiga och mindre storskaliga gator med lägre hastighetsnivåer, medan andra 
större vägar även i framtiden kommer att behöva bära en ansenlig del av stadens 
trafikarbete.

Skapa jämlik rörlighet och tillgång till staden
Möjligheterna att röra sig i staden varierar beroende på var du bor, vart du ska 
och dina egna personliga förutsättningar. Män och kvinnor uppvisar olika resan-
demönster och olika åldrar skiljer sig åt avseende behov, önskemål och förmåga 
att förflytta sig. För att människor ska få tillgång till staden krävs en effektiv in-
frastruktur som skapar tillgänglighet utan att ta upp för mycket yta i förhållande 
till andra funktioner.

Trygghet, säkerhet, orienterbarhet och tillgänglighet är nyckelfaktorer för hur 
transportsystemet upplevs, där olika grupper har olika behov. Det är angeläget 
att transportsystemet utformas så att alla människor oavsett funktionsvariationer 
får likvärdiga möjligeter att nå sina målpunkter. 

Läs mer
Trafikstrategi för en nära storstad, 
Göteborgs stad, 2014

Parkeringspolicy, Göteborgs stad, 
2009
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För en jämlik rörlighet och tillgång till staden bör restiden mellan två godtyck-
liga tyngdpunkter eller målpunkter inte överstiga 30 minuter för kollektivtrafik 
och bil. 

Vidare behöver barn kunna röra sig fritt och ha tillgång till service och platser 
för lek och vistelse utan vuxnas sällskap. Det förutsätter en trygg och anpassad 
kollektivtrafik samt sammanhängande gång- och cykelstråk. 

Inriktningar
• Erbjuda rörelsefrihet och tillgänglighet så att alla har möjlighet att 

ta sig runt i staden oavsett socioekonomiska eller fysiska förutsätt-
ningar. 

• Prioritera trafiksäkerheten i stadsutvecklingen. Fortsätta att hastig-
hetssäkra gatumiljöer och förebygga fallolyckor i gaturummen. 

• Utforma lokalgator som rum för både rörelse och vistelse. Gatan ska 
erbjuda olika valmöjligheter för hur man kan resa och den ska upple-
vas trygg, enkel att förstå och orientera sig efter. 

• Skapa mer yta där människor vill vistas och röra sig. 
• Utveckla parkeringsanläggningar och mobilitetslösningar i anslut-

ning till större huvudgator och leder. Prioritera besöksparkering på 
gatumark medan boendeparkering förläggs i samlade anläggningar 
som kan samnyttjas med andra verksamheter.

• Bygga ut viktiga länkar där befintlig infrastruktur inte räcker för 
att nå mål om mobilitet, tillgänglighet, stadsutveckling eller miljö. 
Till exempel nya länkar för järnväg, kollektivtrafik, förbindelser över 
älven samt nya väglänkar som minskar maskvidden i systemet och 
bidrar till ett mer flexibelt och robust vägnät.

Ånäsvägen
Foto: Amanda Östman

Vasagatan
Foto: Marie Ullnert
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Öka resandet till fots, med cykel och kollektivtrafik
För den gående är sammanhängande nät och hög korsningstäthet viktigt. Det 
skapar fler vägval, ger en mänskligare skala och förbättrar möjligheten att gå den 
rakaste vägen mot ett mål. Att kunna välja olika vägar ökar tryggheten på mindre 
befolkade platser, parker och stråk. 

För cyklister är det viktigt med framkomlighet och flyt, möjlighet att cykla 
i olika hastigheter, komfort, orienterbarhet och igenkänning, genhet, trafiksä-
kerhet och trygghet.En attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik beror på 
många samverkande faktorer; Restid i förhållande till bil, turtäthet, avstånd till 
hållplats, god komfort, tillräcklig kapacitet samt tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Det är också viktigt att hållplatser och bytespunkter ut-
formas med resenären i fokus. 

Åtgärder för hållbar mobilitet handlar om att påverka efterfrågan på resor och 
styra över till mer hållbara färdmedel.En nära och blandad stad ger förutsätt-
ningar för minskat behov av att resa med bil, vilket frigör ytor till stadsliv och till 
andra mer yteffektiva trafikslag. 

Läs mer

Cykelprogram för en nära storstad, 
2015-2025, Göteborgs stad

Målbild Koll2035: Kollektivtrafikpro-
gram för stomnätet i Göteborg, Möln-
dal och Partille, Västra Götalandsregio-
nen (VGR), 2018

Inriktningar
• Säkerställa plats för att utveckla kollektivtrafiken och dess framkom-

lighet i stomnätet. Delar av kollektivtrafiken bör sannolikt grävas ner 
under mark eller lyftas upp över mark för att möjliggöra högre has-
tighet och kapacitet. 

• Skapa fler förbindelser över älven för kollektivtrafik, gående och cy-
klister - såväl fasta förbindelser som färjor.

• Skapa sammanhängande cykelinfrastruktur utan avbrott. Separera 
cykeltrafik från övriga fordon och fotgängare så långt det är möjligt.

• Skapa ett gent och finmaskigt nät för fotgängare. Både gångbanor 
och ytor för vistelse och möblering ska få plats.

• Använda parkering som verktyg för att uppmuntra fler att välja kol-
lektivtrafiken eller cykeln framför bilen. Skapa goda möjligheter att 
parkera cykeln.

Gamlestaden
Foto: Marie Ullnert
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Säkerställ framkomlighet för godstransporter
Göteborg har många företag med stora godsvolymer och Nordens största hamn, 
genom vilken en stor del av Sveriges export och import passerar. Näringslivet 
är beroende av att gods kan levereras inom korta tidsintervall på bra och säkra 
transportvägar.  Det stora transportbehovet är problematiskt på många sätt. Väg-
ar och spår belastas och transporterna medför buller, risker och utsläpp av föro-
reningar. För att uppnå god samhällsnytta bör godstransporterna effektiviseras. 
Till exempel genom att större andel går på järnväg och sjöfart, ökad fyllnadsgrad 
och omfördelning av fordonsrörelser över dygnet i kombination med tydliga an-
visningar om lämpliga vägar för godstrafiken. 

Det finns tre olika kategorier godstransporter i Göteborg; transporter med 
start- och målpunkt vid Göteborgs hamn eller andra stora logistikverksamhe-
ter, citydistribution och gods till kommunala och andra offentliga verksamheter. 
Den första kategorin har störst flöden. Citydistribution och gods till kommunala 
och andra offentliga verksamheter påverkar ofta stadsmiljön då målpunkterna 
ofta ligger i den sammanbyggda staden. Kunskap om behovet av stödjande sys-
tem för de olika logistikkedjorna, såsom behovet av samlastningsstationer, om-
lastningscentraler, kombiterminaler, rastplatser och liknande behöver utvecklas.

Läs mer
Godstransportstrategi för Västra Göta-
land, Västra Götalandsregionen 2016

Riskhantering i detaljplaneprocessen 
- Riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods, Läns-
styrelserna i Skåne, Stockholms och 
Västra Götalands län, 2006

Inriktningar
• Verka för att godstransporter till och från södra Hisingen i första 

hand sker via Hisingsleden/Norrleden, Lundbyleden och Söderleden. 
• Främja godstransporter till sjöss. Värna hamnen och dess utveck-

lingsmöjligheter samt säkerställa fortsatt farbarhet på Göta älv.
• Samverka regionalt vid lokalisering och planering av logistikcentra-

ler och transportintensiva verksamheter.
• Reservera mark i halvcentrala lägen för om- och samlastning för 

transporter till och från centrala Göteborg.
• Lokalisera transportintensiva verksamheter i anslutning till större 

transportleder. 

Kungsgatan
Foto: Asbjörn Hanssen
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Överbrygga barriärer och läka staden
De stora trafiklederna och järnvägarna skapar barriärer mellan områden och 
stadsdelar. Staden har som ambition att förtäta och utveckla centrala områden 
samt att koppla samman staden både fysiskt och mentalt. Barriäreffekter uppstår 
i mötet mellan ett behov för personer att korsa ett trafikflöde och infrastruktu-
rens egenskaper när det gäller utformning och trafikföring. Till exempel kan en 
gång- och cykelbro eller ett övergångsställe minska barriäreffekten. 

Om passagerna över trafikerade leder är för få, för komplicerade eller felpla-
cerade leder det till omvägar och tidsförluster för de som vill korsa leden. En led 
som löper mellan två områden kan även skapa en känsla av distans och på så vis 
ha en starkt negativ inverkan på samband mellan områden. Att skapa sätt att 
överbrygga olika barriärer utan att kraftigt försämra den regionala och nationella 
tillgängligheten är en central del i att skapa en sammanhållen stad.

Inriktningar
• Fördela trafikflöden till önskade och för ändamålet väl utformade 

och definierade platser och gator/vägar.
• Använd en palett av åtgärder för att minska barriäreffekterna, allt 

från fler övergångsställen och gång- och cykelbroar till större över-
däckningar, ekodukter, nedgrävning av stor infrastruktur samt om-
byggnad till boulevarder på utpekade platser. 

• Välj åtgärder med hänsyn till vägens funktion i det övergripande 
vägnätet.

• Skapa fler förbindelser över älven för kollektivtrafik, gående och cy-
klister - såväl fasta förbindelser som färjor.

• Skapa sammanhängande gång- och cykelnät utan avbrott och skapa 
finmaskighet som möjliggör gena resor och alternativa vägval.

• Prioritera byggnation som bidrar till att koppla samman stråk i den 
övergripande strukturen och som inte blockerar viktiga stråk som 
finns eller som kan skapas i framtiden.

Vasagatan
Foto: Marie Ullnert
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Använd befintlig infrastruktur effektivt
På flera håll är det idag trångt på såväl gatorna som i bussar och spårvagnar i 
rusningstrafik. Det är varken ekonomiskt eller ytmässigt rimligt att tillskapa ny 
infrastruktur i en sådan takt att antalet meter gata och spår per person bibehålls 
eller ökas när befolkningen växer. Istället måste det vi redan har måste användas 
mer effektivt.

Fler människor på samma yta kräver en omdisponering av gaturummet. Oli-
ka färdmedel har olika ytanspråk. För att ge utrymme för människor och stadsliv 
behöver yteffektiva och kapacitetsstarka transportslag som fotgängare, cyklister 
och kollektivtrafik prioriteras. Samåkning är också ett sätt att använda befintlig 
infrastruktur effektivare. 

Även hamnanläggningar och flygplatser behöver effektivisera sin markan-
vändning. Passagerarflyg hänvisas till Landvetter flygplats medan Säve flygplats 
har kvar en viktig funktion för samhällsnyttigt flyg och skolflygning. 

Ungefärlig relation mellan olika färdmedels ytanspråk. (Källa: Norheim, 
Bård and Stangeby, Ingunn: Fakta om kollektivtrafikk. Transportøkono-
misk institutt, Oslo, 1995.)

Inriktningar
• Prioritera kapacitetsstarka och mer yteffektiva färdmedel för att bi-

behålla funktionalitet och framkomlighet när efterfrågan på resandet 
ökar.

• Utreda förutsättningarna att omvandla körfält på de stora lederna till 
prioriterade körfält för kollektivtrafik och gods.

• Ge förtur till och anpassa hastigheter efter i första hand gående och 
cyklister, förutom där stomkollektivtrafikens anspråk väger tyngre.

• Optimera varudistributionen med omlastningsstationer och mindre 
leveransfordon.

• Öka användningen av Göta älv för resenärer och gods exempelvis 
för distribution av varor till innerstaden. Verka för att en större andel 
av godsflödet till, från och genom staden transporteras med sjöfart. 

• Värna Säve flygplats för samhällsnyttigt flyg och skolflyg.



Utredningsområde kommunikation 
1. Ny förbindelse till Öckerö
2. Dubbelspår hamnbanan 
3. Alternativ dragning av hamnbanan
4. Koppling inom Tuve
5. Alternativ dragning av Bohusbanan
6. Utökad kapacitet Bohusbanan
7. Hantering av trafiksituationen vid korningen Oljevägen-hamnbanan
8. Koppling Eriksberg - Vårväderstorget (kollektivtrafik)
9. Älvförbindelse Agnesberg
10. Älvförbindelse Lärje
11. Industrispår Backadalens industriområde
12. Gång- och cykelförbindelser över älven
13. Nylöselänken och Kortedalatunneln
14. Spår längs väg 158
15. Södra centrumförbindelsen
16. Ny väg i samband med framtida exploatering

Planerade eller framtida väg, spårväg, järnväg, linbana
1. Gropegårdslänken (kollektivtrafik)
2. Göteborgs stadslinbana
3. Spårväg och citybusstråk Brunnsbo-Linné
4. Engelbrektslänken (kollektivtrafik)
5. Bangårdsförbindelsen
6. Spårväg i alléstråket
7. Mellbymot och anslutning norrut
8. Torslanda tvärförbindelse
9. Infrastruktur i hamnen (två objekt)
10. Fässbergsdalen (ett antal objekt)
11. Västlänken (järnväg)
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Planerad eller framtida linbana

Planerad eller framtida spårväg 

Planerad eller framtida järnväg

Kommunikationssamband

Utredningsområde kommunkation

Stadsmässigt stråk
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Planerad eller framtida väg
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Infrastruktur

Kommunikationssambanden är illustrerade där behov av 
framtida kopplingar finns. Sambanden kan omfatta samtliga 
trafikslag.
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GRÖNOMRÅDEN OCH VATTENMILJÖER
Göteborgslandskapets karaktär består av berg, kust, dalar och skog. Grönom-
råden och vattenområden innehåller sociala värden som ger ett upplevelserikt 
och hälsosamt stadsliv och ekologiska värden som ger ett rikt växt- och djurliv. 
En variation och spridning av grönområden med god kvalitet för rekreation i 
närmiljö främjar folkhälsan, bidrar till områdets identitet och karaktär samt ger 
möjlighet att kunna leva ett enklare vardagsliv.  En jämlik tillgång till grönområ-
den och vattenmiljöer kan stärka sammanhållningen i staden. 

Göteborg har gröna kilar med större natur- och rekreationsområden och par-
ker i olika storlekar och med olika innehåll över hela staden. Närhet till havet, 
sjöarna, älven, åarna och kanalerna innebär stora tillgångar för turism och eko-
systemtjänster som rekreation och biologisk mångfald.

God tillgång till grönområden
Närhet till grönområden är särskilt viktig för barn, äldre och andra grupper som 
har begränsad möjlighet att ta sig längre sträckor. Genom platsens utformning 
och innehåll kan besökare uppmuntras till mer rörelse, lek eller vila.  Parker utgör 
offentliga rum där människor kan mötas på lika villkor.

Riktvärden för avstånd 
till olika typer av park.

I den täta staden behövs innovativa lösningar för att tillgodose behovet av grön-
områden inom rimligt gångavstånd. Det kan handla om park på tak, att utveckla 
mer grönska längs med exempelvis kajstråk eller att i viss mån samutnyttja par-
ker med annan offentlig service så som skola. 

Inriktningar
• Planera för att park eller naturområde ska finnas inom 300 meter 

från samtliga bostäder. För att ha förutsättningar att rymma tillräck-
lig kvalitet bör storleken vara minst 0,2 hektar. 

• Befintliga parker bör utvecklas och nya tillkomma då dagens parker 
är högt nyttjade under stor del av dygnet.

• Den bostadsnära parken ska gå att nå utan att korsa en större barri-
är som bergsbranter, större trafikleder eller vattendrag. 

• Placera nya parker nära stråk där människor rör sig, kollektivtrafik 
och tyngdpunkter och med tydliga entréområden.

Läs mer

Grönstrategi för en tät och grön stad, 
Göteborgs Stad, 2014

Göteborgs stads friluftsprogram,  
2018-2025

Naturvårdsprogram,  
Göteborgs stad, 2005



Område för nya begravningsplatser

Grönstruktur
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Värna biologisk mångfald 
Biologisk mångfald innebär en stor variation av växter och djur. Många ekosys-
temtjänster är beroende av varandra, och framförallt av den biologiska mångfal-
den, för att fungera. Göteborgsregionens gröna kilar är större sammanhängande 
naturområden som är ytterst värdefulla för den biologiska mångfalden. De grö-
na kilarna sträcker sig från ytterkanterna av Göteborgsregionen, över kommun-
gränser och in till de mer centrala delarna av Göteborg. Sinsemellan är kilarna 
avgränsade genom större dalgångar, trafikleder och järnvägar. I all fysisk plane-
ring finns ett ansvar att stärka kilarna och inte bygga igen dem. 

Många växter och djur har hittat nya livsmiljöer i staden, när effektivisering-
ar  inom skogs- och jordbruk har utarmat deras vanliga livsmiljöer. Deras ”nya” 
livsmiljöer bör värnas och förbättras. Anpassad och kontinuerlig skötsel och vård 
är en förutsättning för att kunna bevara och utveckla biologisk mångfald. Den 
biologiska mångfalden gynnas av ett väl utvecklat och variationsrikt vegetations-
skikt, liksom kopplingar mellan parker och naturområden, som möjliggör sprid-
ning av växter och djur.

Föreslagna naturreservat

• Utökning Delsjöreservatet

• Slottsskogen

• Hisingsparken

• Torsviken

• Amundön med Billdals skärgård

• Lärjeåns dalgång

Inriktningar
• Säkerställa sammanhängande, stora grönområden för att rymma 

biologisk mångfald och bibehålla spridning av växter och djur.
• Bevara och öka variationen av värdefulla naturtyper och arter ge-

nom skötsel och vård.
• Bevara och utveckla kopplingar mellan parker och naturområden 

samt ett väl utvecklat och variationsrikt vegetationsskikt.
• Säkra, vårda och utveckla naturvärden långsiktigt genom kontinuer-

lig och anpassad skötsel.
• Bilda föreslagna naturreservat.
• Förstärk gröna kopplingar mellan och inom respektive grön kil t.ex. 

genom vandringsleder eller överbryggande av barriärer (trafikleder) 
med exempelvis ekodukter eller faunapassager.

Torsviken
Foto: Anna Jolfors
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Tillgång till vattennära miljöer och blågröna stråk
Kustzonen och skärgården är identitetsskapare för både Göteborg och angräns-
ande kustkommuner. En levande skärgård förutsätter både åretruntboende, 
sommarboende, verksamheter och besökande. 

En sammanhängande struktur av blågröna stråk bidrar till att koppla samman 
staden och fungerar som rekreativa stråk för människor och som spridningskor-
ridorer och livsmiljöer för växter och djur. Att röra sig och vistas nära vatten är 
attraktivt, både längs havet och utmed mindre åar och sjöar. Vistelse vid vatten 
kan innefatta både vila och aktiviteter som fiske, bad, skridskoåkning, paddling 
och segling. 

Det är viktigt att de blågröna stråken har en kontinuitet och att det är lätt att 
orientera sig längs med dem genom gång- och cykelstråk. Det är en fördel om 
de kan nås med kollektivtrafik. Badplatserna fungerar som viktiga målpunkter 
och mötesplatser vid vatten.

Vattendrag med gröna kantzoner ger ekosystemtjänster såsom flödesutjäm-
ning vid översvämning, vattenrening, sänkt värme i den omgivande miljön och 
livsmiljö för många växter och djur. 

Havsplanering
Havs- och vattenmyndigheten tar fram 
en havsplan för Västerhavet. Havets 
resurser ska användas så att havsan-
knutna näringar kan utvecklas och växa 
samtidigt som ekosystem bevaras och 
restaureras. Den statliga havsplanen 
och kommunens översiktsplan över-
lappar varandra utanför den svenska 
baslinjen. 

Läs mer: www.havochvatten.se.

Inriktningar
• Utveckla Göteborgs åar och älvkanter till rekreativa stråk som lockar 

människor till rörelse; promenader, löprundor, cykling mm. 
• Skapa grön-blå stråk längs stadens vattendrag. Förstärka de blå 

stråkens biologiska miljöer och ekologiska funktioner för ett rikt 
växt- och djurliv och för att möta effekter av förändrat klimat.

• Säkerställa god kollektivtrafik till målpunkter vid kusten och andra 
vattenmiljöer exempelvis badplatser och färjeterminaler. 

• Verka för en levande skärgård med goda förutsättningar för boende,  
verksamma och besökande.

• Prioritera gröna inslag i gaturummen, såsom alléer, enstaka träd mm.

Kvillebäcken
Foto: Marie Ullnert

http://www.havochvatten.se
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Vatten med god ekologisk och kemisk status
Stadens vattenmiljöer är ofta starkt påverkade av stadens utbredning och har 
generellt en dålig status vad gäller ekologin. Kantzoner har ofta försvunnit, vat-
tendragens svämplan har ianspråktagits, vattendrag har kulverterats och vattnets 
väg genom landskapet har rätats ut. Det gäller framförallt i urbana miljöer men 
även i odlingslandskapet. Yta är en bristvara i den täta staden. Det behövs därför 
effektiva sätt att minska tillförseln av näring från de urbana ytorna på vattendrag.

I naturligt tillstånd meandrar vattendragen och stränderna är bevuxna med 
träd och växter. Dessa brynzoner är några av de mest artrika platserna och är 
hemvist för ett stort antal arter både inom flora och fauna. Vattendragens eko-
system är därmed viktiga för ekosystemtjänster som exempelvis rekreation och 
biologisk mångfald och för att säkerställa att våra kustvatten har en bra kvalitet. 

EU:s ramdirektiv för vatten anger miljökvalitetsnormer (MKN) för yt- 
och grundvatten. Idag klarar inte ytvattenförekomsterna i Göteborg gällande 
miljökvalitetsnor mer. Om normerna ska uppnås i tid måste stadsplaneringen ta 
hänsyn till nor merna. Staden behöver också arbeta med frågan i befintliga miljö-
er. Miljökvalitetsnormerna för grundvatten uppnås för samtliga grundvattenföre-
komster inom Göteborg, såväl avseende god kemisk som kvantitativ status. Det 
är viktigt att fortsatt slå vakt om denna goda status. 

Tematiskt tillägg om vatten
Göteborgs Stad har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om vatten. Tillägget 
innehåller mål för vattnet på längre sikt och fungerar som handlingsplan för åt-
gärder på kortare sikt. Tillägget behandlar vattenfrågan ur olika aspekter – este-
tik, teknik och ekologi. Planen begränsar sig till sötvatten och behandlar därmed 
inte havsvatten, estuarier (kustområden där sötvatten från åar och floder blandas 
med saltvatten från havet) eller kusten i övrigt. 

MKN för vatten 
Vattendirektivet anger miljökvali-
tetsnormer för ytvatten och grund-
vatten. Ytvatten omfattar vattendrag, 
sjöar och kustvatten medan grundvat-
ten omfattar grundvattenförekomster 
(akvifärer). Normerna är bindande. 
God vattenstatus ska uppnås senast 
2021 respektive 2027. 

Läs mer
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 
Vatten såklart, 2003

Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av 
förorenat vatten till recipient och  
dagvatten, 2013

Inriktningar
• Sträva efter att varje planområde eller exploateringsprojekt ska 

bidra till att klara miljökvalitetsnormen. En förbättring jämfört med 
nuläget är ett minimum. 

• Ge utrymme för lokalt omhändertagande och rening av dagvatten 
vid nyexploatering om det bedöms möjligt och lämpligt. 

• Säkerställa plats för mer storskalig dagvattenrening i form av dam-
mar eller våtmarker för att rena dagvatten från framförallt befintliga 
områden. 

• Minska stadsmiljöns påverkan på stadens vattendrag och gör dem 
mer naturliga genom ekologiskt funktionella kantzoner och grön-blå 
stråk längs stadens vattendrag. Skapa om möjligt anläggningsfria 
skyddszoner runt vattendrag i lantliga miljöer. En ekologiskt funge-
rande kantzon bör vara minst 6-10 meter från strandkanten. Ett av-
stånd på upp till 15-20 meter behövs för att även rymma rekreativa 
funktioner.

• Undvika kulvertering av vattendrag och öppna upp kulverterade vat-
tendrag så att de får ett mer naturligt flöde och en bättre ekologisk 
funktion. 

• Beakta och skydda stadens grundvattenförekomster i planeringen.
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Bergsjöbadet
Foto: Niklas Maupoix

Tillgång till rekreation och friluftsliv
Tillgång till rekreation och friluftsliv bidrar till fysisk aktivitet och psykiskt väl-
mående. Friluftsliv såsom vandring, bad, fiske, ridning m.m. kan utövas i både 
urbana miljöer med parker eller i natur- och kustområden. Större sammanhäng-
ande naturområden är värdefulla då de kan rymma fler aktiviteter än mindre 
områden. Bostadsnära mindre naturområden är också viktiga då de är lätta att nå. 

I Göteborgsregionen finns ett antal gröna kilar - större naturområden som 
sträcker sig från ytterkanterna av Göteborgsregionen, över kommungränser och 
in till de mer centrala delarna av Göteborg. Utbredningen gör att de är relativt 
enkla att nå. Sinsemellan är kilarna avgränsade genom större dalgångar, trafikle-
der och järnvägar. Att koppla samman kilarna genom till exempel vandringsleder 
skulle gynna friluftslivet.

De gröna kilarna är värdefulla för såväl biologisk mångfald som rekreation 
och friluftsliv. De gröna kilarna gör att Göteborg har god tillgång till promenad-
områden. Stora sammanhängande grönområden och vattendrag hjälper även till 
att reglera temperaturen i de mer bebyggda områdena. 

Friluftsliv
Friluftsliv definieras som ”vistelse ut-
omhus i natur- och kulturlandskapet 
för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling” (nationella för-
ordningen (2003:133) om statsbidrag 
till friluftsorganisationer).

Inriktningar
• Värna de gröna kilarna som större sammanhängande naturområden. 

Bilda föreslagna naturreservat.
• Utveckla och förstärka rådande naturkaraktär inom respektive grön 

kil för ökad biologisk mångfald och stärkt landskapsbild/identitet. 
• Värna strandskyddet för att säkerställa allmän tillgång till kust, sjöar 

och vattendrag.
• Förbättra kollektivtrafiken till naturområden.
• Förstärka gröna samband mellan och inom respektive grön kil ge-

nom exempelvis vandringsleder eller genom faunapassager.
• Förlänga de gröna kilarna in i den täta staden genom ett nätverk av 

mindre parker och naturområden och gröna stråk. 
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Jordbruksmark och fiske
Jordbruksmark
Jordbruksmarkens värde utgörs både av vad den kan producera och dess värde 
för natur- och kulturmiljön och sociala värden. Jordbruksmark är dessutom en 
resurs för kretslopp och robusthet genom att vatten och våtmarker kan rena och 
fördröja dagvatten. Stadsnära odlingsmark har sociala värden och fyller en viktig 
funktion i stadens och regionens grönstruktur. Möjligheter till odling, rekrea-
tion, utbildning och rehabilitering har stor betydelse för att stärka stadens att-
raktionskraft. Natur- och kulturmiljövärdena handlar framförallt om biologisk 
mångfald och landskapsbild.

Drygt 5 000 ha (cirka 10 procent) av Göteborgs landareal är jordbruksmark, 
det vill säga åkermark och betesmark. De största arealerna återfinns på norra Hi-
singen och utmed Lärjeåns dalgång, men det finns också mindre arealer i södra 
skärgården och i södra Askim samt inom de bebyggda delarna av staden t ex vid 
Välen och i Torslanda. En stor del av jordbruksmarken i Göteborg är betesmark. 

Fiske
Grunda områden i havet är viktiga fiskeplatser, då de utgör livsmiljö för flera sor-
ters fisk och skaldjup, bland annat kräftor, ål, torsk, plattfisk och havsöring. De 
grunda områdenas biologiska funktion kan förstöras av utfyllnad och muddring-
ar. Utsläpp av näringsämnen kan allvarligt försämra den naturliga produktionen, 
särskilt i vikar med svag vattenomsättning. 

Grunda områden finns i delar av Vinga skärgård, Södra skärgården, den södra 
kustremsan med skärgård och Nordre älvs mynning. 

Havsbottnar med musselskal, grovt grus och rullstensbankar är viktiga för 
hummerns reproduktion. Sådana bottnar finns i delar av Vinga skärgård, södra 
skärgården och södra kustremsan. Tippning av muddermassor på hummerns re-
produktionsområden kan skada beståndet allvarligt.

Områden av betydelse för fiske av havskräftor sträcker sig från Vinga till yttre 
Tistlarna. Ett område i sydvästra delen av kommunens yttre kustvatten mellan 
Vinga och yttre Tistlarna är trålfiskeområde med kräftfiske. 

Vadfiskeplats för sill och skarpsill finns i Askimsfjorden. Områden som kan 
vara av betydelse för mussel- och laxodling finns bland annat vid Styrsö och 
Vrångö.

Jordbruksmark
Jordbruksmark består av åkermark och 
betesmark och är av nationell betydel-
se. Miljöbalken anger att jordbruksmark 
endast får omvandlas till annat ända-
mål om det är av väsentligt samhälls- 
intresse och att alternativ som inte tar 
jordbruksmark i anspråk har utretts 
och funnits olämpliga.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för fiske- 
och musselvatten
Göta älv, Lärjeån och Säveån utpeka-
de som fiskevatten medan Göteborgs 
södra skärgårds kustvatten och Askims 
fjord är utpekade som musselvatten 
enligt förordning om miljökvalitetsnor-
mer för fisk- och musselvatten. Mil-
jökvalitetsnormerna uttrycks som 
gränsvärden och riktvärden för till ex-
empel olika föroreningar i vattnet. Idag 
klaras värdena i biflödena, Lärjeån och 
Säveån, men inte i Göta älv.

Inriktningar
• Värna jordbruksmarkens samtliga värden.
• Endast ändra användning av befintlig jordbruksmark om ändamålet 

är av väsentligt samhällsintresse och om alternativ som inte tar jord-
bruksmark i anspråk har utretts och funnits olämpliga.

• Skapa förutsättningar för yrkesfiske genom ändamålsenlig utform-
ning av hamnar. 

• Undvika utfyllnad, muddring och andra åtgärder som kan skada fis-
kenäringen i områden som är av betydelse för fisket.

• Ta hänsyn till vadfiske vid lokalisering av fiskodlingar.
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BOSTÄDER OCH SAMHÄLLSSERVICE
Tillgång till bostad och samhällsservice är grundläggande behov. En bostad är 
central för en människas trygghet och för möjligheterna att studera eller arbeta. 
Behovet av samhällsservice varierar under olika skeden i livet. Det är av stor vikt 
att samhällsservice byggs ut i takt med bostadsbyggandet och befolkningsut-
vecklingen.

Att skapa förutsättningar för nya bostäder och samhällsservice är en del av 
kommunens långsiktiga bostadsförsörjningsansvar. Bostadsbeståndet och sam-
hällsservice är viktiga faktorer för att behålla och öka stadens attraktivitet och 
kommunen måste därför möta behov och efterfrågan hos både dagens och fram-
tidens göteborgare.

Tillgång till bostäder och samhällsservice
Ökad folkmängd innebär att behovet av bostäder och samhällsservice ökar. Bo-
stadsmarknaden är regional, men utbud och efterfrågan varierar mellan olika 
delar av regionen och mellan olika grupper i befolkningen. Unga vuxna flyttar in 
till Göteborg från övriga göteborgsregionen samtidigt som det sker en utflytt-
ning av barnfamiljer. 

I Göteborg förväntas barn, ungdomar och äldre öka sin andel av befolkning-
en. Detta ställer krav på stadens samhällsservice med ökat behov av skol- och 
förskoleplatser samt särskilda boendeformer. Att antalet äldre ökar leder till be-
hov av fler alternativ för äldre att flytta till när de inte längre kan bo kvar i sin 
bostad. På längre sikt innebär stora barnkullar att fler kommer vilja etablera sig 
på bostadsmarknaden, vilket gör att bostadsbehoven ökar ytterligare. 

Göteborg bedöms ha ett underskott av bostäder på 7 000-20 000 bostäder.  I 
delar av Göteborg råder dessutom stor trångboddhet. Med utgångspunkt i det 
uppskattade bostadsunderskottet och stadens befolkningsprognos behöver det 
tillkomma 4 000-5 000 nya bostäder per år under en längre period.

Kommunens ansvar för bostadsför-
sörjning och samhällsservice
Kommunen har det övergripande 
bostadsförsörjningsansvaret och ska 
främja goda bostäder för alla. 

Kommunen ansvarar även för att alla 
stadens delar har tillgång till god sam-
hällsservice. 

Upplåtelseformer i bostadsbeståndet Antal rum i flerbostadshus

Källa: Lägesrapport om bostadsför-
sörjning i Göteborg, 2018
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Vissa grupper har särskilt svårt att tillgodose sina behov på en bostadsmarknad 
i obalans; exempelvis unga vuxna som får svårt att flytta hemifrån och hushåll 
med begränsade ekonomiska resurser eller betalningsanmärkningar. Personer 
som vill flytta till Göteborg för att arbeta eller studera kan ha svårt att få tag i 
en bostad. Detta är inte bara ett problem för berörda hushåll, utan också för nä-
ringslivets och den offentliga sektorns kompetensförsörjning.

13 bibliotek

75 grundskolor

2 500 000 m2 
parkyta

9 sim- och 
ishallar

25 idrottshallar

55 gräsplaner

185 förskolor

250 000 
nya invånare

Uppskattat behov av samhällsservice kopplat till stadens kommande 
befolkningstillväxt (2050).

Det är angeläget att Göteborg fortsätter att utveckla sitt arbete för att alla göte-
borgare och blivande göteborgare ska kunna tillgodose sitt behov av bostad och 
samhällsservice. 

Inriktningar
• Ha en god framförhållning och planeringsberedskap så att det alltid 

finns tillräckligt mycket detaljplanelagd och byggklar mark för att 
möjliggöra ett högt bostadsbyggande och lokalförsörjning för sam-
hällsservice.

• Använda stadens markinnehav för att säkerställa en långsiktig för-
sörjning av bostäder och samhällsservice (genom markanvisningar 
och egen lokalförsörjning). 

• Använda stadens markinnehav för att säkerställa att bostäderna blir 
tillgängliga för så många invånare som möjligt. En del av de bostä-
der som byggs ska ha så låg kostnadsnivå att även hushåll i de lägre 
inkomstskikten kan ha råd med dem. 

• Eftersträva flexibilitet i lokaler och utemiljöer som kan möjliggöra en 
lokalförsörjning i balans över tid, oberoende av demografiska eller 
konjunkturmässiga skiftningar. 

• Reservera plats för ytkrävande samhällsservice tidigt i planerings-
processen (fördjupningar av översiktsplanen, planprogram eller inför 
planstart av detaljplan). Identifiera lämpliga lokaliseringar för sam-
hällsservice.
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Långsiktig utveckling av bostadsbeståndet
Det finns nästan 280 000 bostäder i Göteborg. Bostadsbeståndets sammansätt-
ning är ojämnt fördelat över staden avseende såväl upplåtelseformer som husty-
per. För att uppnå social blandning och motverka segregation behöver bostads-
beståndet kompletteras med det som saknas i området. En blandning med olika 
typer av bostäder möjliggör också för personer att bo kvar i området under livets 
alla skeden. Efterfrågan och behov förändras med ålder, inkomst och preferenser.

Den årliga nyproduktionen motsvarar generellt bara någon procent av det 
totala bostadsbeståndet. Kortsiktigt beror därför dagens bostadssituation främst 
på hur det befintliga beståndet nyttjas. På längre sikt är dock bostadsbyggandet 
den viktigaste förutsättningen för bostadsbeståndets utveckling. 

Eftersom bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt är det viktigt att staden 
bidrar till att minska effekterna av en konjunkturnedgång och minskad byggvilja.

Läs mer
Riktlinjer för bostadsförsörjning för 
Göteborgs Stad, 2015. Riktlinjerna har 
uppdaterats i en lägesrapport, antagen 
av Fastighetsnämnden 2018.

Anvisning av mark för bostäder och 
verksamheter - Policy och regler, Göte-
borgs stad, 2014 

Program för miljöanpassat byggande, 
Göteborgs stad, 2017

Inriktningar
• Ställa krav vid markanvisningar för att skapa variation och mång-

fald i bostadsbeståndet. Ge förutsättningar för ökad konkurrens 
på marknaden och skapa incitament för att fullfölja bostadsprojekt 
även under perioder med lågkonjunktur.

• Använda stadens markinnehav proaktivt för att stimulera till nytän-
kande och utveckling inom stads- och bostadsbyggandet.

• Planera för en variation av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstor-
lekar, prisbilder och en god geografisk spridning inom innerstaden, 
mellanstaden och i ytterstadens tyngdpunkter utifrån stadens rikt-
linjer för bostadsförsörjning.

• Skapa goda och hållbara boendemiljöer, med en god fysisk tillgäng-
lighet. Utveckla bostadsområden och stadsmiljöer med hänsyn till 
samspel, mångfald och människors upplevelse av trygghet, 

• Samordna bostadsutbyggnad med utbyggnad av kollektivtrafik och 
samhällsservice såsom lokaler för skola, vård och omsorg.
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Guldheden
Foto: Marie Ullnert

God samhällsservice i stadens alla delar
Det är en utmaning att tillskapa nödvändig samhällsservice tillräckligt snabbt  
när staden förtätas i hög takt. Det är angeläget att säkra tillgången till god sam-
hällsservice i stadens alla delar. Det handlar om att utbudet ska vara tillräckligt 
stort för att möta befolkningens behov och den ska vara tillgänglig med gång, 
cykel och kollektivtrafik. Genom samlokalisering kan platser och stråk befolkas. 
Samhällsservice kan därmed bidra till ökad trygghet och agera draglok åt kom-
mersiell service. 

I den täta staden är varje yta dyrbar och måste nyttjas på ett effektivt sätt. 
Detta innebär en ökad inriktning mot samnyttjande, lokaliseringslösningar i fle-
ra våningar och en mer flexibel användning av mark och lokaler. 

Särskilt ytkrävande service, som till exempel skolor, förskolor och idrottsan-
läggningar, behöver säkerställas tidigt i planeringen. I den täta staden finns en 
utmaning i att avsätta tillräckligt stora friytor för barns och ungas behov när 
konkurrensen om marken ökar. För att säkra barns tillgång till goda utemiljöer är 
det viktigt att frågorna finns med i den fysiska planeringen på alla nivåer.

Samhällsservice
Begreppet samhällsservice avser här 
icke-kommersiell service och omfat-
tar såväl offentlig som privat service. 
Exempelvis förskola, skola, bibliotek, 
kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar, 
vårdcentraler och sjukhus. 

Läs mer

Ramprogram för förskole- och skol-
byggnader, 2014

Inriktningar
• Lokalisera samhällsservice som har ett bredare upptagningsområ-

de exempelvis gymnasieskolor, muséer, badhus eller bibliotek vid 
tyngdpunkter. 

• Planera för att förskolor och grundskolor i första hand har tillräcklig 
egen friyta på kvartersmark inom fastigheten. 

• Eftersträva högt marknyttjande genom att skapa förutsättningar för 
att samnyttja lokaler och mark mellan olika former av samhällsservi-
ce. Högt markutnyttjande handlar också om att viss samhällsservice 
integreras med exempelvis bostäder, kontor eller handel.  

• Samlokalisera lämplig samhällsservice med bostäder, handel och an-
dra funktioner så att lokala torg och prioriterade stråk stärks. 
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HANDEL OCH NÄRINGSLIV
Ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning har stor betydelse för en stad. Ett 
starkt och diversifierat näringsliv säkrar arbetstillfällen över tid och bidrar till 
befolkningens välfärd. Landets tillväxt drivs till stor del av storstadsregionerna 
som konkurrerar om kompetens och kapital på en global marknad. Göteborgsre-
gionen har därmed ett ansvar att ge näringslivet goda förutsättningar för tillväxt. 
Göteborg spelar en särskilt stor roll som regionens kärna.

Handeln omvandlas ständigt, ofta genom flera parallella trender. Exempel-
vis påverkar digitaliseringstrenden konsumenters inköpsvanor. Konsumenter 
är idag rörliga och väljer den kanal som bäst motsvarar önskemål om utbud 
och tillgänglighet. Därför behövs olika strategier för olika handelsplatser för att 
kommunens invånare och besökare ska få tillgång till attraktiv handel med håll-
bar mobilitet. 

Tillgängliga och attraktiva handelsplatser
En växande befolkning innebär att köpkraften ökar. Det behövs attraktiva han-
dels- och mötesplatser i både innerstaden, mellanstaden och ytterstadens tyngd-
punkter. I Göteborg behövs ett nytillskott om ca 25 000 kvadratmeter bruttoarea 
för detaljhandel och restaurang. Osäkerheten i dessa siffror är dock stor, bland 
annat på grund av digitaliseringens påverkan. 

Innerstaden 
Innerstaden har en särskilt viktig position som handelsdestination. Ett brett och 
rikt handelsutbud i regionkärnan kräver god tillgänglighet för inresande konsu-
menter från hela staden och regionen. I en växande stad bygger tillgängligheten 
på att en stor andel reser kollektivt, med cykel och till fots.  

Stadsdelscentrum
Stadsdelscentrum har potential till ett relativt stort handels- och serviceutbud 
då de har ett större upptagningsområde än enbart närområdet. Frölunda Torg, 
Gamlestads torg, Angered Centrum, Amhults Torg och Brottkärr utgör stads-
delscentrum. Dessa platser fyller både funktionen av att vara lokal handelsplats 
samtidigt som de har inresande kunder. 

Bostadscentrum
Bostadscentrum ska erbjuda bra vardagsservice till invånarna. De riktar sig 
främst mot boende och arbetande i närområdet. De har ingen regional influens. 
Bostadscentrum har en kommersiellt svagare position för detaljhandel än andra 
centrum med större upptagningsområde. Livsmedelsbutiken spelar en viktig roll 
och behöver lokaliseras i strategiskt läge. 

Externa handelsplatser
Externa handelsplatser är framförallt tillgängliga med bil och lokaliserade ut-
anför det sammanhängande bebyggelseområdet. Många externhandelsområden 
håller på att växa samman med omgivande bebyggelse och handelsinnehållet 
förändras från skrymmande sällanköpsvaror till ett mer blandat handelsutbud. 
Det ställer krav på bättre kollektivtrafik och nya mobilitetslösningar samt att 
handeln utformas så att kunder kan förflytta sig inom området utan bil. Externa 
handelsplatser i Göteborg finns i Sisjön, Bäckebol och Alelyckan.

Läs mer
Göteborgs stads näringslivsstrategiska 
program, 2018-2035

Planering för handel i Göteborg, Göte-
borgs stad, 2017 
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Handel i bottenvåningar 
Aktiva och inbjudande bottenvåningar kan berika stadsrummet, skapa identitet 
och bidra till trygghet under fler av dygnets timmar. 

Potentialen för handel och andra verksamheter i bottenplan ser olika ut i olika 
delar av staden. Handel bör inte spridas ut för mycket. Butiker som ligger nära 
annan handel har bättre kommersiella förutsättningar än butiker som ligger ut-
spritt. Handel behöver lokaliseras i lägen som fångar flöden av människor och 
som är kommersiellt fördelaktiga. 

Inriktningar
• Möjliggöra attraktiva handelsplatser i innerstaden, mellanstaden och 

i ytterstadens tyngdpunkter samt handel i bottenvåningar. 
• Stärka förutsättningar för handel och service genom att tillämpa 

strategierna i Planering för handel, Göteborgs Stad 2017.
• Skapa förutsättningar för handeln att växa stadsintegrerat, i sam-

klang med övrig stadsutveckling. 
• Identifiera var det finns förutsättningar för aktiva bottenvåningar 

och skapa tydliga huvudstråk som kopplar samman angränsande 
områden. 

• Inte utveckla nya handelsplatser i externa lägen utanför samman-
hängande bebyggelse. Förbättra förutsättningarna att röra sig utan 
bil inom externa handelsplatser.

• Lokalisera livsmedelsbutik som ankarbutik och dragare för andra 
verksamheter vid stadsdelscentrum och bostadscentrum. Samlo-
kalisera kommersiell service och samhällsservice så att de bildar en 
tydlig målpunkt.

Korsgatan
Foto: Frida Winter

Vallgatan
Foto: Frida Winter



Handel
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Göteborgs näringsliv
Göteborg har genomgått en ekonomisk strukturomvandling mot högre kun-
skapsinnehåll, ökad tjänstesektor och besöksnäring. Staden har gått från att vara 
en utpräglad industristad till att även ha karaktär av kunskapsstad och besöks-
stad. Kunskapsstäder gynnas av rumslig närhet mellan olika verksamheter, ak-
törer och funktioner då det är avgörande för interaktion och möten. Kunskaps-
samhällets drivmedel är interaktion – möten mellan människor. 

Göteborgs industriarv präglar dock fortfarande näringslivet och kopplingen 
mellan tjänstesektorn och tillverkningsindustrin är stark. Logistik och hamn-
verksamhet är en stark konkurrensfördel för Göteborg i ett europeiskt perspek-
tiv. Olika näringar har olika markanspråk. I vissa fall samvarierar behoven med 
andra näringars men det finns också situationer då det uppstår målkonflikter. 
För att undvika dessa är det viktigt att näringslivet lokaliseras enligt principen 
”rätt verksamhet på rätt plats”. Det kan också finnas behov av att tydliggöra vil-
ken inriktning som är prioriterad.

KUNSKAPSSTADEN BESÖKSSTADENINDUSTRISTADEN

Innerstaden, mellan-
staden, strategiska 
tyngdpunkter

Innerstaden, strategiska 
tyngdpunkter

Ytterstaden, yttre 
mellanstaden

Transport
Logistik 

Bygg
Industri

Upplevelse
Kultur

Shopping
Hotell

Forskning
Företagstjänster

Utbildning
Institutioner

Kompetensförsörjning
Tillgång på arbetskraft med rätt kompetens berör hela näringslivet och är en 
viktig lokaliseringsfaktor. Regioner med välutbildad befolkning drar till sig in-
vesteringar och utvecklas snabbare.   

Universitet och högskolor är viktiga motorer för kompetensförsörjning och 
för fortsatt utveckling som kunskapsstad. De lockar till sig unga människor och 
kan bli mötesplatser och idébanker för utveckling av nya produkter och koncept. 

För att säkerställa näringslivets kompetensförsörjning är det angeläget att det 
finns god tillgång till bostäder, kvalitet på förskola/skola, trygghet samt tillgång 
till högre utbildning, natur och kultur.

Behov av olika typer av företagsmiljöer
Det är viktigt att Göteborg erbjuder god tillgång till mark och lokaler för nä-
ringslivets olika behov. För rätt mark och lokalisering krävs kontinuerlig kun-
skapsuppbyggnad om Göteborgs näringslivs tillväxtpotential, vilka stadskvali-
teter som efterfrågas och hur den fysiska planeringen kan stötta näringslivets 
utveckling. Tillgången till mark och företagsmiljöer bör ses i ett regionalt per-
spektiv då vissa etableringar kan vara mer lämpade i någon av Göteborgs grann-
kommuner. 

Branscher i Göteborg
I dag finns mer än 750 branscher i Gö-
teborg. Det motsvarar 93 procent av 
samtliga branscher i Sverige. Fordons-
industri och logistik, informations- och 
kommunikationsteknik och läkemedels-
industri är dominerande. Andra stora 
områden är maritima näringar, besöks- 
näring och handel.
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Lindholmen
Foto: Marie Ullnert

Attraktiva kontorsmiljöer
I Göteborg finns en hög täthet av kontorsarbetsplatser, särskilt i innerstaden. 
Ingen annan plats i regionen har lika goda förutsättningar för den kunskaps- 
intensiva tjänstesektorn som Göteborgs innerstad. Här finns bäst regional till-
gänglighet och goda förutsättningar för interaktion och möten. Det råder sam-
tidigt stor brist på kontorslokaler. 

Kontorsnäringar består av en mängd olika branscher med olika behov av att 
klustras. Trenden går mot yteffektiva kontor i innovativa miljöer. För fler jobb i 
de kunskapsintensiva kontorsbranscherna behöver fler platser i Göteborgs cen-
trala delar utvecklas till attraktiva kontorsmiljöer. Eftersom det tar tid att upp-
nå samma attraktivitet och investeringsvilja som i de etablerade stadsmiljöerna 
krävs uthållighet och att de utformas så att de står sig i den regionala, nationella 
och globala konkurrensen av attraktiva kontorsmiljöer. 

För en fortsatt god sysselsättningstillväxt i kunskapssektorn behövs årligen 
ett nytillskott av kontor i centrala Göteborg om ca 35 000 kvadratmeter BTA.

Kluster
Kluster är en geografiskt avgränsad 
miljö där företag samverkar för att ut-
vecklas.

Inriktningar
• Lokalisera kontor, universitet och högskolor i centrala lägen med 

god regional tillgänglighet.
• Identifiera centrala delområdens förutsättningar för etablering av 

kontor. 
• Komplettera med det som saknas ur ett kontorsperspektiv exempel-

vis kollektivtrafik, urbana verksamheter eller kluster.
• Utveckla flexibla detaljplaner och spara byggrätter som inte markan-

visas omedelbart för snabbare etableringsprocesser.
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Områden för verksamheter
Det finns ett stort behov av mark för verksamheter som inte passar i den täta 
blandstaden. Två typer av verksamhetsområden behövs; Större ytor avskilda från 
bostäder/blandad bebyggelse och mindre verksamhetsområden i mellanstaden 
(företagsområden). De större avskilda ytorna behövs för verksamheter som på 
olika sätt är störande för sin omgivning. Företagsområden i mellanstaden har ett 
stort värde genom att utgöra plats för en variation av verksamheter att utvecklas 
i gynnsamma företagsmiljöer.

Industriområden
Göteborg är Nordens logistikcentrum och den naturliga platsen för omlastning 
av fartyg med gods till Sverige och Östersjöområdet. Göteborg behöver verk-
samhetsområden för störande verksamheter, särskilt verksamheter med koppling 
till hamnen. 

Fram till 2035 behöver det tillkomma 3-5 miljoner kvadratmeter ny mark för 
logistik och industri i Göteborgsregionen. Det innebär cirka 300 000 kvadrat-
meter årligen. Lägen som efterfrågas är större sammanhängande stråk vid stora 
transportleder och nära hamnen. I Göteborg är konkurrensen om mark för olika 
ändamål hög. För att kunna erbjuda plats för fler verksamheter kommer befint-
liga industriområden att behöva förädlas och förtätas med fler verksamheter.

Företagsområden
Småföretag söker ofta plats i lättillgängliga lägen utanför de mest centrala de-
larna. Mindre industriområden i mellanstaden är viktiga områden för verksam-
heter som behöver billiga lokaler eller i viss mån är störande för sin omgivning 
såsom kreativa näringar, lager, produktion eller mindre kontorsverksamheter 
med få anställda. Dessa platser kan också behövas för att försörja den lokala 
konsumentmarknaden.

En del av dessa områden håller på att omvandlas till en mer blandad stads-
bebyggelse. Det tränger ut mindre företag och kan innebära utmaningar för nä-
ringslivet. Olika branscher kan också tränga ut varandra då de har olika förut-
sättningar och behov. 

Inriktningar
• Värna befintliga halvcentrala verksamhetsområden som företags-

områden för näringslivets behov av billiga lokaler och i viss mån stö-
rande verksamheter. Vara varsam med stadsutveckling i befintliga 
verksamhetsområden. 

• Stärka kollektivtrafiken till verksamhetsområden med många anställ-
da. Bättre kollektivtrafik ökar tillgången till arbetsplatser för kommu-
nens invånare och tillgång till kompetens för näringslivet. 

• Reservera områden för störande verksamheter i strategiska lägen 
som tål störningar.

• Prioritera hamnanknuten verksamhet i anslutning till hamnen.
• Förtäta industriområden och företagsområden med fler verksamheter
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Plats för besöksnäring
Besöksnäring och turism ökar i betydelse för Göteborg. Det ger underlag för ett 
rikare utbud av kultur, nöjen, utflyktsmål och handel, samt breddar arbetsmark-
naden genom att skapa arbetstillfällen för människor med varierande utbild-
ningsnivå och kulturell bakgrund. Det kan höja livskvaliteten för göteborgarna 
och öka regionens attraktivitet. Därigenom stärks Göteborg i konkurrensen om 
kvalificerad arbetskraft.

Besöksstaden förutsätter god tillgång på hotell och kongressverksamheter, en 
attraktiv stadsmiljö med sammanhängande stråk och att Göteborg är en intres-
sant destination vad gäller evenemang och upplevelser. Lättillgänglig kust och 
skärgård är också viktig för Göteborgs attraktionskraft.  

Läs mer

Göteborgs stads program för besöks- 
näringens utveckling till 2035
Fakta och statistik 2018 (Business  
Region Göteborg) 

Inriktningar
• Ta hänsyn till behovet av mark för hotell och attraktioner. 
• Planera flexibla mötesplatser i stadsrummet så att de kan anpassas 

till både vardag och fest. Säkerställ behovet av öppna ytor för eve-
nemang.

• Synliggöra Göteborgs kulturmiljöer. 
• Prioritera kollektivtrafik för att säkerställa god mobilitet, tillgänglig-

het och framkomlighet till evenemangsplatser och attraktioner. 

Slottsskogen
Foto: Peter Kvarnström
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HÄLSOSAM LIVSMILJÖ
Göteborg ska vara en hälsosam stad att vistas i för sina invånare och besökare. 
Det förutsätter bland annat hälsosam luftkvalitet, goda ljudmiljöer, robust vat-
tenförsörjning, att vi begränsar klimatpåverkan och anpassar oss till ett förändrat 
klimat. Olika risker i samhället måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt i planering 
och byggande. 

Hälsosam luftkvalitet
Luftföroreningar påverkar vår hälsa negativt. Barn är särskilt känsliga. Det är 
därför extra viktigt att förskolor, skolor och lekplatser ligger på platser med god 
luftkvalitet. Vägtrafiken är den största källan till höga halter av kvävedioxid. 
Även sjöfarten har relativt sett stora utsläppsmängder men utsläppen sker på 
sådana ställen att de endast i liten utsträckning påverkar stadens boendemiljöer. 

Göteborg har problem med dålig luftkvalitet och klarar inte gällande miljö-
kvalitetsnormer.  Staden kartlägger kontinuerligt luftkvaliteten i Göteborg ge-
nom att mäta halterna av olika föroreningar. Staden har också tagit fram en 
vägledning för hur normerna för luftkvalitet ska hanteras i stadsplaneringen, när 
de riskerar att överskridas.

Internationella krav på minskade utsläpp från fordon och teknikutveckling 
mot mer eldrivna fordon gör att luftkvaliteten i utsatta områden troligen kom-
mer att bli bättre över tid. Detta gäller för kvävedioxid. Trenden kan inte antas 
vara lika tydlig för partiklar då dessa inte i lika stor utsträckning kommer från 
fordonens förbränning. Platser som idag är olämpliga för nya bostäder, förskolor, 
skolor och lekplatser sett till halterna av luftföroreningar kan vara lämpliga om 
15-20 år. Rätt utbyggnadsordning i staden kan underlätta planeringen av mer 
utsatta områden. 

Läs mer
Folkhälsoprogram, 2013

Vägledning för hur normer för luftkva-
litet ska hanteras i stadsplaneringen, 
Göteborg

Kartläggning luftkvalitet, Göteborg, 
öppna data

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) 

Inriktningar
• Skapa boendemiljöer som är så fria från luftföroreningar som möj-

ligt. Normerna för luftkvalitet ska klaras i boendemiljön vid inflytt-
ning. 

• Lokalisera förskolor, skolor och lekplatser till områden med god luft-
kvalitet.

• Förtäta så att vardagsrörligheten i större utsträckning sker med 
gång, cykel och kollektivtrafik.



113ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING  |  4. TEMATISKA INRIKTNINGAR

Goda ljudmiljöer
Exponering för höga bullernivåer har hälsoeffekter. Barn är extra känsliga. Hur 
bullerfrågan hanteras i stadsplaneringen är därmed en viktig hälsofråga och en 
fråga om boendekvalitet. Många göteborgare utsätts idag för så höga ljudnivåer 
att det inte är en god ljudmiljö. 

Trafik är den dominerande bullerkällan i Göteborg. Staden kartlägger trafik-
bullret genom att beräkna ljudnivåer från vägtrafik, spårvagnstrafik och tågtrafik. 
Göteborg har bara ett fåtal platser som är så pass fria från tekniska ljud att de kan 
betraktas som tysta. Det finns förhoppningar om att trafikens buller kan mins-
ka genom teknikutveckling i form av elektrifierade fordon, mindre fordon vid 
varuleveranser mm. Staden har tagit fram en vägledning för hur trafikbuller ska 
hanteras i detaljplaner. Den utgår ifrån gällande riktvärden för buller, men också 
stadens lokala miljömål och att barnperspektivet ska genomsyra stadsplanering-
en. Staden håller också på att ta fram en karta över befintliga goda ljudmiljöer 
som underlag för de stadsdelsvisa planeringsinriktningarna.  

God ljudmiljö
I en god ljudmiljö ska man kunna sova 
ostört och föra ett samtal på ett be-
kvämt sätt.

Läs mer
Bullerkartläggning, Göteborg

Vägledning för trafikbuller i planering-
en, Göteborgs stad, 2015

Förordning (2015:2016) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader

Vägledning om industri- och annat 
industribuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder, Bover-
ket 2015

Inriktningar
• Sträva efter bästa möjliga boendemiljö för stadens invånare, även ur 

ljudsynpunkt. 
• Planera markanvändningen så att parker, förskolor, skolor, lekplatser, 

kajstråk eller torg inte störs av trafikljud. 
• Använda stadens kartläggning över befintliga goda ljudmiljöer som 

kunskapsunderlag vid planering och byggande.
• Tillämpa stadens vägledning om trafikbuller och Boverkets vägled-

ning om industri- och annat verksamhetsbuller i detaljplaner med 
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler.

• Eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden (under 50 dBA).
• Bevara tysta områden och områden med god ljudmiljö från tillkom-

mande ljud.

Majorna
Foto: Martin Knape
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Begränsa klimatpåverkan
Det är angeläget att minska stadens klimatpåverkan - framförallt avseende växt-
huseffekten. Göteborgarens belastning per person är idag åtta ton och bör mins-
kas till två ton för att nå en nivå som kan anses hållbar. Mycket fokus har legat på 
att minska de konkreta utsläpp som sker inom stadens gränser. En viktig och re-
lativt stor del av göteborgarnas klimatpåverkan kommer dock från konsumtion. 
Stadens klimatstrategiska program tar därför ett helhetsperspektiv på klimatfrå-
gan genom att även inkludera invånarnas konsumtion. Även stadsplaneringen 
behöver bidra i detta arbete. 

Utgångspunkten för en klimatsmart stad är en tät blandad stad med närhet 
till service och goda möjligheter att sköta vardagslivet i sitt närområde. Det gyn-
nar en mer hållbar livsstil, exempelvis vad gäller vardagliga transporter. Det är 
viktigt att skapa en attraktiv livs- och boendemiljö ur alla aspekter så att barn-
familjer kan och vill bo kvar samt att stadens invånare kan söka rekreation och 
avslappning i närområdet. 

Läs mer

Klimatstrategiskt program, 2014 

Inriktningar
• Skapa attraktiva boendemiljöer som gynnar lokal konsumtion. Det 

skapar förutsättningar för att stora delar av vardagslivet sker nära 
bostaden och underlättar cirkulära lösningar. 

• Säkerställa god tillgänglighet till rekreation, kulturella upplevelser 
och annat som skapar en attraktiv livs- och boendemiljö. 

• Göra det enkelt och självklart att leva hållbart.
• Skapa förutsättningar för att enkelt kunna välja hållbara och hälso-

samma transportsätt i vardagen.

Mölndalsån
Foto: Marie Ullnert
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Packhuskajen
Foto: Anna Olsson

Anpassa till ett framtida klimat
Klimatförändringarna innebär att samhället behöver rusta sig för att klara extre-
ma väderhändelser – såväl mer vatten som extrem torka och värme. För att skapa 
långsiktigt hållbara och anpassningsbara städer som kan hantera klimatrelate-
rade risker i framtiden måste hänsyn tas i den fysiska planeringen redan idag.

Översvämningsrisk
Göteborgs stad har tagit fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen om över-
svämningsrisker. Målet är att skapa robusta systemlösningar som minimerar 
översvämningsrisk och omgivningspåverkan, ger tillskott till stadsmiljön och 
god samhällsnytta. Det tematiska tillägget anger dimensionerande händelser och 
planeringsnivåer för samhällsviktiga anläggningar, byggnader/byggnadsfunktio-
ner och prioriterade stråk/utrymningsvägar. Det visar också vilka områden som 
hotas av översvämning vid höga havsvattennivåer, höga flöden i större vattendrag 
och skyfall. Tillägget anger även inriktningsbeslut om åtgärder på medellång och 
lång sikt i form av älvkantsskydd och yttre barriär mot stigande havsnivåer.

Stora delar av Göteborgs centrala transportsystem riskerar att översvämmas. 
Trafiksystemet behöver klimatsäkras i sin helhet, då hela systemet riskerar att bli 
oanvändbart vid en extrem väderhändelse. Ett robust trafiksystem kan förändras 
utifrån ändrade förutsättningar i omvärlden. 

Staden har tagit fram en strukturplan över möjliga skyfallsytor och skyfalls-
leder i mellanstaden. Strukturplanen utgår ifrån vattnets naturliga strömnings-
vägar inom och genom staden.  

Staden håller på att ta fram dimensionerande planeringsnivåer för kusten. 
Arbetet genomförs i samarbete med kustkommunerna norr om Göteborg för att 
få en gemensam hållning i frågan. Arbetet beräknas vara avslutat hösten 2019 
och justering av planeringsnivån för kusten kan därmed infogas översiktsplanens 
utställningsversion. 

Läs mer
Tematiskt tillägg för översvämningsris-
ker, Göteborgs stad, 2018

Strukturplan över skyfallsytor och sky-
fallsleder i mellanstaden, Göteborgs 
stad, 2018

www.goteborg.se/extremtvader

www.vattenigoteborg.se 

http://www.goteborg.se/extremtvader
http://www.vattenigoteborg.se
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Värmestress
Långvariga värmeperioder kan bli vanligare framöver och ge konsekvenser för 
en stor andel av befolkningen genom bland annat ökad risk för att pandemier 
sprids genom vårt dricksvatten. Vattenreningsverken behöver kunna fånga små 
partiklar för att hindra smitta. De kan därför behöva extra reningssteg. 

Göteborgs Stad har medverkat i ett tvärsektoriellt forskningsprojekt; Klima-
tanpassning av svenska städer. Resultaten visar att gatuträd och parker effek-
tivt kyler byggnader under värmeperioder. Tät bebyggelse minskar värmestress 
dagtid. Tät bebyggelse bör dock alltid kombineras med grönska för att minska 
värmestressen nattetid. 

Läs mer
Klimatanpassning av svenska städer, 
Göteborgs Universitet m.fl. 2014

Inriktningar
• Skydda ny bebyggelse mot översvämning vid planläggning. I första 

hand ska byggande ske på säker nivå (enligt planeringsnivåerna). 
Avsteg från planeringsnivåerna ska motiveras. I andra hand genom 
tekniska skydd.

• Skydda samhällsviktiga anläggningar samt prioriterade stråk och 
utrymningsvägar.

• Använda strukturkartan med skyfallsytor som underlag för att sä-
kerställa tillräckliga ytor för vatten vid översvämningar. Sträva efter 
multifunktionella ytor för översvämningsvatten.

• Säkerställa ett robust trafiksystem som fungerar vid extrema väder-
händelser. Reservera ytor för framtida kommunikationer där möjlig-
heter för olika alternativ hålls öppet. 

• Bevara och planera för mer urban grönska i staden, exempelvis gat-
uträd, gröna fasader och parker.



Höga flöden vattendrag

200 års flöde
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Begränsa risker i samhället 
Risker måste hanteras på ett ansvarsfullt sätt i planering och byggande. Risker 
som berör anpassning till ett framtida klimat och vattenförsörjning beskrivs i 
särskilda avsnitt. Här beskrivs övriga risker som kan uppkomma. 

Lämplig plats för miljöfarlig verksamhet
Verksamheter som är farliga eller störande för sin omgivning är svårplacera-
de och kräver skyddsavstånd. I Göteborg finns cirka 25 verksamheter som har 
tillstånd att bedriva brand- och explosionsfarlig verksamhet och/eller hantera 
farliga ämnen. Bland annat Sävenäs rangerbangård, Göteborgs Hamn, kraftvär-
meverk, raffinaderier, depåer/terminaler med bränsle och andra farliga ämnen 
och varor, industrier med tillverkning av farliga ämnen och varor, samt flyg och 
helikopterflygplatser. 

Merparten av dessa verksamheter ligger i de större industriområdena, fram-
förallt i anslutning till Göteborgs Hamn. Säve flygplats, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhusets och Östra sjukhusets helikopterflygplatser klassas som farliga 
anläggningar. Säve flygplats används av privatflyg, polis- och räddningsflyg.

Högsta tillåtna bullernivåer från industrianläggningar och andra bullrande 
verksamheter regleras i miljötillstånd för respektive verksamhet. Restriktioner 
och lämpliga skyddsavstånd utreds i samband med planläggning eller bygglov-
sprövning i anslutning till störande verksamheter.

Andra verksamheter som är störande för sin omgivning är exempelvis berg-
täkter, skjutbanor och motorbanor.  

Förorenade områden
Översiktsplanens inriktning innebär att tidigare industriområden och andra för-
orenade områden kan bli aktuella för nya verksamheter och bostäder. 

Göteborgs stad har ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med riktlinjer om 
planering och byggande i förorenade områden (antogs 2006). Tillägget redovisar 
riktlinjer för hur kommunen ska kunna planera bebyggelse och infrastruktur i 
förorenade områden. Med förorenade områden avses enligt miljöbalken mark- 
och vattenområden samt byggnader och anläggningar som är så förorenade att 
det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. De för-
orenade områdena måste uppmärksammas i ett tidigt skede så att marken kan 
användas på bästa sätt. 

Göteborgs stad har genom åren arbetat fram bra rutiner för att hantera mark-
föroreningar varför de sällan är ett hinder för byggande. Markföroreningar utgör 
dock en förutsättning att känna till eftersom det kan påverka kostnader för en 
exploatering.

Det tematiska tillägget om förorenade områden pekar ut vem som gör vad 
i planprocessen och vem som ansvarar för olika typer av inventeringar. Det te-
matiska tillägget föreslår fortsatt utredning av tre lägen för mellanlager och be-
handlingsanläggningar där förorenade massor kan hanteras. En lokaliseringsstu-
die för mellanlager av lätt förorenade jordmassor har genomförts. 

Ras och skredrisker
Kommunens geologiska markförhållanden ger upphov till förutsättningar för 
skredrisker i jord och rasrisker i berg. Historiskt har kommunen drabbats av 
större skred med katastrofala konsekvenser. Därför finns utarbetade processer 

Miljöfarlig verksamhet
I 9 kap. miljöbalken (1998:808) be-
skrivs vad som avses med miljöfarlig 
verksamhet. 

Miljöfarliga verksamheter delas in i 
fyra grupper: tillståndspliktiga (A- och 
B-anläggningar), anmälningspliktiga 
(C-anläggningar) och verksamheter 
som varken är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktiga. 

I Miljöprövningsförordningen (2013:251) 
beskrivs vilka verksamheter som är till-
stånds- eller anmälningspliktiga. 

Läs mer
Tematiskt tillägg till översiktsplanen 
om förorenade områden, Göteborgs 
stad 2006
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och rutiner för att omhänderta markrelaterade säkerhetsfrågor vid planläggning 
och bygglovsgivning.   

Genom åren har underlag tagits fram för att stödja processerna och förutom 
underlag tillhandahållet av myndigheter har kommunen tagit fram mer hög-
upplöst information för bland annat skredriskhantering. Den kommuntäckande 
stabilitetskarteringen som uppdateras årligen med hjälp av nyinkommet geotek-
niskt utredningsmaterial ska speciellt nämnas. Andra underlag som tagits fram 
för att öka kunskapen om skredrisker och dess förutsättningar är bottentopogra-
fins påverkan på stabiliteten längs Göta älv och värdering av erosionens påver-
kan på stabiliteten i kommunens större åar och vattendrag. Underlagen stöttar 
arbetet med att strategiskt hantera kommande klimatförändringars påverkan på 
stabilitetsförhållandena. Klimataspekter i form av översvämningsrisker hanteras 
geotekniskt genom att stabilitetsanalyser i planprocessens alla skeden tas fram 
utifrån stadens anvisningar om framtida vattennivåer.

Rasrisker i berg hanteras vid såväl detaljplaneläggning som bygglovsgivning 
genom att identifiera områden med fastmark och ogynnsamma lutningsförhål-
landen. Fokus läggs på att fånga upp rasrisker i berg i ej detaljplanelagda områ-
den.

Radon
En markradonriskkarta över Göteborg har framställts av Sveriges geologiska 
undersökning. Begränsade områden har klassats som högriskområden. Det gäl-
ler främst två stråk med RA -granit längs östra Hisingen söderut över Änggårds-
bergen, samt mindre områden på sydvästra Hisingen och sydöstra delen av Gö-
teborg där pegmatitgångar uppträder i riklig omfattning.

Beredskap/civilt försvar
Kommunernas förmåga att upprätthålla sin verksamhet under störda förhållan-
den och ytterst i samband med krigsfara och krig är av grundläggande betydelse 
för Sveriges förmåga att motstå yttre hot.  

Förbindelser västerut via västkusten och Göteborg är avgörande för Sveriges 
förmåga att motstå ett angrepp samt för att kunna erhålla hjälp av tredje part. 
De västliga förbindelserna är även viktiga för Finland i händelse av kris eller 
krig. Göteborgs hamn är idag av central betydelse för försörjningen av Sverige, 
Danmark, Norge och Finland.

Inom det civila försvaret finns ett behov av att utveckla skydd av befolkning-
en, bland annat nya skyddsrumsplatser. Prioritet kommer att ges till militärstra-
tegiskt viktiga områden, där Göteborgsområdet ingår. 

Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de 
närmaste åren. Det är därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalför-
svarsperspektiv, tas i den fysiska planeringen.

Farligt gods
Längs transportvägar för farligt gods finns risk för konsekvenser vid olyckor på 
vägen eller järnvägen. Gods som kan explodera, vara farligt att andas in eller ska-
da människor på annat sätt måste beaktas vid planering och byggande. 

Länstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har tagit fram 
riktlinjer för hur risker i samband med farligt godstransporter på väg och järnväg 
bör hanteras vid framtagande av detaljplaner. Riktlinjerna anger att risker ska 

Läs mer 
Skredrisker i Göta älvdalen
i ett förändrat klimat, Statens geotek-
niska institut (SGI), 2012

www.swedgeo.se

Riktvärden för radon 
Boverkets byggregler anger gränsvär-
den för radon i nyproducerade hus.

Socialstyrelsen anger riktvärden för ra-
donhalter inomhus och i dricksvatten. 

Civilt försvar
Det civila försvaret utgör tillsammans 
med det militära försvaret landets to-
talförsvar. Det civila försvaret bedrivs 
av statliga myndigheter, kommuner, 
räddningstjänst, landsting, näringsliv 
och frivilligorganisationer.

http://www.swedgeo.se


ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING |  4. TEMATISKA INRIKTNINGAR120

hanteras inom 150 meters avstånd från en farligt godsled. Riskhanteringsav-
ståndet delas in i tre zoner med möjlig markanvändning. Zonerna har inga fasta 
gränser, utan riskbilden för det aktuella området bör avgöras i varje enskilt fall. 

Illustration ur Riskhantering i detaljplaneprocessen - Riskpolicy för 
markanvändning intill transportleder för farligt gods, Länsstyrelserna i 
Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, 2006

Läs mer
Riskhantering i detaljplaneprocessen 
- Riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods, Läns-
styrelserna i Skåne, Stockholms och 
Västra Götalands län, 2006

Inriktningar
• Lokalisera verksamheter som är störande eller har stort behov av 

transporter i de större industriområdena. Värna befintliga svårplace-
rade anläggningar såsom skjutbanor och motorsportbanor. 

• Undvik ny bebyggelse på utpekade nedlagda deponier. Undvik nya 
bostäder på platser där de som ska bo inom området kan utsättas 
för risker från miljöfarliga verksamheter.

• Allt planarbete ska beakta befintlig kunskap om kommunens skredrisker, 

exempelvis med hjälp av stadens stabilitetskartor. Dessa tillsammans med in-

formation om potentiellt förorenade områden utgör ett värdefullt planerings-

underlag för hantering av hälsorisker.

• Beakta risker för markföroreningar, skred, höga halter av markradon 
och farligt gods vid planering och byggande. Stadens karta över 
riskområden för förorenad mark, SGI:s karta över skredrisker och 
SGU:s karta över risk för markradon ska användas som underlag.

• Studera förutsättningar och behov längs transportleder för farligt 
gods. Tillämpa länsstyrelsens riktlinjer för riskhantering vid planlägg-
ning nära transportleder för farligt gods.  

• Skapa plats för nya skyddsrum samt i så stor utsträckning som möj-
ligt bevara befintliga.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Teknisk försörjning med anläggningar för avfall, avlopp, vatten och energi är 
grundläggande infrastruktur. 

Plats för teknisk försörjning
När staden växer ökar behovet av utrymme för teknisk försörjning, såväl på som 
under mark. Lämplig placering och dimensionering av dessa anläggningar är en 
strategisk övergripande fråga. I vissa fall är det en regional angelägenhet. 

Hållbar energiförsörjning
Göteborg ska arbeta för ett resurssnål produktion av värme, kyla och förnyelse-
bar el, samt effektiv energianvändning i bostäder och verksamhetslokaler. Ut-
vecklingen mot alltfler eldrivna fordon innebär en stor utmaning för elförsörj-
ningen. Fjärrvärmeverk kan utnyttja energiflöden och avfall som annars är svåra 
att använda. Fjärrkyla är ett miljöeffektivt sätt att tillhandahålla komfort hos 
invånarna. Biobränsle och rötning av slam eller andra restprodukter kan ge grön 
gas som drivmedel för fordon. Utbyggd vind- och solkraft kan försörja fler hus-
håll med förnyelsebar el. Två stora kraftledningar (400 kV) går genom Göte-
borg; stamkraftlendingen till Tuve över Surte och Göta älv samt Kontiskan I/II 
till Danmark (övergår från luftledning till kabel i sydligaste Askim). 

Hållbar avloppshantering
Omhändertagande och rening av stadens avloppsvatten är viktigt för att mi-
nimera påverkan på vattendrag och hav samt för människors hälsa. Ryaverk-
et är Nordens största reningsverk och renar avloppsvattnet från drygt 760 000 
människor i Göteborgsregionen (Göteborg, Ale, Härryda, Mölndal, Partille, 
Kungälv och Lerum).

Ryaverkets markanspråk kan behöva utökas för att upprätthålla full rening 
av avloppsvattnet. Arealbehovet uppskattas till cirka 10 hektar för att säkerställa 
behovet under överskådlig framtid (2030–2070). Markanspråket beror på be-
folkningsutveckling, prioriteringar i underhåll på ledningsnätet och framtida 
krav på reningsnivå, till exempel läkemedelsrening eller ökade krav på fosfor 
och kväverening. Vid utökade krav på rening kan utrymmet behöva tas i anspråk 
inom det närmaste decenniet. Om tillrinningen kan minskas är det å andra sidan 
möjligt att utrymmet aldrig behövs. 

En etablering ska ligga i direkt anslutning till befintligt reningsverk, då stora 
vattenmängder behöver ledas mellan anläggningsdelarna. Tre olika placeringar 
har utretts i närheten av Ryaverket. Lämpligast är området som har avsatts för 
etapp två av GobiGas då det ligger i direkt anslutning till befintligt reningsverk. 

Utöver själva reningsverket tar avloppssystemet utrymme i anspråk i form 
av ledningar, pumpstationer och tunnlar för att avleda vattnet till reningsverket. 
Bergsanläggningar är viktiga för funktionen i avloppssystemet. 

Konkurrens om utrymmet under gatorna 
Ledningar för vatten, avlopp, värme och kyla tar utrymme i anspråk under sta-
dens gator. Vissa ledningar har stora dimensioner och det kan råda konkurrens 
om utrymmet under mark mellan olika ledningar eller mellan ledningar och 
rötter från träd i gaturummet. Avloppsledningar bör helst förläggas i gator som 
inte är så trafikintensiva.
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Dagvatten  
Dagvatten är tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på markytan eller på 
en konstruktion. Genom lokalt omhändertagande av dagvatten kan det renas 
innan det når recipient grundvattnet. Med ökade havsnivåer, mer nederbörd och 
ökade flöden i Göta älv, står Göteborg inför stora utmaningar för att planera rätt 
för dagvattnet. 

Större avfallsanläggningar
Avfallsanläggningar i form av återvinningscentraler, mellanlager, omlastnings-
anläggningar och behandlingsanläggningar är nödvändiga och svårplacerade. 
Det är därför angeläget att bibehålla befintliga anläggningar och säkerställa de-
ras infrastruktur.  

Stora avfallsanläggningar medför tunga transporter. De flesta anläggningar-
na avger dessutom buller och vissa avger lukt. Några hanterar farligt avfall och 
explosiva restprodukter som utgör farligt gods när det transporteras. Sävenäs 
avfallsanläggning är av riksintresse vilket gör att dess plats och utvecklingsbehov 
behöver säkerställas för framtiden. 

En ny regional deponi som ersättning för Tagene behövs på längre sikt. Ta-
gene deponi ligger idag relativt nära råvattenintaget vilket begränsar verksam-
heten. Att hitta en ny plats är en regional angelägenhet. 

Idag råder stor brist på kretsloppsparker och återvinningscentraler i framfö-
rallt centrala och södra Göteborg. 

Omlastningsstationer
I de centrala och tätaste delarna av staden är det ibland önskvärt att begränsa 
storleken på sopbilar av stadsmiljöskäl eller på grund av bärighetskrav. Lokala 
omlastningsstationer behövs därför i de områden där konventionella sopbilar 
inte kan användas. 

Dagvatten
Dagvatten från samlad bebyggelse är 
att betrakta som avloppsvatten en-
ligt lagen om allmänna vattentjänster 
(2006:412).

Läs mer
Avfallsplan (GR), 2011

Avfallsstrategiskt program, Göteborgs 
stad, 2016 

Dagvatten, så här gör vi! Handbok för 
kommunal planering och förvaltning, 
Göteborgs stad, 2010

Inriktningar
• Integrera avloppsledningar och plats för pumpstationer som en na-

turlig del i all stadsplanering. Värna bergsanläggningar och huvud-
stråk för avledning så att de skyddas för framtiden.

• Bevara stadens befintliga avfallsanläggningar och återvinningssta-
tioner. Säkerställ de stora anläggningarnas infrastruktur och utveck-
lingsbehov. 

• Säkerställa plats för att komplettera Ryaverket i dess närområde.
• Utreda ny regional deponi som ersättning för Tagene. 
• Beakta behovet av återvinningsstationer på områdesnivå. Lokalisera 

återvinningscentraler/kretsloppsparker nära bostäder. 
• Säkerställa utrymme för lokalt omhändertagande av dagvatten vid 

planering och byggande. Säkerställ utrymme för storskalig dagvat-
tenrening från framförallt befintliga områden.
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Robust vattenförsörjning
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar 
för en robust och långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning. God råvattenkva-
litet är en förutsättning för säker leverans av gott och hälsosamt dricksvatten. 
Råvattnet skyddas genom skyddsföreskrifter inom befintliga och kommande 
skyddsområden. Vattenskyddsområde finns för Delsjöarna med tillrinningsom-
råde, Göta älv med tillrinningsområde, Kallebäck västra, Kallebäck södra, Kalle-
bäck norra – Gundla mosse och Kvisljungeby.

Göta älv är huvudvattentäkt för Göteborg. Vatten pumpas till Delsjöarna som 
används som råvattenreservoar. Under perioder med tillfälligt försämrad vatten-
kvalitet i Göta älv pumpas vatten istället från Rådasjön till Delsjöarna. För att 
bli dricksvatten måste råvattnet renas eller beredas. I Göteborg sker detta vid de 
två vattenverken i Alelyckan och Lackarebäck. 

Göteborgs vattenverk levererar dricksvatten till stora delar av göteborgsre-
gionen – cirka 600 000 människor. Sammankopplingarna mellan kommunerna 
har stor betydelse för leveranssäkerheten, inte bara för kranskommunerna utan 
i hög grad även för Göteborg som i vissa situationer kan få vatten från Partille, 
Mölndal och Kungsbacka.

Lärjeån och Kallebäcks källa är nödvattentäkter vid allvarliga störningar i or-
dinarie vattenförsörjning. Dessa har dock begränsad kapacitet och möjligheterna 
att i framtiden använda Mjörn eller Lygnern som komplement i råvattenförsörj-
ningen ska utredas. Vid vissa tappnings- och väderförhållanden kan vatten från 
Göta älv nedströms Lärjeholm nå intaget och därmed förorena råvattnet i älven.

Läs mer 
Vattenförsörjningsplan för Göteborgs-
regionen (GR), 2014

Inriktningar
• Säkerställa och utöka skyddsområdet för råvattenintaget. 
• Utreda alternativa lösningar för dricksvattenförsörjning.
• Skydda Lärjeån som nödvattentäkt. 
• Skydda området närmast nedströms råvattenintaget. 
• Möjliggöra förstärkning av huvudvattenledningsnätet. 
• Säkerställa tillgång på mark i anslutning till Alelyckans vattenverk för 

att möjliggöra framtida ytterligare processteg och/eller kapacitets-
utbyggnad om betydligt fler människor ska försörjas med vatten. 
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Göteborgsregionens strukturbild

MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR
Göteborg fungerar som motor för hela regionen. Den största delen av regionens 
arbetsmarknad ligger här. En stark kärna är en förutsättning för att Göteborg 
och regionen ska fortsätta ha en god tillväxt. Ju starkare den regionala kärnan är, 
desto bättre blir möjligheterna för tillväxt i orterna runt omkring. 

Den ökande befolkningen innebär ökade krav på tillgänglighet inom staden 
och i regionen. 

Regionala resmönster
Idag görs cirka 1,5 miljoner resor dagligen inom Göteborg, fördelat på bilresor, 
kollektivtrafikresor, cykelresor, fotgängarresor och övriga transportslag. Göte-
borg utgör nav för person- och godstransporter i Västsverige. Dagligen pendlar 
cirka 120 000 personer in till Göteborg och 50 000 personer pendlar ut. Knappt 
hälften av alla arbetsresor i Göteborgsregionen börjar i Göteborg och sex av tio 
arbetsresor har slutmål i Göteborg. 

Antalet resor kommer att öka när Göteborgs och regionens befolkning växer. 
Trafikfrågorna behöver hanteras på en regional nivå i takt med att arbetsmark-
nadsregionen växer och att människor tar sig allt längre avstånd för studier, ar-
bete och fritidssysselsättningar. 

Det är angeläget att öka möjligheterna för hållbart resande till och från Gö-
teborg, för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen. I Göteborgs 
centrala delar behövs god tillgänglighet ur ett regionalt perspektiv samtidigt som 
de lokala/vardagsnära perspektiven behöver värnas. Kollektivtrafikens kapacitet, 
linjesträckningar och turtäthet är av mellankommunalt intresse.

Majoriteten av de som dagligen pendlar in till Göteborg från omgivande 
kommuner reser med bil. Göteborg är därför i hög grad beroende av samarbete 
med våra grannkommuner för att uppnå stadens och Göteborgsregionens mål 
om resande, transporter och stadsmiljöer. 

Infrastruktur - transporter 
De nationella väg- och järnvägsstråken knyter Norge till kontinenten via Gö-
teborg samt sammanbinder Västsverige med övriga delar av Sverige. Landvetter 
flygplats är viktig för Göteborgs och regionens utveckling och utgör liksom Gö-
teborgs hamn en viktig transportnod, såväl regionalt och nationellt som inter-
nationellt. 
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Effektiv användning av befintlig infrastruktur samt komplettering med sak-
nade länkar berör såväl Göteborg som angränsande kommuner. Efterfrågan på 
järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik växer kraftigt i regionen. I 
järnvägsnätet är det särskilt angeläget att bygga ut Västlänken, Götalandsbanan 
via Mölndals centrum samt att förstärka Bohusbanan. Det är även angeläget att 
utreda möjligheten att bygga ut pendeltåg till Kungsbacka längs väg 158.

I vägnätet markeras flera markreservat för kommunikation vid kommun-
gränserna till angränsande kommuner; Mellbymotet, på gränsen till Partille 
kommun, kollektivtrafiklänk mellan Angered och Surte i Ale kommun och bro 
till Öckerö kommun. Kallebäcksmotet behöver avlastas. Exakt hur är i dagsläget 
oklart, men sannolikt ligger hela eller delar av lösningen i Mölndals kommun. 

Flera stora godsterminaler ligger idag centralt. Nuvarande trend är att denna 
typ av verksamheter flyttas ut och samlokaliseras med logistikverksamheter på 
Västra Hisingen eller längs E6, E20 och riksväg 40 upp till ett avstånd på cirka 
åtta mil från Göteborg.

Bangårdar, servicespår, omlastningscentraler, bussdepåer mm är strate-
giska funktioner som ibland behöver lokaliseras till angränsande kommuner. 

Handel och näringsliv
Inom de närmaste 10–15 åren förväntas arbetsmarknadsregionen växa till 1,75 
miljoner invånare. Det ger möjlighet till en mer robust ekonomi som inte står 
och faller med enskilda branscher eller arbetsgivare. Det är av regionalt intresse 
att både Göteborgs innerstad och stora arbetsplatser inom Göteborg och i andra 
delar av arbetsmarknadsregionen får möjlighet att blomstra och utvecklas.

En attraktiv stad för människor är också en attraktiv stad för näringslivet. 
Tillgång till högutbildad arbetskraft är en viktig lokaliseringsfaktor för företag 
och väsentlig för att nå en positiv ekonomisk utveckling. Vissa av funktionerna 
i en attraktiv stad kan ligga utanför kommunens gränser, exempelvis tillgång 
till natur- och kulturupplevelser eller en god kollektivtrafik för pendling inom 
regionen.  

Handelsstrukturen i Göteborgsregionen är en fråga av mellankommunalt 
intresse, eftersom kundernas val av handelsplats sker oberoende av kommun-
gränser.

Utveckling vid kommungränsen
Utveckling av bebyggelse och infrastruktur vid kommungränsen behöver sam-
ordnas mellan berörda kommuner. Exempelvis kan skyddsavstånd för störande 
verksamheter kan påverka vilken bebyggelse som är möjlig och lämplig vid kom-
mungränserna. Se under Risk och säkerhet på nästa sida. 

Natur- och friluftsområden
I Göteborg finns flera naturområden och vattendrag som går in i angränsande 
kommuner. Gröna kilar sträcker sig från ytterkanterna av Göteborgsregionen, 
över kommungränserna in till de centrala delarna av Göteborg. Särskilda om-
råden av mellankommunalt intresse är Delsjöområdet, Vättlefjäll, Härskogen, 
Sandsjöbacka, Änggårdsbergen, Göta älv, Nordre älv, Säveån, Mölndalsån och 
Stora ån. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är samordnare för det 
kommunövergripande arbetet med att utveckla och bevara de gröna kilarna. 
Tillgängligheten, skötsel och eventuella förändringar av naturområden och vat-
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tendrag är frågor som är av intresse för såväl Göteborg som angränsande kom-
muner. 

Kustzonen och skärgården är en del av såväl Göteborgs som andra kustkom-
muners identitet. Småbåtshamnar, färjeterminal för södra skärgården, badplatser, 
skydd av naturvärden samt i övrigt goda förutsättningar att besöka kust- och 
skärgård är av regionalt intresse. Havet påverkas av utströmning från Göta och 
Nordre älv. Göteborg påverkar och påverkas av den nordgående strömmen längs 
kusten.

Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, energiförsörjning, avloppsvatten och avfall är av intresse för 
såväl Göteborg som angränsande kommuner. Ryaverket av stor betydelse för fle-
ra kommuner för rening av avloppsvatten och deponin i Tagene behöver ersättas 
på sikt. 

Vattenförsörjningen från Göta älv är ett gemensamt intresse för flera kom-
muner. Öckerö kommun köper hela sitt dricksvattenbehov från Göteborg med-
an Ale, Mölndal och Partille köper en del av sitt behov från Göteborg. Rådasjön 
som används som reservvattentäkt för Göteborg ligger i Härryda och Mölndal. 
För att nå en långsiktig hållbar och säker leverans av dricksvatten behöver det re-
gionala samarbetet utökas. Det är viktigt att planering och arbete med samman-
kopplingar med grannkommuner sker parallellt med att utredning om framtida 
kompletterande råvattentäkter fortgår.

Lerums kommun utreder tillsammans med Göteborg om Mjörn kan använ-
das som gemensam vattentäkt vid ett konstgjort grundvattenverk i Gråbo, eller 
som råvattenkomplement till Göteborg. Även sjön Lygnern i Kungsbacka lyfts 
fram i Regional Vattenförsörjningsplan som viktig resurs i regionalt perspektiv.

Risk och säkerhet
Översvämningsproblematiken vid Mölndalsån och Göta älv är en mellankom-
munal fråga. Även vattennivåerna i Vänern kräver samordning mellan berörda 
kommuner. 

Skyddsavstånd för störande verksamheter kan påverka vilken bebyggelse som 
är möjlig och lämplig vid kommungränserna. 
• Verksamheten vid EKA Bohus påverkar markanvändningen i angränsande 

delar av Göteborgs kommun. 
• Bergtäkt och deponi i Lärjedalen kan komma att påverka planerade utbygg-

nadsområden i Partille kommun. 
• Sisjöns skjutfält påverkar både Göteborgs och Möndals kommuner genom 

utbredningen av buller. 
• Buller från Säve flygplats påverkar delar av Kungälvs kommun. 
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5. RIKSINTRESSEN
Ett allmänt intresse av nationell betydelse kallas riksintresse 
och definieras enligt 3 och 4 kapitel miljöbalken. Staten, ge-
nom berörda centrala sektorsmyndigheter, lämnar uppgifter 
till länsstyrelsen om de områden de anser är av riksintresse. 
De är särskilt värdefulla och betydelsefulla för hela landet och 
ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för 
avsett ändamål. 
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RIKSINTRESSEN OCH ÖVERSIKTSPLANEN
Enligt plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) ska översiktsplanen visa hur riks-
intressen tillgodoses och kommunen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell 
skada på riksintressena som planens förslag kan medföra. Huruvida området är 
intressant för riket, avgörs slutligt i efterföljande prövningar av ändrad markan-
vändning som kan beröra respektive riksintresseanspråk.

Länsstyrelsens uppgift är att samordna de statliga verkens riksintresseanspråk 
och ge kommunen det aktuella planeringsunderlag som behövs för bedömning-
en. Vidare ska länsstyrelsen för statens del bevaka att riksintressena tillgodoses i 
planeringen på det sätt som lagen föreskriver. Om kommunen i översiktsplanen 
ger uttryck för en annan uppfattning än länsstyrelsen om tolkning och innebörd 
av ett speciellt riksintresse, uppmärksammas detta i länsstyrelsens gransknings-
yttrande över planen, och om kommunen vidhåller sin uppfattning även vid an-
tagandet av planen, redovisas detta särskilt i planhandlingarna. 

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska företräde 
ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hus-
hållning av marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området för 
en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde (miljöbalken 
3 kap. 10 §).

Göteborgs förhållningssätt till riksintressen
I det följande kapitelet beskrivs på vilket sätt riksintressen inom Göteborgs Stad 
berörs av översiktsplanens förslag, hur de har tillgodosetts samt kommunens 
uppfattning i de fall den avviker från statens vad gäller specifika riksintressen. 
För att kommunen ska kunna bedöma hur riksintressena kan tillgodoses behö-
ver värdebeskrivningarna vara tydliga. Med otydlig beskrivning av riksintressets 
motiv blir det svårare att identifiera relevant påverkan och att utvärdera konse-
kvenser för riksintresset. Motiv till riksintresseanspråken och värdebeskrivningar 
finns tillgängliga hos resepktive ansvarig myndighet. Flertalet av de riksintres-
sen, som pekats ut av sektorsmyndigheterna, tillkom redan under 1980-talet och 
har inte varit föremål för översyn sedan dess. Vissa myndigheter har dock gjort 
en granskning, men det finns ett stort behov av en total översyn. Vad gäller riks-
intressen för kulturmiljövården har kommunen initierat ett arbete för att utveck-
la beskrivningarna för innerstadens områden. Detta redovisas i fördjupningen 
för centrala Göteborg.

Generellt är kommunens bedömning att ett riksintresse är tilldodosett om 
översiktsplanen inte redovisar några anspråk på förändring inom eller i direkt 
aanslutning till området. Skydd i form av exempelvis reservat eller detaljplan 
bedöms också vara ett sätt att ytterligare tillgodose riksintresset.

Riksintressen där kommunen har en avvikande synpunkt
I följande kapitel markeras med en stjärna de riksintresseområden där kommu-
nen och länsstyrelsen har olika uppfattning, eller där det i översiktsplanen anges 
att ett specifikt riksintresses omfattning och funktion kan ändras efter att en 
prövning skett i detaljplan eller på annat sätt. 

* Riksintresseområden där kom-
munens bedömning avviker från 
statens eller där riksintressets 

omfattning och läge kan omprövas..
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RIKSINTRESSEN 4 KAP MILJÖBALKEN
Högexploaterad kust - Göteborgs kust och skärgård
Enligt miljöbalken finns särskilda villkor för exploatering inom Göteborgs kust 
och skärgård. Fritidsbebyggelse får tillkomma endast i form av kompletteringar 
till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyg-
gelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga frilufts-
livets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. 
Anläggningar för vissa miljöstörande verksamheter får komma till stånd endast 
på platser där anläggningar av sådant slag redan finns. Bestämmelserna i kapitlet 
ska dock inte hindra utveckling av befintliga tätorter eller det lokala näringslivet 
eller hindra utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.

Översiktsplanen markerar långsiktigt bevarad markanvändning för i stort sett 
alla delar av kust- och skärgårdsområdet som inte är exploaterade. Naturreservat 
och andra förordnanden finns och planeras för stora områden. Stora delar av 
Göteborgs tätort samt Torslanda ligger inom riksintresseområdet. Stadsutveck-
lingen kommer att ske inom och i direkt anslutning till dessa.

Det är inte aktuellt att tillskapa nya områden för enskild fritidsbebyggelse i 
Göteborg. Sådana områden har därför inte föreslagits i översiktsplanen.

Natura 2000
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vil-
ket innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt 
vare sig den ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir 
fallet kan åtgärden få genomföras om den är av stort allmänt intresse och kom-
pensationsåtgärder utförs. Bevarandeplaner för varje område finns upprättade av 
länsstyrelsen.

Vid utbyggnad av bostäder och anläggningar med avrinning till Natura 
2000-området kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att förhindra att dagvat-
tenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter och status.

Göta och Nordre älvs dalgångar
Området är skyddat genom naturreservat. Vid en framtida utbyggnad i anslut-
ning till området ska eventuell påverkan på Natura 2000-området uppmärksammas. 

Vrångöskärgården
Området är skyddat genom naturreservat. Inga åtgärder som kan påverka förhål-
landena inom Natura 2000-området föreslås.

Vättlefjäll
Området är skyddat genom naturreservat. Inga åtgärder som kan påverka förhål-
landena inom Natura 2000-området föreslås.

Sandsjöbacka
Natura 2000-området är i sin helhet skyddat genom naturreservat, men enligt 
bevarandeplanen är reservatsföreskrifterna inte ändamålsenliga för att uppnå 
syftet med Natura 2000. En framtida föreslagen utbyggnad i södra Askim bör 
kunna genomföras utan påtaglig påverkan på Natura 2000-områdets värden. 

Riksintressen enligt 4 kap  Miljöbalken
I miljöbalken 4 kap. finns särskilda be-
stämmelser för geografiskt utpekade 
områden som är beslutade av riks-
dagen. Dessa är med hänsyn till sina 
natur- och kulturvärden i sin helhet 
av riksintresse. Göteborgs kust och 
skärgård omfattas av sådana särskilda 
bestämmelser. 

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s 
mest skyddsvärda naturområden med 
syfte att bidra till bevarandet av den 
biologiska mångfalden. Nätverket ska 
bestå av områden som innehåller till-
räckligt av de naturtyper och arter som 
listas i EU:s Fågeldirektiv och Art- och 
habitatdirektiv, för att deras fortsatta 
förekomst långsiktigt ska vara säkrad. 
I Sverige har dessa områden skydd en-
ligt miljöbalkens 7 kap. 27-28 §§. Reg-
lerna motsvarar delar i EU:s fågeldirek-
tiv och art- och habitatdirektiv. 



Geografiska riktlinjer: Kusten och skärgården

Natura 2000, EU:s habitatdirektiv

Natura 2000, EU:s Fågeldirektiv

Miljöbalkens kapitel 4

Natura 2000, EU:s habitatdirektiv

Geografiska riktlinjer: Kusten och skärgården

Natura 2000, EU:s fågeldirektiv

Miljöbalken kapitel 4
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Sillvik-Tumlehed
Området är skyddat genom naturreservat. Inga åtgärder som kan påverka förhål-
landena inom Natura 2000-området föreslås.

Öxnäs
Områdesbestämmelser för bebyggelsemiljön finns upprättade. Arbete pågår 
med att bilda naturreservat. Inga åtgärder som kan påverka förhållandena inom 
Natura 2000-området föreslås.

Torsviken
Inom området finns konkurrerande intressen om mark- och vattenanvändningen 
mellan hamnens utbyggnad och naturvården. Trafikverket har föreslagit området 
som riksintresse för sjöfart - Göteborgs hamn. Tillgången till föda är avgörande 
för områdets värde som fågellokal, och alla åtgärder som försämrar födotillgång-
en hotar möjligheten att upprätthålla god bevarandestatus. Sådana åtgärder kan 
vara ytterligare utfyllnad och anläggningsarbeten, försämrad vattenomsättning, 
förorenande dagvattenutsläpp, igenväxning av stränderna och eventuella olyckor. 
I översiktsplanen har ställning tagits till att området fortsättningsvis ska utgöra 
naturområde, men att hamnens behov av tillfart till Risholmen också ska till-
godoses. Hur god bevarandestatus ska uppnås och hur hamnens behov tryggas 
utan skada på Natura 2000-områdets värden utreds vidare i en fördjupning av 
översiktsplanen.

Lärjeåns dalgång 
Arbete med att skapa kommunalt naturreservat pågår. Enligt bevarandeplanen 
är Lärjeån känslig för omgrävning, dränering, utfyllnader, utsläpp och andra åt-
gärder i vattnet.

Säveån
Ån rinner genom blandad stadsbebyggelse och områden med förändrad mark- 
användning föreslås i anslutning till ån. Tillstånd för verksamheter (industri och 
kombiterminal) kan komma att erfordras. Värdena kan enligt bevarandeplanen 
påverkas av schaktning och trädfällning i strandbrinkar, flödesförändringar, ero-
sionsskydd, utsläpp, avverkning samt tippning och fyllning. Det är enligt beva-
randeplanen tveksamt om åns nedre delar idag kan anses ha god bevarandestatus.

Höga flöden och dåliga geotekniska förhållanden medför risk för ras i strand-
brinken. Detta innebär att stabilitetsförbättrande åtgärder kan komma att er-
fordras oavsett om närområdet bebyggs eller ej. Erosionsskydd, omgrävningar 
och andra stabilitetsförbättrande åtgärder riskerar att medföra att förhållandena 
för kungsfiskarens möjlighet till framtida häckning påverkas.

Fåglevik
Inga åtgärder som kan påverka förhållandena inom Natura 2000-området fö-
reslås.
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RIKSINTRESSEN 3 KAP MILJÖBALKEN
Naturvård 
Änggårdsbergen
Området är skyddat genom naturreservat.

Galterö inklusive Känsö
Ingen förändrad markanvändning föreslås i planen. Känsö har ett slags skydd 
som liknar naturreservat. Nybildning av naturreservat på båda öarna kan aktua-
liseras efter att militären lämnat området. 

Nordre älvs estuarium
Området är skyddat genom naturreservat. Eventuell skada på riksintressets vär-
den vid en framtida utbyggnad av bostäder och anläggningar i anslutande områ-
den kommer att belysas i samband med fortsatt planering av dessa områden. Se 
vidare under Natura 2000.

Öxnäs
Ett förslag för naturreservat har arbetats fram. Förslaget är för närvarande över-
klagat. Områdesbestämmelser finns upprättade för den kulturhistoriskt värde-
fulla bebyggelsen.

Göta och Nordre älvs dalgångar
Den norra delen är skyddad genom naturreservat. För den södra delen gäller hu-
vudsakligen oförändrad markanvändning, jordbruk. I översiktsplanen föreslås att 
ett område omedelbart väster om väg E6 kan prövas för verksamheter. Eventu-
ell skada på riksintresset kan uppkomma genom att naturområdet blir påverkat 
av utsläpp och föroreningar från verksamheterna. Risken för påtaglig skada på 
naturvärdena ska behandlas i kommande planering. Ett område som planerings-
reserv för framtida stadsutveckling finns markerad i Säve. Omfattning, innehåll 
och eventuell påverkan kommer att utredas i fortsatt planering om det skulle bli 
aktuellt.

Konflikt kan uppstå mellan riksintressena järnväg och naturvård om utred-
ningsområde för ny sträckning av Bohusbanan realiseras. Detta ska uppmärk-
sammas i samband med kommande järnvägsutredning.

Orremossen
Området ingår i Vättlefjälls naturreservat. Inga förändringar som kan påverka 
riksintresset föreslås.

Lärjeåns dalgång
Arbete med naturreservat pågår.

Säveån
Ett nytt verksamhetsområde föreslås vid Fjällbo i anslutning till befintligt. Vida-
re föreslås en kombiterminal vid Sävenäs. Risk för att påtaglig skada på riksin-
tresset uppkommer föreligger i båda fallen. Hur eventuella skador på naturmil-
jön ska undvikas eller minimeras ska utredas och prövas i fortsatt detaljplanering 
och i miljökonsekvensbeskrivningar för projekt och för detaljplan. Se vidare text 
under avsnittet Natura 2000.



Miljöbalkens kapitel 3

Riksintresse för naturvården

Riksintresse för naturvården

Miljöbalken kapitel 3
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Friluftsliv
Göta och Nordre älvs dalgångar
Den norra delen är skyddad genom naturreservat. För den södra delen gäller 
huvudsakligen oförändrad markanvändning, jordbruk. 

Änggårdsbergen, Slottsskogen
Änggårdsbergen är betydelsefullt som närrekreationsområde och skyddat av na-
turreservat. Slottskogen är i översiktsplanen markerat som park med oförandrad 
användning. Riksintresseområdets avgränsning kring Slottskogen behöver stu-
deras i samband med utveckling av närliggande områden.

Delsjöområdet
Området är betydelsefullt som närrekreationsområde och delvis skyddat av na-
turreservat. Diskussion kring utökning av naturreservatet pågår. Riksintresse-
områdets avgränsning behöver diskuteras i samband med detta.

Vättlefjäll
Området är betydelsefullt som närrekreationsområde och skyddat av naturreser-
vat. Delar är av riksintresse för naturvården.

Sandsjöbacka
Området är betydelsefullt som närrekreationsområde och skyddat av naturre-
servat. Det är också Natura 2000-område. Konflikt kan uppkomma mellan rik-
sintresset för friluftsliv och militära intressen, genom att delar av området är 
bullerstört av verksamheten inom skjutfältet.

Styrsö skärgård
Området är delvis skyddat av naturreservat. Strandskydd gäller på de obebyggda 
delarna av öarnas strandområden. Konflikt kan uppkomma mellan riksintresset 
för friluftsliv och militära intressen, genom att stora delar av området kan bli 
bullerstörda av försvarets skjutverksamhet.

Lärjeåns dalgång
Arbete med naturreservat pågår.

Kulturmiljövård
Riksintressen inom stadens bebyggda delar
• 1600-talsstaden, Haga, Stenstaden samt Övre Johanneberg. 
• Gårda
• Landala Egnahem
• Norra Guldheden
• Majorna, Kungsladugård, Sandarna, Klippan, Gamla Älvsborg
• Lindholmen
• Bagaregården
• Västra Torpa

Översiktsplanen föreslår utbyggnad och komplettering i de flesta av stadens be-
byggda delar. Det är därför ofrånkomligt att riksintresset för kulturmiljövård 
kommer att påverkas när ny bebyggelse infogas inom eller i anslutning till om-

* Kommunen anser att avgräns-
ningen av riksintressena Slott-
skogen samt Delsjöområdet 

behöver utredas vidare.



Miljöbalkens kapitel 3

Riksintresse för rörligt friluftsliv

Riksintresse för friluftsliv

Riksintresse för friluftsliv

Miljöbalken kapitel 3

Riksintresse för rörligt friluftsliv 
(miljöbalken kapitel 4)
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råden av kulturhistoriskt värde. Översiktsplanens detaljeringsgrad tillåter dock 
inte att slutsatser kan dras om hur stor påverkan blir eller vilka risker det finns 
för skador på riksintresset. Det är kommunens målsättning att ingen påtaglig 
skada ska uppkomma. I samband med planering och byggande i kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer ska det övervägas om fördjupat kulturhistoriskt underlag be-
höver tas fram och att en miljökonsekvensbeskrivning kan komma att erfordras 
för att klarlägga påverkan på riksintresset.  

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med Länsstyrelsen för bättre beskriv-
ningar av innerstadens riksintresseområden för kulturmiljö (1600-talsstaden, 
Haga, Stenstaden samt Övre Johanneberg). Syftet är att beskrivningarna ska 
kunna utgöra ett bättre stöd i kommande planering.

Änggården, Botaniska trädgården, Slottsskogen
Detaljplan gäller för Änggården och för del av Botaniska trädgården. Natur-
reservat gäller för övriga delar av Botaniska. Diskussion pågår kring skydd av 
Slottskogen genom exempelvis kulturreservat.

Delsjön
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kukturmiljö där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. För delar av området gäller na-
turreservat. 

Nya Varvet
Flera byggnader inom området är byggnadsminnen.

Nya Älvsborg
Utbyggnad av Göteborgs hamn (riksintresse för sjöfart) med föreslagen explo-
atering av Lilla Aspholmen kommer i konflikt med riksintresset för kultur-
minnesvård. Länsstyrelsen har i samband med den tidigare utförda översiktliga 
planeringen för ytterhamnsområdet accepterat att delar av riksintresseområdet 
för kulturmiljövården får tas i anspråk för hamnverksamhet. I fördjupningen av 
översiktsplanen för ytterhamnsområdet anges att ”Ur ett långsiktigt hållbarhets-
perspektiv bedöms att nackdelarna för riksintresset Älvsborgs fästning, med att 
del av den historiska försvarslinjen samt att Lilla Aspholmen och angränsan-
de vattenområden från biotop- och rekreationssynpunkt kommer att övertäck-
as respektive förloras, övervägs av fördelarna för riksintresset Göteborgs hamn 
och den samhällsekonomiska nytta som en utbyggnad i detta läge medför”. De-
taljplanen för området vid Lilla Aspholmen är klar och utbyggnad av den nya 
hamnanläggningen pågår. 

Styrsö skärgård
Delar av området är naturreservat. På Vinga och Känsö finns statliga byggnads-
minnen. För bebyggelsemiljöerna finns detaljplaner. Behov av en översyn av de-
taljplanerna finns för att säkra de kulturhistoriska värdena.

Tumlehed 
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Skydd enligt kulturminneslagen 
gäller för fornlämningsmiljöerna.



Miljöbalkens kapitel 3

Riksintresse för kulturmiljövården

Riksintresse för kulturmiljö- 
vården

Miljöbalken kapitel 3
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Djupedals fornborgar
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Skydd enligt kulturminneslagen. 

Bronsålderssundet
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Områdets västra delar ingår i 
område för Natura 2000 och naturreservat. För övriga delar kan ytterligare skydd 
behövas.

Vättlefjäll-Björsjöås
Del av området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, 
där stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Naturreservat är upprättat.

Öxnäs-Ragnhildsholmen
Området redovisas i översiktsplanen som en särskilt värdefull kulturmiljö, där 
stor restriktivitet ska iakttas mot förändringar. Områdesbestämmelser har upp-
rättats för bebyggelsen. Naturreservat föreslås.

Kommunikationer
Vägar
Befintliga och planerade vägar av riksintresse inom Göteborg:
• E20 (Alingsåsleden) 
• E6 (Kungälvs- och Kungsbackalederna)
• E6.20 (Söder-, Väster-, Hisings- och Norrlederna)
• E6.21 (Lundbyleden)
• E45 (Trollhätteleden samt Göta- och Oscarslederna))
• Rv 40 (Boråsleden)
• Väg 155 (Torslandavägen)
• Väg 158 (Säröleden)
• Tillfarter till Göteborgs hamn (Tankgatan/Ytterhamnsvägen, Oljevägen och 

Emigrantvägen)
• Stadstjänaregatan, Kruthusgatan (upphör när kombiterminalen flyttar)

Översiktsplanen har tagit hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för 
vägar genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna markerats på 
kartan och att kommunikationsstrukturen beskrivits. 

Barriäröverbryggande åtgärder diskuteras vid riksintressena E6, Lundbyleden 
och Västerleden (se vidare fördjupning av översiktsplanen för Centrala staden 
respektive Frölunda Högsbo).

Stadens befolkningstillväxt förväntas leda till ökade transporter, om inte an-
dra åtgärder vidtas som ökar resorna med kollektivtrafik, cykel och till fots. Ökad 
trafik kan försvåra nyttjandet av systemet genom ökad ineffektivitet och till sist 
bristande kapacitet i hela eller delar av trafiksystemet. Staden har i översiktspla-
nen tydligt redovisat mål och strategier för förtätning och utbyggnad av bland 
annat kollektivtrafiklänkar som avser att skapa ett mer transportsnålt samhälle 
där större andel av trafikarbetet kan utföras till fots, med cykel eller med kollek-
tivtrafik. Även järnvägsreservat är utpekade för att möjliggöra för överflyttning 
av passagerare och gods från väg till järnväg. Översiktsplanen har tagit hänsyn 
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till befintliga och planerade sträckningar för vägar genom att redovisa reser-
vat på kartan och genom att beskriva kommunikationsstrukturen. Med detta 
som utgångspunkt bedömer kommunen att översiktsplanen på en övergripande 
nivå varken påtagligt försvårar tillgången till eller utnyttjandet av riksintressanta 
kommunikationsanläggningar.

Kommunikationsintressen påverkas på många sätt vid utveckling av samhäl-
let och när en stad växer. Men det är bara frågan om konkurrens om viss plats 
som hanteras utifrån regler om riksintressen. Om det råder kapacitetsbrist i tra-
fiksystemet kan inte ett riksintresse riskera att skadas eftersom det inte är det-
samma som konkurrens om visst område. Stadens bedömning är att det saknas 
skäl att beakta frågor om kapacitet utifrån miljöbalkens lagregler om riksintres-
se för kommunikationer, dess förarbeten och rättspraxis. Kapacitetsfrågorna i 
transportsystemet måste naturligtvis beaktas i översiktsplanen, men då utanför 
riksintressesystemet och länsstyrelsens ingripandegrunder.

Sommaren 2018 slöt staden och Trafikverket en överenskommelse som syf-
tar till att förbättra vår gemensamma planering. Denna överenskommelse berör 
samverkan samt förhållnings- och arbetssätt avseende stadsutveckling, mobili-
tet och kommunal och statlig infrastruktur. Enligt denna överenskommelse bör 
översiktsplanen och nationella samt regionala planer samverka. Ett antal åtgär-
der beskrivs för att stärka dessa samband. Trafikverket och Göteborgs stad ska 
gemensamt identifiera och planera för åtgärder som stärker kollektivtrafik samt 
möjliggör överflyttning från bil till gång och cykel på statligt, regionalt och lo-
kalt vägnät. Utifrån denna process och dessa åtgärder bedömer Göteborgs stad 
att det finns goda möjligheter att tillsammans med Trafikverket arbeta för en 
fungerande trafiksituation och struktur i Göteborg.

Järnvägar
Befintliga och planerade järnvägar av riksintresse i Göteborg:
• Västlänken, ny planerad sträckning
• Hamnbanan i Göteborg, befintlig bana och utökad korridor
• Kust till kustbanan, Göteborg - Borås, befintlig bana och utökad korridor
• Norge /Vänerbanan med Nordlänken, befintlig bana
• Västra stambanan, befintlig sträckning
• Västkustbanan, befintlig sträckning
• Bohusbanan
• Göteborgs centralstation
• Kombiterminalen i Gullbergsvass (upphör när terminalen flyttar)
• Kville bangård
• Spåranslutningar och kombiterminal i Göteborgs hamn.
• Göteborgs ställverksområde
• Göteborgs verkstad och depå (Olskroken, Fjällbo och Sävenäs)

Översiktsplanen har tagit hänsyn till befintliga och planerade sträckningar för 
järnvägar, genom att reservat med korridorer och zoner runt sträckorna marke-
rats på kartan och att kommunikationsstrukturen beskrivits.

Hamnbanan i Göteborg, befintlig bana och utökad korridor berörs genom att 
diskussion förs om möjligheten att bygga bort barriären (se vidare fördjupning 
för Centrala staden). Genom att lägga in ett utredningsområde kommunikation, 
öppnar översiktsplanen upp för möjligheten att flytta hamnbanans funktion och 
den utökade korridoren till annat läge.

Riksintresse kommunikation

Miljööverdomstolen har genom pröv-
ning av GC-väg Göta älv (MÖD2016-
05-04 i M8396-14) klarlagt att försvå-
rande av riksintresse inte handlar om 
ökad väntetid för transporter, det vill 
säga arealhushållningen omfattar inte 
effektivitet i verksamheten. Däremot 
kan kapacitet ingå i riksintresse hos 
transportanläggningar. Rimligen finns 
det en gräns när väntetid övergår från 
att vara verksamhetens problem med 
effektivitet till att bli kapacitetsbrist 
i riksintressanta systemet. Skillnader 
mellan effektivitet och kapacitet är vik-
tig att förklara för olika anspråk, dels 
för förutsebarhet och rättssäkerhet i 
tillämpningen men också för korrekt 
skydd av riksintressena.

Utdrag ur: Promemoria Riksintresse 
kommunikationer (2016) Peggy Ler-
man, Lagtolken
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Luftfart
Riksintresset för Säve flygplats har utgått. Säve flygfält bibehålls ändå för sam-
hällsnyttig trafik. 

Förbindelserna till Landvetter flygplats förbättras när Götalandsbanan byggs 
ut med station vid flygplatsen. Särskilt stor samhällsnytta uppstår om Göta-
landsbanan dras via Mölndals centrum. 

Göteborgs hamn, ytterhamnen
Riksintresset Göteborgs hamn väster om Älvsborgsbron är betydelsefullt att 
upprätthålla. I översiktsplanen är detta område markerat som industriområde 
(hamn). För området i anslutning till Torsviken pågår fördjupning av översikts-
planen. 

Länsstyrelsen hävdar att Torsviken ingår i riksintresseområdet för sjöfart. 
Torsviken är Natura 2000-område och förberedelser för att inrätta naturreservat 
pågår. Området behövs som en buffert mellan utbyggda områden i Torslanda 
och de industriella verksamheterna i hamnområdet. Det är således inte aktu-
ellt med någon förändrad markanvändning inom överskådlig tid. Det är därför 
kommunens uppfattning att området inte bör utgöra riksintresse för sjöfart. 

Göteborgs hamn, innerhamnen
I översiktsplanen redovisas kajområdena Stigbergskajen, Masthuggskajen och 
Majnabbekajen som framtida utvecklingsområden för staden. Kommunen ifrå-
gasätter därigenom områdenas status att i framtiden utgöra riksintresse för sjö-
farten. Det är av stort regionalt intresse att färjetrafiken kan fortsätta. Problem 
finns dock med luftkvalitet och buller samt hantering av farligt gods. En annan 
lösning för färjeterminalerna bör sökas utan att den grundläggande funktionen 
förändras. 

Göta älvtrafiken
Översiktsplanens strategi om utveckling på ömse sidor om älven för blandad 
stadsbebyggelse innebär att förbättrade förbindelser mellan älvstränderna för 
biltrafik, kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik är nödvändiga. Göteborg be-
höver fler älvförbindelser där man kan passera älven på broar med lägre brohöj-
der. Sjöfarten på Göta älv kan komma att påverkas med fler kopplingar i form 
av broar eller färjor över älven. Broar behöver kopplas ihop med Hisingsbrons 
tekniska system så att de inte påverkar älvtrafiken mer än idag. Det innebär att 
broar inte är öppningsbara under vissa tider.

Djupa och skyddade lägen
Ett område för djupt och skyddat läge för sjöfarten har markerats som riksin-
tresse av Sjöfartsverket. Översiktsplanen föreslår ingen förändrad användning 
här. 

Yrkesfiske
Göteborg, Fiskebäck och Donsö hamnar
Fisket som näring är i stark förändring och den mesta fisken landas på annan 
ort och fraktas med bil till Göteborg. Kommunen anser därför att landnings-
hamnarna Göteborg och Fiskebäck har mist sin betydelse som riksintresse för 
yrkesfiske. I översiktsplanen har kommunen redovisat framtida förändrad mar-

* Kommunen anser att Torsvike-
nområdet inte bör ingå i riksin-
tresseområde för sjöfart. Kom-

munen ifrågasätter även att Göteborgs 
hamn, innerhamnen, utgör riksintresse 
för sjöfart.

* Kommunen anser att hamnarna 
Fiskebäck och Göteborg har mist 
sin betydelse som riksintresse för 

yrkesfiske.
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kanvändning i form av utredningsområde för stadsbebyggelse inom Göteborgs 
hamn och ett utbyggnadsområde för blandad stadsbebyggelse i anslutning till 
Fiskebäcks landningshamn. Kommunen anser att fiskehamnarna är regionala 
intressen och att möjligheten till funktionen landningshamn kan bestå. I dag är 
hamnfunktionen i alla tre hamnarna säkrad i detaljplan. 

Havsområden
Områdena nordväst och sydväst om Vinga utgör delar av större värdefulla 
fångstområden av riksintresse. Översiktsplanen redovisar långsiktigt bevarad 
användning för de havsområden som är riksintresse.

Industriell produktion
Området vid Göteborgs hamn vid utloppet av Göta älv är av riksintresse för 
industriell produktion. Det är ytor för oljeindustri, energihantering, logistik och 
bilindustri, dvs. sådana verksamheter som har behov av närhet till goda hamn-
lägen. Den redovisning av riksintresset för industriell produktion som redovisa-
des i samband med utredningen Riksintresset Göteborgs hamn (Länsstyrelsen 
2009:67)är i dagsläget ofullständig och alltför schematisk för att kunna utgöra 
planeringsunderlag. 

Det är kommunens uppfattning att det främst är områden i anslutning till 
hamnen som bör vara av riksintresse för industriell produktion och att hushåll-
ning sker med områdena så att de långsiktigt bevaras för i första hand verksam-
heter som har behov av hamnkontakt. 

Dricksvattenförsörjning
Havs- och vattenmyndigheten har pekat ut områden och anläggningar av rik-
sintresse för vattenförsörjning utifrån kriterierna; nyttjas av många människor, 
stor kapacitet och god kvalitet, liten risk att påverkas av klimatförändringar samt 
behövs som reserv eller för framtida användning. Havs- och vattenmyndigheten 
bedömer att följande anläggningar i Göteborg bör vara av riksintresse för vat-
tenförsörjning:
• Alelyckan och Lackarebäcks vattenverk med tillhörande anläggningar
• Råvattenintaget Lärjeholm med tillhörande anläggningar
• Överföringstunnel och ledningar
• Delsjöarna med tillhörande anläggningar

Vattentäkterna skyddas genom vattenskyddsområden med särskilda föreskrifter.  
Vid åtgärder i anslutning till överföringstunnel och ledningar ska hänsyn tas till 
dess funktion. 

Totalförsvaret
Riksintressen för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i 
översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och 
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl 
inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommu-
nikations- och underrättelsesystem. 

I Göteborg finns riksintressena Göteborgs skärgårdsskjutfält, Käringsbergets 
hamn och skjutbana, Sisjöns skjutfält och Säve skjutbana. Riksintressena har en 
omgivningspåverkan dels i form av buller, dels i form av hinderfrihet. Redovis-

* Kommunen anser att riksintres-
set för industriell produktion bör 
avgänsas och förtydligas.
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ningen av riksintressena omfattar influensområden. Ett influensområde är ett 
område där åtgärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av 
verksamheten inom riksintresseområdet. Inom influensområdena ska alla plan- 
och lovärenden remitteras till Försvarsmakten. De utpekade bullerkurvornas ut-
bredning saknar i vissa fall aktuellt underlag och kan komma att förändras i 
framtida koncession. Prövning av verksamheten pågår.

I Göteborgs stad finns också ett övrigt influensområde i den västra delen av 
kommunen. Övriga riksintresseområden för totalförsvarets militära del omfattas 
av sekretess. Inom dessa områden ska alla plan-och lovärenden remitteras till 
Försvarsmakten.

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av 
sekretess och inte kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta samrådsområ-
de för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. Det 
innebär att alla ärenden avseende höga objekt ska skickas på remiss till Försvars-
makten.

Förslag till nytt riksintresse - yttre skyddsportar
Göteborgs stad anser att yttre stormbarriärer utgör riksintresse för totalförsvaret, 
den civila delen. Anledningen är att dessa skyddsåtgärder utgår från samhällets 
krisberedskap. 

Tre lägen för skyddsportar har pekats ut i översiktsplanen. Skyddsportar i 
samtliga dessa lägen skyddar statlig infrastruktur, såväl järnväg som väg. Dess-
utom skyddar de andra riksintressen som exempelvis riksintresse kulturhistoria 
och riksintresse yrkesfisket, fiskhamnen. Barriärerna, som skydd mot framtida 
översvämningar, värnar således civilbefolkningen, säkerställer viktiga samhälls-
funktioner samt bidrar till Försvarsmaktens förmåga vid händelse av krig. 

Yttre portar är enligt Göteborgs stads mening av stor nationell vikt, eftersom 
de skyddar fysiska strukturer av mycket stor vikt för nationen som statliga vägar 
och järnvägar. Dessutom skyddar de befolkningen i såväl Göteborg, Kungälv, 
Ale och Lilla Edet från översvämningar.

* Kommunen anser att yttre 
skyddsportat utgör riksintresse 
för totalförvarsvaret.
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HÅLLBARHETS-
BEDÖMNING
Översiktsplanen ska ge en inriktning för hur staden kan ut-
vecklas på ett hållbart sätt. Detta kapitel utgör en samlad håll-
barhetsbedömning och beskriver i vilken utsträckning över-
siktsplanen förväntas medverka till eller motverka en hållbar 
utveckling ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 
Bedömningen utgår från översiktsplanens tidshorisont 2035 
med undantag för de fall där effekter och konsekvenser även 
kan uppkomma i längre tidsperspektiv. 

Enligt 6 kap. 3§ miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning 
genomföras för planer som kan antas medföra betydande mil-
jöpåverkan. Översiktsplanen omfattas av det kravet. Gällande 
översiktsplan representerar nollalternativet i hållbarhetsbe-
dömningen. 
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INLEDNING
Enligt 6 kap. 3§ miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning genomföras för 
planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ekonomiska och so-
ciala konsekvenser ska också beskrivas enligt PBL. Översiktsplanen för staden 
omfattas av det kravet. Göteborgs stad har valt att göra miljöbedömningen till 
en hållbarhetsbedömning. Gällande översiktsplan representerar nollalternativet 
i hållbarhetsbedömningen. 

Metod
Tidigt samråd har hållits med länsstyrelsen om vad som är viktigt för en beskriv-
ning på denna nivå, samt hur denna plans konsekvensbeskrivning förhåller sig 
till pågående fördjupningars konsekvensbeskrivningar, för att undvika dubbel-
skrivningar. Bedömningen är på övergripande nivå.

Ett seminarium vardera för de 3 hållbarhetdimensionerna har hållits. Vid 
dessa tillfällen var såväl akademi, representanter från andra kommuner, fören-
ingar, näringsliv och stadens egna förvaltningar representerade. Syftet var att 
bredda bedömningen och skapa underlag för en kontinuerlig konsekvensbe-
dömning av översiktsplanen under hela processen. För den sociala delen har en 
arbetsgrupp med representanter från stadens förvaltningar arbetat fram under-
laget till seminariet. Ett antal frågeställningar har kristalliserats ut som kommer 
att utgöra underlag för en kontinuerlig konsekvensbedömning under processen.

Konsekvensbeskrivningen är framtagen inom en arbetsgrupp bestående av 
representanter från stadens olika förvaltningar, samt utifrån workshops med 
forskare och andra externa experter inom hållbarhet och tar sin utgångspunkt 
utifrån detta.

Göteborgs stad har låtit barn och unga ge synpunkter på förslaget till över-
siktsplan. Resultatet kommer att kunna studeras under samrådet.

Sammanfattning planförslag
Målbilden för översiktsplanen är hållbar stad – öppen för världen. Planen 
innehåller tre prioriterade strategier: Planera för en nära, sammanhållen och ro-
bust stad.

Översiktsplanen syftar till att skapa en innerstad med hög befolkningstäthet 
och blandat innehåll, att förtäta mellanstaden med nya bostäder, service och ar-
betsplatser särskilt i s.k. tyngdpunkter, samt att skapa en god lokal och regional 
tillgänglighet genom nya och förstärkta transportsamband med fokus på kollek-
tivtrafik. Däremot föreslås en mer restriktiv hållning till ny bebyggelse i yttersta-
den och i kustområden. Utveckling ska ske genom att bygga vidare på befintliga 
strukturer och i huvudsak förtäta i kollektivtrafiknära lägen för att minska den 
negativa klimatpåverkan samt hushålla med naturresurser. Översiktsplanen både 
förutsätter och ger utrymme för en kraftig befolkningsökning (prognos 150 000 
fler invånare 2035 och ytterligare 100 000 invånare till 2050) samt ett stort antal 
arbetstillfällen. Denna utveckling ska ske parallellt som staden måste hantera 
de utmaningar som översvämningsrisker, fortsatt god vattenkvalitet och dagvat-
tenhantering som den kraftiga befolkningsökningen innebär. Andra utmaningar 
som staden står inför är fortsatt ökad segregation och fortsatta ojämlika livsvill-
kor för medborgarna.
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Alternativ
Översiktsplaneförslagets miljökonsekvenser jämförs med gällande översiktsplan 
som utgör nollalternativ och ett jämförelsealternativ - perifer - där fler ytterom-
råden tas i anspråk för exploatering. Nollalternativet innebär också byggnation i 
den befintliga staden, men trycket är något lägre. 

Översiktsplaneförslaget förutsätter kraftig satsning på kollektivtrafik. Väsent-
ligt att denna byggs ut och ges plats i den omfattning som krävs så att inte biltra-
fiken trots beräknad befolkningsökning ökar drastiskt. Även om fossila bränslen 
kommer att fasas ut så att luften blir bättre kommer fortsatt partiklar samt den 
plats som bilen tar i stadsrummet att vara en konsekvens av planen.

Översiktsplaneförslagets skillnader mot gällande översiktsplan är i urval:
• Alternativ till hamnbanan i ett nordligt läge, så att barriären för gällande 

hamnbana förändras. Ny järnvägsförbindelse Borås via Mölndal, dubbelspår 
Bohusbanan i anslutning till det befintliga samt förslag till ny spårbunden 
trafik i sydväst. Nya tyngdpunkter exempelvis i Torslanda – Amhult samt 
Hovås, vilket medför en tydligare flerkärnighet

• Förändringen av flygplatsen vid Säve, med mer verksamhetsytor och mindre 
flygverksamhet

• Förändrade reservat för infrastruktur bland annat utgår ny bro över Lärjeån.
• Behov av nytt avloppsreningsverk i närheten av RYA – verket
• Tydligare inlagt fysiska åtgärder för att möta framtida översvämningar
• Ökad differentiering vad gäller utbyggnadsområden och infrastruktur
• Stadsmässiga stråk
• Linbana
• Fler utpekade parkområden
• Strategier för handel

Även om gällande översiktsplan följs är trenden att förtätningen i den byggda 
staden ökar mer än det var planerat för då gällande översiktsplanen gjordes med 
tillhörande konsekvenser.

Värdering av alternativ
Översiktsplans förslag gentemot alternativa utbyggnader av staden

Förslag till översiktsplan 
Styrka/möjlighet
• Möjlighet till integration genom komplettering med underrepresenterade 

bostäder i centrala staden och mellanstaden.
• Möjlighet till omflyttning i centrala och halvcentrala lägen
• Täthet gynnar gång-, cykel-, och kollektivtrafik
• Begränsad påverkan på natur- och kulturlandskapet
• Möjlighet till expansion i de två nya tyngdpunkterna Hovås – Torslanda/

Amhult
• Stora omställningsområden centralt med goda möjligheter att ”göra rätt från 

början”
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Svaghet/risk
• Dryga kostnader för att bygga tätare i det redan byggda
• Stora trafikinvesteringar till nya tyngdpunkter och i centrala Göteborg 
• Risk för att kollektivtrafikutbyggnad inte hinner möta de nya tyngdpunkter-

nas expansion i Hovås, Amhult/Torslanda
• Möjlighet att bygga friliggande småhus är begränsad
• Saknas möjlighet till komplettering och integration i områden som inte nås 

av god kollektivtrafik
• Annan trafiklösning med silning ger negativa folkhälsoeffekter

Nollalternativ
Styrka/möjlighet
• Bygger i det redan byggda vilket gör att natur-kulturlandskapet inte explo-

ateras

Svaghet/risk
• För liten yta för att möta prognosticerad befolkningsökning leder till än högre 

täthet i den redan byggda staden, eller att översiktsplanen inte respekteras
• Här flyttas inte hamnbanan och stadens tyngdpunkter utvecklas inte på sam-

ma sätt annars bedöms nollalternativet likvärdigt med ny Översiktsplan.
• Här byggs inte knutpunkterna ut på samma sätt som i ny översiktsplan, detta 

riskerar att antalet nya bostäder och verksamheter inte blir lika stort vilket i 
sin tur kan ha negativ effekt på investeringsviljan i Göteborg jämfört med ny 
översiktsplan. Skillnaden bedöms dock marginell.

Jämförelsealternativ Perifer
Styrka/möjlighet
• Stor variation av attraktiva bostadslägen vilket tillfredsställer marknaden
• Större möjlighet att bygga många småhus
• Möjlighet till lokal omflyttning även i ytterområden
• Låg exponering för buller och luftföroreningar i den nya bebyggelsen

Svaghet/risk
• Dålig samordning mellan bebyggelse och trafik
• Stora trafikinvesteringar i alla delar av staden
• Spridd bebyggelse ger mer trafik och ökat bilberoende med dess konsekvenser
• Svårt och dyrt att genomföra god kollektivtrafik
• Stor påverkan på natur- och kulturområden
• Risk för förstärkt ensidighet i bostadsbeståndet
• Dålig hushållning med mark genom att alternativet innebär risk för gles 

struktur
• Försämrad situation i centrala delarna avseende buller och luftföroreningar 

som följd av ökad trafik
• Stor klimatpåverkan via ökade transporter
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SAMMANFATTNING
Hållbarhetsbedömning
Ur regional hållbarhetssynpunkt är Göteborg navet i Västsveriges utveckling. 
Här finns goda kollektivtrafikmöjligheter, täthet och effektiva försörjningssys-
tem. En bedömning ur ett regionalt tillväxtperspektiv är därför att Göteborgs ef-
tersträvade tillväxt är hållbar. Hållbarhetsbedömningens analyser visar är att den 
framtida markanvändningen ger relativt goda förutsättningar för att merparten 
av de som lever och verkar i Göteborg generellt ska kunna leva hälsosamt och 
hållbart. Att bygga vidare på befintliga strukturer och i huvudsak bygga i kollek-
tivtrafiknära lägen är fördelaktigt, bland annat med avseende på minskad negativ 
klimatpåverkan samt hushållningen med naturresurser. Det finns även en risk att 
trycka verksamheter med lägre betalningsförmåga längre ut i staden. Även avgif-
ter i form av bostadshyror kan påverkas, varför en blandning av ny och befintlig 
bebyggelse är värdefullt för att få en blandning av olika befolkningsgrupper.

Översiktsplanen bedöms främja bostadsmarknaden och skapa förutsättning-
ar för lättillgängliga och attraktiva bostäder i funktionsblandade täta områden i 
inner- och mellanstaden med närhet till goda kollektivtrafikförbindelser och ett 
rikt utbud av kultur och mötesplatser. I Göteborg finns begränsade möjligheter 
att bygga småhus i dessa täta områden och ny bebyggelse bör därför planeras i 
första hand som flerfamiljshus. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv skulle 
olika bostadsformer och upplåtelseformer vara positivt för att motverka segre-
gationen. Mer jämlika livsvillkor för göteborgarna är eftersträvansvärt och mer 
hållbart. 

Genom sina strategier och riktlinjer skapar översiktsplanen goda förutsätt-
ningar för företag att etablera sig och utvecklas. Stora och täta befolknings- och 
arbetsplatskoncentrationer ger generellt bra förutsättningar för tillväxt. Planen 
värnar befintlig storindustri, logistik och hamnverksamhet. Nya ytkrävande om-
råden för verksamheter är det begränsat utrymme för. Planen beskriver strategi 
för fortsatt hög attraktivitet för de växande kontorsnäringarna.

Enligt översiktsplanen ska staden växa genom att bygga i det redan bebyggda. 
Det bidrar till en starkare regionkärna vilket är positivt för näringslivets tillväxt. 
Genom detta skapas nya värden för näringslivet vilket innebär att fler platser i 
Göteborg kommer leva upp till näringslivets krav på sammanhang och närmiljö. 
Det ökar i sin tur investeringsviljan. 

Bostadsbebyggelse och viss verksamhetsutveckling kan konkurrera med olika 
näringars behov i den fysiska miljön. För fortsatt god tillväxt inom en bredd av 
branscher och effektiv markhushållning är det viktigt att översiktsplanens in-
riktning följs och att verksamheter lokaliseras efter principen ”rätt verksamhet 
på rätt plats”.

Intressen som samverkar eller inte
Intentionerna i översiktsplanen bedöms sammantaget påverka folkhälsan i posi-
tiv riktning. Det går att utläsa både positiva hälsoeffekter av att bo i en tät stad, 
där invånarna förflyttar sig till fots eller med cykel. Det finns också risker med en 
alltför tät stadsstruktur gällande miljöförhållanden med sämre solvärden, buller-
störningar, försämrad luftkvalitet och ökat slitage på parker och natur. Det är av 
stor vikt att minimera dessa risker för att kunna garantera att invånarna ges häl-
sosamma boendemiljöer. I den fortsatta planeringen bör strategiskt bra belägna 
urbana parker och områden för närrekreation, lek och spontanidrott säkerställas. 
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Plats för förskole- och skolgårdar bör finnas även i den täta staden. Det är vik-
tigt att inte göra avsteg från ramprogram när det gäller dessa funktioner. Genom 
att bl.a. skapa goda kollektivtrafikförbindelser och gång- och cykelvägar skapas 
möjligheter att kunna minska bullerstörningar och förbättra luftkvaliteten då 
bilberoendet minskar.

Översiktsplanen innehåller motstående intressen, vilka måste hanteras i den 
fortsatta planeringen. Efter samrådet till utställningsskedet avses detta analyse-
ras mera.

Socialt samspel och kulturmiljöer
Inriktningen att bygga bort barriärer, skapa nya kopplingar och länka ihop olika 
stadsdelar för att skapa en bättre, tätare och mer sammanhållen stad beskrivs i 
översiktsplanen Planens strategier visar sammantaget på goda förutsättningar 
för ökad integration. För att lyckas fullt ut behöver konkreta åtgärder för fy-
sisk integration säkras i fortsatt detaljplanering. Kommunen kan, genom över-
siktsplanen, inte styra vilka upplåtelseformer eller boendeformer som slutligen 
kommer till stånd, men strävar efter att åstadkomma blandade boende- och 
upplåtelseformer. Det är viktigt att värna det befintliga bostadsbeståndet med 
dess lägre avgifter för boendet än nyproduktion så att invånare med begränsade 
ekonomiska möjligheter ges plats vilket motverkar utträngning av ekonomiskt 
svaga grupper.

Planens intentioner är att skapa tätare, tryggare och mer sammanhållna stads-
delar. Tät och stadsmässig bebyggelse med goda kollektivtrafikförbindelser kan 
underlätta vardagen för kommunens invånare men även öka trygghetskänslan 
inom vissa stadsdelar. Ett ökat utbud av olika typer av offentliga rum och mötes-
platser kan påverka den sociala hållbarheten i en positiv riktning. För att nå god 
effekt bör man utgå från platsens förutsättningar och var människor redan möts. 
Intentionerna i översiktsplanen om utbyggnad av trygga och säkra platser samt 
gång- och cykelvägar är positiva, bland annat ur ett barn- och jämställdhetsper-
spektiv. Små park- och grönytor i den täta strukturen har stor betydelse för lek, 
vardagsmotion och spontana möten. Det är särskilt viktigt att bevara dessa ytor 
för invånare i Göteborgs centrala och täta bebyggelseområden, som har längre 
till de större rekreationsområdena. Investeringar i viktiga samhällsfunktioner i 
alla delar av staden kan möjliggöra mer möten mellan människor.

Med en tätare bebyggelse påverkas Göteborgs kulturmiljöer på olika sätt be-
roende av hur kulturmiljöerna hanteras i kommande detaljplanering. Planens 
intentioner är att i planeringen beakta och behandla kulturmiljöer med respekt 
för stadens historia samt att bevara och tillgängliggöra Göteborgs större sam-
manhängande kulturmiljölandskap. Det är viktigt att möjligheter ges för den 
historiska kontinuiteten och att samspelet med ursprungsmiljön bibehålls och/
eller lyfts fram samtidigt som nya framtida kulturmiljöer skapas.

Blå och gröna strukturer
Staden ska, enligt översiktsplanen växa bland annat genom att bygga i det redan 
bebyggda, vilket skapar förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande och att 
stora sammanhängande naturområden i stort bevaras. Det bedöms medföra risk 
för att mindre områden med naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att i den 
fortsatta planeringen studera varje enskilt utbyggnadsprojekt i både lokal och 
regional skala för att få förståelse för naturområdens betydelse som lokala habitat 



ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING |  HÅLLBARHETSBEDÖMNING152

och länkar i större sammanhang. Annars finns risk att enskilda utbyggnadsom-
råden leder till negativa effekter för biologisk mångfald och ekosystem. Det är 
viktigt att strategierna i översiktsplanens avsnitt blå och grön struktur beaktas. 
Ny bebyggelse vid strategiska noder kan bidra till att skapa goda fysiska kopp-
lingar och stråk inom och mellan stadens olika delar.

Vattendragen i kommunen är idag hårt belastade av föroreningar och nä-
ringsämnen. Förtätning med en ökad andel hårdgjorda ytor, ökad befolkning 
och framtida klimatförändringar riskerar att leda till ytterligare negativ påverkan 
på vattenmiljöerna. Varje utbyggnadsområde, både inom staden och i omkring-
liggande kommuner, leder till ökad avrinning med risk för ökat förorenings-
innehåll och fysisk påverkan på vattendragen. Exempelvis behöver vi öka ande-
len kantzoner längs våra vattendrag och dagvattenhanteringen behöver studeras 
vidare i den fortsatta planeringen både för staden som helhet och i det enskilda 
utbyggnadsområden. Åtgärderna bör hanteras både inom ramen för den kom-
munala planeringen, men också i mellankommunalt vattenvårdssamarbete.

Den täta och blandade bebyggelsestrukturen med korta transportavstånd som 
Översiktsplanen beskriver medför både positiva och negativa konsekvenser ur 
ett klimatperspektiv. Sammantaget bedöms planen möjliggöra lägre utsläpp av 
växthusgaser och lägre energikonsumtion per person genom att det kollektiva 
resandet samt gång och cykel ges en hög prioritet. En negativ aspekt med täta 
strukturer är förlust av närnatur och gröna impediment. Det kan påverka lo-
kalklimatet exempelvis genom ökad översvämningsrisk vid kraftigare regn då 
naturliga infiltrationsytor riskerar att byggas bort. Staden har därför tagit fram 
strukturplaner för översvämningssäkring som visar hur vatten kan hanteras på 
ytan i kombination med öppningar i en framtida förhöjd älvkant. På lång sikt är 
strategin att bygga yttre portar mot framtida ökade nivåer i havet, vilket planen 
visar.

Alternativ till planförslaget
Skillnaderna mellan nu gällande översiktsplan och den nya översiktsplanen be-
döms vara små. Nya tyngdpunkter har tillkommit exempelvis i Brottkärr res-
pektive Torslanda – Amhult, Säve flygplats är inte längre av riksintresse varför 
förändringar kommer att ske här, trafikreservat har förändrats samt åtgärder för 
att möta översvämningsrisker är tydligare.

HÅLLBARHET
Konsekvensbeskrivningen av föreslagen översiktsplan för Göteborgs stad om-
fattar såväl miljöfaktorer som social och ekonomiska faktorer. Konsekvensbe-
skrivningen utgår således från en helhetssyn på hållbarhet och resultatet avses 
därmed ge en övergripande bild av översiktsplanens påverkan i riktning för en 
hållbar utveckling av Göteborgs stad. I begreppet hållbarhet sätter vi, liksom i 
Göteborgs stads program för jämlik stad 2018 – 2026, miljön som ramen, eko-
nomin som medlet och den sociala hållbarheten som målet.

Sammantaget bedöms översiktsplanen ge förutsättningar för en rad positiva 
effekter med avseende på hållbarhet. Förtätning och utveckling av tydliga knut-
punkter innebär kortare avstånd mellan bostäder och målpunkter som ger bättre 
underlag för kollektivtrafiken och möjligheter till fler transporter till fots och 
med cykel. Detta minskar transportbehovet med bil vilket ger mindre utsläpp 
av luftföroreningar och därmed bättre luftkvalitet, samt minskade utsläpp av 
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växthusgaser. Översiktsplanens inriktning ger förutsättningar för en kraftigt för-
bättrad kollektivtrafik och ökning av gång- och cykeltrafiken vilket ökar resmöj-
ligheterna för dem som saknar bil och bidrar därmed till ökad tillgänglighet 
och minskar miljöpåverkan. Men för att miljöpåverkan från trafiken åtminsto-
ne initialt inte ska öka måste satsningarna på kollektivtrafik ske parallellt med 
bebyggelseförtätningen. När staden länkas samman med effektiv kollektivtrafik 
och andra hållbara sätt att resa, såsom pendelcykelstråk, så kan människor i hela 
staden få jämlik tillgång till de ”sällanresurser” som inte kan finnas överallt i hela 
staden.

Fler möten mellan människor skapar ett dynamiskt samhälle som ger förut-
sättningar för företag att erbjuda handel och service av god kvalitet. Översikts-
planen förordar olika upplåtelseformer och prisklasser för nya bostäder vilket 
kan motverka segregation. En funktionsblandning skapar också mer trygghet 
i och med att platser är befolkade i större utsträckning. Genom att förtäta och 
bygga yteffektivt kan befintlig infrastruktur samt tekniska system utnyttjas bätt-
re. En aspekt att vara vaksam för är när tröskelinvesteringar i den tekniska infra-
strukturen träder in.

Miljömässig hållbarhet
Hållbarhet ur miljösynpunkt utgår från att vi löser miljöproblem nu för att de 
inte ska lämnas över till nästa generation. Beskrivningen är därför värderad gent-
emot, miljömålen och miljökvalitetsnormer. Risk för betydande miljöpåverkan, 
hur stadsstrukturen stödjer eller motverkar en hållbar livsstil, påverkan på natur 
och kulturmiljöer och robustheten i samhället beskrivs också.

Social hållbarhet 
Social hållbarhet handlar om hur resurser, såväl ekonomiska som sociala, kultu-
rella och politiska, fördelas mellan människor i samhället, nu och för komman-
de generationer. Ett socialt hållbart samhälle har också förmåga att gemensamt 
hantera och ta ansvar for förändring och kriser. Det är en kapacitet som är bero-
ende av människors medborgaranda och deras tillit till varandra och kan också 
beskrivas som civilsamhällets kapacitet. Planering kan skapa förutsättningar i 
form av mötesplatser där människor träffas och samspel kan uppstå. I ett soci-
alt hållbart samhälle har människor tillräcklig makt över sina liv för att kunna 
påverka samhällsutveckling i en önskvärd riktning. Social hållbarhet är inte ett 
statiskt tillstånd, utan snarare en ständigt pågående process där samhällsplane-
ring kan spela en viktig roll. 

En socialt hållbar livsmiljö
Grundläggande förutsättningar för en socialt hållbar livsmiljö är bland annat en 
passande och ekonomiskt överkomlig bostad, en välgestaltad, omhändertagen 
och välfungerande närmiljö, tillgång till stadens resurser i form av bland annat 
trygga offentliga rum, arbetsplatser, skolor och förskolor, kollektivtrafik, parker 
och grönytor, rekreation, kultur, idrott och kommersiell service.

Ekonomisk hållbarhet
Ekonomiska hållbarhet handlar om en ekonomisk utveckling som inte medför 
negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Ambitionen 
är att hushålla långsiktigt med resurser, leva på avkastningen av jordens resurser 
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inte förbruka dem. Beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna är inriktad 
på övergripande samhällsekonomiska effekter utifrån attraktivitet, arbete, trans-
porter och bostäder. Avsnittet avslutas med kommunalekonomiska aspekter. 

Intressen som samspelar eller motverkar
Översiktsplanen innehåller intressen som motverkar eller samverkar med var-
andra. Tydlighet i översiktsplanens val bör göras så att förslaget blir transparant 
och ger ett bra underlag för politiska ställningstaganden. En intressant kategori 
är intressen där det på översiktlig nivå inte går att avgöra om de samverkar eller 
motverkar. Det bör observeras i kommande skeden hur det utformas såsom ex-
empelvis program och detaljplaner.

Exempel på motstående intressen är bebyggelse, gestaltning och kulturmiljö 
gentemot infrastruktur. Tyngre infrastruktur innebär skyddszoner som påverkar 
bebyggelsens placering och innebär barriäreffekter mellan områden. Exempel 
på samverkande intressen är bebyggelse, gestaltning och kulturmiljö gentemot 
god livsmiljö. Exempel på där det i detta skede inte går att avgöra är nära och 
blandad stad gentemot blågrön struktur. Risk finns för alltför hög täthet så att 
exempelvis utrymme för ekosystemtjänster byggs bort.

Dessa resonemang kommer att fördjupas efter samrådet i utställningshand-
lingen. Generellt i visionen om en grön, tät och blandad stad finns inbyggda 
målkonflikter.

MILJÖKONSEKVENSER
Utgångspunkter
Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en strategisk miljöbedömning genomföras för 
planer som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Översiktsplanen för 
staden omfattas av det kravet. Göteborgs stad har valt att utvidga miljöbedöm-
ningen till en hållbarhetsbedömning i tre dimensioner. 

Arbetet med miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning har skett i 
enlighet med Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Miljökonsekvensbeskriv-
ningens innehåll svarar mot de åtta punkterna i Miljöbalkens 6 kap. 11§. 

 
MKN Vatten
Sjöar och vattendrag
Den ekologiska och kemiska situationen i stadens vattendrag är idag tydligt på-
verkad av befintlig markanvändning i form av exempelvis verksamhetsområden, 
bebyggelse och infrastruktur. 

De stora problemen för stadens vattendrag ur markanvändningssynpunkt är 
påverkan via kemisk och näringsämnesbelastning från dagvatten, utläckage av 
föroreningar från förorenad mark och grundvatten samt stadens fysiska påver-
kan genom exempelvis ianspråktagande av kantzoner, uträtningar mm. 

Situationen är liknande för stadens sjöar som ingår i normregleringen även 
om den fysiska påverkan där är ett betydligt mindre problem.

Översiktsplanens övergripande inriktning med utveckling inom innerstaden 
och mellanstaden med fokus på utpekade tyngdpunkter kan, om det utförs på 
fel sätt innebära en konflikt med möjligheterna att nå normerna om ytterligare 
påverkan på vattendragen blir följden. Det är ju också i de mer centrala delarna 
av staden som påverkan från staden, både via avrinnande dagvatten och fysisk 
påverkan är som störst. En omställning av centrala och redan ianspråktagna om-
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råden innebär dock samtidigt att möjligheten att vidta förbättrande åtgärder 
ökar jämfört med om markanvändningen förblir oförändrad. 

Det är dock osannolikt att centralt placerade områden kommer att kunna bi-
dra på samma sätt avseende förbättrande åtgärder som andra områden, då bris-
ten på och konkurrensen om utrymme är stor. Detta kan exempelvis gälla åtgär-
der som kantzoner och rening av näringsämnen. Alternativet att istället placera 
bebyggelsen i andra områden mer perifert bedöms dock även det ge negativa 
konsekvenser i form av ökade utsläpp från trafik, att mark som idag är naturlig 
blir hårdgjord osv samtidigt som dagens markanvändning i vattendragens när-
område i stadsmiljön kvarstår och inte alls förbättras. 

Den sammantagna bedömningen är därför att översiktsplanens inriktningar, 
inklusive tematiska inriktningar för vatten och blå-gröna stråk, samt förslag på 
markanvändning möjliggör och stödjer arbetet med att klara miljökvalitetsnor-
merna. Påverkan på normerna är således positiv. 

Hur MKN vatten ska hanteras i planeringen avses behandlas inom ramen för 
en riktlinje som i skrivande stund är under arbete. 

Kustvatten
Situationen i stadens kustvatten är även den relativt dålig. Kustvattnens kvalitet 
kan antas påverkas av antingen mänsklig aktivitet direkt i eller i anslutning till 
vattenförekomsten eller indirekt genom påverkan via avrinning från stadens yt-
vattenförekomster. Genom förbättrande åtgärder för vattendragen, enligt ovan, 
kommer även kustvattnen påverkas positivt. Översiktsplanen är dessutom res-
triktiv vad gäller markanvändningen i kustzonen. 

Sammantaget bedöms därför översiktsplanen möjliggöra och stödja arbetet 
för en bättre status i kustvattnen. 

Grundvatten
Stadens grundvattenförekomster har samtliga god status avseende såväl kemisk 
status som kvantitet. Översiktsplanens inriktning bedöms inte påverka denna 
situation negativt. Snarare innebär föreslagen markanvändning och tematiska 
inriktningar en minskad risk för läckage via dagvatten eller förorenad mark till 
de aktuella grundvattenförekomsterna. 

MKN för fisk- och musselvatten
Risk finns för sämre kvalitet genom kraftigt ökad trafik, där vägdagvatten rinner 
ut i havet. Påverkan är dock relativt liten.

De vattendrag som omfattas av dessa normer är i huvudsak Göta Älv och 
Säveån. Påverkan på denna norm liknar och följer det som tas upp för ytvatten 
ovan. Risk finns för negativ påverkan, framförallt genom stadsutvecklingen längs 
med Göta Älv. Den planerade omställningen och utvecklingen längs med älven 
möjliggör samtidigt förbättrande åtgärder och kommer innebära lägre förore-
ningsbelastning via dagvatten och mindre utläckage från förorenade områden 
(som saneras).

MKN för luft
Idag överskrids normen för kvävedioxid medan normen för partiklar klaras. 
Överskridande gäller särskilt utefter trafikleder. Med framtida fossilfria bräns-
len och allmänt renare fordon kommer problemet med kvävedioxid att minska 



ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING |  HÅLLBARHETSBEDÖMNING156

men inte nödvändigtvis partiklar då dessa inte härrör från motorns förbränning.  
Eftersom normerna för kvävedioxid överskrids har Länsstyrelsen tagit fram ett 
åtgärdsprogram avseende kvävedioxid som gäller för regionen och som, om det 
genomförs, kommer minska halterna ytterligare. 

Bedömningen är att den gällande inriktningen i översiktsplanens geografiska 
inriktningar med utveckling främst inom innerstaden och mellanstaden samt i 
utpekade tyngdpunkter bedöms stödja arbetet med att klara miljökvalitetsnor-
merna då det är denna stadsutveckling som kan anses ge minst tillkommande 
trafik. 

För hantering av luftkvalitet i detaljplaneringen har staden tagit fram en rikt-
linje som klargör hur normerna ska klaras i enskilda detaljplaner och säkerställer 
att acceptabla boendemiljöer skapas.

MKN buller
Översiktsplanen satsar primärt på att bygga i den redan bebyggda staden. Det 
medför blad annat att byggnation kan hamna nära leder med tät trafik som al-
strar buller. Eftersom MKN ska iakttas och kommunen har en kommunal till-
lämpning av riktvärden för trafikbuller förutsätts det att planering utförs på ett 
sådant sätt att betydande miljöpåverkan undviks. 

Bedömningen är att den gällande inriktningen i översiktsplanens geografiska 
inriktningar med utveckling främst inom innerstaden och mellanstaden samt i 
utpekade tyngdpunkter bedöms stödja arbetet med att klara miljökvalitetsnor-
merna då det är denna stadsutveckling som kan anses ge minst tillkommande 
trafik.

För hanteringen av trafikbullerfrågan i detaljplaneringen har stadens tagit 
fram en vägledning som klargör hur stadens ska arbeta med frågan i enskilda 
planprojekt och säkerställer att acceptabla boendemiljöer skapas. 

Allmän beskrivning av miljökonsekvenser
I detta avsnitt beskrivs hur planeringen kan stödja en hållbar livsstil utifrån per-
spektiven stadsstruktur, natur- och kulturvärden samt robustheten i samhället.

Stadsstruktur
Översiktsplanens intention är att stödja den gå-, cykel-, och kollektivtrafikfräm-
jande staden. Den täta staden enligt översiktsplanen ger underlag för detta. En 
förutsättning för detta är att kapacitetsproblem i de centrala delarna av Göte-
borg löses. Det är viktigt här att prioritera mellan olika trafikslag, eftersom ut-
rymmet är begränsat. Jämfört med nollalternativet pekas fler nya tyngdpunkter 
ut. För att intentionen ska kvarstå kräver dessa punkter matning med god kol-
lektivtrafik. Alternativet perifer medför en ökning av trafik med egen bil med 
dess konsekvenser. Dessutom medför detta alternativa svårigheter med annan 
kommunal service, som hemtjänst skola och barnomsorg och i vissa fall dyra in-
frastruktursatsningar i form av vatten och avlopp, gatu- och vägutbyggnad mm.

Natur och kulturmiljövärden
Översiktsplanen kan innebära att Natura 2000 i Säveån påverkas genom nya 
broförbindelser över ån. Det får klaras ut i senare miljöprövningar i anslutning 
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till projekten hur de utföres för att de ska kunna bli förenliga med bevarande-
intresset. Yttre portar mot havet innebär för Nordre älv en påverkan på Natura 
2000. I utförd förstudie som gjorts visas att den är väldigt lokal påverkan, samti-
digt som uppströms strandängar skyddas och bibehålls.

Översiktsplanen har arbetat in valda delar av grönstrategin, följs dessa rekom-
mendationer kommer en godtagbar rekreationsmiljö att kunna skapas även i den 
förtätade staden. Däremot finns risk för att mindre områden med stadsgrönska 
bebyggs. Jämförelsealternativet innehåller inga skydd mot havet samt broförslag 
över Lärjeån. Det senare är borttaget vilket är positivt ur natursynpunkt. Alter-
nativ perifer innebär intrång i kultur-  naturområden i ytterkanten av staden. 
Det finns risk för att dessa områdens stora kvaliteter som relativt orörda områ-
den exploateras och värdena går förlorade.

Genom listning av framtida naturreservat ges förutsättningar för att mer na-
tur skyddas vilket är positivt.

Robusthet
Oväntade händelser kan medföra en oväntad utveckling. Flyktingkris, klimat-
kris, ändrade räntor och energipriser kan få oanade effekter för stadsutveckling-
en. Översiktsplanen bör därför vara tillräckligt flexibel och robust mot sådana 
händelser. Skillnaden mot jämförelsealternativet är relativt liten, frånsett att vi är 
mer detaljerade vad gäller förväntade scenarier för att möta framtida översväm-
ningsrisker. Jämförelsealternativet med sin mer glesa struktur är mindre robust 
mot ett förändrat prisläge.

Betydande miljöpåverkan och minimerande åtgärder
Väg
Utbyggnad av väg kan innebära betydande miljöpåverkan och då krävs en miljö-
konsekvensbeskrivning enligt miljöbalken. Vägprojekt som kan påverka Natura 
2000-områden innebär alltid betydande miljöpåverkan. Dit hör exempelvis in-
frastrukturprojekt i anslutning till Torsviken. Natura 2000-områden har utpeka-
de värdefulla naturtyper och arter som ska bevaras långsiktigt. Vägutbyggnad i 
områdena kan medföra att värdefulla naturtyper reduceras, vattenkvaliteten på-
verkas negativt och att rara arter missgynnas. Verksamheter kan inte tillåtas om 
de skadar de utpekade naturtyperna eller innebär en betydande störning för ar-
terna. Regeringen kan i vissa fall ändå pröva tillåtligheten om projektet har stort 
allmänt intresse. I så falls krävs omfattande kompensationsåtgärder. Även värde-
full kulturmiljö, bebyggelse och landskap kan påverkas negativt. Ökad vägtrafik 
innebär i sig också en ökad miljöbelastning i form av utsläpp av växthusgaser, 
hälsoskadliga luftföroreningar, ökade ljudnivåer och barriäreffekter.

De minimerande åtgärder som kan bli aktuella beror på projektets art, men 
omfattande försiktighetsåtgärder kommer att krävas för att motverka skada på 
utpekade arter och livsmiljöer i Natura 2000-områden eftersom de utpekade 
arterna och livsmiljöerna har ett så starkt skydd. För naturvärden kan det handla 
om alternativa lägen, fördröjning och rening av dagvatten och andra tekniska 
lösningar som till exempel skydd mot vattengrumling under byggtiden. En mi-
nimerande åtgärd generellt är den genomgående satsningen på kollektivtrafik.

Positivt ur natursynpunkt är att utredningsområdet för väg tvärs Lärjeån mel-
lan Kortedala och Linnarhult är borttaget ur förslaget till ny översiktsplan.



ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG - SAMRÅDSHANDLING |  HÅLLBARHETSBEDÖMNING158

Järnväg
Utbyggnad av järnväg innebär alltid betydande miljöpåverkan och en miljökon-
sekvensbeskrivning skall upprättas. Trafikverket är ansvarig för detta. De förslag 
som finns kan negativt påverka olika bebyggda miljöer med bostäder och kultur-
miljöer, mer eller mindre orörda naturmiljöer och vattenområden. Förutom att 
markanvändningen ändras kan buller och vibrationsförhållanden antingen öka 
eller minska, beroende på åtgärder. Totalt sett innebär en ökad andel järnvägstra-
fik mindre luftföroreningar och miljöbelastning. En flytt av hamnbanan i ett mer 
perifert läge samtidigt med omdisponering av befintlig hamnbana medför att 
järnvägsbarriären på Norra Älvstranden minimeras och kontakten med stranden 
från centrala delar av Hisingen blir bättre.

Exempel på minimerande åtgärder som kan bli aktuella är att skärma av buller, 
minimera vibrationer och att vidta särskilda försiktighetsåtgärder vid byggande 
vid vattenmiljöer, känsliga kultur- och naturmiljöer och vid risk för grundvatten-
sänkningar vid tunnelbyggen

Översvämnings- och skredrisk
Förändrat klimat med stigande havsytenivå, intensiv nederbörd och översväm-
ning av vattendrag kan innebära både akut och långsiktig betydande påverkan på 
mark och vatten, byggnader, vägar och ledningar. Bebyggelse och infrastruktur i 
låglänt terräng kan få återkommande vattenskador om inte åtgärder vidtas (gäl-
ler både nya och befintliga anläggningar) och det finns också risk för att viktiga 
samhällsfunktioner som transporter, el-, vatten- och avloppsförsörjning skadas. 
Kommunen har studerat risker och minimerande åtgärder i anslutning till ett 
tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar översvämningsrisk.

För skredrisker finns numera ett bra digitalt underlag i den inventering som 
staden genomfört.

Vatten och avlopp
En konsekvens av en kraftig satsning på redan byggda områden i staden kan 
vara att vatten-, avlopps- och dagvattensystemen måste dimensioneras upp. I 
skrivande stund vet vi inte när tak nås. GRYAB har varslat om att ett nytt läge 
för avloppsreningsverk kan bli aktuellt. Ett särskilt problem är dricksvattenför-
sörjningens beroende av vattenkvaliteten i Göta Älv, som kan påverkas av höga 
vattentemperaturer, översvämningar och skred. I vattenverket Lackarebäck har 
därför ett särskilt polersteg inrättats och Alelyckan har ett polersteg i form av 
ett UV-filter. Med ett stigande hav kan det på lång sikt vara aktuellt att flytta 
vattenintaget norrut för att minska risken för saltvatteninträngning.

Exempel på minimerande åtgärder är omhändertagande av lokalt dagvatten 
där så är möjligt, tätning av befintliga avloppsrör, eventuell utvidgning av vatten-
skyddsområdet, intensifierat arbete med reservvattentäkt. Se även minimerande 
åtgärder under rubrik Översvämningsrisk.
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Verksamhetsområden
Hamnens expansion västerut över Risholmen innebär påverkan på Natura 
2000-området Torsviken varför en särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver 
upprättas när det blir aktuellt. Motsvarande gäller även för utveckling av pro-
cessindustri i hamnen. Även andra industriområden kan beröras av begreppet 
betydande miljöpåverkan och därmed behöva ha särskild miljökonsekvensbe-
skrivning. En lång rad av olika miljöaspekter behöver behandlas. För Natura 
2000-området Torsviken särskilt fågellivet, men även andra naturvärden, vatten-
förhållanden och landskapsbild.

Ytterligare minimerande åtgärder kommer att vara nödvändiga och får be-
handlas i sitt sammanhang. Minimerande åtgärder beskrivs också i avsnittet om 
Miljökvalitetsmål och hur de beaktas.

Bostadsområden
Bostadsbebyggelse i centrala lägen och vid trafikleder med höga luftförorenings-
halter och trafikbullernivåer kan innebära betydande miljöpåverkan. Men efter-
som miljökvalitetsnormer ska iakttas och kommunen har kommunala riktlinjer 
om riktvärden för trafikbuller och miljökvalitetsnormer för luftkvalitet i plane-
ringen, så förutsätts det att planering sker på så sätt att betydande miljöpåverkan 
undviks.

Miljökvalitetsmål och hur de beaktats
I tabellen på följande sidor redovisas de lokala miljökvalitetsmålen, deras rele-
vans i förhållande till översiktsplan, hur de beaktas/påverkas i översiktsplan samt 
hur målen kan motverkas. Någon närmare beskrivning av miljökvalitetsmålens 
innehåll görs inte, endast de väsentligaste delarna i sammanhanget behandlas.

Uppföljning och övervakning
Uppföljning av miljöpåverkan sker i kommunens årliga analys. För specifika pro-
jekt med miljöpåverkan sker även uppföljning i anslutning till respektive miljö-
konsekvensbeskrivning av projektet. Exempel på arbeten och sammanställningar 
som kan användas är
• Den årliga miljörapporten som beskriver miljötillståndet i Göteborgs Stad
• Statistisk årsbok för Göteborg
• Kommunens olika uppföljningssystem
• Uppföljning som hör till detaljplaner och fördjupade översiktsplaner som kan

antas ha betydande miljöpåverkan
• Översiktsplanens årliga uppföljning.



Begränsad klimatpåverkan

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig idag, Stor på sikt

Målen beaktas/påverkas genom • Förtäta och komplettera staden i goda kollektivtrafiklägen, prioritera kollektivtrafik och cykel.
Tät och blandad bebyggelse inom korta avstånd gör det lättare att gå och cykla. (Minskar trans-
portbehovet, underlättar miljöapassade och resurssnåla transporter och ger mindre växthusga-
sutsläpp).

• Regionförstoringen baseras på järnväg.
• Bygg energisnålt och med förnyelsebara energisystem. Förtäta staden - ökar möjligheten att

använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme.
• Biobränsle kan få plats (minskar växthusgas-utsläppen).

Målen kan motverkas genom • Tillväxt av befolkning och ekonomi som innebär fler transporter och ökad energi-användning
både lokalt och totalt.

• Ingen prioritering av trafikslag.
• Stora exploateringar i perifera områden med dålig försörjning av kollektivtrafik.

Frisk luft

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • 

• 
• 
• 
• 

Förtäta och komplettera staden i goda kollektivtrafiklägen, prioritera kollektivtrafik och cykel. 
Tät och blandad bebyggelse inom korta avstånd gör det lättare att gå och cykla. (Minskar trans
portbehovet, underlättar miljöanpassade och resurssnåla transporter och ger mindre utsläpp av
hälsofarliga kväveoxider och partiklar.)
Förtäta staden - ökar möjligheten att använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla.
Miljökvalitetsnormer för luft ska iakttas.
Förtätning färre bilar ger lägre utsläpp.
Inte bygga där det är sämst förrän situationen blivit bättre.

-
 

Målen kan motverkas genom • Tillväxt av befolkning och ekonomi som innebär fler transporter och ökad energi-användning
både lokalt och totalt.
Allt fler människor bor och vistas i centrala områden och utmed trafikleder där luftkvaliteten är
sämre, gäller på kort sikt.

• 

Bara naturlig försurning

Relevans i förhållande till ÖP Liten

Målen beaktas/påverkas genom • Förtäta och komplettera staden i goda kollektivtrafiklägen, prioritera kollektivtrafik och cykel.
Tät och blandad bebyggelse inom korta avstånd gör det lättare att gå och cykla. (Minskar trans-
portbehovet, underlättar miljöanpassade och resurssnåla transporter och ger mindre växthus-
gas-utsläpp).

• Regionförstorningen baseras på järnväg.
• Bygg energisnålt och med förnyelsebara energisystem. Förtäta staden (ökar möjligheten att

använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme).

Målen kan motverkas genom

Giftfri miljö

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom •
• 

Förtäta staden - innebär ofta byggande på förorenad mark som då undersöks och hanteras.
Bygg miljöanpassat med sunda och säkra material..

Målen kan motverkas genom • Utbyggnad perifert leder till att centrala förorenade områden ej grävs bort.

Säker strålmiljö

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • Rekommendationer för avstånd mellan bebyggelse och kraftledningar.

Målen kan motverkas genom



Ingen övergödning

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • Regler/rekommendationer/riktlinjer om skyddszon till vattendrag.
• Hantering av dagvatten enligt policy och handbok.
• Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.
• Utveckling av nya tekniker för rening av näringsämnen

Målen kan motverkas genom • Ökad trafikbelastning.
• Tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering avsätts inte

Grundvatten av god kvalitet

Relevans i förhållande till ÖP Liten

Målen beaktas/påverkas genom Se levande sjöar och vattendrag.

Målen kan motverkas genom Se levande sjöar och vattendrag.

Levande sjöar och vattendrag

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • Mål och strategier för robust samhälle – innebär möjlighet att säkerställa värdefulla natur- och
kulturområden utmed skred- och översvämningshotade vattendrag, innebär ökat skydd för stör-
ningar i Göta älv och övriga vattendrag samt innebär skyddszoner vid jordbruksmark och rening
av dagvatten.

• Naturreservat ska bildas.
• Regler/rekommendationer/riktlinjer om hantering av MKN vatten i planeringen.
• Hantering av dagvatten enligt policy och handbok.
• Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.
• Inriktningar om blå och gröna stråk

Målen kan motverkas genom • Skredförebyggande åtgärder.
• Blågröna stråk skapas ej.

Hav i balans och levande kust och skärgård

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom • Mål och strategier för kusten om god tillgänglighet med bevarade natur- och kulturvärden.
• Naturreservat föreslås i kustzon.
• Vattenkvaliteten värnas.
• Hänvisning till kompensation genom balansering.
• Mål och strategier om att bygga säkert med hänsyn till risk för skred och översvämningar bör

innebära större möjlighet att säkerställa värdefulla natur- och kulturområden vid havet.
• Miljökvalitetsnormer för musselvatten ska iakttas.
• Restriktiv hållning till exploatering vid kusten.
• Dagvattenhantering.

Målen kan motverkas genom • Ny bebyggelse, infrastruktur och utveckling av småbåtshamnar som kan påverka havsmiljön
negativt.

• Kvaliteten i vattendragen höjs inte..

Myllrande våtmark

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom Mål och strategier för Kulturmiljö och Blå och grön struktur innebär att särskilt värdefulla och oer-
sättliga natur-, kultur- och landskapsbildsvärden ska bevaras och skyddas.
Naturreservat ska bildas 
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.

Målen kan motverkas genom • Framtida bebyggelseområden främst på nordvästra Hisingen, Gatersered och öster om Torslan-
da



Levande skogar

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom Stora skogsområden markeras med särskilt stora värden för natur- och friluftsliv, landskapsbild kul-
turvård samt naturvård.
Naturreservat ska bildas. 
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.
Det behövs en värdering av skogsmarken utifrån såväl bruknings-, upplevelse-, kretsloppsvärden 
som biologisk mångfald.

Målen kan motverkas genom Framtida bebyggels- och vägprojekt bl a i Kärra, utefter Gråbovägen och i utkanten av mellanstaden.

Ett rikt odlingslandskap

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom Odlingslandskapets betydelse för kulturmiljön, biologisk mångfald, naturresurser och ekosys-
tem-tjänster markeras på karta under värden och hänsyn.
Naturreservat ska bildas.
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.

Målen kan motverkas genom Framtida bebyggelse- och vägprojekt i bl a Kärra, Säve, utefter Gråbovägen, Torslanda och södra 
Askim.

God bebyggd miljö

Relevans i förhållande till ÖP Stor

Målen beaktas/påverkas genom Kollektivtrafik, gång och cykel för minskat transportbehov och främja miljöanpassade och resurssnå-
la transporter, bevara kulturhistoriska värden och grönområden samt bygga energieffektivt och ge 
utrymme för förnyelsebara energikällor.
Förtäta staden – ökar möjligheten att använda fjärrvärme/spillvärme/fjärrkyla/spillvärme.
Bygg miljöanpassat med sunda och säkra material.
Mark avsätts på olika sätt för tätortsnära rekreation. Blå och gröna stråk värnas och utvecklas, natur-
reservat ska bildas och inriktnignar/rekommendationer för att säkra tillgång till grönytor i bebyggd 
miljö följer grönstrategin.
Hänvisning till Göteborgs Stads tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering och byggande 
av bostäder.
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och användss.

Målen kan motverkas genom Allt fler människor bor och vistas i centrala områden och utmed trafikleder där bullernivån är högre.
Andelen hårdgjord yta ökar.

Ett rikt växt- och djurliv

Relevans i förhållande till ÖP Måttlig

Målen beaktas/påverkas genom Mål och strategier för det blå och gröna - innebär särskilt värdefulla och oersättliga natur ska be-
varas och innebär sammanhängande grön- och bevarandeområden eftersträvas bl a för biologisk 
mångfald.
Naturreservat ska bildas.
Metoder för kompensationsåtgärder utvecklas och används.
Strategier och inriktningar för att bevara och utveckla ekosystemtjänster.

Målen kan motverkas genom Vissa föreslagna väg- och bebyggelseprojekt som t ex Öckerö-leden, vägförbindelser i Kärra, bebyg-
gelse i Kärra, Säve, Västra Torslanda och Gatersered.
Ökad tillgänglighet till vissa natur-områden kan innebära hot mot naturvärden, t ex fågelliv, om inte 
styrning av besökare och fritidsverksamheter sker.
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SOCIALA KONSEKVENSER
Utgångspunkter
FN har antagit globala mål och en agenda för att nå ekonomisk, socialt och 
miljömässig hållbar utveckling. Världens länder ska fram till år 2030 gå mot 
en hållbar, rättvis och jämlik framtid utan fattigdom och hunger där våra stä-
der ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. I den statliga 
strategin Strategi för Levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling 
beskrivs att ”den fysiska miljöns utformning kan bidra till att minska segregation och 
öka den sociala sammanhållningen”. I den nya arkitekturpolitiken Gestaltad livs-
miljö formuleras att ”Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt 
och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges 
goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön”. Göte-
borgs stads program för ett jämlikt Göteborg har målet, likvärdiga livsvillkor och 
förutsättningar för hälsa mellan göteborgare. Kopplingen till hälsa är central, 
eftersom kunskapsläget pekar på att det inte går att uppnå hållbarhet om hälsan 
är ojämlikt fördelad i ett samhälle. Programmet har tagit fram fem strategier för 
socialt hållbar stadsutveckling; öka delaktighet och inflytande i stadsutveckling-
en, skapa förutsättningar för en fungerande närmiljö, minska boendesegregation, 
öka tillgången till bostäder, skapa förutsättningar för jämlik tillgång till stadens 
resurser. 

Ur ett socialt perspektiv har ett antal utmaningar identifierats som Göteborg 
och som översiktsplanen behöver möta. Bedömningen av översiktsplanens so-
ciala konsekvenser utgår från dessa utmaningar som beskrivs under rubrikerna: 
Passande bostäder, sammanhållen stad, väl gestaltade livsmiljöer och tillgång till sam-
hällsservice, barnperspektiv och delaktighet, inflytande och lokal kunskap. Dessa ut-
maningarna har brutits ner i ett antal frågor, som denna konsekvensbeskrivning 
har börjat försöka svara på. Frågorna, tillsammans med beskrivningen, utgör en 
del av samrådshandlingarna med möjlighet för flera att bidra med synpunkter 
och erfarenheter. Utmaningarna och frågorna ska utgöra underlag för en konti-
nuerlig konsekvensbedömning av översiktsplan under hela arbetsprocessen. So-
cial hållbarhet är inte ett statiskt tillstånd, utan snarare en ständigt pågående 
process i vilken samhällsplanering kan spela en viktig roll. 

Passande bostäder 
I Göteborg som i många andra större städer råder för närvarande bostadsbrist. 
Konsekvenserna av bristen på bostäder är särskilt påtaglig för grupper som är nya 
på bostadsmarknaden såsom unga, nyanlända och för grupper i särskilt utsatta 
situationer som de som saknar anställning, har låga inkomster eller har ohälso-
problem. Bostadsbrist kan kopplas till trångboddhet, som är vanligt bland eko-
nomiskt utsatta barnfamiljer, och till sämre hälsa och hemlöshet. En långvarig 
bostadsbrist påverkar dessutom många delar av samhället såsom sysselsättning 
och kompetensförsörjning. Nybyggnation och förtätningsprojekt skapar möjlig-
heter att blanda upplåtelseformer och bostadstyper, men eftersom boendekost-
naderna är höga i nybyggda bostäder kan det vara svårt för invånare med be-
gränsade ekonomiska resurser att efterfråga dem. Även renoveringsprojekt kan 
innebära kraftiga ekonomiska effekter för hyresgäster. Ändrad sammansättning 
av bostadstyper och upplåtelseformer kan i vissa områden också leda till en oön-
skad gentrifieringsprocess, och de som inte har råd att bo kvar tvingas flytta, 
något som kan ha stor påverkan på individen och hälsan. 

Social konsekvensanalys (SKA) och 
barnkonsekvensanalys (BKA)
Social konsekvensanalys (SKA) och 
barnkonsekvensanalys (BKA) är 
analysmodeller och processtöd som 
används i brett samarbete inom sta-
den. Analysmodellerna är till hjälp för 
att kunna utgå från människors olika 
livssituationer och behov när en fysisk 
förändring ska genomföras. Modeller-
na används för att få ökad kunskap om 
platsen och för att identifiera viktiga 
sociala aspekter som behöver tas om 
hand i planarbetet. De används också 
för att ta fram åtgärder och för att kon-
sekvensbeskriva olika förslag till för-
ändring. Barnkonsekvensanalyser görs 
för att utveckla barnperspektivet och 
barns eget perspektiv i stadsutveck-
lingen och därmed förbättra beslutsun-
derlaget och möjliggöra för delaktig-
het i olika planeringsskeden. Att utgå 
från ett barnperspektiv syftar på att 
tillgodose barnens behov och se till att 
barnens rättigheter tas till vara
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Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställningar:
• Bidrar översiktsplan till en blandning av upplåtelseformer, kostnadsnivåer och 

lägenhetsstorlekar inom stadens olika områden? 
• Kan översiktsplan bidra till att det byggs bostäder där behovet är som störst? 

Översiktsplan bidrar till att skapa försättningar för att fler ges möjlighet att få 
en bostad. Dock kvarstår risken att de som mest behöver en bostad inte har 
möjlighet att efterfråga, på grund av för höga boendekostnader, då översiktsplan 
inte kan bidra till att sätta kostnadsnivåer. Det skulle kunna innebära att segre-
gationen inte minskar eller späds på.  När det handlar om att bygga bostäder där 
behovet är som störst utifrån ett trångboddhetsperspektiv så är behovet störst i 
Angered, och Biskopsgården. Geografiskt kan kanske valet att inte bygga i delar 
av ytterstaden specifikt i delar av Angered; Lövgärdet, Rannebergen och Gård-
sten medverka till att staden inte byggs ihop eller att det inte byggs bostäder där 
behovet är som störst.

Sammanhållen stad
Segregation har kommit att förknippas med boendeförhållanden. Boendesegre-
gation handlar om rumslig åtskillnad. Det innebär att det är staden som är seg-
regerad, inte några enskilda stadsdelar. För vissa är den rumsliga uppdelningen 
självvald och kan innebära fördelar, för andra är den påtvingad och kan på olika 
sätt ge negativa effekter. Den fysiska planeringen kan användas som verktyg för 
att motverka segregation. Staden och stadsdelarna kan länkas ihop och barri-
ärer –  mentala och fysiska – kan överbryggas för att minska avstånd mellan 
människor och underlätta tillgängligheten. Det kan handla om utökad kollek-
tivtrafik och ett sammanhängande gatunät för att stadens resurser i form av ser-
vice, arbetsplatser och kultur med mera kan blir mer tillgängliga. Ny bebyggelse 
vid strategiska noder kan bidra till att skapa goda fysiska kopplingar och stråk 
inom och mellan stadens och regionens olika delar. Investeringar i större sam-
hällsfunktioner och institutioner i alla delar av staden kan möjliggöra mer möten 
mellan människor och att fler människor rör sig i hela staden. När mötesplater 
skapas är det viktigt att utgå ifrån platsens förutsättningar och var människor re-
dan möts, samt att utgå ifrån alla människors olika behov av hur de vill använda 
det offentliga rummet. Där det är möjligt kan dessa mötesplatser vara vid knut- 
o tyngdpunkter för att nyttja samhällsservice och stötta lokala torg.

 Ett geografiskt exempel på sammanhållen stad: För Hisingens och stadens 
utveckling vore det positivt att barriärer som Hamnbanan och Lundbyleden 
minskas. Även älven kan upplevas som en barriär och där stärkta kopplingar 
skulle skapa tillgång till vattnet samt naturliga flöden och enklare för fler att nå 
större delar av staden.

Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställningar:
• Bidrar översiktsplan till att geografiska samband och kopplingar stärks? 
• Bidrar översiktsplan till att geografiska och mentala barriärer överbryggs?
• Bidrar översiktsplan till att nya viktiga institutioner och samhällsfunktioner 

kan finnas överallt i staden?
• Bidrar översiktsplan till möjlighet att mötesplatser tillgängliggörs i hela sta-

den, planerade för allas behov? 

Jämförelse Stockholm
I Stockholm finns en särskild satsning 
på utvalda profilprojekt för socialt håll-
bar stadsutveckling. Grunden ska vara 
fysiska investeringar som bidrar till 
att långsiktigt utveckla berörda plat-
ser. Innovativa lösningar och arbets-
sätt ska stimuleras och tydliga socia-
la målsättningar sättas upp. Insatser 
inom profilprojekten ska stärka social 
sammanhållning genom att främja tillit 
i lokalsamhället och överbryggande 
socialt kapital. Fysiska investeringar 
ska stärka attraktivitet och motverka 
rumslig segregation. Bostadsbyggande 
ska bidra till minskad boendesegrega-
tion och innovativa boendelösningar 
kan prövas. Möjligheten att samordna 
fysiska investeringar med insatser som 
stimulerar lokal sysselsättning beaktas. 
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Översiktsplan har ambitionen att överbrygga barriäreffekter för att koppla sam-
man staden och skapa sammanhängande stråk och sammanhängande gatunät. 
Kollektivtrafiken ska skapa ett kapacitetsstarkt, snabbt, pålitligt och effektivt sätt 
att resa och för att tillgängligheten till hela staden ska öka. översiktsplan lyfter 
att de offentliga rummen ar viktiga for samspel och möten och tillgången till 
dessa ar en förutsättning for att mötas på jämlika villkor.

Översiktsplan beskriver att skapa variation mellan grönområden och olika 
kvaliteter inom grönområde som viktiga att beakta, t ex sociala värden/upple-
velsevärden som att vila, leka och motas.  översiktsplan pratar om att funktions-
blandning kan skapa nya flöden och ökade möjligheter att använda platser under 
större del av dygnet samt dra till sig människor med olika preferenser, förutsätt-
ningar och behov, vilket är positivt. Om detta sker utifrån platsens och områ-
dets förutsättningar och genom att bygga vidare på snarare än att omvandla en 
plats finns förutsättningar för ovan. översiktsplan skriver att utrymmeskrävande 
anläggningar kan behöva förläggas i andra delar av staden (än innerstaden) där 
bebyggelsen behöver vara tät. 

Väl gestaltade miljöer och tillgång till samhällsservice 
I en socialt hållbar stad är tillgången till väl gestaltade och omhändertagna mil-
jöer jämt fördelad. Den tillhörighet man känner till en plats hänger bland annat 
samman med att miljön är väl omhändertagen. Det hänger också samman med 
trygghet och förankring, att det går att läsa platsens historia och förstå dess sam-
manhang samt med möjlighet att kunna vara medskapande. Ibland kan en plats 
som av flera upplevs som ful eller ruffig kan för andra innebära ett utrymme för 
verksamhet och aktivitet som inte får plats i stadens mer etablerade rum. Ge-
nom att skapa goda förutsättningar för kultur, rekreation och idrott och genom 
närmiljöns utformning kan samspel, rekreation, lek och fysisk aktivitet stimule-
ras. Livsmiljöer har god luftkvalitet, minskat trafikbuller, likvärdig tillgång till 
bra skolor och förskolor med goda utemiljöer, grönstruktur samt kommersiell 
service i form av dagligvaruhandel. När blandstaden byggs kan en risk finnas 
att homogeniteten snarare än mångfalden ökar i ett område och viktiga funk-
tioner riskerar att försvinna, t ex. billiga verksamhetslokaler. Det kan handla om 
olika typer av mindre hantverks- och industriverksamheter, och om kulturverk-
samheter, kreativa näringar och föreningar. De fungerar som mötesplatser och 
skapar ekonomiska och sociala värden, lokalt och för hela staden och bidrar till 
en blandad, kreativ och öppen stad. En blandning av bostäder, verksamheter och 
samhällsservice kan leva dygnet runt och kan verka trygghetsskapande.

Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställningar:
• Bidrar översiktsplan till förutsättningar för väl gestaltade och trygga miljöer 

i hela staden?
• Bidrar översiktsplan till att kulturen på ett tydligt sätt integreras i stadsut-

vecklingen? 
• Bidrar översiktsplan till goda förutsättningar för park- och naturområden 

över hela staden? 
• Bidrar översiktsplan till god tillgång till samhälls- och kommersiell service 

fördelat över staden? 
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Översiktsplan skriver att god kvalitet på byggnader och stadsrum i hela staden 
kan bidra till att skapa likvärdiga livschanser och göra invånare stolta över sin 
stad och stadsdel. Kulturmiljön ska ses som en stödjande resurs mot vilket det 
nya kan speglas och bekräftas, god arkitektur uppstår i möte mellan gammalt 
och nytt. Viktiga frågor är vad ett stadutvecklingsprojekt kan bidra med och 
hur projektet tillvaratar platsens möjligheter. Här kan kulturplaneringen som 
verktyg införlivas för att kulturella perspektiv och kulturella resurser för att bl a 
stärka det sociala livet och stadens identitet. Enligt översiktsplan ska det säker-
ställas tillräckligt stora grönområden per person i relation till exploateringsgrad 
vid nybyggnation och förtätning, något som är grundläggande t ex för barn och 
ungas förutsättningar att utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. Alla göteborgare 
ska ha en park eller ett naturområde inom 300 meter från sin bostad. 

Översiktsplan vill värna befintliga halvcentrala verksamhetsområden som 
tillåtande oaser för näringslivets behov av billiga lokaler och i viss mån störande 
verksamheter och vara varsam med stadsutveckling i befintliga verksamhetsom-
råden, för att undvika utträngning av företag med behov av billiga lokaler.

För en attraktiv och välfungerande stad är det av stor vikt att även service 
byggs ut i takt med bostadsbyggandet. Dessutom att utveckla stadens tyngd-
punkter, med service, kultur och arbetsplatser.

Barnperspektiv
Konventionen om barns rättigheter föreskriver att barnets bästa ska beaktas och 
analyseras i alla beslut som berör barn. I delar av den innerstad som nu planeras 
är det brist på grönområden och barnperspektivet är eftersatt. Barn väljer inte 
var de bor. Barn som har tillgång till varierade och stimulerande utemiljöer har 
bättre förutsättningar att utvecklas psykiskt, fysiskt och socialt. Barn lär sig sam-
spel i bland annat lek och därför behövs platser som lockar till möten och sam-
spel. Barn och ungas mobilitet bygger i stor utsträckning på kollektivtrafik, med 
trygga stråk till och från, samt på sammanhängande gång- och cykelstråk. Unga 
Barn lever stora delar av sitt vardagsliv i förskole- och skolmiljöer. Vilka kvalite-
ter och funktioner behöver dessa miljöer ha? För unga människor, där det sociala 
samspelet är grundläggande för identitetsutvecklingen och rollen i samhället, är 
miljöns utformning särskilt viktig

Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställningar:
• Bidrar översiktsplan till varierade och stimulerande utemiljöer och mötes-

platser för barn och unga?
• Bidrar översiktsplan till tillräckligt tilltagna skol- och förskolegårdar? 
• Bör översiktsplan bidra till allmänna rekommendationer för barn och unga, t 

ex storlek på friyta? 

Översiktsplan trycker på att människors tillgång till värdefulla grönområden och 
gröna stråk ska värnas och utvecklas. Det ska skapas fler gröna och tillgängliga 
offentliga rum och platser, och att det är särskilt viktigt for barn och unga med 
platser där det inte förutsatts att de kan betala eller att de alltid behöver vara i 
vuxens sällskap. Borttagna naturvärden ska så långt möjligt ersättas. översikts-
plan beskriver också att gång- och cykelmöjligheter inom mellanstaden och till 
innerstaden ska förbättras och ”gående och cyklister ska ges förtur på lokalgator 
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och hastigheter anpassas efter i första hand gående”.  vilket är viktigt för unga 
människor som är de som främst använder kollektivtrafik och andra hållbara 
resesätt. 

Översiktsplan beskriver att i den täta staden behövs innovativa lösningar for 
att tillgodose behovet av grönområde inom rimligt gångavstånd, t ex parker på 
tak eller att i viss man samutnyttja parker med annan offentlig service. Utifrån 
ett socialt perspektiv blir det viktigt att fråga sig om den fysiska som mentala 
tillgänglighet att utnyttja en takbelägen park blir lika för alla? Parker på tak 
kan inte ersätta grönstrukturer i marknivå. När det handlar om att samnyttja 
skolgårdar och parker visar studier att skolbarn som har en egen gård leker på 
ett mer aktivt och fantasifullt sätt än barn som hänvisas till en närliggande park 
(Nordström, 2014) Där barnen har tillgång till en rejäl utemiljö i direkt anslut-
ning till verksamheten har den visat sig kunna ge en tredjedel av deras dagliga 
behov av fysiska aktivitet. Om barnen är beroende av vuxna för att ta sig till sin 
lekmiljö, riskerar detta att dra ned aktivitetsnivån kraftigt (Mårtensson 2012, 
Raustorp 2012).

Översiktsplan beskriver att det i den täta staden finns en utmaning i att av-
satta tillräckligt stora friytor för barns och ungas behov när konkurrensen om 
marken ökar. För att säkra barns tillgång till goda utemiljöer är det viktigt att 
frågorna finns med i den fysiska planeringen på alla nivåer. Val placerade ytor 
for barns lek ska säkras i detaljplanerna. översiktsplan skriver planera för att för-
skolor och grundskolor i första hand har tillräcklig egen friyta på kvartersmark 
inom fastigheten.

Delaktighet, inflytande och lokal kunskap
Den samhälleliga tilliten kan främjas genom att förutsättningar skapas för in-
vånarnas delaktighet något som kan ge positiva effekter både på individ- och 
samhällsnivå. En kontinuerlig dialog med medborgare och invånare är en viktig 
förutsättning för att väl underbyggda beslut kan tas, och invånare bör bjudas in 
att delta i hela processen, från problemformulering till genomförande. Genom 
att flera behov och perspektiv inkluderas när vi planerar staden så ökar förutsätt-
ningen för inflytande och delaktighet. Med hjälp av sociala konsekvensanalyser 
och barnkonsekvensanalyser kan åtgärdsförslag göras som bygger på kunskap 
och erfarenheter hos de som bor på och använder en plats, samt på den samlade 
kunskap som finns inom stadens organisation. Även byggaktörer och exploatö-
rer kan bjudas in till samtal och formulera idéer om hur de kan bidra till social 
hållbarhet. Barns och ungas egna perspektiv ska finnas med i alla processer som 
berör barn och unga och metoder och kompetens för att involvera målgruppen 
finns i staden. 

Bedömning
Bedömningen av konsekvenser utgår från följande frågeställning:
• Hur kan översiktsplan bidra till att delaktighet och inflytande stärks?

Översiktsplan rekommenderar att delaktighet och öppenhet ska prägla plane-
ringsprocesserna. I Öp beskrivs att den samhälleliga tilliten kan främjas genom 
att förutsättningar skapas för invånarnas delaktighet, något som kan ge positiva 
effekter både på individ- och samhällsnivå. Under kapitlet om blågrön struktur 
beskrivs delaktighet och inflytande i samhället som en av de mest grundläggan-
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de förutsättningarna for folkhälsan och därför ska alla ges goda förutsättningar 
att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön och aktiveringen av par-
ker- och naturområden. 

Översiktsplan beskriver att acceptans ska finnas för att olika personer har 
olika önskemål och att staden därför måste vara blandad och rymma många 
olika grupper. När det handlar om den lokala kunskapen finns i översiktsplan 
en uppmaning: ”Tyck till om din stadsdel! Vad har vi missat i beskrivningen av 
din stadsdel?” En inbjudan till invånare att komma med kunskap och erfarenhet 
om sin stadsdel? De lokala delområdesbeskrivningarna som finns i översiktsplan 
utgår bland annat från stadsdelarnas lokala kunskapsbaser.

Göteborgs stad har utvecklat några verktyg där invånare och medborgare kan 
ge förslag på förändringar för utveckling av staden är bland annat Min stad, ett 
webverktyg i form av en karta där invånare bland annat kan skicka in idéer. De 
förslag som läggs in tas om hand av stadsbyggnadskontorets handläggare som 
en del av stadens planarbete. Idag finns ingen möjlighet till återkoppling, vilket 
kunde vara en utvecklingspotential. Ett annat verktyg är Göteborgsförslaget, där 
invånare kan skicka in idéer till politikerna om hur Göteborg kan utvecklas. 
Förslag som får mer än 200 röster under 90 dagar behandlas av ansvarig politisk 
nämnd. Idag har 51 ärenden beslutats och av dessa har tre genomförts full ut, 
fjorton delvis och resten genomförs inte alls.

Sammanfattande slutsatser
Ett antal utmaningar och frågor har identifierats utifrån det sociala perspektivet. 
Frågorna och beskrivningen utgör en del av samrådshandlingarna med möjlig-
het för flera att komma med synpunkter. Frågorna är också underlag för en kon-
tinuerlig konsekvensbedömning av översiktsplanen under hela arbetsprocessen. 

Passande bostäder beskriver utmaningarna med bostadsbristen, konsekven-
serna av den, vilka som drabbas samt svårigheten med att åstadkomma passande 
bostäder för alla. Översiktsplanen bidrar till att skapa försättningar för att fler 
ges möjlighet att få en bostad, men med risk att de som mest behöver en bostad 
inte har möjlighet, på grund av för höga boendekostnader. 

 Sammanhållen stad beskriver att staden och stadsdelarna behöver länkas för 
att stadens resurser kan blir mer tillgängliga. I översiktsplanen finns en ambition 
att överbrygga barriäreffekter. Översiktsplanen lyfter också de offentliga rum-
men som en förutsättning for att mötas på jämlika villkor. 

Väl gestaltade livsmiljöer och tillgång till samhällsservice beskriver vikten 
av tillgång till goda utemiljöer, kultur, rekreation, likvärdig tillgång till skolor och 
förskolor, grönstruktur, kommersiell service med mera. Översiktsplanen beskri-
ver att god kvalitet på byggnader och stadsrum i hela staden kan skapa likvärdiga 
livschanser, att alla göteborgare ska ha en park eller ett naturområde inom 300 
meter från sin bostad. Det är vidare av stor vikt att service byggs ut i takt med 
bostadsbyggandet. 

Barnperspektiv beskriver att i delar av den stad som planeras är det brist på 
grönområden, att barn som har tillgång till varierade och stimulerande utemiljö-
er har bättre förutsättningar att utvecklas. Översiktsplanen vill att det ska skapas 
fler gröna och tillgängliga offentliga rum och platser. För att säkra barns tillgång 
till goda utemiljöer är det viktigt att frågorna finns med i den fysiska planeringen 
på alla nivåer. 

Delaktighet, inflytande och lokal kunskap beskriver att en kontinuerlig di-
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alog med medborgare och invånare är en viktig förutsättning för att väl under-
byggda beslut kan tas. Översiktsplanen skriver att delaktighet och inflytande i 
samhället är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan och 
ska alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma 
miljön. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER
Utgångspunkter
Beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna är inriktad på övergripande 
samhällsekonomiska resonemang. Utgångspunkt för ett resonemang kring de 
ekonomiska konsekvenserna är följande frågeställningar:

Hur bidrar översiktsplanen till
• Attraktivitet: vilja att investera i Göteborg, ökad turism, ökad hälsa, varu-

märke
• Bra bostäder: ekonomiskt överkomliga, effektivt markutnyttjande
• Arbete/meningsfull sysselsättning: arbetsmarknadsregion, logistiknav, inno-

vation
• Bra transporter: tillgänglighet, kapacitet, kollektivtrafik, restid

Även kommunalekonomiska aspekter beskrivs kopplade till översiktsplanens ge-
nomförande beskrivs översiktligt i konsekvensbeskrivningen.

Attraktivitet
Göteborg är en stad som växer och fram till år 2050 beräknas staden växa med 
ytterligare ca 250 000 nya invånare. Städer som växer tenderar att få en bätt-
re ekonomisk utveckling än stagnerande/krympande städer. Förutsättningar för 
ekonomisk utveckling i mått av ökad tillverkning av varor och tjänster ges om 
staden ger plats åt fler invånare och arbetsplatser. Planens intentioner är att ska-
pa tätare och mer sammanhållna stadsdelar. Göteborg som en stark kärna i ar-
betsmarknadsregionen leder till en större diversifiering i näringslivet och blir på 
så sätt mindre sårbart för nedgångar i enskilda branscher.  

För ett växande näringsliv med hög sysselsättning över tid krävs goda förut-
sättningar för näringslivet i Göteborg och regionen. Kompetensförsörjning, till-
gång till arbetskraft med rätt kompetens, är näringslivets viktigaste faktor för att 
kunna generera tillväxt. Översiktsplanens strategier för en sammanhållen, nära 
och robust stad bidrar till näringslivets kompetensförsörjning genom att vara en 
bra stad för människor att leva i. 

En växande stad med täta och fina stadsmiljöer tenderar att öka sin attraktivi-
tet. Bedömningen är att förtätning av staden kommer att öka stadens attraktivi-
tet på många plan. Förtätning kommer att ge positiva följdverkningar på kultur, 
service och handel. Att utveckling även föreslås kring tyngdpunkter i Torslanda 
– Amhult och Brottkärr kommer att öka möjligheten till att bosätta sig på att-
raktiva platser i Göteborg. 

Bra bostäder
En växande stad med ett relativt stort inslag av ej ianspråktagna ytor ökar möj-
ligheten till att komplettera med bra bostäder. Genom förtätning av staden 
kommer stadens utbud av bostäder att öka i såväl centrala staden som i mellan-
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staden. Förtätning kommer att innebära ett effektivt markutnyttjande av stadens 
centrala delar och öka möjligheten för staden att utnyttja redan byggd infra-
struktur. Att utveckling även föreslås kring tyngdpunkter i Torslanda – Amhult 
och Brottkärr kommer att öka möjligheten till att bosätta sig på attraktiva plat-
ser i Göteborg. 

Arbetstillfällen
För ett växande näringsliv med hög sysselsättning över tid krävs goda förutsätt-
ningar för näringslivet i Göteborg och regionen. Kompetensförsörjning, tillgång 
till arbetskraft med rätt kompetens, är näringslivets viktigaste faktor för att kun-
na generera tillväxt. Översiktsplanens strategier för en sammanhållen, nära och 
robust stad bidrar till näringslivets kompetensförsörjning genom att vara en bra 
stad för människor att leva i. Det krävs även att Göteborg erbjuder goda före-
tagsmiljöer för det befintliga näringslivet att verka i, och tillgång till mark i rätt 
lägen för nyetableringar. Inom Göteborgs kommun råder det konkurrens om 
marken. Mark som görs tillgänglig för näringslivet behöver prioriteras utifrån 
vilken sysselsättning den kan generera och i vilken grad den tillgodoser ett pri-
oriterat behov.

Översiktsplanen beskriver inriktning för olika typer av företagsmiljöer i syfte 
att skapa förutsättningar för ett diversifierat näringsliv med hög sysselsättning 
i en bredd av branscher; innerstaden ska erbjuda goda miljöer för handel och 
kontor, framförallt i attraktiva blandade miljöer. I mellanstaden och ytterstaden 
erbjuds företagsområden och till viss del områden för störande verksamheter. 
För en god spridning av arbetstillfällen och service till invånarna beskrivs stra-
tegier för att attrahera det privata näringslivets investeringar till tyngdpunkter 
runt om i staden. 

Göteborg är regionens kärna och landets andra största stad. Det innebär att 
det här finns särskilt goda förutsättningar för den växande kunskapssektorn som 
är beroende av den stora arbetsmarknaden. Kontorsnäringar står för den absolut 
största sysselsättningstillväxten i regionen. Att ta tillvara potentialen som regi-
onens kärna handlar, ur ett sysselsättningsperspektiv, framförallt om att erbjuda 
goda förutsättningar för kontorsnäringar. Det sker en omvandling av relativt 
centrala verksamhetsområden mot blandad bebyggelse med kontorsarbetsplatser 
och bostäder. Med tanke på näringslivets strukturomvandling och Göteborgs 
roll som regionkärna bedöms det vara en naturlig utveckling. Verksamhetsmark 
för företag vars verksamhet inte passar att bedrivas i den täta staden kommer 
dock även fortsättningsvis kunna erbjudas i Göteborg. 

En mängd företag som är lokaliserade i stadens befintliga verksamhetsområ-
den är inte av ”störande” karaktär. De står dock för en stor del av stadens arbets-
platser. Översiktsplanen föreslår därför verksamhetsområden av två olika slag; 
industriområden för störande verksamheter som tex logistik och företagsområ-
den för en variation av branscher. För att värna näringslivets behov i båda dessa 
områden föreslås en restriktiv hållning för bebyggelseutveckling med bostäder. 

Göteborgs möjlighet att erbjuda plats för industri är begränsad. Tillgången 
till industrimark behöver sättas i ett regionalt perspektiv. Översiktsplanen före-
slår att de områden som tidigare pekats ut som framtida verksamhetsområden 
prövas att omvandlas till industrimark. Därtill uppmuntras till utveckling och 
förtätning av befintliga verksamhetsområden mot industriområden eller före-
tagsområden. Översiktsplanens områden och strategier bedöms sammantaget 
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vara rimligt i relation till näringslivets behov av mark för industri i hela regionen. 
I Göteborg finns Skandinaviens största containerhamn och här hanteras ca 

60 procent av landets containerhandel och samtidigt en stor andel av landets 
industri- och logistikverksamheter. Att värna detta är viktigt för Göteborgs 
framtid som ett logistiknav vilket i sin tur generar många arbetstillfällen. Över-
siktsplanen vill bland annat främja godstransporter på fartyg, värna hamnen och 
dess utvecklingsmöjligheter, samverka regionalt vid lokalisering och planering av 
logistikcentraler och transportintensiva verksamheter 

 
Bra transporter
En växande stad med ökad förtätning och utveckling av stadens tyngdpunkter 
kräver stora satsningar på utökad infrastruktur. Planens intentioner är att ska-
pa tätare och mer sammanhållna stadsdelar. Detta medför att platsen för trafik 
ytmässigt minskar. Den transportform som tar störst plats är resande via bil, 
biltrafiken i centrala staden ska enligt översiktsplan minska med 25 procent. För 
att tillgängliggöra staden måste barriärer byggas bort och biltrafik minskas till 
förmån för kollektivtrafik, cykel och gående. Detta ger i sin tur hälsovinster ge-
nom att invånarna får mer vardagsmotion. Minskad biltrafik leder till minskad 
klimatpåverkan samt hushållar bättre med naturresurser.  Båda dessa effekter har 
positiv inverkan på ekonomisk hållbarhet.

Förslaget till ny översiktsplan verkar för en förtätning och sammanlänkning 
av staden. Ett utredningsområde för att möjliggöra ett nytt läge för hamnbanan 
öppnar för möjligheten att ta bort en stor barriär och på så sätt underlätta att 
bygga sammanstaden. Att ändra hamnbanans läge kommer att vara dyrt så en 
fördjupad kostnads/nyttoanalys bör göras. 

Kommunalekonomiska konsekvenser
Den omfattande omvandling och förtätning som översiktsplanen ger inrikt-
ningen för, inom framförallt delar av innerstaden och i mellanstaden förutsätter 
mycket stora ekonomiska investeringar från Göteborgs stad, andra offentliga 
organisationer och inte minst från det privata näringslivet i form av till exempel 
fastighetsbolag som investerar i bostads-, kontors-, hotell- och handelsfastighe-
ter. En stor del av Göteborgs stads investeringar i gator, parker och andra all-
männa platser i utbyggnadsområdena finansieras i praktiken genom försäljning 
av byggklar mark samt genom tecknande av avtal om exploateringsbidrag med 
andra fastighetsägare som genom nya detaljplaner får ny eller utökad byggrätt. 
Även för finansiering av något mera övergripande anläggningar, som staden helt 
eller delvis bekostar, är inkomsterna från exploateringsverksamheten betydelse-
fulla då de ökar stadens inkomster på central nivå (förutsatt att exploaterings-
verksamheten ger ett nettoöverskott). Inkomsterna förutsätter i sin tur att bo-
stads- och kreditmarknaderna fungerar väl samt för framförallt vissa områden 
att efterfrågan på till exempel kontorslokaler är hög. 

Kostnaderna för omvandling av till exempel tidigare hamn- och industriom-
råden är dock i många fall så höga att inkomster från exploateringsverksamheten 
trots höga markvärden inte täcker alla utgifter, i synnerhet inte om något mera 
övergripande infrastruktur räknas med. 

Även om det över tid alltid sker upp- och nedgångar i den ekonomiska kon-
junkturen som påverkar efterfrågan på bostäder och lokaler och därmed ut-
bygg¬nadstakten, är den långsiktiga stadsutvecklingen i Göteborg helt beroende 
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av att Göteborg i allt väsentligt fortsätter att uppfattas som en attraktiv, trevlig 
och dynamisk stad med goda möjligheter till sysselsättning och försörjning, och 
där också näringslivsklimatet är gott. Det är i detta sammanhang det finns störst 
förutsättningar för att klara av långsiktiga och mycket viktiga investeringar i bo-
städer, skolor, torg och handelsplatser som behöver göras i de socioekonomiskt 
svagare delarna av Göteborg, och att härigenom minska segregationen. 

En av de faktorerna som skulle kunna bromsa en sådan utveckling är om ett 
ökat antal individer och hushåll upplever nästan oöverstigligt stora problem att 
få tillgång till en vettig bostad, dels på grund av långa kötider till hyresrätter, 
dels på grund av att låneregler och finansieringsmöjligheter för bostadsrätter och 
äganderätter förhindrar inträde på denna del av bostadsmarknaden, vilket i sin 
tur dämpar bostadsbyggandet. 

Sammanfattande slutsatser
Om översiktsplanens inriktningar genomförs så som de beskrivs i planförslaget 
kan de bidra positivt till attraktivitet, bra bostäder, sysselsättning, bra transpor-
ter och ekonomisk hållbarhet. Vissa delar av förslaget till ny översiktsplan till 
exempel nytt läge för hamnbanan bör utredas vidare med kostnads/nyttoanalys.

Den omfattning av stadsutveckling som översiktsplanen visar är helt beroen-
de av att Göteborg fortsatt uppfattas som en attraktiv stad med goda möjligheter 
till försörjning och ett bra näringslivsklimat. Genom detta finns möjligheter att 
klara utmaningarna med bland annat segregationen genom investeringar i de 
socioekonomiskt svaga delarna av Göteborg.
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GENOMFÖRANDE AV ÖVERSIKTSPLANEN
Innebörden av genomförande av översiktsplanen 
Med genomförande av översiktsplanen menar vi på en övergripande nivå fram-
förallt ett förverkligande och upprätthållande av översiktsplanens utvecklings-
strategi med dess prioriterade inriktningar och under-strategier. Vad krävs för 
att Göteborg under de kommande årtiondena på allvar ska gå mot att bli en 
mer sammanhållen stad och att fler människor ska uppleva att de har en närhet 
och tillgång till stadens resurser? Hur uppnås ett varierat utbud av bostäder i 
olika delar av staden inklusive i de särskilt utsatta områdena? Vilka faktorer är 
viktiga för en fortsatt utbyggnad av snabb och pålitlig kollektivtrafik som binder 
samman staden? Och vad krävs för ett förverkligande och upprätthållande av de 
strategier som identifierats som viktiga och avgörande för att Göteborg på olika 
sätt ska bli en mer robust stad? 

Frågorna är inte helt enkla att svara på, men hänger i stor utsträckning 
samman med relativt övergripande förutsättningar avseende till exempel sam-
hälls-och kommunalekonomi, lagar och andra regler, men också med kommu-
nens och andra offentliga organs organisation och processer. Många av dessa 
förutsättningar styrs och påverkas av politiska beslut på olika nivåer. Men svaren 
handlar inte bara om dessa förutsättningar, utan också om sådana saker som or-
ganisationskulturer och förutsättningar för kunskapsuppbyggnad, ledarskap på 
såväl politisk nivå som på förvaltningsnivå, samverkan med näringsliv och forsk-
ningsinstitut, och till viss del t o m om enskilda tjänstepersoners kunskaper och 
engagemang inom förvaltningar och konsultföretag. 

Vad Göteborg kan påverka 
Göteborgs stad råder själv över en hel del av de förutsättningar som krävs för 
att uppnå en utveckling i linje med de prioriterade strategierna, men är i många 
avseenden beroende av faktorer som staden inte har någon möjlighet att påverka. 
Det finns självklart också faktorer som ligger någonstans mittemellan vad staden 
själv råder över och vad man inte kan påverka, men där det har stor betydelse hur 
staden agerar. Förutsättningarna för näringslivets och därigenom arbetsmark-
nadens långsiktiga utveckling är ett exempel på en sådan dimension. Närings-
livets utveckling påverkar i sin tur såväl befolkningsutvecklingen som stadens 
och regionens ekonomi och invånarnas köpkraft och betalningsförmåga för bl a 
sitt boende. Vad gäller kommunernas och Västragötalandsregionens ekonomier 
påverkas dock effekterna av skatteutjämningssystemet. 

Stadsutveckling i en storstad och i en storstadsregion innefattar mycket kom-
plexa planerings- och genomförandeprocesser med många inblandade parter. 
Göteborgs stad kan sägas ha rådighet över hur stadens egen organisation är upp-
byggd, men kan inte direkt påverka hur andra samverkansparter, t ex statliga och 
regionala organ, är organiserade och verkar. I större stadsutvecklingsprojekt är 
de olika organisationernas planerings- och genomförandeprocesser sammanlän-
kade med en mängd olika beroenden. Trots beroendet av andra parter är Göte-
borg stads egen organisation och egna interna processer av stor betydelse för hur 
framgångsrikt arbetet med stadsutvecklingsfrågorna blir. En tydlig organisation 
och tydliga processer underlättar även samarbetet med andra parter. 
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Verktyg för att genomföra översiktsplanen
Stadens viktigaste verktyg för genomförandet av översiktsplanen är dels den 
fysiska planeringen genom fördjupningar av översiktsplanen, planprogram och 
detaljplaner, dels markägandet och markpolitiken, dels investeringsplaneringen 
och då inte minst samordningen av olika typer av investeringar kopplade till 
stadsutvecklingen. 

Vad gäller den fysiska planeringen är det väsentligt att det sker en planering 
på områdesnivå. Mer strukturellt viktiga frågor bör läggas fast i översiktsplanen 
inkluderande de fördjupningar av denna som görs. I en del fall räcker översikts-
planen som underlag för att starta en detaljplan, men i många fall är ett planpro-
gram på områdesnivå en lämplig planeringsform för att studera, utreda och ha 
dialoger kring markanvändningen och den lokala infra¬strukturen inom t ex en 
stadsdel eller en del av en sådan. Det är viktigt att i dessa arbeten fånga upp och 
beakta alla väsentliga funktioner som kräver utrymme, och se till att dessa tas 
omhand i efterföljande detaljplanearbeten. Detta gäller inte minst de kommuna-
la behoven i form av förskolor och skolor, idrottsplatser, bibliotek och kulturhus 
mm, men det gäller även att se till att det finns utrymme för kommersiell service 
i lämpliga lägen. 

Kopplat till den fysiska planeringen på områdesnivå är det även viktigt att 
det sker en ekonomisk analys och en tidig bedömning av utbyggnads- och ex-
ploateringsekonomin för föreslagna åtgärder, och att det tas fram någon form av 
genomförandeplan inkluderande en planering av hur och av vilka parter olika 
åtgärder ska finansieras. 

Planeringsarbetena måste samordnas med stadens långsiktiga investerings-
planering vad avser framförallt infrastruktur, men även för andra ändamål, till 
exempel lokaler för skola, kultur och idrott.

I detta sammanhang bör Göteborgs stads åtaganden kopplade till Sverige-
förhandlingen nämnas. Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Staten, Väs-
tra Götalandsregionen och Göteborgs stad träffat avtal om samfinansiering 
och genomförande av ett antal viktiga kollektivtrafikåtgärder inom Göteborgs 
innerstad och mellanstad. Genom avtalen åtar sig Göteborgs stad att själv el-
ler genom andra markägare uppföra totalt närmare 46 000 bostäder fram till 
och med 2035 inom definierade influensområden kring kollektivtrafikobjekten. 
Detta bostadsåtagande kommer att vara styrande för inom vilka stadsdelar och 
primärområden en betydande del av detaljplaneringen och bostadsexploatering 
kommer att ske under denna tidsperiod. Indirekt har bostadsåtagandet också en 
stor påverkan på stadens investeringar i olika former av kommunal service inom 
aktuella stadsdelar.

Göteborgs stad har ett betydande markinnehav i Göteborg, även om stadens 
andelar av den utvecklings- och exploateringsbara marken inom olika delar av 
staden varierar. Markägandet och markpolitiken är dock som ovan nämnts ett 
av stadens viktigare verktyg vid genomförandet av översiktsplanen. Inom Göte-
borgs stad är det fastighetsnämnden som utövar stadens markägarroll (utanför 
bolagssektorn).

 Genom strategiska mark- och fastighetsförvärv kan markreserven utvecklas 
över tid, för att sedan underlätta genomförandet av olika stadsutvecklings- och 
exploateringsprojekt. Kommunen behöver långt ifrån äga all mark inom områ-
dena, men erfarenheten visar att genomförandet och möjligheterna att till ex-
empel tillgodose behovet av olika former av kommunal service underlättas av 
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ett relativt stort kommunalt ägande. Som tidigare nämnts kan exploateringsbar 
kommunägd mark indirekt också bidra till stadens finansiering av mera övergri-
pande infrastruktur och också till investeringar i lokaler för kommunal service. 

Att kommunen kan erbjuda mark för olika former av näringslivsändamål un-
derlättar för företagsetableringar, och markägandet underlättar vid lokaliseringar 
av så kallade svårplacerade verksamheter, till exempel värmeverk, fångvårdsan-
stalter och bussdepåer.

Genom markanvisningar kan staden påverka vad som byggs på den kommu-
nägda mark som ska säljas eller upplåtas med tomträtt, men också ställa krav på 
att den som bygger lever upp till olika former av åtaganden, t ex vad avser ekolo-
gisk hållbarhet, social hållbarhet och sociala åtaganden, till exempel att ett visst 
antal bostäder ska hyras ut till hushåll med särskilda behov. Grunderna för detta 
följer av Göteborg stads markanvisningspolicy (Anvisning av mark för bostäder 
och verksamheter – Policy och regler).

Genom markanvisningstävlingar kan marknaden sporras till att ta fram för-
slag till bebyggelse som till exempel höjer nivån på arkitekturen, visar på nya 
innovativa lösningar för ett lågt klimatavtryck eller avser lösningar och koncept 
för att möjliggöra en lägre hyresnivå än vid normal nyproduktion. Det är inte 
enbart vid renodlade markanvisningstävlingar som marknaden kan stimuleras 
till att höja nivån på bebyggelsens utformning och gestaltning samt att föreslå 
innovativa lösningar av olika slag. Detta kan även ske vid normalmodellen för 
markanvisningar i Göteborg – så kallat jämförelseförfarande. 

I Göteborg har i modern tid, markanvisning oftast lämnats före start av de-
taljplan. Med förebild från både andra svenska kommuner, andra europeiska 
länder som till exempel Tyskland, och från hur marktilldelning ofta skett i Gö-
teborg, i mer historisk tid, är inriktningen nu att i högre utsträckning lämna 
markanvisning med färdig detaljplan. Möjligheterna är då större att styra mot 
kvalitetsfaktorer, till exempel gestaltning. En annan viktig aspekt är att metoden 
underlättar för mindre aktörer att genomföra bostadsprojekt, vilket stimulerar 
till mångfald och konkurrens. Det finns dock planerings- och exploateringssi-
tuationer där det är en fördel att byggintressenterna är med redan från början i 
detaljplanearbetet, och det troliga är att Göteborg i framtiden kommer att lämna 
markanvisningar såväl före som efter detaljplanläggning, beroende på situation. 
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UPPDRAGET
Öckerö kommuns kommunstyrelse beslutade 
2017-12-19 att lämna positivt planbesked för 
fastigheten Hönö 2:67. Gällande detaljplan 
anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kom-
munal verksamhet. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av 
fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva 
möjligheten att omvandla den gamla Gårda-
skolan till lägenheter samt att uppföra ett min-

dre antal komplementbyggnader på den gamla 
skolgården. Den gamla skolbyggnadens kultur-
historiska värde avses skyddas i detaljplanen. 

Denna förundersökning redovisar skolans 
byggnadshistoria och dess kulturhistoriska 
värde och utgör ett kunskapsunderlag för 
pågående detaljplanearbete och vid kommande 
bygglovgivning. 

Gårdaskolan ligger mitt på Hönö utmed Gårdavägen inom blått markerat planområde. 



6  
2018-11-15

PLAN- OCH 
BYGGLAGEN (PBL)
Plan- och bygglagen reglerar planläggning 
och bygglov. Lagens syfte är bland annat att 
främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktig hållbar livsmiljö för människor 
i dagens samhälle och för kommande genera-
tioner (PBL 1 kap 1§). Att värna om kultur-
värdena är ett sätt att säkerställa en långsiktigt 
hållbar livsmiljö. 

I plan- och bygglagen (PBL 2 kap 6§) redogörs 
för de allmänna intressen som ska tillgodoses 
vid planering och byggande. Bland annat ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras med hänsyn till stads- och landskaps-
bilden samt till kulturvärdena på platsen. Kul-
turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden ska skyddas och ändringar ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respek-
teras och tas till vara. 

Varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 
8 kap. 17§) finns för att byggnaders kvaliteter 
ska bevaras vid ändringar. Kravet gäller för 
alla byggnader, vid alla typer av ändringar och 
oberoende av om en åtgärd kräver bygglov. 
Varsamhetskravet innebär att en ändring av en 
byggnad ska utföras så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och att byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden tas tillvara. 
I detaljplan kan en byggnad få varsamhetsbe-
stämmelser som t.ex. reglerar färgsättning, tak-
form och material, fasadmaterial och fönsters 
utseende. Karaktärsdrag på allmänna platser 
som t.ex. markbeläggningar, planteringar och 
fasta gatumöbler kan också regleras. 

En byggnad eller ett bebyggelseområde kan 
bedömas vara särskilt värdefull ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt och lyder då under plan- och bygg-
lagens förbud mot förvanskning (PBL 8 kap. 
13§). Förvanskningsförbudet innebär att en 
åtgärd inte får medföra att en byggnads karak-
tärsdrag eller egenskaper som ligger till grund 

för byggnadens eller områdets kulturhistoriska 
värden går förlorade eller skadas. För att säkra 
en särskilt värdefull byggnads kulturhistoriska 
värden kan byggnaden få skyddsbestämmelser i 
en detaljplan. 

Plan- och bygglagen säger också att ett bygg-
nadsverk ska hållas i vårdat skick och att det 
ska underhållas så att dess utformning och 
de tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivning-
ens karaktär och byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är 
särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 
Boverkets byggregler (BBR)

För att ge vägledning vid ombyggnader har 
Boverket utarbetat byggregler, BBR. De all-
männa råden ger exempel på vad som är sär-
skilt värdefulla byggnader. Man anger också att 
ändringar skall föregås av förundersökning så 
att kulturvärden och kvaliteter synliggörs. Det 
finns också råd kring avsteg som gäller särskilt 
värdefulla byggnader.

Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun 
antogs mars 2012. Det grundar sig på ett kul-
turmiljöarbete utfört under åren 2005–2008 
och reviderat 2012. 

”Ett kulturmiljöprogram har idag en given plats 
i samhällsplaneringen och ingår som en naturlig 
del i den kommunala miljödebatten. Bevarande-
intressen, såväl i bevarandet av de förhistoriska 
och maritima lämningarna som värdena i den 
bebyggda miljön, har stöd i lagstiftningen och 
det är därför viktigt att Öckerö kommun har ett 
väl fungerande beslutsunderlag i dessa frågor. 
Kulturmiljöprogrammet visar Öckerö kommuns 
vilja när det gäller arbetet med kulturmiljöfrågor, 
och ingår som en del i kommunens översiktliga 
planering. Det är ett stöd vid handläggning av 
frågor som rör kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 

KULTURHISTORISKT 
VÄRDE
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Karta ur Kulturmiljöprogam 2012. Gårdaskolan är inringad med röd markering.. 
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kommunen. Programmet innehåller ett urval kul-
turmiljöer med beskrivningar, rekommendationer 
och förslag till åtgärder.” Citat från inledningen i 
Kulturmiljöprogrammet.

På Hönö är ett antal områden med kulturhis-
toriska värden avgränsade. Gårdaskolan ingår 
i område 7. 3. Hönö Gårda. Det är ett område 
som sträcker sig utmed Gårdavägen med flera 
särskilt bevarandevärda byggnader markerade 
varav Gårdaskolan är en av dessa. 

Den gamla Gårda by är idag en del av tät-
bebyggelsen på Hönö, men kan fortfarande 
urskiljas i den omkringliggande bebyggelsen. 
Det är en sammansatt kulturmiljö med rester 
av det gamla jordbrukslandskapet. 

Området ligger inom landskapstyp mellan-
skärgård och under rubriken Allmänna rekom-
mendationer finns kommunens bedömning hur 
kulturlandskapet och de objekt som avgränsats 
i kulturmiljöprogrammet ska vägas mot andra 
intressen, vilken hänsyn som ska tas vid plane-
ring, prövning av lov och tillstånd samt andra 
åtgärder.

För Särskilt bevarandevärda byggnader gäller 
följande:

Särskilt bevarandevärda byggnader är byggna-
der som är mycket välbevarade (med få eller 
omsorgsfullt utförda ombyggnader) eller bygg-
nader som är särskilt representativa för sin tid. 
Även interiörens värden kan vägas in. 

Vård av befintlig miljö 

Byggnader ska bevaras och underhållas så att 
dess äldre karaktär inte förvanskas. 

Åtgärder

Vid eventuell framtida detaljplanering ska 
detaljplanens planbeskrivning innehålla redo-
visning av kulturmiljövärden.

I planen ska skyddsbestämmelser (q) enligt 
PBL8 kap 13 § tilläggas för byggnader som är 
särskilt bevarandevärda.

I samband med framtagande av detaljplanen 
1989 gjorde dåvarande länsmuseet en redovis-
ning av aktuell avgränsning av värdefull miljö. 
Gårdaskolan ingick i denna avgränsning. 
Karta över området finns i planhandlingen. 
Meningen var att detta område skulle vara en 
rekommendation till såväl byggnadsnämnden 
som markägarna inom området att uppmärk-
samma de kulturhistoriska värdena. ”Det är 
viktigt att det tas största möjliga hänsyn till den 
befintliga miljön när nybyggnads- eller om- och 
tillbyggnadsprojekt blir aktuella” är formule-
ringen i planbeskrivningen. 

Karta från planhandlingen 1989. Länsmuséets 
avgränsning avseende värdefull miljö. Gårdaskolan 
är rödmarkerad.
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Gällande detaljplan vann laga kraft 1989 och 
för Gårdaskolan anges allmänt ändamål, d v s 
statlig eller kommunal verksamhet. Det finns 
skyddsbestämmelser för hembygdsgården som 
ligger granne med skolan. Ett av syftena med 
detaljplanen var att ge förutsättningar för upp-
rustning av Västra vägen/ Gårdavägen. Konflikt 
mellan bevarande och framkomlighet upp-
märksammades. Planförslaget kom att utformas 
så att större delen av de gamla välbevarade häg-
naderna utmed vägarna kunde behållas. Bohus-
läns museum konstaterade att en breddning av 
Västra vägen/Gårdavägen är ur kulturhistorisk 
synpunkt olämplig då vägen är den enda äldre 
bevarade vägsträckning på ön som finns kvar. 
Den visar på hur kontakterna mellan gårdarna 
och stränderna en gång fungerat.  

PLANFÖRHÅLLANDE

Gällande detaljplan från 1989 med rödmarkering runt Gårdaskolan. 
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HISTORIK

ALLMÄN FOLKSKOLA
År 1842 infördes allmän folkskola i Sverige. 
Skolor och undervisning hade funnits innan 
dess men nu var tanken att alla barn skulle få 
utbildning. Reformen fick dock inte genomslag 
direkt och på Öckerö tog det 15 år innan den 
första skolan uppfördes. Det var inte så lätt 
att enas om var en skola skulle finns när det 
fanns tio olika öar att välja på. 1857 beslutade 
socknen att skolhuset skulle hamna på den 
folkrikaste ön som var Hönö. Hans Pettersson 
i Gårda hade lämplig tomt för ändamålet som 

han sålde för 20 riksdaler och Erik Olsson på 
Grötö hade ett hus till salu för 1 800 riksdaler. 
Huset kom att innehålla en skolsal som var 12 
alnar lång och 8 alnar bred samt en lärarbostad 
på nedervåningen. På laga skifteskarta från 
1864 finns Gårdaskolan med och man kan se 
att den hamnade på ett impediment nära den 
brukade marken.

Skolsituationen för Öckerö socken förändrades 
när barnantalet ökade och år 1894 beslutades 
att en småskola skulle finnas i Hult samt att 
Gårdaskolan skulle byggas ut.

Laga skifteskarta över Gårda by från 1864. Gårdaskolan är markerad med röd ring. 
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SKOLBYGGNADENS 
UTVECKLING
Gårdaskolan har genomgått flera tillbyggnader 
vilket är lätt att uppfatta när man ser alla olika 
byggnadsvolymer som fogats till varandra. Vi 
vet att den första byggnaden var en timmer-
byggnad som skeppades från Grötö och skol-
salen var cirka 7 gånger 5 meter. Till det fanns 
det också en lärarbostad. Det finns några foto-
grafier som visar skolans olika utbyggnader.

SLUTET AV 1800-TALET
Ett skolfoto från cirka sekelskiftet 1900 visar 
skolans elever sittandes en bit ifrån skolan på 
andra sidan vägen. Det är en skola med två 

byggnadsvolymer med sadeltak och inredd 
vind. Huvudbyggnaden har en rektangulär 
grundform med en vinkelställd utbyggnad med 
gavel och entré mot skolgården. I bottenvå-
ningen finns höga korspostfönster och i gavelns 
andravåning finns tre lite lägre korspostfönster. 
En trätrappa leder upp till entrén som har ett 
dekorativt utformat överstycke. Det framstår 
vara en relativt mörk träfasad med fönster och 
omfattningar i en avvikande kulör. 

Gårdaskolans elever sittande på andra sidan vägen. Foto cirka 1900. 
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CIRKA 1905
På ett skolfoto några år senare sitter en skol-
klass framför en ljusmålad träfasad. Vi vet att 
eleverna är födda 1896. Vi ser endast den nedre 
delen av byggnaden. Vi känner igen trappan 
och entrén som pryds av ett dekorerat över-
stycke. Fönstren och naturstenssockeln är lika 
som tidigare. Den stora förändringen är en 
envånings tillbyggnad som byggts rakt ut på 

ena sidan. Träfasaden är ljus med avvikande 
fönsteromfattningar och mörka fönsterbågar. 
Det finns ett litet prång i hörnet mellan huvud-
byggnaden och den låga tillbyggnaden. Till-
byggnaden har tvåluftsfönster med spröjsar. 

Skolfoto med elever födda 1896. 
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CIRKA 1930
Sedan har vi ett foto på Gårdaskolan där vi 
ser hela byggnaden från skolgården. Fotot är 
inte daterat men skulle kunna vara taget någon 
gång mellan 1930 och 1950-talet. Huvudbygg-
naden har fått ett brutet tak som troligen är 
belagt med eternit i fassettmönster.  De många 
skorstenarna visar på flera uppvärmningskäl-
lor; kaminer och kakelugnar. Det har också 
tillkommit en mindre tillbyggnad i två våningar 
i ena hörnet. Annars är mycket sig likt från de 
tidigare fotografierna. Entrétrappan och den 
dekorativt utformade förstukvisten kvarstår. 

Den låga tillbyggnaden i en våning har sadel-
tak med enkupigt lertegel. Den har dessutom 
en liten byggvolym på hörnet med ett synligt 
fönster. I direkt anslutning till entréerna finns 
en låg uppbyggd terrass med omkringliggande 
låg stenmur. Ett litet träd står nära den ena 
trappan. Skolgården verkar vara en kal grus-
plan.

Gårdaskolan, foto cirka 1930-1940. Foto från Hembygdsföreningen. 
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BYGGLOV 1986, 2008 OCH 2017

1986 beviljas bygglov för om- och tillbyggnad 
av skolan. Det sker en utbyggnad i en våning 
mot väster och ett nytt trapphus byggs framför 
huvudbyggnaden. Den största förändringar är 
dock tilläggsisolering och förändring av föns-
tertyp. Fönstren minskar i storlek och man 
sätter in sidohängda tvåluftsfönster som saknar 
spröjs. Tilläggsisoleringen medför att fönstren 
hamnar i djupa nischer och den nya träpanelen 
förenklas och avslutande gesims avlägsnas. 

När Gårda kristna skola flyttar in i skolan 2008 
beviljas bygglov för en smal tillbyggnad utmed 
framsidan och nya entréer och ett stort trädäck 
byggs utmed hela byggnaden. 

2017 söks bygglov för att bygga om skolan 
till bostäder. Ett tillfälligt bygglov beviljas. 
Ombyggnadsarbetena pågår under 2018. Exte-
riöra förändringar som sker är större balkong 
mot norr samt att flera av befintliga tvålufts-
fönster byts ut till pivåhängda fönster med hel 
ruta. 

Bygglov 1986, fasad mot väster.

Bygglov 2008, fasad mot väster. Nytt entréparti och trädäck framför fasaden. 
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ÅLDERSLEGEND FÖR 
GÅRDASKOLAN
Utifrån bilder och bygglovhandlingar har en 
ålderslegend skapats. Det är en ungefärlig bild 
av de olika tillbyggnaderna som gjorts genom 
åren. Exakta datum har inte forskats fram. På 
grund av frånvaron av de tidiga ritningarna är 
det en uppskattning av utbyggnadsetapperna.

1857 - Troligen upptog inte den första 
byggnaden hela denna yta utan endast 
en mindre del.

Slutet av 1800-talet.

Början av 1900-talet.

1986

2008
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SKOLAN 2018

EXTERIÖR
Gårdaskolan har målade ljusmålade träfasader 
i enkel ohyvlad locklistpanel med vita fönster 
och omfattningar. Fasaden är tilläggsisolerad 
vilket syns genom att träpanelen går längre ut 
än sockeln och att fönstren har djupa nischer. 
Takfallen har rött betongtegel förutom den låga 
tillbyggnaden längst fram som är täckt med röd 
bandplåt.

FASAD MOT SÖDER�
Söderfasaden ger uttryck för alla utbyggnader 
som skolbyggnaden genomgått under alla år. I 
bakgrunden syns det brutna takfallet med röda 
tegelpannor. Entrédörr ligger i en smal utbygg-
nad som sträcker sig utmed fasaden. 

Två gavlar dominerar fasadens uttryck varav 
den lägre volymen skjuter fram. En hög fyrkan-
tig volym med flackt pulpettak ligger bredvid 

den höga gaveln. En balkong finns i hörnet 
mot det brutna taket. Två envånings byggvoly-
mer sticker ut från huvudbyggnaden. Fönstren 
är en blandning av tvåluftsfönster och fönster 
med en hel ruta. Ett stort trädäck med räcken i 
tryckimpregnerat trä är uppfört utmed fasadli-
vet på byggnadens framsida.  

Fasad mot väster, foto 2018.

Norr

Väst
er

Ö
ste

rSöder
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FASAD MOT VÄSTER
Fasaden visar två gavelmotiv med det brutna 
höga taket och det lägre på tillbyggnaden. Den 
låga träfasaden möter det nakna berget som 
ligger synligt i dagen. Vindskivorna är tvåfär-
gade med både en röd och vit träbräda. Föns-
teromfattningarna i andra våningen är röda. En 
vit entrédörr finns mitt på fasaden. Tre stycken 
enluftsfönster utan post och spröjsar finns på 
fasaden.

Fasad mot väster.
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FASAD MOT NORR
Fasaden utgör baksida på skolbyggnaden. En 
stor balkong i tryckimpregnerat trä med höga 
stolpar dominerar intrycket. Balkongen sträcker 
sig ut med det förhöjda fasadpartiet som har 
balkongdörrar och fönster med låg bröstning. 
En entrédörr finns under balkongen. Den låga 
tillbyggnaden har endast ett fönster. Det finns 
en trappa ned till källaringången. Bredvid käl-
lardörren sitter tre mindre fönster i band.

Fasad mot norr.

Dörr till källaren på fasaden mot norr..
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FASAD MOT ÖSTER
Den låga tillbyggnaden landar alldeles nära 
körbanan på Gårdavägen och byggnaden vilar 
tydligt på det släta berget. Naturstenen utmed 
hela sockeln bildar tillsammans med berget en 
fin helhet som fortsätter i stenmuren utmed 
vägen. Gaveln med brutet takfall dominerar 
fasaduttrycket. Vindskivorna är tvåfärgade med 
både en röd och vit träbräda. På andra våningen 
sitter vita tvåluftsfönster med röda omfatt-
ningar. På nedvåningen har vita pivåhängda 
enluftsfönster utan post satts in under 2018. 

Fasad mot öster, 2018.

Fasad mot öster, 2017. Lägg märke till de tvådelade 
fönstren i bottenvåningen. 
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INTERIÖR
Hösten 2018 är skolan under ombyggnad 
för att omvandla skolan till bostäder. För att 
nivellera golven har flytbetong lagts ut på hela 
golvytan på bottenvåningen och få ytor av äldre 
ursprung är synliga. Väggar och tak är inklädda 
med gipsplattor. 

På andra våningen finns de befintliga lärarbo-
städerna. Här finns planlösningar och värden 
som bör bevaras, till exempel taklister och 
ådringsmålade dörrar. 

Bottenvåning med flytbetong på golven och gipsskivor på väggarna.
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Hålkälslister i taket på övervåningen.

Övervåningen med fin planlösning.

Ådringsmålade dörrar på övervåningen.Äldre garderob på övervåningen.
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Mur mot Gårdavägen.

Mur mot Gårdavägen sedd från skolgården.
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STENMUR VID 
GÅRDASKOLAN
På Lagaskifteskartan följer tomten Gårda-
vägen. Mot nordost angränsade tomten till 
byns inägor. Tomten som avvarades bestod 
mestadels, precis som nu, av berg i dagen med 
ett par mindre insprängda ängslotter utmed 
Gårdavägen. På den västra av dessa ängslotter 
placerades skolan. 

Naturstensmuren fungerar som tomtavskiljare 
mot Gårdavägen. Muren är en fogad skalmur 
som följer den omgivande terrängen som till 
stor del utgörs av berg. Murstenen utgörs av 
sprängsten blandad med fältsten av bohus-
granit i blandade storlekar som skiftar i såväl 
grått som rött. Den grovtuktade stenen ligger 
i ojämna skiftgångar. Utifrån en okulär besikt-
ning av muren verkar det som om muren har en 
kärna av stenfyllning, vilket är den vanligaste 
konstruktionen av fristående gärdesgårdar, det 
vill säga att muren består av två murade sidor 
med en kärna av mindre stenpackning. Mur-
krönet är idag täckt med bruk. 

Muren i sin helhet är fortfarande i relativt gott 
skick. Partiellt är den i sämre skick med utkal-
vade delar med kil- och fyllnadssten som fallit 
ur sina ursprungliga lägen. I murens kröntäck-
ning finns sprickbildningar och större bortfall 
som vittnar om murens rörelser. Orsaken till 
skadeproblematiken kan bero på många års 
ovarsamma omfogningar med cementhaltiga 
bruk med frostsprängningar som följd. 

Skadad mur sedd uppifrån.

Mur i anslutning till grundmur..

Mur sedd från skolgården.
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ANTIKVARISKA 
SYNPUNKTER
Gårdaskolan var den första skolan som uppför-
des i Öckerö socken. Det var den svenska folk-
skolereformen från 1842 som påskyndade byg-
gandet av skolan. Så småningom byggdes fler 
skolor på öarna som ingick i socken. Att det 
är den första skolan som uppfördes har stort 
kulturhistoriskt värde. Byggnaden har byggts 
till vid flera tillfällen under dess 160 års långa 
historia. Av de tidiga bilder som finns ser vi att 
tillbyggnaderna kring sekelskiftet 1900 gjordes 
med höga arkitektoniska ambitioner. Det vi 
idag skulle kalla förvanskning, att byggnadens 
värden skadas eller går förlorade, skedde i mit-
ten av 1980-talet då byggnaden tilläggsisole-
rades och fick nya mindre fönster. Något som 
efterhand borde skett på ett med varsamt sätt. 
Trots de förvanskade fasaderna uppmärksam-
mades skolan i det Kulturmiljöprogram som 
finns från 2012. 

Vid kommande åtgärder på skolan bör man 
överväga att återställa fasaderna eller del av 
fasaderna som de såg ut innan bygglov bevilja-
des 1986. Det skulle innebära en återgång till 
fönster av korspostmodell och en träfasad med 
gesims och fönsteromfattningar. Färgsättningen 
skulle också kunna vara i harmoni med det som 
fanns i början av 1900-talet. 

Karaktäristiskt för en skola är att det finns en 
skolgård. Trots att byggnaden kan upplevas 
som förvanskad är ändå de olika tillbyggna-
derna gjorda för att tillgodose ett växande antal 
elever. Även när det nu kommer att vara bostä-
der i hela byggnaden är det viktigt att man kan 
förstå att det har varit en skola. Skolgården blir 
då en viktig pusselbit i berättelsen om Öckerö 
kommuns första skola. Endast en minde kom-
plementbyggnad bör uppföras på fastigheten 
och placeras mot sydväst, på den yta där ber-
get har bearbetats. En så stor öppen yta som 
möjligt bör finnas i direkt anslutning till skol-
byggnaden. Traditionellt har uthusbebyggelse 
falufärgad träfasad och tak med lertegel. Med 
fördel kan återvunnet lertegel användas. 

Muren mot vägen besitter ett högt kulturhis-
toriskt värde. Framför allt bidrar den till att 
bibehålla vägens och områdets ålderdomliga 
agrara karaktär. Mycket tyder på att muren 
tjänat som tomtavskiljare och hägnad till skol-
gården. Gemensamt med skolbyggnaden och 
anliggande skolgård besitter muren ett högt 
kulturhistoriskt värde. Tillsammans speglar de 
lokala fysiska uttryck som uppstod som följd av 
1842 års statliga folkskolereform och gör det 
möjligt för människor att utläsa och förstå plat-
sens funktion och användning sedan mitten av 
1800-talet. Vägsträckningen är också den äldsta 
bevarade på Hönö.

Muren bör underhållas så att den inte fal-
ler sönder. Viktigt att i kritiska punkter som 
början/avslut och hörn använda bindare som 
ökar murens hållfasthet. Murstenen fogas med 
hydrauliskt kalkbruk. Fogarna görs smala. 
Beslut om eventuell kröntäckning sker genom 
samråd med antikvarisk expertis. Sly och vege-
tation som växer nära inpå muren bör avlägs-
nas.
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FÖRSLAG TILL 
BESTÄMMELSER I 
KOMMANDE DETALJPLAN

 • Utifrån tidigare utförda om- och
tillbyggnader av skolan bör den få ett
rivningsförbud på den byggnad som
fanns före 1986. Enkelt uttryckt är det
den byggnad som syns på den äldre
bilden som finns på denna rapports
framsida. Se också skiss nedan. Det skall
finns möjlighet att också återgå till en
fasad med det äldre utförandet med stora
fönster.

 • Skolgården bör ”prickmarkeras”, mark
som inte får bebyggas. En mindre
komplementbyggnad kan byggas i
sydväst. Utformningsbestämmelse med
fasad- och takmaterial bör tillfogas.

 • Muren bör bevaras med en
skyddsbestämmelse kompletterad med en
underhållsbestämmelse.

KÄLLOR
Kulturmiljöprogram, Öckerö kommun 2012.

Öckerö kommun. Kulturhistoriskt undersök-
ning. Underlag för fysisk planering och kultur-
minnesvårdsprogram. 1988. 

Hembygdsprojektet Öckeröarnas historia: Del-
rapport 8:2, Hönö : de fyra byarnas ö. Öckerö: 
Kulturnämnden i samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan. 1992.

Foton från Hembygdsföreningen.

De med orange kulör färgade volymerna anger hur 
Gårdaskolan såg ut före 1986-års tillbyggnad. Grått 
visar tillbyggnaden 1986 och grönt tillbyggnad från 
2008. 
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SAMMANFATTNING

Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun beräknat ljudutbredning och ljudnivå vid fasad från
vägtrafik till Gårdaskolan, Öckerö för prognosår 2040. Utredningen syftar till att undersöka
möjligheten att göra om skolbyggnaderna till bostäder.

Beräkningarna visar att grundkravet enligt trafikbullerförordningen, Leq 60 dBA, uppfylls på
samtliga fasader och lokalerna skulle därmed kunna utformas fritt till bostäder utan krav på
bullerdämpande kompensationsåtgärder.

Gemensam uteplats kan förläggas till markplan på den norra delen av tomten, eventuella privata
uteplatser kan då anses vara ett komplement och behöver inte uppfylla riktvärden.

Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik gör att den
maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluftsventiler kommer därför
behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en framtida projektering för att riktvärdena
inomhus ska kunna innehållas.
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1 BAKGRUND
Öckerö kommun undersöker möjligheten att omvandla Gårdaskolan till bostäder, byggnaden
ligger i direkt anslutning till Gårdavägen, se figur 1.

Figur 1. Gårdaskolan, Öckerö. Källa: Hitta.se

Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun beräknat ljudutbredning och ljudnivå vid fasad från
Gårdavägen för prognosår 2040. Beräknade värden jämförs med gällande riktvärden.

2 BEDÖMNINGSGRUNDER
Buller anses, framförallt vid trafikerade vägar och järnvägar, vara ett stort folkhälsoproblem. När
människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses
buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och
sömnstörningar.

2.1 STÖRNINGSMÅTT

Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar
frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka.

2.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq) respektive
maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24
timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem
gånger per natt av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i
anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids
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fem gånger under en genomsnittlig timme under dag och kväll.

En fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet till vägen
ger 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå.

2.3 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID BOSTÄDER

Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse. Under
2017 genomfördes en uppdatering av förordningen, numera benämns den SFS 2015:216 t.o.m.
2017:359.

För detta projekt innebär det följande:

· Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas utanför fasad.

· Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras mot sida med högst
Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.

· På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

3 BERÄKNING
Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet följer denna
beräkningsmodell:

• Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik - Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996.

Metoden antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången kan kort
beskrivas enligt följande:

• En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På
markkartan placeras sedan vattendrag, byggnader, skärmar, vägar mm.

• Utgående från markkartan har samtliga bullerkällor av betydelse matats in i modellen.

• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa medräknas.

• Övriga parametrar som ingår i beräkningar är exempelvis geometrisk
avståndsdämpning, atmosfärsdämpning och markdämpning (hård eller mjuk mark).

Beräkningarna baseras övervägande på mjuk mark, vägar, trottoarer och parkeringsplatser
räknas som hård mark.

Ljudutbredningen räknas på två meters höjd över mark och redovisar ljudnivån inklusive
fasadreflex.
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3.1 TRAFIKDATA

3.1.1 VÄGTRAFIK

I tabell 1 redovisas trafikdata för Gårdavägen, som är den enda väg som bedöms påverka
ljudnivån vid fastigheten. Uppgifterna är hämtade från en trafikräkning som Öckerö kommun
låtit göra under sommaren 2018. Uppgifterna och har stämts av och räknats upp till år 2040 av
Anna-Karin Ekström, trafikingenjör, Tyréns AB.

Tabell 1. Trafikuppgifter Gårdavägen, nuläge och prognosår 2040.

Väg Antal
fordon/dygn

Andel tung trafik
(%)

Hastighet
(km/h)

Nuläge 2040 Nuläge 2040 Nuläge 2040
Gårdavägen 1323 1697 15 18 30 30

Under räkneperioden passerade 11 % av det totala antalet tunga fordonen nattetid (kl. 22-06).
Detta motsvarar mer än fem passager per natt vilket gör att den maximala ljudnivån vid fasad
kommer bestämmas av de tunga fordonen.

För uteplats gäller istället antalet tunga fordon under en genomsnittstimme mellan kl. 06-22.

4 RESULTAT OCH SLUTSATS
Beräkningsresultaten för Gårdaskolan redovisas som utbredningskartor i bilaga AK01-03. Figur 2
nedan visar att grundkravet Leq 60 dBA uppfylls vid samtliga fasader. Bostäder skulle således
kunna utformas fritt utan krav på kompensationsåtgärder med avseende på vägtrafiken.

Figur 2. Utklipp från AK01 som illustrerar frifältsvärden vid fasad och ekvivalent ljudnivå två meter över mark
för prognosår 2040. Grön och blå färg anger ljudnivåer under 60 dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl.
fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Då grundkravet Leq 60 dBA uppfylls ställs inget krav på den maximala ljudnivån vid fasad,
däremot finns krav på maximal ljudnivå inomhus och på uteplatser.
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Figur 3 visar den maximala ljudnivån för nattperioden. Högst nivå blir det vid fasaderna närmast
vägen, som mest 85 dBA.

Figur 3. Utklipp från AK02 som illustrerar maximal ljudnivå för natten, två meter över mark för prognosår
2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA. Ljudutbredningen redovisas
inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Om uteplatser finns ska dessa klara Leq 50 och Lmax 70 dBA för en genomsnittstimme mellan
kl. 6 och 22. Beräkningsmässigt hamnar maxnivån ca. 1 dBA högre under en genomsnittstimme
under dag och kväll än under natten. För gemensam uteplats blir maxnivån dimensionerande
och kan anläggas i grön och blå zon enligt figur 4.

Figur 4. Utklipp från AK03 som illustrerar maximal ljudnivå för en genomsnittstimme dag och kväll, två
meter över mark för prognosår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70
dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

4.1 INOMHUSNIVÅER

Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik gör att den
maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluftsventiler kommer därför
behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en framtida projektering för att riktvärdena
inomhus ska kunna innehållas.
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Egna kommentarer

Senast ändrad 2019-03-15 09:27

Verktyget 

Version 1.0

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 51 resor / dygn

Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 20 %

med kollektivtrafik: 14 %

med cykel: 6 %

till fots: 58 %

med annat: 2 %

Osäkerhet
Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal 
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet, 
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik) 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Antal resor / dygn 10 7 3 30 1 51

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Lägenhet 10 7 3 30 1 51

Totalt 10 7 3 30 1 51

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 10 bilresor
Uppskattning av antal bilar: 8 bilar (ÅDT),
vilket motsvarar ungefär 8 ÅVDT

Antaganden:

• 1,2 personer per bil för arbetsresor

• 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

• 1,5 personer per bil för fritidsresor
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• Bostäders resor fördelar sig enligt:
◦ 35% arbetsresor

◦ 23% inköp/serviceresor

◦ 42% fritidsresor

• Övrig markanvändning ger:
◦ 34% arbetsresor

◦ 27% inköp/serviceresor

◦ 39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Area (m2) 324 30 33 24 - 410

Antaganden:

• Bil: 31,7  m2 / bilresa

• Kollektivtrafik: 4,2  m2 / kollektivtrafikresa

• Cykel: 10,7  m2 / cykelresa

• Till fots: 0,8  m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för 
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så 
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Indata

Lokalisering 

Kommun Öckerö

Var i kommunen Centralt i huvudorten

Markanvändning 

Lägenhet 629 BTA
10 bostadsenheter
18 boende (automatiskt värde)

Svar på frågor om Kollektivtrafik 

Turtäthet under 
högtrafik i området 
(sammanlagt för alla 
linjer)

16-30-minuterstrafik

Avstånd till hållplats 
(genomsnitt i området)

Mindre än 250 m

Är tidtabeller i tätorten 
taktfasta/styva (dvs är 
det regelbundna 
minuttal alla timmar)?

En del linjer har taktfasta tidtabeller. i alla fall under högtrafik.
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Hur stor del av tätorten 
täcks av 
kollektivtrafiknät?

Endast delar av tätorten. Vissa viktiga målpunkter ligger utanför kollektivtrafiknätet.

Vilken standard har de 
fordon som används för 
tätortstrafik?

Majoriteten är moderna fordon.

Turtäthet under 
högtrafik i området 
(sammanlagt för alla 
linjer)

30-60-minuterstrafik

Avstånd till regional 
busshållplats 
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Avstånd till station med 
regional tågtrafik 
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Är tidtabeller i 
regionaltrafiken 
taktfasta/styva (dvs är 
det regelbundna 
minuttal alla timmar)?

En del linjer har taktfasta tidtabeller. i alla fall under högtrafik.

Vilken standard har de 
fordon som används för 
regionaltrafik?

Enbart moderna fordon (max 6 år gamla eller motsvarande).

Har resenärerna tillgång 
till realtidsinformation 
om kollektivtrafiken?

På den viktigaste knutpunkten (t ex busstationen i centrum).

Prioriteras 
kollektivtrafiken i 
kommunens planering?

Anpassningar görs för kollektivtrafiken men ofta i sena planeringsskeden.

Hur ofta ser kommunen 
över kollektivtrafiknätet?

Översyn brukar ske när problem uppmärksammas. vilket brukar vara relativt oregelbundet.

Finns mål och 
handlingsplan för 
kollektivtrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

Svar på frågor om Gång 

Avstånd till lokalt 
centrum (genomsnitt i 
området)

1-2 km

Hur är gångvägnätet 
utformat i tätorten?

Gångvägar m m kompletterar systematiskt trottoarer för att förbättra genheten.

Hur är standarden på 
gångvägnätet i tätorten?

Vissa delar har god standard. men i större delen finns det brister.

Finns problem med 
otrygghet för fotgängare i 
tätorten?

Tryggheten är låg på många håll.

Hur stor andel av 
korsningspunkterna 
mellan kommunens 
gångpassager och 
biltrafikens huvudnät är 
hastighetssäkrade till 30 
km/h? (85-percentil)

Mindre än 25 %

Är gångtrafik prioriterat 
vid drift och underhåll (t 
ex snöröjning)?

Gångtrafiknätet underhålls samtidigt med biltrafiken.
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Följer kommunen upp 
mängden gångtrafik (t ex 
genom 
fotgängarräkningar eller 
resvaneundersökningar)?

Det var länge sedan en uppföljning gjordes. och ingen är heller planerad inom den närmsta tiden.

Finns mål och 
handlingsplan för 
gångtrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

Svar på frågor om Cykel 

Avstånd till lokalt 
centrum (genomsnitt i 
området)

1-3 km

Höjdskillnader vid färd till 
lokalt centrum

Lite uppför/nerför men inga kraftiga lutningar.

Hur stor del av tätorten 
täcks av cykelvägnät 
(cykelväg. cykelbana. 
cykelfält eller 30 
km/h-gator)?

Cykelvägnätet täcker endast delar av tätorten. Vissa viktiga målpunkter ligger utanför cykelvägnätet.

Hur stor andel av 
kosningspunkterna 
mellan kommunens 
cykelvägnät och 
biltrafikens huvudnät är 
hastighetssäkrade till 30 
km/h? (85-percentil)

Mindre än 25 %

Är cykeltrafiken 
prioriterad vid drift och 
underhåll. t ex 
snöröjning)?

Cykelvägnätet underhålls samtidigt med biltrafiken.

Följer kommunen upp 
mängden cykeltrafik (t ex 
genom cykelräkningar 
eller 
resvaneundersökningar)?

Det var länge sedan en uppföljning gjordes. och ingen är heller planerad inom den närmsta tiden.

Finns mål och 
handlingsplan för 
cykeltrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

Svar på frågor om Bil 

Hur planeras tillgången 
till bilparkering vid 
bostäder i området?

Kommunens parkeringspolicy tillämpas.

Hur prioriterat är 
bilvägnätet i tätorten?

Biltrafiken prioriteras före kollektiv-. cykel- och gångtrafik.

Förväntat bilinnehav i 
området (Medel i Sverige 
2009: 461 bilar/1000 
invånare. Min 290. Max 
694)

350-461 bilar/1000 inv.

Hur är inställningen till 
att bygga nya vägar i 
kommunen?

Restriktiv. Nya vägar byggs nästan uteslutande vid nybyggen.

Finns mål och 
handlingsplan för att 
minska biltrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.
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Svar på frågor om Mobility Management 

Arbetar kommunen med 
mobility management 
dvs. mjuka åtgärder för 
att ändra resbeteende?

Ja

Grön 
resplan/mobilitetsplan

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Kampanjer för mer 
miljövänligt resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Samlad reseinformation 
för flera färdsätt

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Utbildning om hållbart 
resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Distansarbete Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Resfria möten Kommunen arbetar inte med åtgärden

Målgruppsanpassade 
kampanjer t.ex. 
testresenärer. 
hälsotrampare

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bättre cykelfaciliteter (ej 
infrastruktur)

Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Bilpooler Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Sparsam körning/Eco-
driving

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Hur länge har 
kommunen arbetat med 
mobility management?

Kortare än 2 år

Version: 1.0
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PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk 
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö 
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en 
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100 
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger 
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10 
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt 
givna tillstånd. 
 
Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2008-2017, 
har befolkningen i snitt ökat med 63 personer per år. 
 
Tabell 1 Källa: SCB 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Invånare 12250 12292 12449 12487 12536 12574 12645 12682 12773 12923 12883 

 
 
Överskridanden av tillstånd (pe) för de senaste fem åren visas i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2 Källa: Va-enhetens mätningar 

År Tillfällen peMax Datum överskridande 
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-

aug 
2014 1 16 107 24-jul 
2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 

05-aug 
2016 3 14 535 22-mar, 01-jun, 13-jul 
2017 0 12 408  
2018 0 11 923  

 
Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde, 
se tabell 2. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete 
med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten 
har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete. 
 
Antal besökande till kommunen har ökat. Beläggningen på kommunens gästhamnar 
har sedan 2014 varit relativt konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av 
ställplatser har ökat och förväntas öka ytterligare framgent.  Enligt tabell 2 är 7 av de 
11 överskridanden under föregående fem år i turistsäsongen juni-augusti. För 2017 är 
medelvärdet för månaderna juni-augusti 1 200 pe högre än årsmedelvärdet. För 2018 
är medelvärdet för samma period 2 100 pe högre än årsmedelvärdet. 
 



De senaste två åren har tillfört organiskt material minskat. Detta kan ha att göra med 
att kommunen i maj 2017 startade en kampanj för att samla in fett, sammanlagt har 
1 791 kg matolja samlats in under de 16 månader kampanjen pågått fram till och med 
september. Åren 2013, 2015 och 2016 finns dock fyra mättillfällen då tillståndet 
överskreds innan årets maj månad. I oktober 2017 genomförs möte med företagare 
för att få dessa att installera fettavskiljare. Kommunen har alltid haft ett förbud mot 
avfallskvarnar. 
 
 
I gällande detaljplaner finns byggrätt för 43 villor på privat mark. Kommunen utgår 
ifrån att det flyttar in fyra personer i varje villa och dessa ansluter då med (4*43) 172 
pe till Pinan. Därutöver är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att behovet 
av att utveckla Öckerö centrum är överordnat annan utveckling i kommunen.  
 
 
Enligt exploatören för detaljplan för Öckerö nya centrum, kommer det i snitt bo 1,8 
personer per lägenhet i Öckerö nya centrums 400 möjliga bostäder. Maxbeläggning 
på det hotell som medges i detaljplanen är 120 gäster. Detta sammanlagt tillför 840 
pe. 
 
 
En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 
bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter blir 
den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe 
 
 
Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som 
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och 
bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från 
Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt. 
 
 
Tabell 3 Uträkning av tillåtna anslutningar till Pinan 

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe 
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan) = 
12 948 pe. 

 
 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av 
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö 
nya centrum och detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan kan antas utan risk för 
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 



 
 
 
 
 
 
Öckerö kommun 2019-03-15 
 
Lisette Larsson 
Enhetschef Va 
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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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostadB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering är 460 kvadratmeter byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

e2 Största exploatering är 25 kvadratmeter byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1 st 1
p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f1 Fasad ska utformas med falufärgad träfasad.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Taket uformas som sadeltak och förses med lertegel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n1 Marken får inte schaktas, sprängas och/eller fyllas upp förutom för
vad som krävs för erforderliga ledningsschakt,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden

q1 Kulturhistoriskt värdefull mur som ska bevaras.,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q2 Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Delar av byggnaden ska bevaras.
Se planbeskrivning sidan 13 avsnitt 1,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Varsamhet

k1 Underhåll ska utföras varsamt. Se planbeskrivning sidan 14 avsnitt
2 i planbeskrivningen att särskilt beakta,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Underhåll och ändring av byggnad ska utföras varsamt och
anpassas till ursprungligt utseende och utförande. Se
planbeskrivning sidan 14 avsnitt 3 att särskilt beakta.,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k3 Underhåll och ändring ska utföras varsamt 12-14 i
planbeskrivningen,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

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

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för åtgärder som påverkar markens höjdläge eller innebär sprängning,  4 kap.
15 § 1 st 3 p.

Skärmtak

Höjdkurvor
Uthus

Bostadshus

Nätstation

Gränspunkt

Rutnät

2:67 Fastighetsbeteckning

HÖNÖ Traktnamn/Kvarterstraktnamn

Stödmur
Staket

Belysningsstolpe

Ägoslagsgräns

Häck

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

Ann-Marie Hauguth, mätningsingenjör
Metria AB

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 
Fastighetsgräns

Väg och körbana
Gång- och cykelbana mm

UPPLYSNINGAR

Grundkarta för

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-28
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-28

4
5

        ga:3 Registernummer gemensamhetsanläddning

Registernummer samfällighet       s:34

2,7 Markhöjd

Öckerö kommun
Hönö 2:67

Rättighetsgräns
Lr Ledningsrätt , ledningar under mark

SERV Servitut väg

50 meter4030201050

SKALA 1:500

Beslutsdatum InstansÖCKERÖ KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Diarienummer

Detaljplan för 

Bostäder i gamla Gårdaskolan
Hönö 2:67

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

Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande

Övriga handlingar: 
Utredningar
Fastighetsförteckning (bifogas ej)

Granskningshandling

Upprättad 2019-04-08

1:500 (A1), 1:1000 (A3)

Rikard Sporre 
Planarkitekt

Andreas Beutler 
Plan-, bygg- och miljöchef

Samråd
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Granskning
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Antagande

KF
Laga kraft
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INLEDNING

BAKGRUND
Öckerö kommuns kommunstyrelse beslutade 2017-12-19 (KS § 313) att lämna 
positivt planbesked för fastigheterna Hönö 2:67 och Hönö 2:384. Planstart skede 
vid positivt planbesked. Efter uppstart av detaljplanearbetet kom kommunen och 
exploatören överens om att utesluta fastighet Hönö 2:384 ifrån detaljplanearbete.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk-
samhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk 
av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den 
gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder 
inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses skyd-
das i detaljplanen. 

MILJÖBEDÖMNING 
Plan-, bygg och miljöenheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förord-
ningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger inte användning av planområdet för ett av de ändamål som anges i PBL 
4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 
beaktas.

Plan-, bygg och miljöenheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedöm-
ningen är avstämd med Länsstyrelsen 2018-05-02. Länsstyrelsen har skrivit ett 
yttrande över behovsbedömningen där de påtalar tre frågor. Dessa frågor handlar 
om kulturmiljö, reningsverket på Pinans kapacitet och trafikbuller.  

I planen har bullerpåverkan belysts i en trafikbullerutredning som sammanfattas 
under rubriken ”Risker, störningar”. En antikvarisk förundersökning har tagits 
fram för att redovisa skolans byggnadshistoria och dess kulturhistoriska värde. 
Resultatet redovisas under rubriken ”Befintlig bebyggelse och kulturhistoria”. En 
flödes- och kapacitetsberäkning är under framtagande för att belysa kapaciteten i 
kommunens ledningsnät och avloppsreningsverket på pinan. Resultatet kommer 
att redovisas i kommande granskningshandlingar. 
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PLANDATA 

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 PBL, SFS 
2014:900). Planarbetet bedrivs med ett standardförfarande. 

PLANHANDLINGAR 

Samrådshandlingar består av:
• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning (denna handling)

Övriga handlingar:
• Illustrationsritning

• Grundkarta,                  2019-03-11

• Fastighetsförteckning, 2019-04-03

• Samrådsredogörelse

• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskning)

Utredningar:
• Trafikbullerutredning, Tyréns, 2018-07-12

• Antikvarisk förundersökning, Tyréns, 2018-11-15

• Trafikberäkning, 2019-03-15
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LÄGE, AREAL 
Planområdet är beläget centralt på Hönö norr om Gårdavägen, ca 2 km ifrån fär-
jeläget Hönö pinan. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

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. Riksin-
tresset berör kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden i Bohuslän till Sim-
pevarp i Kalmarsund. Skyddet avser att skydda de natur- och kulturvärden som 
finns i områdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som 
behövs för totalförsvaret. 
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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 att några miljökvalitetsnormer över-
skrids.

REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Åtgärdsvalsstudie för väg 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikver-
kets vägfärjor via Hönöleden/väg 155 och Björköleden. Färjorna angör vid Lilla 
Varholmens färjeläge där trafiken ansluter till väg 155. 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. Planerat busskörfält på 
sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal har dock lagts på is på obestämd tid på 
grund av att såväl kostnader som produktionstid bedöms öka markant mot vad 
som tidigare beräknats.

VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad transportin-
frastrukturplan. I transportinfrastrukturplanen är väg 155 utpekade som en av 
de högst prioriterade regionala infrastrukturbristerna. Trafikverket har påbörjat 
arbete med att ta fram ÅVS väg 155, Torslanda –Öckerö i syfte att utreda lämpliga 
åtgärder. Arbetet förväntas pågå under år 2018 och 2019.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan
Översiktsplan för Öckerö kommun (Utblick Öckerö - en inblick i framtiden) anta-
gen 14 juni 2018 anger planområdet som bostäder, service och arbetsplatser. 

Detaljplan 
För området gäller detaljplan för del av Hönö omfattande västra vägen - Gårda-
vägen m.m, som vann laga kraft 1989-02-16. Planområdet redovisas i gällande 
detaljplan som A, allmänt ändamål. Byggnadsplanen saknar genomförandetid 
men gäller som detaljplan tills den upphävs eller ersätts med ny enligt PBL.
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Bostadsförsörjningsprogram
Öckerö kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för 2015-2020. 
Bostadsförsörjningsprogrammet lägger fast inriktningen för hur kommunen vill 
att boendet ska utvecklas på sikt. I kommunens nya översiktsplan antogs nya till-
växtmål. Kommunens långsiktiga planering utgår från ett tillväxtmål om 80-120 
personer per år. Tillväxtmålet innebär att bostadsproduktionen till år 2040 bör 
vara runt 40-60 bostäder per år. Eftersom stora delar av bostadsbeståndet i kom-
munen består av småhus ska nybyggnation i första hand ske genom ett byggande 
av flerbostadshus med lägenheter. Planförslaget bedöms ligga i linje med bostads-
försörjningsprogrammets mål. 

Trafikstrategi 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. 

En del av de förslag som redovisas i trafikprognosen kan inte behandlas inom ra-
men för denna detaljplan, utan behöver ske på en övergripande nivå. Det handlar 
bland annat om standardhöjningar av busshållplatser, utbyggnad av pendelparke-
ringar och utbyggnad av kontorshotell. En förutsättning för att minska bilåkandet 
och öka användandet av kollektivtrafik är att planera i kollektivtrafiknära lägen. 

Kulturmiljöprogram 
Planområdet omfattas av Öckerö kommuns kulturmiljöprogram, antagen av kom-
munfullmäktige den 29 mars 2012. I programmet beskrivs att planområdet är 
beläget inom den sammanhängande kulturmiljön Gårda. Kulturmiljön Gårda och 
Hult bedöms vara av stort värde som miljö och ska bevaras och underhållas så 
att dess äldre karaktär inte förvanskas. Stengärdesgårdar, staket och trädgårdar 
ska så långt som möjligt bevaras. Ny bebyggelse ska exteriört underordnas den 
äldre bebyggelsen inom området. Vid förtätning ska den exteriöra utformningen 
underordnas den äldre byggnadstraditionen beträffande volym, taklutning, färg-
sättning och material. 
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK OCH VEGETATION 
Platsen består av berg i dagen och planmark. Befintlig byggnad inom fastigheten 
ligger på den planare delen av tomten, ca + 5,1 - 5,6 meter över till planen höran-
de grundkartas nollplan (RH00). 

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH KULTURHISTORIA
Inom planområdet finns en gammal skolbyggnad som uppfördes på Hönö år 1857. 
Byggnaden hade ursprungligen stått på Grötö men införskaffades av socknen som 
en följd till folkskolereformen 1842. Socknen beslutade att byggnaden skulle flyt-
tas till den folkrikaste ön som var Hönö. Byggnaden var en timmerbyggnad som 
skeppades från Grötö och skolsalen var cirka 7 gånger 5 meter. Till det fanns det 
också en lärarbostad. Att byggnaden är den första skolan som uppfördes i kom-
munen har ett stort kulturhistoriskt värde.

Byggnaden har byggts till vid flera tillfällen under dess 160 års långa historia. Av 
de tidiga bilder som finns kan en se att tillbyggnaderna kring sekelskiftet 1900 
gjordes med höga arkitektoniska ambitioner (se bilder nedan). Det vi idag skulle 
kalla förvanskning, att byggnadens värden skadas eller går förlorade, skedde i 
mitten av 1980-talet då byggnaden tilläggsisolerades och fick nya mindre fönster. 

Gårdaskolans elever sittande på andra sidan 

Gårdavägen. Foto cirka 1900. 

Gårdaskolan, foto cirka 1930 - 1950. Foto från 

Hönö Hembygdsförening.  

Bygglov 1986, fasad mot väster. Bygglov 2018, fasad mot väster. Nytt entréparti 

och trädäck framför fasaden 
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Gårdaskolan har 2018 ljusmålade träfasader i enkel ohyvlad locklistpanel med 
vita fönster och omfattningar. Fasaden är tilläggsisolerad vilket syns genom att 
träpanelen går längre ut än sockeln och att fönstren har djupa nischer. Takfallen 
har rött betongtegel förutom den låga tillbyggnaden längst fram från 2008 som är 
täckt med röd bandplåt. Söderfasaden ger uttryck för alla utbyggnader som skol-
byggnaden genomgått under alla år. I bakgrunden syns det brutna takfallet med 
röda tegelpannor. Entrédörr ligger i en smal utbyggnad som sträcker sig utmed 
fasaden. Fasaduttrycket på den östra gaveln domineras av det brutna takfallet. 

Fasaden mot väster visar två gavelmotiv med det brutna höga taket och det lägre 
på tillbyggnaden. Fasaden utgör baksida på skolbyggnaden. En stor balkong i 
tryckimpregnerat trä med höga stolpar dominerar intrycket. Balkongen sträcker 
sig ut med det förhöjda fasadpartiet som har balkongdörrar och fönster med låg 
bröstning.

Befintlig byggnad och del av Hönö hembygds-

förening från norr 

Befintlig byggnad från väster

Befintlig byggnad från öst 
Befintlig byggnad från söder
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Mur
Mot Gårdavägen sträcker sig en stenmur 
som fungerar som tomtavsilkjare. Mur-
stenen utgörs av sprängsten blandad med 
fältsten av bohusgranit i blandade storlekar 
som skiftar i såväl grått som rött. Muren är 
i sin helhet fortfarande i relativt gott skick. 
Partiellt är den i sämre skick med utkal-
vade delar med kil- och fyllnadssten som 
fallit ur sina ursprungliga lägen. I murens 
kröntäckning finns sprickbildningar som 
vittnar om murens rörelser. Orsaken till 
skadeproblematiken kan bero på många års 
ovarsamma omfogningar med cementhalti-
ga bruk med frostsprängningar som följd.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
Nordväst om planområdet i direkt anslut-
ning till fastigheten finns ett, i gällande 
detaljplan utpekat, naturområde på ca 
5000 m2 som ger goda möjligheter till 
rekreation. Möjligheten till friluftsliv är 
begränsad i närområdet och sker främst på 
nordvästra Hönö i exempelvis Ersdalens 
naturreservat.  

FORNLÄMNINGAR 
Inga kända fornlämningar finns i området. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Marklagren utgörs till största del av urberg medan en mindre del utgörs av post-
glacial sand enligt SGU:s jordartskarta. De geotekniska förhållandena bedöms 
som goda inom planområdet. 

Mur mot Gårdavägen.

Mur i anslutning till grundmur. 

Skada i muren sedd uppifrån 
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SERVICE
Planområdet är beläget centralt på Hönö med 
goda avstånd till både kommunal och kommer-
siell service. För- och grundskola är belägen ca 
300 meter ifrån planområdet. Närmaste vård-
central, bank och livsmedelsbutik är belägna ca 
700 meter ifrån planområdet. 

Övrig service är främst koncentrerad till Hönö 
Klåva ca 1,5 - 2 km sydväst om planområdet. 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Vatten och avlopp 
Området är sedan tidigare anslutet till det kom-
munala VA-nätet. 

El, tele, fiber, bredband
El- och teleledningar är utbyggda i området. 
Området är anslutet till Öckerö näts fibernät. 

RISKER, STÖRNINGAR

Buller 
De potentiella störningar som har identifierats i samband med planarbetet rör 
trafikbuller ifrån Gårdavägen. 

Se vidare under rubriken ”Buller” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och 
konsekvenser”.

Radon 
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag 
av delar av Björkö. I kommunens radonundersökning, framtagen 1993, gjordes en 
provtagning sydväst om planområdet. Enligt provtagningen är radiumhalten 30 
bq/kg eller lägre, vilket klassas som lågriskområde.   

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmate-
rial får användas som är radongenerande. 

Livsmedelsbutik

Vårdcentral

Behandling och 
rehabilitering

Bank

Förskola

Planområde

Förskola

Grundskola

Hönö Klåva

Planområdets läge i förhållande till kommunal 

och kommersiell service



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Granskningshandling 2019-04-08    |   Dnr 0024/18

Sida 12/23

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

ÄNDRAD MARKANVÄNDNING 
Detaljplanen innebär att markanvändningen inom aktuell fastighet ändras från 
A - allmänt ändamål till B - bostad. 

Bostäder och övrig bebyggelse 
Planförslaget möjliggör att den gamla skolbyggnaden kan byggas om till ca 8 
lägenheter. Byggnadsarean regleras till 460 m2 vilket ungefärligt motsvarar 
befintlig byggnads fotavtryck. Byggnaden regleras med en högsta nockhöjd + 16,3 
meter över grundkartans nollplan. Det innebär att byggnaden inte kan byggas 
högre än befintlig byggnad. 

Inom delar av den gamla skolgården möjliggörs det för 2 mindre bostäder som 
kan sammanbyggas med en komplementbyggnad. Huskroppen placeras mot 
berghällen i sydväst, där berget har bearbetats, med en vinkel längs Gårdavägen. 
Byggrätten omgärdas med prickmark för att minimera påverkan på den gamla 
skolgården. Den nya byggnadskroppen ges en karaktär och volym som delvis 
överensstämmer med äldre uthusbebygglese för att smälta in i området och ex-
teriört underordna sig befintlig bebyggelse. Byggnaden uppförs med sadeltak och 
lertegel samt falufärgad träfasad vilket stämmer överens med hur uthusbebyggel-
se traditionellt sätt har utformats.

Vy från sydöst som visar volymen av tillkommande byggnation. 
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SKYDDS- OCH VARSAMHETSBESTÄMMELSER 

Plankartan har utformats för att tydliggöra och säkerställa att den gamla skol-
byggnadens och fastighetens kulturhistoriska värden bevaras. För att säkerställa 
detta har skolbyggnaden och muren mot Gårdavägen försetts med skydds- och 
varsamhetsbestämmelse. Den gamla skolgården förses delvis med prickmark. 
Karaktäristiskt för en skola är att det finns en skolgård. Även att det kommer 
vara bostäder i hela byggnaden är det viktigt att man kan förstå att det har varit 
en skola. Skolgården är då en viktig pusselbit i berättelsen om Öckerö kommuns 
första skola. 

Gamla skolbyggnaden 
Att Gårdaskolan är Öckerö kommuns första allmänna skola har ett stort kul-
turhistoriskt värde. En stor del av byggnadens ursprungliga kulturhistoriska 
och arkitektoniska värden har genom åren gått förlorade på grund av ovarsam-
ma tillbyggnader. Tillbyggnaderna som genomfördes 1986 och framåt är ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv inte viktiga att bevara. Delarna av byggnaden innan 
tillbyggnaderna 1986 bedöms som viktiga att bevara ur ett kulturhistoriskt per-
spektiv och förses i plankartan med en skyddsbestämmelse.   

Mur
Muren mot Gårdavägen besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Framför allt 
bidrar den till att bibehålla vägens och områdets ålderdomliga agrara karaktär. 
Gemensamt med skolbyggnaden och anliggande skolgård besitter muren ett 
högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans speglar de lokala fysiska uttryck som 
uppstod som följd av 1842 års statliga folkskolereform och gör det möjligt för 
människor att utläsa och förstå platsens funktion och användning sedan mitten 
av 1800-talet. Muren skyddas på plankartan med skydds- och underhållsbestäm-
melse
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Avsnitt 1 - Förtydligande av vilka delar av byggnaden som ska bevaras rela-
terat till skyddsbestämmelse q2: 
 
De delarna av den gamla skolbyggnaden som ska bevaras är byggnaden innan 
beviljat bygglov 1986. Ålderslegend och foto nedan beskriver omfattningen. 
 

Gårdaskolan, foto cirka 1930 - 1950. Foto från 

Hönö Hembygdsförening.  

SÖDER

NORR

V
Ä
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R
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1857 - Troligen upptog inte den första 
byggnaden hela denna ytan utan endast en 
mindre del. 

Slutet av 1800-talet. 

Slutet av 1900-talet. 

1986 

2008 

Ålderslegend
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Avsnitt 2 - Att särskilt beakta vid underhåll av mur relaterat till varsamhets-
bestämmelse k1: 
 
I kritiska punkter som början/avslut ska bindare som ökar murens hållfasthet an-
vändas. Murstenen fogas med hydrauliskt kalkbruk. Fogarna görs smala. Beslut 
om eventuell kröntäckning sker genom samråd med antikvarisk expertis. Sly och 
vegetation som växer nära inpå muren bör avlägsnas.  

 
Avsnitt 3 - Att särskilt beakta vid underhåll och ändring av byggnad relate-
rat till varsamhetsbestämmelse k2: 
 
Vid kommande åtgärder på skolan bör man överväga att återställa fasaderna eller 
del av fasaderna som de såg ut innan bygglov beviljades 1986. Ursprungligt utse-
ende och utförande ska eftersträvas. Det skulle innebära en återgång till fönster 
av korspostmodell och en träfasad med gesims och fönsteromfattningar. Färgsätt-
ningen bör också vara i harmoni med det som fanns i början av 1900-talet. 

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Planförslaget bedöms inte påverka det kommunala serviceutbudet negativt. De-
taljplanen medför ett större underlag till det kommersiella serviceutbudet.  

FRIYTOR

Lek och rekreation 
Detaljplanen pekar inte ut något område inom planområdet för lek. Nordväst om 
planområdet är marken planlagd som natur och kan används som yta för lek och 
rekreation. Möjligheten för allmänheten att ta sig dit och vistas där blir oföränd-
rad i och med ett genomförande av detaljplanen.  

LANDSKAP OCH NATURMILJÖ 
Den västra delen av planområdet består i stora delar av orört berg som tillför 
kvaliteter till fastigheten. En planbestämmelse har införts på plankartan som sä-
kerställer att berget och karaktären som skapas finns kvar efter en exploatering. 
Som tillägg till bestämmelsen finns även en administrativ bestämmelse som höjer 
marklovsplikten för dessa former av åtgärder. 
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TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Ett sammanhängande gång- och cykelnät, som sträcker sig från Burö färjeläge 
i norr till Fotö i söder, nås vid Rödvägen ca 80 meter nordöst om planområdet. 
En asfalterad gångstig förbinder Rödvägen med planområdet. Planområdets läge 
i förhållande till gång- och cykelvägen ger goda möjligheter för de boende inom 
området att använda gång eller cykel som färdmedel.  

Kollektivtrafik
I närområdet finns två stycken busshållplatser placerade mindre än 75 meter 
ifrån planområdet. Närmaste busshållplats är belägen ca 50 meter söder om plan-
området vid Gårdavägen. Busshållplatsen trafikeras av buss 291 med halvtim-
mestrafik från klockan fem på morgonen till klockan åtta på kvällen. Restiden in 
till centrala Göteborg är cirka en timma. De trafikrörelser som förväntas tillska-
pas i och med en exploatering bedöms kunna rymmas i dagens kollektivtrafiksys-
tem. Planområdets kollektivtrafiknära läge innebär att möjligheten för de boende 
att välja kollektivtrafik som färdsätt är mycket god.

Biltrafik
Biltrafikanter når planområdet från Rödvägen genom att parkera på befintlig par-
kering ca 55 meter ifrån fastigheten och får sedan promenera längs en asfalterad 
gångstig som förbinder parkeringen och fastigheten. Vid Gårdavägen, söder om 
planområdet, är det i gällande detaljplan ut- och infartsförbud till fastighet Hönö 
2:67. Förbudet ligger kvar även i denna detaljplanen då sikten är mycket begrän-
sad längs vägen söder om fastigheten. 

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande påverkan på väg 155. Detaljpla-
nen innebär en förtätning av bebyggelsen centralt på Hönö. Det kollektivtrafik- 
och samhällsservice nära läget ger goda möjligheter för de boende att använda 
cykel, gång eller kollektivtrafik som färdsätt, vilket bedöms minska behovet av 
bil. Inga nya parkeringsplatser tillkommer genom planförslaget. Påverkan på väg 
det lokala vägnätet och väg 155 bedöms därför bli marginell.

TILLSKOTT AV FORDON I MAXTIM-
MEN PÅ VÄG 155 

ÅDT 8 FORDON 

10 % av det totala fordonsflödet + ca 0,8 fordon 

70 % i den mest belastade riktningen + ca 0,56 fordon



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Granskningshandling 2019-04-08  |   Dnr 0024/18

Sida 17/23

Gångstig som förbinder planområdet med parke-

ring och busshållplats

Planområdets läge i förhållande till befintlig kom-

munalägd parkering. Planområdet är markerad 

med röd färg och parkeringen med orange färg.

En beräkning av hur mycket trafik som bedöms alstras på väg 155 har genom-
förts med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Detaljplanen bedöms generera 10 
bilresor per dag. Detta motsvarar enligt trafikalstringsverktyget 8 fordon ÅDT 
(årsdygnstrafik).   

I normalfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordonsflödet reser i maxtim-
men. Riktningsfördelningen på trafiken längs med väg 155 är under maxtimmen 
30/70 strax väster om Hjuvik. 

Med ÅDT enligt ovanstående ges ett tillskott på väg 155 enligt tabellen ovan. 

Parkering

Inga nya parkeringsplatser för bil tillkommer genom planförlaget. Parkering sker 
utanför planområdet på befintlig kommunägd parkeringsplats. Parkeringsplatser 
för fastigheten säkras genom arrende. Antalet parkeringsplatser fastställs enligt 
kommunens parkeringsnorm.   

I ett flertal detaljplaneprojekt har Atkins tagit fram trafikutredningar som pekar 
på ett behov av 20 cykelplatser per 1000 BTA. Cykelplatsbehovet hade troligtvis 
hamnat på en liknande nivå om en utredning tagits fram för detta planområdet. 
Bostadsytan är beräknad till ca 550 m2, vilket innebär ett cykelplatsbehov på 
ca 10 st. Byggrätt har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett cykelrum. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Området är sedan tidigare anslutet till det kommunala VA-nätet och kan ledas till 
kommunens reningsverk. Reningsverkat har ett tillstånd för 14 000 PE. 

Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i max-
värde, se tabell nedan. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet 
av fortsätt arbete med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för 
kommunen. Va-enheten har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för 
detta arbete. 

År Tillfällen PeMax Datum överskridande
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-aug

2014 1 16 107 24-jul

2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 
05-aug

2016 3 14535 22-mar, 01-jun, 13-jul

2017 0 12 408

2018 0 11 923
 

Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som 
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har 
och bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi 
har från Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt.

En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 bo-
städer som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter 
blir den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe.  

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 
1,8 boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 
13 (pe från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdasko-
lan) = 12 948 pe.

 
 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning 
av organiskt material. Kommunens bedömning att detaljplan för bostäder i gamla 
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Gårdaskolan kan antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för vatten i 
stora Kalvsund inte kan uppnås.

Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet. 

El, tele, fiber, bredband  
I anslutning till området finns utbyggt ledningsnät för el och tele. Beroende på 
det framtida elbehovet kan nya jordkabelledningar behöva förläggas till de nya 
huskropparna. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planom-
rådet bekostas av exploatören.

Avfall
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten, förslagsvis sker den-
na ut mot Gårdavägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen 
vid tömning. Yta har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett miljörum. Dragavståndet för sopkärlen blir ca 5 
meter vilket ligger i linje med Öckerö kommuns renhållningsordning. 

RISK OCH STÖRNING 

Buller 
Framtagen trafikbullerutredning (Tyréns, 2018-07-12) redovisar att grundkravet 
enligt trafikbullerförordningen, Leq 60 dBA, uppfylls på samtliga fasader och 
lokalerna skulle därmed kunna utformas fritt till bostäder utan krav på buller-
dämpande kompensationsåtgärder.

Då grundkravet Leq 60 dBA uppfylls ställs inget krav på den maximala ljudnivån 
vid fasad, däremot finns krav på maximal ljudnivå inomhus och på uteplatser. 
Gemensam uteplats kan förläggas till markplan på den norra delen av tomten, 
eventuella privata uteplatser kan då anses vara ett komplement och behöver inte 
uppfylla riktvärden.

Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik 
gör att den maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluft-
sventiler kommer därför behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en 
framtida projektering för att riktvärdena inomhus ska kunna innehållas. 

Bullernivåer från vägtrafik vid fasader, avseende 2040, redovisas på kartorna 
nedan. 
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Utklipp som illustrerar maximal ljudnivå för en genomsnittstimme dag och kväll, två meter över 

mark för prognossår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 

dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Utklipp som illustrerar frifältsvärden vid fasad och ekvivalent ljudnivå två meter över mark för 

prognosår 2040. Grön och blå färg anger ljudnivåer under 60 dBA. Ljudutbredningen redovisas 

inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Utklipp som illustrerar maximal ljudnivå för natten, två meter över mark för prognosår 2040. 

Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA. Ljudutbredningen redo-

visas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Nollalternativ 
Vid ett nollalternativ fortsätter gällande detaljplan att gälla. Inom bestämmelsen 
A, allmänt ändamål, tillåts endast verksamheter med stat, kommun eller lands-
ting som huvudman. Nollalternativet innebär således att inga bostäder tillkom-
mer och att fastigheten endast kan användas för allmänt ändamål. 

Kulturmiljö 
Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära att Kulturmiljön inom fast-
igheten påverkas i viss mån. I och med att det möjliggörs för byggnation inom den 
gamla skolgården kommer det vara svårare att utlösa den gamla skolgården. 

Byggrätten har placerats i en vinkel för att minska påverkan på den gamla skol-
gården. Byggnaden har utformats med en höjd och volym som refererar till äldre 
uthusbebyggelse. För att tydligare referera till äldre uthusbebyggelse ges byggna-
den utformningsbestämmelser som anger att fasad ska utformas med falufärgad 
träfasad och att taket ska utformas som sadeltak och förses med lertegel. 

Sammantaget bedöms påverkan av kulturmiljön som acceptabel. 

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
För föreliggande plan gäller följande tidplan:

Samråd               kv. 4 - 2018 
Granskning        kv. 2 - 2019 
Antagande          kv. 2 - 2019 
Laga kraft           kv. 2 - 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).
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Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Ingen allmän plats ingår i planförslaget. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning bedöms inte krävas. 

Servitut
Inga servitut tillkommer genom planförslaget. 

Gemensamhetsanläggning
Ingen gemensamhetsanläggning behöver upprättas. 

Ledningsrätt
Ingen ledningsrätt påverkas eller behöver bildas genom exploateringen.

TEKNISKA FRÅGOR 

Behov av tekniska utredningar
En flödes- och kapacitetsberäkning är under framtagande med syfte att utreda 
kapaciteten i Pinans ARV och kommunens VA-nät. Utredningen kommer att 
inkluderas i framtida granskningshandlingar tillsammans med en bedömning 
kring huruvida kapaciteten finns att omhänderta spillvatten från föreslagen åt-
gärd. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatörerna och kostnaderna är reglerade i ett plan-
kostnadsavtal mellan kommun och exploatör. Ingen planavgift kommer att utgå 
vid bygglov. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför.

Gatukostnader och övriga avgifter
Inga gatukostnader kommer att tas ut i samband med exploateringen. 
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Handläggare är planarkitekt Rikard Sporre vid samhällsbyggnadsverksamheten 
på Öckerö kommun. 

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

Rikard Sporre                     Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet 
Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Går-
daskolan till lägenheter. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses 
skyddas i detaljplanen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 9 januari – 30 
januari 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. 

Totalt har 11 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommunens diarium (diarienummer 0024/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen uttrycker att kommunen behöver bedöma och beskriva hur plan-
förslaget får plats inom det tillstånd som finns för kommunens reningsverk. 
Länsstyrelsen uttrycker vidare i samstämmighet med Trafikverket att kommunen 
behöver beskriva hur planförslaget kommer att påverka väg 155. 

Lantmäteriet uttrycker att ett antal bestämmelser i detaljplanen bör omformule-
ras och/eller förtydligas. 

En privatperson uttrycker att den önskar att den gamla skolbyggnaden ska åter-
ställas i utseende och att tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande 
bebyggelse. 

Utredningar
Efter samråd har trafikberäkning utförts för att förbättra och förtydliga planför-
slaget.

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, till-
sammans med kommunens bemötande och eventuell åtgärd.



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Samrådsredogörelse 2019-04-08   |   Dnr 0024/18

Sida 4/15

Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen 

Länstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen väljer att omvandla den gamla Gårda-
skolan till lägenheter. Vidare är det positivt att kulturhistoriska värden skyddas 
i detaljplanen. Detta till trots är länsstyrelsens bedömning att planen behöver 
justeras med hänvisning till prövningsgrunderna hälsa och miljökvalitetsnormer 
samt mellankommunal samordning. 

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 miljökvalitetsnormer för vatten, 
mellankommunal samordning samt att bebyggelse kan bli olämplig för människ-
ors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen befarar därutöver inte att: 

• Riksintresse kommer att skada påtagligt

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet (risk för olyckor, översväm-
ning, erosion) geoteknik. 

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 § 

Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten

Med anledning av att Öckerö kommuns reningsverk har ett tillstånd som medger 
14 000 pe som i stort sätt är nått eller intecknat av antagna detaljplaner behöver 
kommunen beskriva hur detaljplanen för bostäder i gamla Gårdaskolan ryms 
inom befintligt tillstånd.

Mellankommunal samordning - Väg 155

Kommunen har inte redovisat hur väg 155 kommer att påverkas av planförslaget 
vilket gör att Trafikverket inte kan ta ställning till planförslagets påverkan på 
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statligt vägnät. Trafikverket uppskattar dock påverkan av planförslaget till margi-
nellt, då förslaget bidrar till relativt få nya bostäder och inte bidrar till ytterligare 
parkeringsplatser. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2019-02-11. Länsstyrelsen 
anser att kommunen i planbeskrivningen behöver redovisa hur väg 155 kommer 
att påverkas av planförslaget. Framgår det likt Trafikverkets uppskattning att 
påverkan blir marginell kommer ett antagande inte att prövas av Länsstyrelsen.

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

Kommentar
Se svar till Trafikverket nedan angående prövningsgrund ”mellankommunal 
samverkan - väg 155” . 

Planhandlingarna uppdateras med en beskrivning hur detaljplan för bostä-
der i gamla Gårdaskolan ryms inom det tillstånd som finns för Pinans ARV. 

Trafikverket 

Synpunkter
Det är inte i planhandlingarna redovisat hur väg 155 kommer att påverkas av 
planförslaget vilket gör att Trafikverket inte kan ta ställning till planförslagets på-
verkan på statligt vägnät. Trafikverket uppskattar dock påverkan av planförslaget 
till marginellt, då förslaget bidrar till relativt få nya bostäder och inte bidrar till 
ytterligare parkeringsplatser.

Trafikverket vill påpeka att Trafikverkets Ställningstagande väg 155, Gossby-
dal-Lilla Varholmen (TRV 2015/26052), daterat 2015-04-02 kvarstår tills vida-
re och att Trafikverket därmed anser att det utifrån rådande trafiksituation är 
olämpligt att exploatera på ett sådant sätt som bidrar med en trafikökning längs 
med väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga indikationer på 
förbättringar i framkomligheten.

Kommentar
Planhandlingarna uppdateras med en redovisning hur väg 155 kommer att 
påverkas av planförslaget. 
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Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot 
allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går 
det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer 
att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom 
indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella plan-
området vilket inte är tillåtet. Kommunen kanske kan utforma plankartan/plan-
området på ett annat sätt för att undvika dessa problem eller undvika att reglera 
utfartsfrågan. Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande problem lösts 
genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några 
meter allmän plats utanför utfartsförbudet. 

Delar av planen som bör förbättras
Planbestämmelserna k1, k2 och q2 hänvisar till ett antal sidor i planbeskrivning-
en, för att kravet på tydlighet ska vara uppfyllt bör man istället hänvisa till ett 
avsnitt eller textstycke i planbeskrivningen. Själva bestämmelsernas innebörd i 
planbeskrivningen uppfattas som tydlig. 

Övrigt

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen 
(med hänvisning till SFS-nummer som används vid handläggningen av detaljpla-
nen. 

Kommentar
Utfartsförbudet justeras inte enligt Lantmäteriets yttrande. När kommunen 
detaljplanlägger mark beaktas gällande detaljplaner och angränsande de-
taljplaner. Om kommunen i framtiden avser att detaljplanlägga marken ut-
anför aktuellt planområde kommer således utfartsförbudet beaktas. Aktuell 
detaljplan bekräftar en bestämmelse i befintlig detaljplan och reglerar därför 
marken utanför planområdet på samma sätt som gällande plan gör.    

Planbestämmelserna k1, k2 och q2 justeras så att de hänvisas till avsett av-
snitt istället för enbart sidor.  

Hänvisning till vilken version av plan- och bygglagen som tillämpas med 
hänvisning till SFS-nummer finns i planbeskrivningen under rubriken ”pro-
cess och tillämpad lagstiftning”. 
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Statens geotekniska institut 

Yttrande 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marklagren till största del av urberg medan en 
mindre del utgörs av postglacial sand. De geotekniska förhållandena bedöms som 
goda inom planområdet. Grundkartan indikerar att marklutningarna inom och i 
anslutning till planområdet är små. SGI finner att förutsättningarna för skred/ras 
saknas inom planområdet. 

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget. 

Kommentar
Noterat. 

Västtrafik 

Yttrande 
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. Vi ser positivt på att Öckerö kommun 
tillskapar bostäder i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik.

Kommentar
Noterat. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Yttrande 
SMHI har tagit del av rubricerade samrådshandlingar men avstår från att yttra 
sig. 

Kommentar
Noterat. 
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Kommunala nämnder, enheter, förvaltningar 
och bolag

Kretsloppsenheten 

Yttrande
I renhållningsordning för Öckerö kommun 16 § står det att kärlen, på tömnings-
dagen, skall vara placerade max 5 meter från tomtgräns eller fordonets uppställ-
ningsplats. I handlingarna står följande:

”Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten, förslagsvis sker den-
na ut mot Gårdavägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen 
vid tömning. Yta har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett miljörum. Dragavståndet för sopkärlen blir mel-
lan 5-10 meter vilket ligger i linje med de rekommendationer som Avfall Sverige 
har där avstånd upp till 10 meter rekommenderas och 25 meter tolereras.” 

Vi anser att ovanstående text gällande avfallshämtning bör ändras så att den föl-
jer de av kommunfullmäktige beslutade föreskrifterna.

Kommentar
Planhandlingarna justeras enligt kretsloppsenhetens yttrande.  

VA-enheten 

Yttrande
Med tanke på Pinans reningsverk och kapacitet vill va-enheten reservera sig med 
hänsyn till den tillkommande belastningen för den tilltänkta bebyggelsen. 

Kommentar
Noterat.  
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Företag

Skanova

Yttrande
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns 
något att invända mot planförslaget.

Kommentar
Noterat. 

Ellevio 

Yttrande
I angränsning till aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för hög-
spänning 6kV en transformatorstation samt lågspänning 0,4 kV. Om befintliga 
jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär om-
byggnad eller ändring stå för dessa kostnader. 

För övrigt har Ellevio inget att erinra mot detta förslag. 

Kommentar
Noterat. 

Privatpersoner

Privatperson 1

Yttrande
Eftersom området finns med i  Öckerö Kulturmiljöprogram är min förhoppning 
att Skolans gamla utseende kan återställas till en del samt att ev tillkommande 
byggnader också anpassas till omgivande bebyggelse.
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Kommentar
Den gamla skolbyggnaden har försetts med varsamhetsbestämmelse k2 

vilken anger att underhåll och ändring ska utföras varsamt och anpassas till 
ursprungligt utseende och utförande. 

Tillkommande byggnation har försetts med utformningsbestämmelser f1 
och f2 som anger att taket ska utformas som sadeltak och förses med lertegel 
samt att fasader ska utformas med falufärgad träfasad. 
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Revidering av förslaget

Till följd av inkomna yttranden har följande justeringar genomförts för att 
förbättra planförslaget: 
• Planhandlingarna uppdateras med information om vilken påverkan planför-

slaget får på väg 155 och kommunens reningsverk. 

• Planbestämmelserna k1, k2 och q2 justeras så att de hänvisas till avsett av-
snitt och sida istället för enbart sida.  

• Byggrätten för komplementbyggnad flyttas närmre vägen för att uppfylla kra-
vet på längsta dragavstånd enligt Öckerö kommuns renhållningsordning.  

• Exploateringsgraden för komplementbyggnaden minskas ner från 40 m2 - 25 
m2. 

Justeringar som har genomförts utan att det skriftligt inkommit synpunk-
ter:
• Bestämmelse B1 - flerbostadshus omformas till B - bostad. 

Utöver dessa justeringar så har ett antal mindre redaktionella ändringar genom-
förts.
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Bilagor
• PM - nya anslutningar till Pinans reningsverk, VA-enheten Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-04-08  

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

Rikard Sporre                        Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Bilaga. 
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet 
Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Går-
daskolan till lägenheter. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses 
skyddas i detaljplanen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 9 januari – 30 
januari 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. 

Totalt har 11 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommunens diarium (diarienummer 0024/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen uttrycker att kommunen behöver bedöma och beskriva hur plan-
förslaget får plats inom det tillstånd som finns för kommunens reningsverk. 
Länsstyrelsen uttrycker vidare i samstämmighet med Trafikverket att kommunen 
behöver beskriva hur planförslaget kommer att påverka väg 155. 

Lantmäteriet uttrycker att ett antal bestämmelser i detaljplanen bör omformule-
ras och/eller förtydligas. 

En privatperson uttrycker att den önskar att den gamla skolbyggnaden ska åter-
ställas i utseende och att tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande 
bebyggelse. 

Utredningar
Efter samråd har trafikberäkning utförts för att förbättra och förtydliga planför-
slaget.

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

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen väljer att omvandla den gamla Gårda-
skolan till lägenheter. Vidare är det positivt att kulturhistoriska värden skyddas 
i detaljplanen. Detta till trots är länsstyrelsens bedömning att planen behöver 
justeras med hänvisning till prövningsgrunderna hälsa och miljökvalitetsnormer 
samt mellankommunal samordning. 

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 miljökvalitetsnormer för vatten, 
mellankommunal samordning samt att bebyggelse kan bli olämplig för människ-
ors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen befarar därutöver inte att: 

• Riksintresse kommer att skada påtagligt

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet (risk för olyckor, översväm-
ning, erosion) geoteknik. 

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 § 

Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten

Med anledning av att Öckerö kommuns reningsverk har ett tillstånd som medger 
14 000 pe som i stort sätt är nått eller intecknat av antagna detaljplaner behöver 
kommunen beskriva hur detaljplanen för bostäder i gamla Gårdaskolan ryms 
inom befintligt tillstånd.

Mellankommunal samordning - Väg 155

Kommunen har inte redovisat hur väg 155 kommer att påverkas av planförslaget 
vilket gör att Trafikverket inte kan ta ställning till planförslagets påverkan på 
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statligt vägnät. Trafikverket uppskattar dock påverkan av planförslaget till margi-
nellt, då förslaget bidrar till relativt få nya bostäder och inte bidrar till ytterligare 
parkeringsplatser. Se Trafikverkets yttrande, daterat 2019-02-11. Länsstyrelsen 
anser att kommunen i planbeskrivningen behöver redovisa hur väg 155 kommer 
att påverkas av planförslaget. Framgår det likt Trafikverkets uppskattning att 
påverkan blir marginell kommer ett antagande inte att prövas av Länsstyrelsen.

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

Kommentar
Se svar till Trafikverket nedan angående prövningsgrund ”mellankommunal 
samverkan - väg 155” . 

Planhandlingarna uppdateras med en beskrivning hur detaljplan för bostä-
der i gamla Gårdaskolan ryms inom det tillstånd som finns för Pinans ARV. 

Trafikverket 

Synpunkter
Det är inte i planhandlingarna redovisat hur väg 155 kommer att påverkas av 
planförslaget vilket gör att Trafikverket inte kan ta ställning till planförslagets på-
verkan på statligt vägnät. Trafikverket uppskattar dock påverkan av planförslaget 
till marginellt, då förslaget bidrar till relativt få nya bostäder och inte bidrar till 
ytterligare parkeringsplatser.

Trafikverket vill påpeka att Trafikverkets Ställningstagande väg 155, Gossby-
dal-Lilla Varholmen (TRV 2015/26052), daterat 2015-04-02 kvarstår tills vida-
re och att Trafikverket därmed anser att det utifrån rådande trafiksituation är 
olämpligt att exploatera på ett sådant sätt som bidrar med en trafikökning längs 
med väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga indikationer på 
förbättringar i framkomligheten.

Kommentar
Planhandlingarna uppdateras med en redovisning hur väg 155 kommer att 
påverkas av planförslaget. 
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Lantmäteriet 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse om utfartsförbud utlagd i 
planområdesgränsen. Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot 
allmänna platser. Detta innebär att det inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande skäl: I en planområdesgräns går 
det inte att säkerställa att det är allmän plats eller även i fortsättningen kommer 
att vara allmän plats i den angränsande planen. Bestämmelsen reglerar dessutom 
indirekt något som ska gälla för området utanför det i planförslaget aktuella plan-
området vilket inte är tillåtet. Kommunen kanske kan utforma plankartan/plan-
området på ett annat sätt för att undvika dessa problem eller undvika att reglera 
utfartsfrågan. Lantmäteriet noterar att i vissa planer har liknande problem lösts 
genom att kommunen har utökat planområdet med en remsa bestående av några 
meter allmän plats utanför utfartsförbudet. 

Delar av planen som bör förbättras
Planbestämmelserna k1, k2 och q2 hänvisar till ett antal sidor i planbeskrivning-
en, för att kravet på tydlighet ska vara uppfyllt bör man istället hänvisa till ett 
avsnitt eller textstycke i planbeskrivningen. Själva bestämmelsernas innebörd i 
planbeskrivningen uppfattas som tydlig. 

Övrigt

Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken version av plan- och bygglagen 
(med hänvisning till SFS-nummer som används vid handläggningen av detaljpla-
nen. 

Kommentar
Utfartsförbudet justeras inte enligt Lantmäteriets yttrande. När kommunen 
detaljplanlägger mark beaktas gällande detaljplaner och angränsande de-
taljplaner. Om kommunen i framtiden avser att detaljplanlägga marken ut-
anför aktuellt planområde kommer således utfartsförbudet beaktas. Aktuell 
detaljplan bekräftar en bestämmelse i befintlig detaljplan och reglerar därför 
marken utanför planområdet på samma sätt som gällande plan gör.    

Planbestämmelserna k1, k2 och q2 justeras så att de hänvisas till avsett av-
snitt istället för enbart sidor.  

Hänvisning till vilken version av plan- och bygglagen som tillämpas med 
hänvisning till SFS-nummer finns i planbeskrivningen under rubriken ”pro-
cess och tillämpad lagstiftning”. 
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Statens geotekniska institut 

Yttrande 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marklagren till största del av urberg medan en 
mindre del utgörs av postglacial sand. De geotekniska förhållandena bedöms som 
goda inom planområdet. Grundkartan indikerar att marklutningarna inom och i 
anslutning till planområdet är små. SGI finner att förutsättningarna för skred/ras 
saknas inom planområdet. 

SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget. 

Kommentar
Noterat. 

Västtrafik 

Yttrande 
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget. Vi ser positivt på att Öckerö kommun 
tillskapar bostäder i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik.

Kommentar
Noterat. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)

Yttrande 
SMHI har tagit del av rubricerade samrådshandlingar men avstår från att yttra 
sig. 

Kommentar
Noterat. 
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Kommunala nämnder, enheter, förvaltningar 
och bolag

Kretsloppsenheten 

Yttrande
I renhållningsordning för Öckerö kommun 16 § står det att kärlen, på tömnings-
dagen, skall vara placerade max 5 meter från tomtgräns eller fordonets uppställ-
ningsplats. I handlingarna står följande:

”Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten, förslagsvis sker den-
na ut mot Gårdavägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen 
vid tömning. Yta har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett miljörum. Dragavståndet för sopkärlen blir mel-
lan 5-10 meter vilket ligger i linje med de rekommendationer som Avfall Sverige 
har där avstånd upp till 10 meter rekommenderas och 25 meter tolereras.” 

Vi anser att ovanstående text gällande avfallshämtning bör ändras så att den föl-
jer de av kommunfullmäktige beslutade föreskrifterna.

Kommentar
Planhandlingarna justeras enligt kretsloppsenhetens yttrande.  

VA-enheten 

Yttrande
Med tanke på Pinans reningsverk och kapacitet vill va-enheten reservera sig med 
hänsyn till den tillkommande belastningen för den tilltänkta bebyggelsen. 

Kommentar
Noterat.  
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Företag

Skanova

Yttrande
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns 
något att invända mot planförslaget.

Kommentar
Noterat. 

Ellevio 

Yttrande
I angränsning till aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för hög-
spänning 6kV en transformatorstation samt lågspänning 0,4 kV. Om befintliga 
jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär om-
byggnad eller ändring stå för dessa kostnader. 

För övrigt har Ellevio inget att erinra mot detta förslag. 

Kommentar
Noterat. 

Privatpersoner

Privatperson 1

Yttrande
Eftersom området finns med i  Öckerö Kulturmiljöprogram är min förhoppning 
att Skolans gamla utseende kan återställas till en del samt att ev tillkommande 
byggnader också anpassas till omgivande bebyggelse.
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Kommentar
Den gamla skolbyggnaden har försetts med varsamhetsbestämmelse k2 

vilken anger att underhåll och ändring ska utföras varsamt och anpassas till 
ursprungligt utseende och utförande. 

Tillkommande byggnation har försetts med utformningsbestämmelser f1 
och f2 som anger att taket ska utformas som sadeltak och förses med lertegel 
samt att fasader ska utformas med falufärgad träfasad. 



Sida 11/15

Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Samrådsredogörelse 2019-04-08  |   Dnr 0024/18

Revidering av förslaget

Till följd av inkomna yttranden har följande justeringar genomförts för att 
förbättra planförslaget: 
• Planhandlingarna uppdateras med information om vilken påverkan planför-

slaget får på väg 155 och kommunens reningsverk. 

• Planbestämmelserna k1, k2 och q2 justeras så att de hänvisas till avsett av-
snitt och sida istället för enbart sida.  

• Byggrätten för komplementbyggnad flyttas närmre vägen för att uppfylla kra-
vet på längsta dragavstånd enligt Öckerö kommuns renhållningsordning.  

• Exploateringsgraden för komplementbyggnaden minskas ner från 40 m2 - 25 
m2. 

Justeringar som har genomförts utan att det skriftligt inkommit synpunk-
ter:
• Bestämmelse B1 - flerbostadshus omformas till B - bostad. 

• En byggrätt för två mindre bostäder ritas in i plankartan inom den gamla 
skolgården.  

Utöver dessa justeringar så har ett antal mindre redaktionella ändringar genom-
förts.
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Bilagor
• PM - nya anslutningar till Pinans reningsverk, VA-enheten Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-04-08  

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

Rikard Sporre                        Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Bilaga. 



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Samrådsredogörelse 2019-04-08   |   Dnr 0024/18

Sida 14/15



Sida 15/15

Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Samrådsredogörelse 2019-04-08  |   Dnr 0024/18



PLANBESKRIVNING

2019-04-08   |   Diarienummer 0024/18

GRANSKNINGSHANDLING

DETALJPLAN FÖR

BOSTÄDER I GAMLA GÅRDASKOLAN, 
HÖNÖ 2:67

HÖNÖ, ÖCKERÖ KOMMUN



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Granskningshandling 2019-04-08   |   Dnr 0024/18

Sida 2/21

INLEDNING ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Bakgrund ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Planens syfte och huvuddrag  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������3
Miljöbedömning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

PLANDATA  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
process och tillämpad lagstiftning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������4
Planhandlingar  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Läge, areal  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������5

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  ����������������������������������������������������������������������������������������������������5
NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN  ����������������������������������������������������������������������������������������������5
Regionala och mellankommunala ställningstaganden �����������������������������������������������������������������6
Kommunala ställningstaganden  �������������������������������������������������������������������������������������������������������6

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  �����������������������������������������������������������������������������������������������������8
Mark och vegetation  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
Befintlig bebyggelse och kulturhistoria ���������������������������������������������������������������������������������������������8
Rekreation och friluftsliv  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Fornlämningar  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Geotekniska förhållanden �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
Service ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11
Teknisk infrastruktur  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 11
Risker, störningar ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 11

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER �������������������������������������������������������������������� 12
Ändrad markanvändning  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
Skydds- och varsamhetsbestämmelser  ���������������������������������������������������������������������������������������� 12
Kommunal och kommersiell Service ����������������������������������������������������������������������������������������������14
Friytor ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Landskap och Naturmiljö  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Trafik ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
Teknisk försörjning ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Risk och störning  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Konsekvensbeskrivning ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN  ������������������������������������������������������������������������������������������20
Organisatoriska frågor �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Fastighetsrättsliga frågor ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
Tekniska frågor  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Ekonomiska frågor ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Medverkande tjänstepersoner ����������������������������������������������������������������������������������������������������������21



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Granskningshandling 2019-04-08    |   Dnr 0024/18

Sida 3/21

INLEDNING

BAKGRUND
Öckerö kommuns kommunstyrelse beslutade 2017-12-19 (KS § 313) att lämna 
positivt planbesked för fastigheterna Hönö 2:67 och Hönö 2:384. Planstart skede 
vid positivt planbesked. Efter uppstart av detaljplanearbetet kom kommunen och 
exploatören överens om att utesluta fastighet Hönö 2:384 ifrån detaljplanearbete.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk-
samhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk 
av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den 
gamla Gårdaskolan till lägenheter. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska 
värde avses skyddas i detaljplanen. 

MILJÖBEDÖMNING 
Plan-, bygg och miljöenheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förord-
ningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de ändamål som anges 
i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver 
särskilt beaktas.

Plan-, bygg och miljöenheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedöm-
ningen är avstämd med Länsstyrelsen 2018-05-02. Länsstyrelsen har skrivit ett 
yttrande över behovsbedömningen där de påtalar tre frågor. Dessa frågor handlar 
om kulturmiljö, reningsverket på Pinans kapacitet och trafikbuller.  

I planen har bullerpåverkan belysts i en trafikbullerutredning som sammanfattas 
under rubriken ”Risker, störningar”. En antikvarisk förundersökning har tagits 
fram för att redovisa skolans byggnadshistoria och dess kulturhistoriska värde. 
Resultatet redovisas under rubriken ”Befintlig bebyggelse och kulturhistoria”. En 
flödes- och kapacitetsberäkning är under framtagande för att belysa kapaciteten i 
kommunens ledningsnät och avloppsreningsverket på pinan. Resultatet kommer 
att redovisas i kommande granskningshandlingar. 
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PLANDATA 

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 PBL, SFS 
2014:900). Planarbetet bedrivs med ett standardförfarande. 

PLANHANDLINGAR 

Samrådshandlingar består av:
• Plankarta med bestämmelser

• Planbeskrivning (denna handling)

Övriga handlingar:
• Illustrationsritning

• Fastighetsförteckning, 2019-04-03

• Grundkarta, 2019-03-28

• Samrådsredogörelse, 2019-04-08

• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskning)

Utredningar:
• Trafikbullerutredning, Tyréns, 2018-07-12

• Antikvarisk förundersökning, Tyréns, 2018-11-15

• Trafikberäkning, 2019-03-15

• PM - nya anslutningar till Pinans reningsverk, 2019-03-15
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LÄGE, AREAL 
Planområdet är beläget centralt på Hönö norr om Gårdavägen, ca 2 km ifrån fär-
jeläget Hönö pinan. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

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. Riksin-
tresset berör kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden i Bohuslän till Sim-
pevarp i Kalmarsund. Skyddet avser att skydda de natur- och kulturvärden som 
finns i områdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som 
behövs för totalförsvaret. 
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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 att några miljökvalitetsnormer över-
skrids.

REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Åtgärdsvalsstudie för väg 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikver-
kets vägfärjor via Hönöleden/väg 155 och Björköleden. Färjorna angör vid Lilla 
Varholmens färjeläge där trafiken ansluter till väg 155. 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. Planerat busskörfält på 
sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal har dock lagts på is på obestämd tid på 
grund av att såväl kostnader som produktionstid bedöms öka markant mot vad 
som tidigare beräknats.

VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad transportin-
frastrukturplan. I transportinfrastrukturplanen är väg 155 utpekade som en av 
de högst prioriterade regionala infrastrukturbristerna. Trafikverket har påbörjat 
arbete med att ta fram ÅVS väg 155, Torslanda –Öckerö i syfte att utreda lämpliga 
åtgärder. Arbetet förväntas pågå under år 2018 och 2019.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan
Översiktsplan för Öckerö kommun (Utblick Öckerö - en inblick i framtiden) anta-
gen 14 juni 2018 anger planområdet som bostäder, service och arbetsplatser. 

Detaljplan 
För området gäller detaljplan för del av Hönö omfattande västra vägen - Gårda 
Vägen m.m, som vann laga kraft 1989-02-16. Planområdet redovisas i gällande 
detaljplan som A, allmänt ändamål. Byggnadsplanen saknar genomförandetid 
men gäller som detaljplan tills den upphävs eller ersätts med ny enligt PBL.
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Bostadsförsörjningsprogram
Öckerö kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för 2015-2020. 
Bostadsförsörjningsprogrammet lägger fast inriktningen för hur kommunen vill 
att boendet ska utvecklas på sikt. I kommunens nya översiktsplan antogs nya till-
växtmål. Kommunens långsiktiga planering utgår från ett tillväxtmål om 80-120 
personer per år. Tillväxtmålet innebär att bostadsproduktionen till år 2040 bör 
vara runt 40-60 bostäder per år. Eftersom stora delar av bostadsbeståndet i kom-
munen består av småhus ska nybyggnation i första hand ske genom ett byggande 
av flerbostadshus med lägenheter. Planförslaget bedöms ligga i linje med bostads-
försörjningsprogrammets mål. 

Trafikstrategi 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. 

En del av de förslag som redovisas i trafikprognosen kan inte behandlas inom ra-
men för denna detaljplan, utan behöver ske på en övergripande nivå. Det handlar 
bland annat om standardhöjningar av busshållplatser, utbyggnad av pendelparke-
ringar och utbyggnad av kontorshotell. En förutsättning för att minska bilåkandet 
och öka användandet av kollektivtrafik är att planera i kollektivtrafiknära lägen. 

Kulturmiljöprogram 
Planområdet omfattas av Öckerö kommuns kulturmiljöprogram, antagen av kom-
munfullmäktige den 29 mars 2012. I programmet beskrivs att planområdet är 
beläget inom den sammanhängande kulturmiljön Gårda. Kulturmiljön Gårda och 
Hult bedöms vara av stort värde som miljö och ska bevaras och underhållas så 
att dess äldre karaktär inte förvanskas. Stengärdesgårdar, staket och trädgårdar 
ska så långt som möjligt bevaras. Ny bebyggelse ska exteriört underordnas den 
äldre bebyggelsen inom området. Vid förtätning ska den exteriöra utformningen 
underordnas den äldre byggnadstraditionen beträffande volym, taklutning, färg-
sättning och material. 



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Granskningshandling 2019-04-08   |   Dnr 0024/18

Sida 8/21

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK OCH VEGETATION 
Platsen består av berg i dagen och planmark. Befintlig byggnad inom fastigheten 
ligger på den planare delen av tomten, ca + 5,1 - 5,6 meter över till planen höran-
de grundkartas nollplan (RH00). 

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH KULTURHISTORIA
Inom planområdet finns en gammal skolbyggnad som uppfördes på Hönö år 1857. 
Byggnaden hade ursprungligen stått på Grötö men införskaffades av socknen som 
en följd till folkskolereformen 1842. Socknen beslutade att byggnaden skulle flyt-
tas till den folkrikaste ön som var Hönö. Byggnaden var en timmerbyggnad som 
skeppades från Grötö och skolsalen var cirka 7 gånger 5 meter. Till det fanns det 
också en lärarbostad. Att byggnaden är den första skolan som uppfördes i kom-
munen har ett stort kulturhistoriskt värde.

Byggnaden har byggts till vid flera tillfällen under dess 160 års långa historia. Av 
de tidiga bilder som finns kan en se att tillbyggnaderna kring sekelskiftet 1900 
gjordes med höga arkitektoniska ambitioner (se bilder nedan). Det vi idag skulle 
kalla förvanskning, att byggnadens värden skadas eller går förlorade, skedde i 
mitten av 1980-talet då byggnaden tilläggsisolerades och fick nya mindre fönster. 

Gårdaskolans elever sittande på andra sidan 

Gårdavägen. Foto cirka 1900. 

Gårdaskolan, foto cirka 1930 - 1950. Foto från 

Hönö Hembygdsförening.  

Bygglov 1986, fasad mot väster. Bygglov 2018, fasad mot väster. Nytt entréparti 

och trädäck framför fasaden 
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Gårdaskolan har 2018 ljusmålade träfasader i enkel ohyvlad locklistpanel med 
vita fönster och omfattningar. Fasaden är tilläggsisolerad vilket syns genom att 
träpanelen går längre ut än sockeln och att fönstren har djupa nischer. Takfallen 
har rött betongtegel förutom den låga tillbyggnaden längst fram från 2008 som är 
täckt med röd bandplåt. Söderfasaden ger uttryck för alla utbyggnader som skol-
byggnaden genomgått under alla år. I bakgrunden syns det brutna takfallet med 
röda tegelpannor. Entrédörr ligger i en smal utbyggnad som sträcker sig utmed 
fasaden. Fasaduttrycket på den östra gaveln domineras av det brutna takfallet. 

Fasaden mot väster visar två gavelmotiv med det brutna höga taket och det lägre 
på tillbyggnaden. Fasaden utgör baksida på skolbyggnaden. En stor balkong i 
tryckimpregnerat trä med höga stolpar dominerar intrycket. Balkongen sträcker 
sig ut med det förhöjda fasadpartiet som har balkongdörrar och fönster med låg 
bröstning.

Befintlig byggnad och del av Hönö hembygds-

förening från norr 

Befintlig byggnad från väster

Befintlig byggnad från öst 
Befintlig byggnad från söder
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Mur
Mot Gårdavägen sträcker sig en stenmur 
som fungerar som tomtavsilkjare. Mur-
stenen utgörs av sprängsten blandad med 
fältsten av bohusgranit i blandade storlekar 
som skiftar i såväl grått som rött. Muren är 
i sin helhet fortfarande i relativt gott skick. 
Partiellt är den i sämre skick med utkal-
vade delar med kil- och fyllnadssten som 
fallit ur sina ursprungliga lägen. I murens 
kröntäckning finns sprickbildningar som 
vittnar om murens rörelser. Orsaken till 
skadeproblematiken kan bero på många års 
ovarsamma omfogningar med cementhalti-
ga bruk med frostsprängningar som följd.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
Nordväst om planområdet i direkt anslut-
ning till fastigheten finns ett, i gällande 
detaljplan utpekat, naturområde på ca 
5000 m2 som ger goda möjligheter till 
rekreation. Möjligheten till friluftsliv är 
begränsad i närområdet och sker främst på 
nordvästra Hönö i exempelvis Ersdalens 
naturreservat.  

FORNLÄMNINGAR 
Inga kända fornlämningar finns i området. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Marklagren utgörs till största del av urberg medan en mindre del utgörs av post-
glacial sand enligt SGU:s jordartskarta. De geotekniska förhållandena bedöms 
som goda inom planområdet. 

Mur mot Gårdavägen.

Mur i anslutning till grundmur. 

Skada i muren sedd uppifrån 
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SERVICE
Planområdet är beläget centralt på Hönö med 
goda avstånd till både kommunal och kommer-
siell service. För- och grundskola är belägen ca 
300 meter ifrån planområdet. Närmaste vård-
central, bank och livsmedelsbutik är belägna ca 
700 meter ifrån planområdet. 

Övrig service är främst koncentrerad till Hönö 
Klåva ca 1,5 - 2 km sydväst om planområdet. 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Vatten och avlopp 
Området är sedan tidigare anslutet till det kom-
munala VA-nätet. 

El, tele, fiber, bredband
El- och teleledningar är utbyggda i området. 
Området är anslutet till Öckerö näts fibernät. 

RISKER, STÖRNINGAR

Buller 
De potentiella störningar som har identifierats i samband med planarbetet rör 
trafikbuller ifrån Gårdavägen. 

Se vidare under rubriken ”Buller” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och 
konsekvenser”.

Radon 
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag 
av delar av Björkö. I kommunens radonundersökning, framtagen 1993, gjordes en 
provtagning sydväst om planområdet. Enligt provtagningen är radiumhalten 30 
bq/kg eller lägre, vilket klassas som lågriskområde.   

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmate-
rial får användas som är radongenerande. 

Livsmedelsbutik

Vårdcentral

Behandling och 
rehabilitering

Bank

Förskola

Planområde

Förskola

Grundskola

Hönö Klåva

Planområdets läge i förhållande till kommunal 

och kommersiell service
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

ÄNDRAD MARKANVÄNDNING 
Detaljplanen innebär att markanvändningen inom aktuell fastighet ändras från 
A - allmänt ändamål till B - bostad.

Bostäder och övrig bebyggelse 
Planförslaget möjliggör att den gamla skolbyggnaden kan byggas om till ca 8 
lägenheter. Byggnadsarean regleras till 460 m2 vilket ungefärligt motsvarar 
befintlig byggnads fotavtryck. Byggnaden regleras med en högsta nockhöjd + 16,3 
meter över grundkartans nollplan. Det innebär att byggnaden inte kan byggas 
högre än befintlig byggnad.

Detaljplanen möjliggör att en mindre komplementbyggnad kan uppföras i plan-
områdets sydvästra del inom den gamla skolgården. Komplementbyggnaden 
uppförs med sadeltak, falufärgad träfasad och tak med lertegel vilket stämmer 
överens med hur uthusbebyggelse traditionellt har utformats. 

SKYDDS- OCH VARSAMHETSBESTÄMMELSER 
Plankartan har utformats för att tydliggöra och säkerställa att den gamla skol-
byggnadens och fastighetens kulturhistoriska värden bevaras. För att säkerställa 
detta har skolbyggnaden och muren mot Gårdavägen försetts med skydds- och 
varsamhetsbestämmelse. Den gamla skolgården förses delvis med prickmark. 
Karaktäristiskt för en skola är att det finns en skolgård. Även att det kommer 
vara bostäder i hela byggnaden är det viktigt att man kan förstå att det har varit 
en skola. Skolgården är då en viktig pusselbit i berättelsen om Öckerö kommuns 
första skola. 

Gamla skolbyggnaden 
Att Gårdaskolan är Öckerö kommuns första allmänna skola har ett stort kultur-
historiskt värde. En stor del av byggnadens ursprungliga kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden har genom åren gått förlorade på grund av ovarsamma till-
byggnader. Tillbyggnaderna som genomfördes 1986 och framåt ur ett kulturhis-
toriskt perspektiv inte viktiga att bevara. Delarna av byggnaden innan tillbyggna-
derna 1986 bedöms som viktiga att bevara ur ett kulturhistoriskt perspektiv och 
förses i plankartan med en skyddsbestämmelse.   

Mur
Muren mot Gårdavägen besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Framför allt 
bidrar den till att bibehålla vägens och områdets ålderdomliga agrara karaktär. 
Gemensamt med skolbyggnaden och anliggande skolgård besitter muren ett 
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högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans speglar de lokala fysiska uttryck som 
uppstod som följd av 1842 års statliga folkskolereform och gör det möjligt för 
människor att utläsa och förstå platsens funktion och användning sedan mitten 
av 1800-talet. Muren skyddas på plankartan med skydds- och underhållsbestäm-
melse

 
Avsnitt 1 - Förtydligande av vilka delar av byggnaden som ska bevaras rela-
terat till skyddsbestämmelse q2: 
De delarna av den gamla skolbyggnaden som ska bevaras är byggnaden innan 
beviljat bygglov 1986. Ålderslegend och foto nedan beskriver omfattningen. 
 

SÖDER

NORR

V
Ä

S
T

E
R

Ö
S
T

E
R

1857 - Troligen upptog inte den första 
byggnaden hela denna ytan utan endast en 
mindre del. 

Slutet av 1800-talet. 

Slutet av 1900-talet. 

1986 

2008 

Ålderslegend

Gårdaskolan, foto cirka 1930 - 1950. Foto från 

Hönö Hembygdsförening.  
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Avsnitt 2 - Att särskilt beakta vid underhåll av mur relaterat till varsamhets-
bestämmelse k1: 
 
I kritiska punkter som början/avslut ska bindare som ökar murens hållfasthet an-
vändas. Murstenen fogas med hydrauliskt kalkbruk. Fogarna görs smala. Beslut 
om eventuell kröntäckning sker genom samråd med antikvarisk expertis. Sly och 
vegetation som växer nära inpå muren bör avlägsnas.  

 
Avsnitt 3 - Att särskilt beakta vid underhåll och ändring av byggnad relate-
rat till varsamhetsbestämmelse k2: 
 
Vid kommande åtgärder på skolan bör man överväga att återställa fasaderna eller 
del av fasaderna som de såg ut innan bygglov beviljades 1986. Ursprungligt utse-
ende och utförande ska eftersträvas. Det skulle innebära en återgång till fönster 
av korspostmodell och en träfasad med gesims och fönsteromfattningar. Färgsätt-
ningen bör också vara i harmoni med det som fanns i början av 1900-talet. 

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Planförslaget bedöms inte påverka det kommunala serviceutbudet negativt. De-
taljplanen medför ett större underlag till det kommersiella serviceutbudet.  

FRIYTOR

Lek och rekreation 
Detaljplanen pekar inte ut något område inom planområdet för lek. Nordväst om 
planområdet är marken planlagd som natur och kan används som yta för lek och 
rekreation. Möjligheten för allmänheten att ta sig dit och vistas där blir oföränd-
rad i och med ett genomförande av detaljplanen.  

LANDSKAP OCH NATURMILJÖ 
Den västra delen av planområdet består i stora delar av orört berg som tillför 
kvaliteter till fastigheten. En planbestämmelse har införts på plankartan som sä-
kerställer att berget och karaktären som skapas finns kvar efter en exploatering. 
Som tillägg till bestämmelsen finns även en administrativ bestämmelse som höjer 
marklovsplikten för dessa former av åtgärder. 
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TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Ett sammanhängande gång- och cykelnät, som sträcker sig från Burö färjeläge 
i norr till Fotö i söder, nås vid Rödvägen ca 80 meter nordöst om planområdet. 
En asfalterad gångstig förbinder Rödvägen med planområdet. Planområdets läge 
i förhållande till gång- och cykelvägen ger goda möjligheter för de boende inom 
området att använda gång eller cykel som färdmedel.  

Kollektivtrafik
I närområdet finns två stycken busshållplatser placerade mindre än 75 meter 
ifrån planområdet. Närmaste busshållplats är belägen ca 50 meter söder om plan-
området vid Gårdavägen. Busshållplatsen trafikeras av buss 291 med halvtim-
mestrafik från klockan fem på morgonen till klockan åtta på kvällen. Restiden in 
till centrala Göteborg är cirka en timma. De trafikrörelser som förväntas tillska-
pas i och med en exploatering bedöms kunna rymmas i dagens kollektivtrafiksys-
tem. Planområdets kollektivtrafiknära läge innebär att möjligheten för de boende 
att välja kollektivtrafik som färdsätt är mycket god.

Biltrafik
Biltrafikanter når planområdet från Rödvägen genom att parkera på befintlig par-
kering ca 55 meter ifrån fastigheten och får sedan promenera längs en asfalterad 
gångstig som förbinder parkeringen och fastigheten. Vid Gårdavägen, söder om 
planområdet, är det i gällande detaljplan ut- och infartsförbud till fastighet Hönö 
2:67. Förbudet ligger kvar även i denna detaljplanen då sikten är mycket begrän-
sad längs vägen söder om fastigheten. 

Planförslaget bedöms inte innebära en betydande påverkan på väg 155. Detaljpla-
nen innebär en förtätning av bebyggelsen centralt på Hönö. Det kollektivtrafik- 
och samhällsservicenära läget ger goda möjligheter för de boende att använda 
cykel, gång eller kollektivtrafik som färdsätt, vilket bedöms minska behovet av 
bil. Inga nya parkeringsplatser tillkommer genom planförslaget. Påverkan på väg 
det lokala vägnätet och väg 155 bedöms därför bli marginell.

En beräkning av hur mycket trafik som bedöms alstras på väg 155 har genomförts 
med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Detaljplanen bedöms generera 8 bilre-
sor per dag. Detta motsvarar enligt trafikalstringsverktyget 6 fordon ÅDT (års-
dygnstrafik).   

I normalfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordonsflödet reser i maxtim-
men. Riktningsfördelningen på trafiken längs med väg 155 är under maxtimmen 
30/70 strax väster om Hjuvik. 
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Med ÅDT enligt ovanstående ges ett tillskott på väg 155 enligt tabellen nedan:

TILLSKOTT AV FORDON I MAXTIM-
MEN PÅ VÄG 155 

ÅDT 6 FORDON 

10 % av det totala fordonsflödet + ca 0,6 fordon 

70 % i den mest belastade riktningen + ca 0,42 fordon

Parkering
Inga nya parkeringsplatser för bil tillkommer genom planförlaget. Parkering sker 
utanför planområdet på befintlig kommunägd parkeringsplats. Parkeringsplatser 
för fastigheten säkras genom arrende. Antalet parkeringsplatser fastställs enligt 
kommunens parkeringsnorm.   

I ett flertal detaljplaneprojekt har Atkins tagit fram trafikutredningar som pekar 
på ett behov av 20 cykelplatser per 1000 BTA. Cykelplatsbehovet hade troligtvis 
hamnat på en liknande nivå om en utredning tagits fram för detta planområdet. 
Bostadsytan är beräknad till ca 550 m2, vilket innebär ett cykelplatsbehov på 
ca 10 st. Byggrätt har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett cykelrum. 

Gångstig som förbinder planområdet med parke-

ring och busshållplats

Planområdets läge i förhållande till befintlig kom-

munalägd parkering. Planområdet är markerad 

med röd färg och parkeringen med orange färg.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Området är sedan tidigare anslutet till det kommunala VA-nätet och kan ledas till 
kommunens reningsverk. Reningsverkat har ett tillstånd för 14 000 PE. 

Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i max-
värde, se tabell nedan. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet 
av fortsätt arbete med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för 
kommunen. Va-enheten har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för 
detta arbete. 

År Tillfällen PeMax Datum överskridande
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-aug

2014 1 16 107 24-jul

2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 
05-aug

2016 3 14535 22-mar, 01-jun, 13-jul

2017 0 12 408

2018 0 11 923
 

Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som 
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har 
och bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi 
har från Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt.

En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 8 bo-
städer som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 14,4 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter 
blir den verkliga ökningen 5*1,8=9 pe. 

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 
1,8 boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 9 
(pe från 5 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan) 
= 12 944 pe.

 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning 
av organiskt material. Kommunens bedömning att detaljplan för bostäder i gamla 
Gårdaskolan kan antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för vatten i 
stora Kalvsund inte kan uppnås.
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Utklipp som illustrerar maximal ljudnivå för en genomsnittstimme dag och kväll, två meter över 

mark för prognosår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 

dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Utklipp som illustrerar maximal ljudnivå för natten, två meter över mark för prognosår 2040. 

Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA. Ljudutbredningen 

Utklipp som illustrerar frifältsvärden vid fasad och ekvivalent ljudnivå två meter över mark för 

prognosår 2040. Grön och blå färg anger ljudnivåer under 60 dBA. Ljudutbredningen redovisas 

inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.
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Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet. 

El, tele, fiber, bredband  
I anslutning till området finns utbyggt ledningsnät för el och tele. Beroende på 
det framtida elbehovet kan nya jordkabelledningar behöva förläggas till de nya 
huskropparna. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planom-
rådet bekostas av exploatören.

Avfall
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten, förslagsvis sker den-
na ut mot Gårdavägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen 
vid tömning. Yta har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett miljörum. Dragavståndet för sopkärlen blir ca 5 
meter vilket ligger i linje med Öckerö kommuns renhållningsordning. 

RISK OCH STÖRNING 

Buller 
Framtagen trafikbullerutredning (Tyréns, 2018-07-12) redovisar att grundkravet 
enligt trafikbullerförordningen, Leq 60 dBA, uppfylls på samtliga fasader och 
lokalerna skulle därmed kunna utformas fritt till bostäder utan krav på buller-
dämpande kompensationsåtgärder.

Då grundkravet Leq 60 dBA uppfylls ställs inget krav på den maximala ljudnivån 
vid fasad, däremot finns krav på maximal ljudnivå inomhus och på uteplatser. 
Gemensam uteplats kan förläggas till markplan på den norra delen av tomten, 
eventuella privata uteplatser kan då anses vara ett komplement och behöver inte 
uppfylla riktvärden.

Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik 
gör att den maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluft-
sventiler kommer därför behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en 
framtida projektering för att riktvärdena inomhus ska kunna innehållas. 

Bullernivåer från vägtrafik vid fasader, avseende 2040, redovisas på kartorna 
nedan. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Nollalternativ 
Vid ett nollalternativ fortsätter gällande detaljplan att gälla. Inom bestämmelsen 
A, allmänt ändamål, tillåts endast verksamheter med stat, kommun eller lands-
ting som huvudman. Nollalternativet innebär således att inga bostäder tillkom-
mer och att fastigheten endast kan användas för allmänt ändamål. 

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
För föreliggande plan gäller följande tidplan:

Samråd               kv. 4 - 2018 
Granskning        kv. 2 - 2019 
Antagande          kv. 2 - 2019 
Laga kraft           kv. 2 - 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
Ingen allmän plats ingår i planförslaget. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning bedöms inte krävas. 
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Servitut
Inga servitut tillkommer genom planförslaget. 

Gemensamhetsanläggning
Ingen gemensamhetsanläggning behöver upprättas. 

Ledningsrätt
Ingen ledningsrätt påverkas eller behöver bildas genom exploateringen.

TEKNISKA FRÅGOR 

Behov av tekniska utredningar
En flödes- och kapacitetsberäkning är under framtagande med syfte att utreda 
kapaciteten i Pinans ARV och kommunens VA-nät. Utredningen kommer att 
inkluderas i framtida granskningshandlingar tillsammans med en bedömning 
kring huruvida kapaciteten finns att omhänderta spillvatten från föreslagen åt-
gärd. 

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatörerna och kostnaderna är reglerade i ett plan-
kostnadsavtal mellan kommun och exploatör. Ingen planavgift kommer att utgå 
vid bygglov. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför.

Gatukostnader och övriga avgifter
Inga gatukostnader kommer att tas ut i samband med exploateringen. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Handläggare är Rikard Sporre vid samhällsbyggnadsverksamheten på Öckerö 
kommun. 

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

Rikard Sporre                     Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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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
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostadB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största exploatering är 460 kvadratmeter byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

e2 Största exploatering är 70 kvadratmeter byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1 st 1
p.

e3 Största exploatering är 25 kvadratmeter byggnadsarea,  4 kap. 11 § 1 st 1
p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f1 Fasad ska utformas med falufärgad träfasad.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Taket uformas som sadeltak och förses med lertegel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n1 Marken får inte schaktas, sprängas och/eller fyllas upp förutom för
vad som krävs för erforderliga ledningsschakt,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden

q1 Kulturhistoriskt värdefull mur som ska bevaras.,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q2 Kulturhistoriskt värdefull byggnad. Delar av byggnaden ska bevaras.
Se planbeskrivning sidan 14 avsnitt 1,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Varsamhet

k1 Underhåll ska utföras varsamt. Se planbeskrivning sidan 15 avsnitt
2 i planbeskrivningen att särskilt beakta,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Underhåll och ändring av byggnad ska utföras varsamt och
anpassas till ursprungligt utseende och utförande. Se
planbeskrivning sidan 15 avsnitt 3 att särskilt beakta.,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k3 Underhåll och ändring ska utföras varsamt 12-14 i
planbeskrivningen,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid

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

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för åtgärder som påverkar markens höjdläge eller innebär sprängning,  4 kap.
15 § 1 st 3 p.

Skärmtak

Höjdkurvor
Uthus

Bostadshus

Nätstation

Gränspunkt

Rutnät

2:67 Fastighetsbeteckning

HÖNÖ Traktnamn/Kvarterstraktnamn

Stödmur
Staket

Belysningsstolpe

Ägoslagsgräns

Häck

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

Ann-Marie Hauguth, mätningsingenjör
Metria AB

GRUNDKARTEBETECKNINGAR 
Fastighetsgräns

Väg och körbana
Gång- och cykelbana mm

UPPLYSNINGAR

Grundkarta för

Fastighetsskiktets aktualitet: 2019-03-28
Detaljskiktets aktualitet: 2019-03-28

4
5

        ga:3 Registernummer gemensamhetsanläddning

Registernummer samfällighet       s:34

2,7 Markhöjd

Öckerö kommun
Hönö 2:67

Rättighetsgräns
Lr Ledningsrätt , ledningar under mark

SERV Servitut väg

50 meter4030201050

SKALA 1:500

Beslutsdatum InstansÖCKERÖ KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

Diarienummer

Detaljplan för 

Bostäder i gamla Gårdaskolan
Hönö 2:67

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

Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 
Granskningsutlåtande

Övriga handlingar: 
Utredningar
Fastighetsförteckning (bifogas ej)

Granskningshandling

Upprättad 2019-04-08

1:500 (A1), 1:1000 (A3)

Rikard Sporre 
Planarkitekt

Andreas Beutler 
Plan-, bygg- och miljöchef

Samråd

2018-12-18 KS
Granskning

2019-04-23 KS
Antagande

KF
Laga kraft

0024/18

Plankarta Grundkarta

Illustrationsritning (ej juridiskt bindande)



        

 

Öckerö 2019-04-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Petter Leyman 

Ärende: Beslut om granskning av detaljplan för  
Tärnvägens industriområde, del av Heden 1:229 och 1:300 

Diarienummer: 0061/17 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra granskning rörande detaljplan för Tärnvägens 
industriområde Dnr 0061/17. Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i gransknings-
handlingar daterade 2019-04-09 och delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna 
mindre redaktionella justeringar innan granskning genomförs. 

Ärende 
Syftet är genomföra granskning av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig med översikts-
plan Utblick Öckerö – En inblick i framtiden och bedöms inte medföra betydande miljöpå-
verkan, men då planen anses vara av allmänt intresse så bedrivs planarbetet ändå med ett ut-
ökat förfarande.  
 
Granskningen planeras pågå 26 april – 17 maj 2019, förutsatt att kommunstyrelsen beslutar 
enligt verksamhetens förslag och att sammanträdesprotokollet kan justeras omedelbart. 

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). 

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. 
 
En av de viktigaste frågorna inför planens antagande blir prövningen av det generella strand-
skydd som återinträder vid ny planläggning. Kommunen har för avsikt att upphäva strand-
skyddet och samhällsbyggnadsverksamheten har tagit fram en lokaliseringsutredning som re-
dogör för skälen till varför platsen anses mest lämpad för tänkt ändamål. Lokaliseringsutred-
ningen har reviderats efter samråd i syfte att anpassas till det planförslag som ska granskas. 
 
 
 
 
Petter Leyman        
Planarkitekt 
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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 planområdet, vilket skulle frigöra mark för en expansion av 
pendelparkeringen. 

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.

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

(detta dokument)
• Samrådsredogörelse

och övriga handlingar:
• Illustration (se plankarta)
• Grundkarta (se plankarta)
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)

Bild: Planprocessen för utökat förfarande.
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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 planområdet, eller genom att utöka kapaciteten i form av 
ytterligare en pendelparkering inom planområdet. 

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.

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 tre särskilda skäl. 
Upphävandet kommer då att beröra den västra delen av 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 2 Miljöbalken: Området är genom en väg, järnväg, bebyg-
gelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från 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 är den väg som ligger direkt mellan planområdet och det strandskydda-
de området närmast strandlinjen, men vägen kan inte ses isolerad vid en bedöm-
ning av tillgängligheten till platsen. Detta eftersom väg 155 först måste passeras 
för att nå såväl Tärnvägen som planområdet och området närmast strandlinjen (se 
bild). Tärnvägen, som sträcker sig längs planområdets norra och västra del, är hu-
vudgata 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 sär-
klass mest trafikerade sträcka och även här saknas möjliga och säkra övergångar 
för gående. Vägen trafikeras idag av drygt 7 700 fordon per årsmedeldygn längs 
sträckan, varav drygt 500 är tunga fordon eller lastbilar. Vägen har en skyltad has-
tighet 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 oskyddade 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.

Bild: Vägar runt planområdet och området närmast strandlinjen (Väg 155 markerad med rött, Tärnvägen med gult och Hedens Byväg med blått).
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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). 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 (se Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd som 
bifogas planhandlingarna). 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 repa-
rationer av elfordon är idag viktiga beståndsdelar i denna typ av verksamheter. 
Andra aspekter som måste beaktas är en stabil och pålitlig strömtillförsel med 
hög kapacitet för tester, underhåll och laddning, samt utökade verkstadsytor 

Bild: Pågående verksamhet med behov av utvidgning markerad med gult.
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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. Eftersom bilbesiktning saknas i kommunen 
är det positivt om en sådan anstalt är tillgänglig för så många kommunin-
vånare som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk då området 
passeras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen. 
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• 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. 

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 

Planförslagets användningsområden inom kvartersmark har justerats mellan 
samråd och granskning. Justeringen innebär att all kvartersmark nu har samma 
användning och bestämmelser. Syftet med justeringen är att öka förslagets flex-
ibilitet och förbättra möjligheten 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 enligt nedanstående skäl. 
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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 ytterli-
gare en pendelparkering inom planområdet (se bild). Sambandet är viktigt och av 
ett angeläget allmänt intresse eftersom åtgärden skulle främja kollektiva transpor-
ter 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 busshållplatsen och Västtrafiks personalutrymmen vid Pinans 
färjeläge förutsätter då 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 till-
godose 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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Detaljplanens illustration visar ett scenario där bussdepå och tvätthall för kollek-
tivtrafikfordon 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 (se bild). Det 
är också möjligt att anlägga en pendelparkering med eller utan parkeringshus inom 
detta område, även om avståndet till busshållplats och färjeläge medför sämre för-
utsättningar för en sådan lösning. Möjligheten att genomföra en alternativ utform-
ning enligt ovan förutsätter att strandskyddet hävs inom planområdet. Diskussio-
ner angående ett fastighetsbyte pågår mellan Öckerö kommun och Västtrafik.

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 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 
sträckning mot vattnet (se bild). 

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

Hönö Pinans färjeläge

Hönö

Föreslagen fastighetsgräns

Föreslagen framtida GC-väg i ÖP

Alternativ anslutning till framtida GC-väg

Möjlig anslutning till befintlig GC-väg

Väg 155 / Göteborgsvägen

Tärnvägen

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

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

Antagande

Laga kraft

PLANKARTA

ILLUSTRATION (ej juridiskt bindande)

GRUNDKARTA

ORIENTERINGSKARTA

Bild: Alternativ utformning av planområdet där bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon är lokaliserad i den västra delen.
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Detta bedöms vara en tillräckligt bred passage för att uppfylla strandskyddets 
syfte om allmänrättslig tillgång till strandområden. Det innebär att förutsätt-
ningar för allmänheten att vistas vid vattnet och området närmast strandlinjen 
finns oaktat ett upphävande av strandskyddet inom planområdet.  

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 ytterli-
gare tillgängliggöras för allmänheten 
och därigenom bli en naturlig plats för 
rekreation. Planförslaget underlättar för 
en sådan utveckling då cykelvägen ge-
nom planens genomförande får planstöd 
inom föreslaget planområde.

Bild: Området närmast strandlinjen väster om Tärnvägen och planområdet.

Bild: Nordvästra delen av Hönö Pinan
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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 planområdet och väg 155 finns ett motsvarande höjd-
parti som bedöms vara av ett större värde för allmänheten (se bild). Högsta punk-
ten 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.   

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 ris-
kämnen inom Pinans industriområde. 

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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De säkerhetshöjande åtgärder som riskbedömningen resulterat i är konsekvens-
begränsande. Ytterligare reglering i form av sannolikhetsreducerande 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 områ-
det tillståndspliktig då storleken på behållarna underskrider sådana riktvärden. 
Eftersom de verksamheter som idag hanterar acetylen inte är tillståndspliktiga så 
påverkas de inte heller av planförslagets genomförande.

Lokaliseringen av kända acetylenbehållare innebär att planområdet ligger inom 
riskzonen 300 meter vid eventuell brand och påföljande explosionsrisk. Detaljpla-
nen reglerar inte denna risk då den primärt är en tillsynsfråga för de verksamhe-
ter 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 befintliga verksamheter inom Pinans industriområde. 
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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.

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. 

© 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



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

Sida 25/48

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).

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.

Bild: Utdrag ur markanvändningsdiagram (källa: Stigande vatten - En handbok). Planen skapar byggrätter för industri, handel och kontor.
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TRAFIK

Trafikutredning

En trafikutredning har tagits fram inför granskning och bifogas planhandlingarna 
(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 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.

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.  

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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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 
kommun. Planområdets lokalisering innebär därigenom en förbättrad service för 
de som har ärenden till verksamheter inom området. Närheten till goda kollektiva 
förbindelser bidrar positivt till förslagets syften och möjliggör en minskad ut-
pendling från kommunen samt förutsättningar för en förbättrad trafiksituation på 
väg 155.

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.

Väg 155 och Tärnvägen

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. Eftersom planförslagets målpunkter ligger före pendelparkeringen och 
övriga verksamheter på Hönö Pinan så görs också bedömningen att påverkan på 
befintligt industriområde blir minimal och begränsas till infarten vid korsningen 
Tärnvägen/väg 155. En omlokalisering av bussdepån till planområdet påverkar 
inte trafiken till och från Hönö Pinan eftersom befintlig busstrafik blir densamma 
som om bussdepån ligger kvar i sitt nuvarande läge.  

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. 
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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 tioårsperi-
od 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 tillkommer. 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 fastigheterna 
sker vid exploatering. 

Beroende på framtida elbehov kan kapaciteten behöva utökas och mark är därför 
avsatt för en transformatorstation inom planområdet. Stationen placeras i anslut-
ning till Tärnvägen för att säkerställa god tillgänglighet för servicefordon. Place-
ringen innebär tillkommande kostnader för flytt av befintliga 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 kommer fortsatt vara kom-
munalt.

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 industri-
fastigheter. Längre österut ligger en busshållplats för kollektivtrafik och Pinans 
färjeläge med färjeförbindelse till fastlandet. En ny återvinningscentral och 
kretsloppspark är planerad att anläggas ca 300 meter nordost om planområdet.

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.

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.
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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          2:a kvartalet 2019 
Laga kraft           2:a 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).

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.

Inom kvartersmark svarar berörda fastighetsägare (rättighetsinnehavare) för ut-
förande och drift av erforderliga anläggningar för VA, elförsörjning, vägar, parke-
ringsplatser, grönytor, byggnader m.m. 
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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 har följande tekniska utredningar tagits 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
Exploatören 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 
och 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 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
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BILAGA 1: UTDRAG UR PLANKARTA MED BESTÄMMELSER
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Industri
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Gränspunkt
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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

ORIENTERINGSKARTA

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
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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

ORIENTERINGSKARTA

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

Antagande

Laga kraft
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BILAGA 2: ALTERNATIV UTFORMNING AV PLANOMRÅDET
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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

ORIENTERINGSKARTA

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
Allmªnna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 Ä 1 st 2 p.

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

NaturområdeNATUR

Naturområde avsett för dikeNATUR1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 Ä 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.

Utfºrande

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
§

Stªngsel och utfart

Körbar förbindelse får inte anordnas,  4 kap. 9 §

Skydd mot stºrningar

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 §

Genomfºrandetid

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

Antagande

Laga kraft
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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-områ-
de för ny nätstation, men önskar nytt u-område vid... (PLACERING?). Ellevio 
påpekar att i de fall där befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller änd-
ras tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kost-
nader. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsö1jning 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. 
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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.



Sida 13/35

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

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.  



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

Sida 16/35

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.  



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

Sida 18/35

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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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

ORIENTERINGSKARTA

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)
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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

ORIENTERINGSKARTA

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
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Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
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Fastighetsförteckning (bifogas ej)
Utredningar
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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.

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.
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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.

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.
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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.
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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)



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

Sida 26/28

Bild: Utdrag ur plankarta samt illustration som visar huvudalternativets disposition av planområdet.  
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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

ORIENTERINGSKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning
och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
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Egenskapsgräns
Administrativ gräns
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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
a1 Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

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



Trafikutredning Tärnvägens industriområde –  
del av Heden 1:229 och 1:300
Öckerö kommun
2019-04-05



Trafikutredning Tärnvägens industriområde -  
del av Heden 1:229 och 1:300

Sluthandling

2019-04-05

Beställare  

    
Öckerö kommun 

   475 80 Öckerö

   www.ockero.se 
   031-97 62 00

Kontaktperson  Petter Leyman, planarkitekt

Konsult

 
Atkins Sverige AB 
411 20 Göteborg

www.atkinsglobal.com 
Vxl 031-761 95 00

Uppdragsledare Christina Lundqvist

Handläggare Tove Vestlund 
Emelie da Graca Stahre  

Gustav Lundin 
Emilia Bergman

Granskare Ulf Bredby/Emilia Bergman/Tove Vestlund 



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.



Uppdrag: 282781, Dagvattenutredning Tärnvägen, Hönö

Beställare: Öckerö kommun
Rapport

2018-05-30

O:\GBG\282781\R\_Text\Rapport.docx

19(22)

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.



Uppdrag: 282781, Dagvattenutredning Tärnvägen, Hönö

Beställare: Öckerö kommun
Rapport

2018-05-30

O:\GBG\282781\R\_Text\Rapport.docx

22(22)

10 BILAGOR
Bilaga 1.  Situationskarta

Bilaga 2.  Framtida avrinningsområden

Bilaga 3.  Framtida förhållanden

Bilaga 4.  Utjämningsvolym kalkyl



3

0.2

2.3

2.1

1.6

1.1

1.8

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

4

3

2

1

1

1

2

2

3

2

1

3
4

2

2

2 3

6
7

8

4

5

5

5

6

7
6 5 4

3

2 1

1

2

5

6

4

3

1

1

3
2

1

1

1

1

1

1

Lr

Lr

Lr

Serv 1407-421.1

1407-252.1

14
07

-9
4/

16
.1

14
07

-4
49

.1

1.8

1.6

1.86

SLUTLEVERANS

AutoCAD SHX Text
DV PUMPSTATION

AutoCAD SHX Text
GC BANA

AutoCAD SHX Text
GÖTEBORGSVÄGEN

AutoCAD SHX Text
TÄRNVÄGEN

AutoCAD SHX Text
GÖTEBORGSVÄGEN

AutoCAD SHX Text
HAVET

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
TA 400 pvc

AutoCAD SHX Text
V 150

AutoCAD SHX Text
BEF VATTEN

AutoCAD SHX Text
BEF SPILLVATTEN

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
%%UKOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
PLANSYSTEM: SWEREF 99 12 00

AutoCAD SHX Text
HÖJDSYSTEM: RH2000

AutoCAD SHX Text
GRÄNS ARBETSOMRÅDE

AutoCAD SHX Text
BEFINTLIGT DIKE 

AutoCAD SHX Text
BEF DAGVATTEN

AutoCAD SHX Text
YTLIG AVRINNING

AutoCAD SHX Text
DELAVRINNINGSOMRÅDE

AutoCAD SHX Text
HAVETSLINJE

AutoCAD SHX Text
BEF TRUMMA

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
RITAD AV

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DAGVATTENUTREDNING

AutoCAD SHX Text
Öckerö kommun, Tärnvägen

AutoCAD SHX Text
282781

AutoCAD SHX Text
N. ZUGEC

AutoCAD SHX Text
N. ZUGEC

AutoCAD SHX Text
S. ANFINSET, E. CARLSSON

AutoCAD SHX Text
20180530

AutoCAD SHX Text
SITUATIONSKARTA 

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
1:400 (A1)

AutoCAD SHX Text
Bilaga 1

AutoCAD SHX Text
LILLA BADHUSGATAN 2

AutoCAD SHX Text
411 21 GÖTEBORG

AutoCAD SHX Text
TEL:

AutoCAD SHX Text
URL:

AutoCAD SHX Text
010 452 20 00

AutoCAD SHX Text
www.tyrens.se

AutoCAD SHX Text
METER

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:400

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
RITAD AV

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
LILLA BADHUSGATAN 2

AutoCAD SHX Text
411 21 GÖTEBORG

AutoCAD SHX Text
TEL:

AutoCAD SHX Text
URL:

AutoCAD SHX Text
010 452 20 00

AutoCAD SHX Text
www.tyrens.se

AutoCAD SHX Text
Sökväg: O:\GBG\282781\R\Modell\Situationskarta.dwgO:\GBG\282781\R\Modell\Situationskarta.dwg

AutoCAD SHX Text
Plottad: 2018-05-25 17:48:05 av Zugec, Nada2018-05-25 17:48:05 av Zugec, Nada av Zugec, NadaZugec, Nada

AutoCAD SHX Text
X=129.2659

AutoCAD SHX Text
Y=520.3821

AutoCAD SHX Text
X=478.432

AutoCAD SHX Text
Y=350.9751



u1

3

0.2

2.3

2.1

1.6

1.1

1.8

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

4

3

2

1

2

1
5

6

4

3

1

1

1

1

1

1

1

Lr

Lr

Lr

Serv 1407-421.1

1407-252.1

14
07

-9
4/

16
.1

14
07

-4
49

.1

1.8

1.6

1.86

AVRINNINGSOMRÅDE A AVRINNINGSOMRÅDE B

SLUTLEVERANS

AutoCAD SHX Text
trumma 

AutoCAD SHX Text
500 BTG

AutoCAD SHX Text
GÅNG- OCH CYKELBANA

AutoCAD SHX Text
GÖTEBORGSVÄGEN

AutoCAD SHX Text
TÄRNVÄGEN

AutoCAD SHX Text
GÖTEBORGSVÄGEN

AutoCAD SHX Text
HAVET

AutoCAD SHX Text
TA 400 pvc

AutoCAD SHX Text
V 150

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
%%UKOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
BEF VATTEN

AutoCAD SHX Text
BEF SPILLVATTEN

AutoCAD SHX Text
PLANSYSTEM: SWEREF 99 12 00

AutoCAD SHX Text
HÖJDSYSTEM: RH2000

AutoCAD SHX Text
GRÄNS ARBETSOMRÅDE

AutoCAD SHX Text
NYTT DIKE 

AutoCAD SHX Text
BEF DAGVATTEN

AutoCAD SHX Text
HAVETSLINJE

AutoCAD SHX Text
BEF TRUMMA

AutoCAD SHX Text
BEFINTLIGT DIKE 

AutoCAD SHX Text
Sökväg: O:\GBG\282781\R\Modell\Framtida avriningsområdena.dwgO:\GBG\282781\R\Modell\Framtida avriningsområdena.dwg

AutoCAD SHX Text
Plottad: 2018-05-25 17:44:45 av Zugec, Nada2018-05-25 17:44:45 av Zugec, Nada av Zugec, NadaZugec, Nada

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
RITAD AV

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
LILLA BADHUSGATAN 2

AutoCAD SHX Text
411 21 GÖTEBORG

AutoCAD SHX Text
TEL:

AutoCAD SHX Text
URL:

AutoCAD SHX Text
010 452 20 00

AutoCAD SHX Text
www.tyrens.se

AutoCAD SHX Text
METER

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:400

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Sökväg: O:\GBG\282781\R\Modell\Framtida avriningsområdena.dwgO:\GBG\282781\R\Modell\Framtida avriningsområdena.dwg

AutoCAD SHX Text
Plottad: 2018-05-25 17:44:45 av Zugec, Nada2018-05-25 17:44:45 av Zugec, Nada av Zugec, NadaZugec, Nada

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
RITAD AV

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DAGVATTENUTREDNING

AutoCAD SHX Text
Öckerö kommun, Tärnvägen

AutoCAD SHX Text
282781

AutoCAD SHX Text
N. ZUGEC

AutoCAD SHX Text
S. ANFINSET, E. CARLSSON

AutoCAD SHX Text
20180530

AutoCAD SHX Text
FRAMTIDA AVRINNINGSOMRÅDENA

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
1:400 (A1)

AutoCAD SHX Text
Bilaga 2

AutoCAD SHX Text
LILLA BADHUSGATAN 2

AutoCAD SHX Text
411 21 GÖTEBORG

AutoCAD SHX Text
TEL:

AutoCAD SHX Text
URL:

AutoCAD SHX Text
010 452 20 00

AutoCAD SHX Text
www.tyrens.se

AutoCAD SHX Text
X=554.708

AutoCAD SHX Text
Y=297.3129

AutoCAD SHX Text
X=63.0406

AutoCAD SHX Text
Y=621.306

AutoCAD SHX Text
X=96.9137

AutoCAD SHX Text
Y=71.6694



3

0.2

2.3

2.1

1.6

1.1

1.8

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

4

3

2

1

2

1
5

6

4

3

1

1

1

1

1

1

1

Lr

Lr

Lr

Serv 1407-421.1

1407-252.1

14
07

-9
4/

16
.1

14
07

-4
49

.1

1.8

1.6

1.86

SLUTLEVERANS

AutoCAD SHX Text
trumma 

AutoCAD SHX Text
500 BTG

AutoCAD SHX Text
GÅNG- OCH CYKELBANA

AutoCAD SHX Text
GÖTEBORGSVÄGEN

AutoCAD SHX Text
TÄRNVÄGEN

AutoCAD SHX Text
GÖTEBORGSVÄGEN

AutoCAD SHX Text
HAVET

AutoCAD SHX Text
80 m3

AutoCAD SHX Text
120 m3

AutoCAD SHX Text
TA 400 pvc

AutoCAD SHX Text
V 150

AutoCAD SHX Text
magasin

AutoCAD SHX Text
magasin

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
%%UKOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
BEF VATTEN

AutoCAD SHX Text
BEF SPILLVATTEN

AutoCAD SHX Text
GRÄNS ARBETSOMRÅDE

AutoCAD SHX Text
NYTT DIKE 

AutoCAD SHX Text
NYTT DAGVATTEN

AutoCAD SHX Text
HAVETSLINJE

AutoCAD SHX Text
BEF TRUMMA

AutoCAD SHX Text
BEFINTLIGT DIKE 

AutoCAD SHX Text
BEF DAGVATTEN

AutoCAD SHX Text
PLANSYSTEM: SWEREF 99 12 00

AutoCAD SHX Text
HÖJDSYSTEM: RH2000

AutoCAD SHX Text
NEDSTIGNINGSBRUNN

AutoCAD SHX Text
UTLOPP

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
RITAD AV

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
LILLA BADHUSGATAN 2

AutoCAD SHX Text
411 21 GÖTEBORG

AutoCAD SHX Text
TEL:

AutoCAD SHX Text
URL:

AutoCAD SHX Text
010 452 20 00

AutoCAD SHX Text
www.tyrens.se

AutoCAD SHX Text
Sökväg: O:\GBG\282781\R\Modell\Framtida lösningar.dwgO:\GBG\282781\R\Modell\Framtida lösningar.dwg

AutoCAD SHX Text
Plottad: 2018-05-25 18:13:24 av Zugec, Nada2018-05-25 18:13:24 av Zugec, Nada av Zugec, NadaZugec, Nada

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
ANT

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
RITAD AV

AutoCAD SHX Text
ANSVARIG

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
DAGVATTENUTREDNING

AutoCAD SHX Text
Öckerö kommun, Tärnvägen

AutoCAD SHX Text
282781

AutoCAD SHX Text
N. ZUGEC

AutoCAD SHX Text
N. ZUGEC

AutoCAD SHX Text
S. ANFINSET/E.CARLSSON

AutoCAD SHX Text
20180530

AutoCAD SHX Text
FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
1:400 (A1)

AutoCAD SHX Text
Bilaga 3

AutoCAD SHX Text
LILLA BADHUSGATAN 2

AutoCAD SHX Text
411 21 GÖTEBORG

AutoCAD SHX Text
TEL:

AutoCAD SHX Text
URL:

AutoCAD SHX Text
010 452 20 00

AutoCAD SHX Text
www.tyrens.se

AutoCAD SHX Text
METER

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:400

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30



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)
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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
ska geotekniska uppgifter och rekommendationer, som överensstämmer med planerat
grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen.
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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)



Uppdrag: 282781, Detaljplan för Tärnvägens industriområde, dnr 0061/17 2018-05-30

Beställare: Öckerö kommun Samrådshandling

O:\GBG\282781\G\_Text\PM\PM Geoteknik 180530.docx

7(12)

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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GRUNDKARTEBETECKNINGAR 
Fastighetsgräns

Väg och körbana

Gång- och cykelbana mm

Grundkarta för

Öckerö kommun
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Lr Ledningsrätt
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Tärnvägens industriområde Skärmtak

Höjdkurvor
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Bostadshus

Stödmur

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

Ann-Marie Hauguth Mätningsingenjör, Metria AB

UPPLYSNINGAR

Fastighetsskiktets aktualitet: 2018-01-09
Detaljskiktets aktualitet: 2018-01-09

4
5

Markhöjd

Industri

+1.44

100 meter9080706040 503020100 5

SKALA 1:1000

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 Övriga handlingar:
Fastighetsförteckning (bifogas ej)
Utredningar

ARBETSKOPIA 2018-05-21 - Ej för vidare distribution

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

Petter Leyman
Planarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

PLANKARTA

ILLUSTRATIONSRITNING

DEL AV GRUNDKARTA

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.
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Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan ,  4 kap 11 § 1
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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
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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.
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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
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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
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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

Bilaga A,  sida 7 av 26



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

Bilaga A,  sida 8 av 26



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

Bilaga A,  sida 9 av 26



Depth 1.000 [m].

Shear strength = 37.28 [kPa], Max. torque = 39.58 [Nm], Rod friction = 2.30 [Nm]
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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

Bilaga A,  sida 10 av 26



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

Bilaga A,  sida 18 av 26



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

Bilaga B,  sida 1 av 29



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
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0,600

0,800

1,000

1,200

0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200

K
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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
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15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000
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K
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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
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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
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yc
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P
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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
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Datavägen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.  
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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

Bilaga C,  sida 2 av 4

mailto:peter.hedborg@labtek.se
mailto:peter.hedborg@labtek.se
mailto:magnus.salmi@labtek.se
mailto:peter.hedborg@labtek.se


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)

Provtagningsredskap

Hönö, Tränvägen

Skr

Fältdatum / Ansvarig Laboratorieundersökningar

Uppdragsnummer:Granskad och godkänd

Madängsvägen 11                   
43932 Onsala                                  
Tel. 0704674666

2018-03-26 Meraf Berhe 282781
Projekt ledare:
Jonas Karlsson

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag
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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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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
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Förborrat material
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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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D
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Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY2
2018-01-09
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Borrhål
Datum
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282781
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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

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

Bilaga E,  sida 5 av 28



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
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Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri
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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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D
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Borrhål
Datum
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Utvärderare
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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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

Bilaga E,  sida 9 av 28



CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY5
2018-01-09

2018-03-27
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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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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Datum
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TY6
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O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY6.CPW
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Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 604
Sond nr 5121

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Utvärderare
Datum för utvärdering

J. Karlsson
2018-03-19

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
Datum för utvärdering

J. Karlsson
2018-03-19

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

3,20 m
3,20 m
5,40 m
0,00 m
my
1,30 m

Fyllning, sa gr bl
Normal
Glycerol
N. Andersson
Geotech 604

Djup  (m)

Hönö
TY7
2018-03-12

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

0,00

Datum

235,40
235,80

0,40

116,60
116,20

-0,40

7,85
7,85
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
4,00

3,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

2,00
0,55

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY7.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd 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
TY7
2018-03-12

2018-03-27
O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY7.CPW
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Vätska i filter
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Utrustning
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Geotech 604
Sond nr 5121

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Plats
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

3.05 m
3.05 m
9.17 m
1.10 m
my
0.85 m

Fyllning, sa gr bl
Normal
Glycerol
N. Andersson
Geotech 604

Djup  (m)

Hönö
TY8A
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

236.20
234.00

-2.20

122.40
118.20

-4.20

7.76
7.84
0.09

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
5.00

3.00
3.20
9.00

Densitet
(ton/m3)

2.00
1.40
0.55

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY8A.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd 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
TY8A
2018-03-13

2018-03-27
O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY8A.CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
0.85 m
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Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 604
Sond nr 5121

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY8A
2018-03-13
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

0.00 m
0.00 m
2.02 m
0.00 m
my
3.80 m

Normal
Glycerol
N. Andersson
Geotech 604

Djup  (m)

Hönö
TY9
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

0.00

Datum

236.00
231.50

-4.50

119.90
116.00

-3.90

7.82
7.85
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
0.60

0.50
2.00

Densitet
(ton/m3)

2.00
P L

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY9.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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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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Borrhål Provtagn.- 
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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
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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
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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
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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 *

AR-003v47



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
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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
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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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Öckerö 2019-04-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ingalill Siljat 

Ärende: 
Remiss avseende regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra 
Götaland 2017-2020 med utblick till 2035  

Diarienummer: 0021/16   

 

Yttrande på Remiss årlig uppföljning av 
trafikförsörjningsprogrammet 
 

Förslag till beslut 
Verksamheten har inget att erinra emot remissen. 
 
Ärendet  
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 
ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 
implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av de 
mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.  
 
Den årliga avstämningen omfattar följande delar: 

1. Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2018, bilaga 1 
2. Lägesrapport 2018 Trafikförsörjningsprogrammets strategier och 

utvecklingsområden, bilaga 2 
3. Inför revidering av trafikförsörjningsprogrammet, är det en möjlighet för 

kommunerna att via Västra Götalands kollektivtrafiknämnd inkomma med 
inspel och synpunkter. 

4. 2019-04-30 är det möte i GR/ Kollektivtrafiknätverket då kommunernas 
förslag till yttrandet kommer att sammanställas. Under maj månad kommer 
ärendet att hanteras av GR/Styrgrupp för Miljö och samhällsbyggnad. Beslut 
i ärendet tas av GR/ Förbundsstyrelse 2019-06-18. 
 

 
Beredning, utdrag ur förslaget 
Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ökar i hela 
Västra Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och 
konkurrenskraftig region. Måltalen för 2020 är redan uppnådda när det gäller 



 
 

 

kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen. Andelen cykel ökar något 
men samåkning är oförändrad.  
 
Delmål 1 är att invånarna ska ha en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i hela 
Västra Götaland. Tillgängligheten i form av max 60 minuter till pendlingsnaven har 
ökat något sedan 2014. Målet handlar om utbud både i form av fordonskilometer 
som har ökat men också om att restidskvoten gentemot bilen i stråken är attraktiv 
för kollektivtrafikens marknadsandelar i förhållande till bilen. Måltalet för 2020 är 
redan uppnådda. 
 
Delmål 2 här ligger fokus på att invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som 
attraktiv. Målet mäts främst genom hur nöjda resenärerna är men också genom hur 
enkelt invånarna upplever det är att resa med Västtrafik. Sammantaget har målet 
utvecklats positivt sedan 2014. Nöjdheten är hög när man frågar personer ombord 
men betydligt lägre när allmänheten svarar generellt om hur nöjda de är med 
Västtrafik. De tyder på att personer som reser ofta och har en erfarenhetsbaserad 
upplevelse är mer positiva än de som inte reser eller reser sällan med 
kollektivtrafiken. 
 
Delmål 3 handlar om att alla resenärsgrupper ska beaktas i kollektivtrafiken, utifrån 
de sju diskrimineringsgrunderna. Kollektivtrafiken har under många år successivt 
anpassats för personer med funktionsnedsättning. Ett minde antal hållplatser 
anpassas varje år, och takten måste öka om målet ska nås. Alla parter måste 
prioritera för att nå målet om 800 anpassade hållplatser.  
 
Tryggheten med att resa med Västtrafik ökar något och andelen kvinnor som är 
trygga har ökat för 2018. Trots det är tryggheten låg jämfört med andra län. 
Generellt är de som reser sällan eller aldrig mer otrygga med kollektivtrafiken eller 
också mer skeptiska till åtgärder som till exempel kameraövervakning. 
 
Delmål 4 innebär att koldioxidutsläppen per personkilometer ska minska. 2018 års 
resultat landade på samma som för 2017. För att nå målet behöver utsläppen 
minska och då handlar det i första hand om vilket biobaserade bränsle som används. 
I dag drivs redan kollektivtrafiken till 97 % med förnybara drivmedel.  
 
Till programmet finns ett antal strategier som konkretiserar 
trafikförsörjningsprogrammets intention och viljeinriktning. Strategierna ska ses 
som en del av trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur målen i 
programmet ska nås inom olika områden. 
 
Pris- och sortimentsstrategi, Västra Götalandsregionens pris- och sortimentstrategi 
ska ge ett enklare och mer rättvist prissortiment för Västtrafik. Den består av två 
steg, där steg 1 beslutades i regionfullmäktige i februari 2014. Avseende steg2 med 
ny zonstruktur fattade regionfullmäktige beslut i november 2018. Dagens 70 zoner 
slås samman till tre zoner. Västtrafik kommer arbeta med genomförandet under 
2019 och 2020.  
 



 
 

 

Målbild 2035, är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet avseende 
tågtrafikutvecklingen i Västra Götaland. Målsättningen är att tågtrafiken år 2035 
ska klara av fler resenärer jämfört med år 2006. Fokus under 2018 har varit att 
komplettera Målbild Tåg 2035 med mål om att öppna nya stationer. Utöver det så 
arbetar Västtrafik vidare enligt genomförandeplan för tåg 2020 och utvecklar 
tågtrafiken i enlighet med den.  
 
Landsbygdsutredningen har tagits fram, och beslutats, av kollektivtrafiknämnden i 
samråd med Västra Götalands kommuner. I denna utredning fastställs vilket det 
lägsta utbud av kollektivtrafik du kan vänta dig om du bor på landsbygden. Under 
2017 utvärderades landsbygdsutredningen och det kunde konstateras att 
grundutbudet som utlovas i utredningen är infört överallt.  
 
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för minskad miljö- och 
klimatpåverkan i kollektivtrafiken i Västra Götaland och är en del av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet i Västra Götaland. Strategin anger mål fram till 2035 
med delmål för 2025 och 2030. 
 
Under 2017 gjordes en revidering av Miljö- och klimatstrategin, vilken sändes ut på 
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Förord 
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument 
för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av våra viktigaste verktyg att ge 
invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med en mer hållbar 
samhällsutveckling.  

Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland ska 
Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med implementeringen av 
trafikförsörjningsprogrammet. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

Denna rapport är en del i den årliga avstämningen 2019 och ger en lägesrapport över hur 
arbetet fortskrider inom antagna strategier kopplade till trafikförsörjningsprogrammet och 
för de prioriterade utvecklingsområden som finns i programmet. 

Trafikförsörjningsprogrammet för 2017–2020 finns på Västra Götalandsregionens 
hemsida; www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

 

Ulrika Bokeberg 

Avdelningschef kollektivtrafik och infrastruktur 
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1. Beslutade strategier - lägesrapport 
Trafikförsörjningsprogrammet har ett övergripande mål med fyra delmål. 

 

Till programmet finns ett antal strategier som konkretiserar trafikförsörjningsprogrammets 
intention och viljeinriktning. Strategierna som ska ses som en del av 
trafikförsörjningsprogrammet och förtydligar hur målen i programmet ska nås inom olika 
områden. Samtliga strategier finns samlade på www.vgregion.se/kollektivtrafik. 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport gällande trafikförsörjningsprogrammets tillhörande 
strategier: 

 Pris- och sortimentsstrategi, steg 1 beslutad 2014,  
ny zonstruktur beslutad 2018 

 Målbild tåg 2035, beslutad 2013 

 Landsbygdsutredning – servicenivå på landsbygd, beslutad 2014  

 Miljö- och klimatstrategi, beslutad 2018 

 Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor, beslutad 2018 

 Strategier för stadstrafiken i regionens fem pendlingsnav, tre beslutade 2016–
2018 och två under framtagande 

 

  

http://www.vgregion.se/kollektivtrafik
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Pris- och sortimentsstrategi 

Västra Götalandsregionens pris- och sortimentstrategi ska ge ett enklare och mera rättvist 
prissortiment för Västtrafik. Pris- och sortimentstrategin består av två steg, där steg 1 
beslutades i regionfullmäktige i februari 2014. Avseende steg 2 med ny zonstruktur fattade 
regionfullmäktige beslut i november 2018. 
 
Lägesrapport: 
Under 2018 har dels appen Västtrafik To Go utvecklats med fler tjänster och biljettslag. 
Vidare har ett förslag till ny zonstruktur förankrats i de delregionala kollektivtrafikråden 
(DKR) samt i Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) som ställde sig bakom förslaget 
i maj 2018. Regionfullmäktige fattade beslut om den nya zonstrukturen i november 2018. 
Beslutet innebär att dagens över 70 zoner slås samman till tre zoner, vilket innebär en 
kraftig förenkling jämfört med idag. Västtrafik kommer att arbeta med genomförandet 
under 2019 och 2020. 

Målbild tåg 2035 
Målbild tåg 2035 är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet avseende 
tågtrafikutvecklingen i Västra Götaland. Målsättningen är att tågtrafiken år 2035 ska klara 
tre gånger fler resenärer jämfört med år 2006. Målbild tåg visar på en viljeriktning 
beträffande utvecklingen av tågtrafiken fram till år 2035 där trafikeringsmål och 
tillkommande infrastrukturbehov preciseras. År 2035 är Västra Götaland ett 
konkurrenskraftigt tillväxtområde i norra Europa som erbjuder god livskvalitet och goda 
förutsättningar för näringsliv och arbetsmarknad, och detta ska tågtrafiken starkt bidra till. 

Lägesrapport: 
Fokus under 2018 har varit att komplettera Målbild Tåg 2035 med mål om att öppna nya 
stationer. Detta gjordes genom ”Västtågsutredningen” som beslutades i regionfullmäktige 
under 2018. Beslutet innebar att Målbild tåg 2035 kompletterades med mål om att öppna 
nya stationer i Bäckefors, Dals Rostock, Brålanda, Frändefors, Hillared, Länghem och 
Grimsås. Utöver det så arbetar Västtrafik vidare enligt genomförandeplan för tåg 2020 och 
utvecklar tågtrafiken i enlighet med den. 

Landsbygdsutredningen 
Landsbygdsutredningen har tagits fram, och beslutats, av kollektivtrafiknämnden i samråd 
med Västra Götalands kommuner. I denna utredning fastställs vilket lägsta utbud av 
kollektivtrafik du kan vänta dig om du bor på landsbygden. Ett grundutbud för 
kollektivtrafiken är viktigt, för att till exempel äldre, ungdomar och andra utan tillgång till 
bil, ska kunna nå service som vårdcentraler, apotek och livsmedelsbutiker. 

Lägesrapport: 
Under 2017 utvärderades landsbygdsutredningen och det kunde konstateras att 
grundutbudet som utlovas i utredningen är infört överallt. Detta innebär att samtliga 
kommuner har närtrafik med minst fem resmöjligheter per vardag och linjetrafiken är 
utbyggd i enlighet med tätortsstorleken. Fokus för Västtrafik har därefter varit att se på 
möjliga utvecklingssteg för att integrera den anropsstyrda trafiken i linjetrafiken med 
särskilt fokus på att utveckla närtrafiken. 
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Miljö- och klimatstrategi  
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för minskad miljö- och 
klimatpåverkan i kollektivtrafiken i Västra Götaland, och är en del av det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland. Strategin anger mål fram till 2035 med 
delmål för 2025 och 2030. 

För att nå målen i strategin krävs en omfattande övergång från förbränningsmotorer till 
eldrift i stadstrafik med buss, viss båttrafik och tågtrafik på oelektrifierad bana. 
Prioriteringen av drivmedel är el, biogas, flytande biodrivmedel. Teknik, kostnader, 
geografiska förutsättningar med mera kan dock påverka möjligt införande. 

Lägesrapport: 
Under 2017 gjordes en revidering av Miljö- och klimatstrategin, vilken sändes ut på remiss 
våren 2018. I oktober 2018 antogs den reviderade strategin av kollektivtrafiknämnden.  

Strategin genomförs framför allt genom de krav som Västtrafik ställer i nya 
trafikupphandlingar. Den ökade elektrifieringen som krävs för att målen i strategin ska nås 
innebär att hela trafiksystem måste förändras och att laddinfrastruktur och fordonsdepåer 
måste optimeras för att undvika stora kostnadsökningar. Framdrivningsteknik och 
drivmedel inom kollektivtrafiken är i en utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och 
klimatpåverkan som följd. Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av 
mål och kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling. 

Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
Strategin för kollektivtrafik på jämlika villkor beslutades av kollektivtrafiknämnden 
i oktober 2018 och ersätter därmed strategin för funktionshinderanpassning av 
kollektivtrafiken. Strategin innebär ett strukturerat och systematiskt sätt att arbeta utifrån 
de sju diskrimineringsgrunderna. Nu pågår arbetet med att implementera strategin inom 
Västtrafik och avdelning kollektivtrafik och infrastruktur. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har det förslag till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 
2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades under hösten av kollektivtrafiknämnden och 
har därmed ersatt den tidigare strategin för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken. 
Under hösten har Västtrafik påbörjat arbetet med en handlingsplan för genomförandet av 
strategin. Parallellt har avdelning kollektivtrafik och infrastruktur påbörjat arbetet med att 
ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i strategisk planering för att 
svara upp mot ett av delmålen i strategin. Under hösten testades modellen i bland annat 
arbetet med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och 
en modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019. 
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Strategier för stadstrafiken i regionens fem utpekade pendlingsnav 
För naven i varje delregion; Göteborg/Mölndal/Partille (GMP), Trollhättan/Vänersborg 
(Tvåstad), Uddevalla, Borås och Skövde finns särskilda stadstrafikforum, där politiska 
företrädare för parterna möts 2–4 gånger per år för samverkan kring frågor som bedöms 
relevanta för stadstrafikens utveckling. Detta görs som en del av stadens utveckling och 
som en del i kollektivtrafiksystemet som helhet. 

Inom respektive stadstrafikforum har eller ska en kollektivtrafikplan/målbild tas fram. 
Kollektivtrafikplanerna utgår från trafikförsörjningsprogrammet och beskriver hur 
kollektivtrafiken behöver utvecklas i samklang med stadsutvecklingen. Målsättningen är 
att stödja en hållbar region- och stadsutveckling och öka andelen hållbara resor med 
kollektivtrafik, gång och cykel.  

Lägesrapport: 
Göteborg, Mölndal och Partille: Målbild Koll2035 antogs av parternas respektive 
fullmäktige under vintern/våren 2018. Några av målbildens infrastrukturobjekt har fått 
delfinansiering i Sverigeförhandlingens storstadspaket för Göteborg. En genomförandeplan 
för första etappen av målbilden 2020–2024 kommer att tas fram gemensamt av parterna 
under 2019. 

Trollhättan/Vänersborg: Kollektivtrafikplanen är ute på remiss till slutet av februari 2019 
och målet är att den ska antas av parterna innan sommaren. Resandeutvecklingen har varit 
god och högre än målet för 2018. Kundnöjdheten med senaste resan är  mycket hög men 
trygghet ombord sjunker. En orsak kan vara att det börjar bli väldigt fullsatt och det är 
kapacitetsproblem i trafiken. 

Uddevalla: Arbetet med att ta fram en kollektivtrafikplan pågår för fullt och målet är att 
parterna ska anta planen under hösten 2019. Planering inför införandet av fem nya elbussar 
(med depåladdning) till juni 2019 pågår för fullt. Resandeutvecklingen har varit svagt 
positiv men har vikit lite neråt under hösten 2018. Kundnöjdheten för senaste resan ligger 
högt. Efter de negativa ordningshändelser som skett under året har en utökad samverkan 
startats för hantering av de viserings- och ordningsstörningar som skett. 

Borås: 2016 antogs Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås. Under 2018 har 
automatisk trafikanträkning införts på alla stadsbussar. Under året har dessutom planering 
för att införa elbuss på linje 2 pågått. En genomförandeplan med sikte på 2025 kommer att 
tas fram gemensamt av parterna under 2019. Borås har också under året studerat 
förutsättningar för att införa självkörande bussar och planerar att under 2019 göra ett 
”livetest”. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 2035 antogs av parterna 
under hösten 2018. Nu ska en genomförandeplan tas fram. Under 2018 har antalet resor i 
stadstrafiken ökat markant jämfört med föregående år. Antalet arbetspendlare i 
stadstrafiken ökar och det höga ungdomsresandet under sommaren har hållit i sig under 
hösten. Kapacitetsproblem hanteras genom större fordon. Framkomligheten och 
tillgängligheten i och till Skövde ökar för bilister, vilket kan komma att påverka 
resandeutvecklingen framöver.  

 

Siffror för resandeökning och nöjdhet återfinns i den årliga uppföljningen.  
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2. Prioriterade utvecklingsområden – lägesrapport 
I trafikförsörjningsprogrammet 2017–2020 finns sex prioriterade utvecklingsområden, som 
ska vara i fokus de närmsta åren för att driva utvecklingen mot det övergripande målet. De 
delregionala kollektivtrafikråden ska involveras i arbetet och kommunerna spelar en viktig 
roll för möjligheterna att nå målen. De prioriterade utvecklingsområdena är: 

 samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 

 samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 

 hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av 
färdsätt 

 pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
 principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav 

 strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social 
hållbarhet 

 

Nedan ges en kortfattad lägesrapport för respektive utvecklingsområde. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafikplanering och övrig 
samhällsplanering behöver ske mer samordnat. Det handlar dels om att kollektivtrafiken 
ska kunna utvecklas effektivt, dels om kommunernas förutsättningar för att utveckla ny 
bebyggelse. Det kräver ömsesidigt kunskapsbyggande i syfte att ta fram tydligare principer 
och processer för parterna gällande kollektivtrafikutbud och bebyggelse. 

Lägesrapport: 
Hösten 2016 startade Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik en arbetsgrupp 
med representation från de fyra delregionala kollektivtrafikrådens tjänstemannanätverk 
samt Länsstyrelsen. Arbetsgruppen har identifierat utmaningar och tagit fram förslag på 
aktiviteter inom utvecklingsområdet.  

Under första halvåret 2018 har ett arbete gjorts för att hitta goda exempel på kommunala 
planeringsprocesser där kollektivtrafiken kommit in på ett bra sätt. Det visade sig vara 
svårt, men resultatet av genomförda intervjuer har gett arbetsgruppen ett bra underlag för 
fortsatt utveckling av bättre samplanering mellan bebyggelse och kollektivtrafik. 
Arbetsgruppen har även genomfört en kartläggning över hur andra regionala 
kollektivtrafikmyndigheter och organisationer arbetar med avsiktsförklaringar kopplat till 
kollektivtrafiken.  

Ett arbete med att ta fram ett pedagogiskt utbildningsmaterial om kollektivtrafiken i 
samhällsplaneringen som riktar sig till kommunala tjänstemän inom 
samhällsbyggnadssektorn har påbörjats och beräknas bli färdigt under första halvan av 
2019. 
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Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Det finns potential att öka 
servicenivån på landsbygd ytterligare genom samordning med skolskjutsar. De utredningar 
som gjorts visar att det inte finns en lösning som passar alla kommuner. Samordningen bör 
därför ske genom samråd mellan Västtrafik och respektive kommun utifrån geografiska 
och demografiska förutsättningar, inför upphandlingar, där både kommunen och Västtrafik 
strävar efter bästa möjliga totallösning för invånarna. 

Lägesrapport: 
Under 2018 har Västtrafik fortsatt sitt interna arbete med att tydliggöra hur de arbetar med 
samordning mellan skolskjuts och allmän kollektivtrafik. Arbetet beräknas slutföras under 
våren 2019. 

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Boråsregionen och Västtrafik startat ett 
arbete för att utveckla samordning av skolresor inom delregionen. Detta efter att 
Boråsregionen i föregående års avstämning signalerat att delregionen gärna engagerar sig 
mer i utvecklingsområdet. När arbetet har kommit igång ordentligt kommer övriga 
delregioner att bjudas in för dialog. 

Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare 
kombinationer av färdsätt 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Kollektivtrafiken är ofta – men inte 
alltid – det hållbara alternativet, ekonomiskt och miljömässigt. Ett viktigt 
utvecklingsområde är att kombinera färdsätt smartare. Åtgärder ska anpassas utifrån lokala 
förutsättningar och behov, geografiskt och hos olika resenärsgrupper, för såväl 
vardagsresor som resor inom turism och besöksnäring. Det innebär fortsatt hög prioritet för 
samverkansprojekt för utveckling av nya tjänster för att underlätta för samåkning, 
bilpooler, cykelpooler osv. Därtill krävs systematiskt beteendepåverkande arbete. 

Lägesrapport: 

Hållbart resande väst 
Hållbart resande väst (HRV) har under tre och ett halvt år blivit en aktiv aktör inom 
området hållbart resande i Västsverige och Sverige. 2018 låg HRV:s fokus på att fungera 
som stöd och kunskapskälla för kommunerna genom att erbjuda projekt, kunskapsstöd och 
nätverk, men även genom att ta fram kunskapsunderlag som cykelpotentialstudien. HRV 
har också drivit påverkansarbete kopplat till hållbart resande i olika forum. Under 
Almedalsveckan höll HRV ett välbesökt seminarium som handlade om hinder för hållbart 
resande samt deltog i flera paneldebatter. Projekt som genomfördes under året var 
Vintercyklist, Cykelvänlig arbetsplats, Buss ohoj! och På Egna Ben. HRV har spridit 
kunskap i ämnet hållbart resande genom hemsida, Facebook, Instagram och Twitter. 

Nytt för 2018 var att HRV arbetade efter tre prioriterade områden; Hållbart resande på 
landsbygd, hållbart resande i tjänsten och för de anställdas resor till och från 
arbetsplatsen samt aktiv mobilitet för barn och unga. Dessa prioriterade områden har legat 
till grund för utveckling av projekt, aktiviteter och samarbeten under året.  

Sedan tidigare år har HRV identifierat en svårighet i att engagera fler kommuner att bli 
aktiva samarbetspartners. Ofta är det samma kommuner som är med i flera av de projekt 
HRV erbjuder. Det finns ett stort intresse hos kommunerna men oftast finns inte tillräckligt 
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med personella resurser. HRV har även märkt att möjligheterna för kommunerna att delta i 
flera projekt samtidigt är små. För att kunna växla upp arbetet ytterligare har HRV ansökt 
och blivit beviljade medel från Energimyndigheten. Fram till november 2020 kommer två 
projektledare att arbeta med att växla upp HRV:s arbete i hela regionen. Total 
projektbudget är 2,8 miljoner kronor. 

2018 startades även ett annat stort projekt upp – KomILand. Det är ett tvåårigt projekt med 
finansiering från VINNOVA kring kombinerad mobilitet på landsbygd och i mindre 
tätorter. Tester med flera mobilitetstjänster i samma plattform kommer att testas på 2–4 
orter i Skaraborg. Total projektbudget är 11 miljoner kronor.  

Mer information om hållbart resande väst finns på www.vgregion.se/hrv. 

Kombinerad mobilitet 
Västtrafik har kollektivtrafiknämndens uppdrag att utveckla kombinerad mobilitet som 
tjänst. Arbetet innefattar att öppna upp för tredjepartsförsäljning för att fler aktörer ska 
kunna bygga kombinerade tjänster. Under 2018 har piloter med samarbetspartners 
genomförts för att få kunskap och lärdomar utifrån perspektiven kund, teknik och 
affärsmodell. Detta med ambition att vara redo att öppna upp för tredjepartsförsäljning i 
kontrollerad form under 2019.  

Teknisk utveckling och anpassning av biljettsystemet till nationell Biljett- och 
betalstandard (BoB) har gjorts på Västtrafiks digitala försäljningsplattform, som ett viktigt 
steg för att digitalt kunna tillgängliggöra biljettutbud. En pilot har genomförts i samarbete 
med Parkeringsbolaget Göteborg och under en testperiod var det möjligt att köpa och 
validera västtrafikbiljett i en extern digital app. Västtrafik har tillsammans med Borås stad 
genomfört ett pilotprojekt med hyrcyklar i staden under maj-nov 2018, för att stärka 
cykelns koppling till kollektivtrafiken. Ytterligare piloter har startats med inriktning på 
nyinflyttade i BRF Viva och tjänsteresor inom SDF Väster Göteborg. Kollektivtrafik 
kommer att vara en del av en mobilitetstjänst för dessa grupper tillsammans med bil- och 
cykelpool. 

Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens 
pendlingsnav 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Strategier för att möta befolkningstillväxten och uppnå ökad marknadsandel för hållbara 
resor behöver utvecklas ytterligare. Samråd sker politiskt i stadstrafikforum för respektive 
pendlingsnav i Västra Götaland. För dessa tätorter handlar det dels om att skapa effektiva 
och goda förbindelser för de som pendlar in från resten av regionen, dels att stödja 
stadsutvecklingen.  

Lägesrapport finns i avsnitt strategier under rubriken Strategier för stadstrafiken i 
regionens fem utpekade pendlingsnav 

  

http://www.vgregion.se/hrv
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Pris- och betalsystem samt information – enkelt att resa 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: 
Steg 1 i pris- och sortimentstrategin, som beslutades i februari 2014, syftade till att göra 
resandet med kollektivtrafiken enklare för resenären. Förenklingar i form av färre tillägg 
och varianter av färdbevis, enhetligare regler för kommunala tillköp, rabattsatser, möjlighet 
att köpa färdbevis i mobilen och att avskaffa check-ut är sådant som redan är i huvudsak 
genomfört. 

Steg 2 av pris- och sortimentstrategin handlar om att se över zonsystemet till något som 
upplevs som enklare och mera rättvist än dagens indelning, att utveckla biljettsamverkan 
för att underlätta resor över länsgräns samt fortsatt utveckling av försäljningskanaler och 
information till resenären om hur och var man kan köpa biljetter och resa med 
kollektivtrafiken. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Pris- och sortimentsstrategi 

Strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; 
social hållbarhet 
Sammanfattning enligt trafikförsörjningsprogrammet: Västra Götalandsregionen har gjort 
en utredning som visar att åtgärder för funktionsnedsatta även gynnar andra grupper i 
samhället. Den visar att ytterligare åtgärder krävs, framförallt när det gäller att öka 
tryggheten för olika resenärsgrupper. Ökad kunskap och utveckling av ett strukturerat 
arbetssätt krävs dock för att beakta de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet, 
etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och 
ålder (barn/äldre). Här ingår att utveckla kollektivtrafikens roll som ett verktyg för 
integration, jämställdhet och att stärka barns rättigheter. 

Lägesrapport finns ovan under rubriken Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor 
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Sammanfattning 

Målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2017 – 2020 för kollektivtrafiken i 
Västra Götaland följs upp varje år med ett stort antal indikatorer. Kollektivtrafiken har 
generellt utvecklats positivt under 2018 i förhållande till målen, särskilt när det gäller 
resandet.  

Det övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ökar i hela Västra 
Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig 
region. Målet har utvecklats positivt under en längre tid genom att både resandet med 
kollektivtrafiken ökar och kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till bilen. 
Måltalen till 2020 är redan uppnådda. Resandet har ökat mest i stadstrafik och i de 
prioriterade stråken, helt i enlighet med trafikförsörjningsprogrammets inriktning. 
Kostnaderna per resa sjunker och antalet personkilometer ökar.  

Kollektivtrafikens marknadsandel i förhållande till andra motordrivna fordon har ökat 
under en längre tid även om den var oförändrad under 2018. Totalt antal bilar ökar men 
den sträcka varje bil körs minskar. Per 1 000 invånare sjunker antalet bilar. Andelen 
cykel ökar något men samåkningen är oförändrad. Sammantaget utvecklas samtliga 
indikatorer i en positiv riktning för det övergripande målet.  

Delmål 1 är att invånarna ska ha en ökad tillgänglighet med kollektivtrafik i hela Västra 
Götaland. Tillgängligheten i form av max 60 minuter till pendlingsnaven har ökat något 
sedan 2014. Målet handlar om utbud både i form av fordonskilometer som har ökat men 
också om att restidskvoten gentemot bilen i stråken är attraktiv för kollektivtrafiken på 
lite längre avstånd. Vissa tåg har för hög restidskvot, framförallt på Bohusbanan och 
Kust- till kustbanan mellan Göteborg och Borås. Busslinjer med busskörfält har 
generellt bättre restidskvot.  

För boende utanför tätorter har genomförandet av landsbygdsutredningen gjort att det 
numera finns minst fem resmöjligheter vardagar med närtrafiken. Resandet med 
närtrafiken har ökat med 80 procent sedan 2013. I tätorterna finns det tidtabellslagda 
turer med generellt större utbud ju större tätorten är. Fler invånare tycker också att de 
har avgångstider som passar deras resbehov.  

I delmål 2 ligger fokus på att invånarna ska uppleva kollektivtrafiken som attraktiv. 
Målet mäts främst genom hur nöjda resenärerna är men också genom hur enkelt 
invånarna upplever det är att resa med Västtrafik. Sammantaget har målet utvecklats 
positivt sedan 2014. Nöjdheten är hög när man frågar personer ombord men betydligt 
lägre när allmänheten svarar generellt om hur nöjda de är med Västtrafik. Det tyder på 
att personer som reser ofta och har en erfarenhetsbaserad upplevelse är mer positiva än 
de som inte reser eller reser sällan med kollektivtrafiken 

Nöjdheten ligger kvar på fortsatt stabil nivå trots att punktligheten har försämrats, 
framförallt för spårvagn men också för tåg och buss. Fartygen däremot har blivit mer 
punktliga. Under 2018 har andelen invånare som upplever att det är enkelt att resa med 
Västtrafik ökat från 59 till 61 procent. Det hänger troligen ihop med att biljett-
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försäljningen med appen ToGo har ökat kraftigt de senaste åren. På två år har andelen 
som upplever att det är enkelt att köpa biljett ökat från drygt hälften till 75 procent av 
resenärerna. 

Delmål 3 handlar om att alla resenärsgrupper ska beaktas i kollektivtrafiken, utifrån de 
sju diskrimineringsgrunderna. Kollektivtrafiken har under många år successivt 
anpassats för personer med funktionsnedsättning. Fysiska anpassningar av fordonen är 
genomförda, med undantag för de äldsta spårvagnarna. Ett mindre antal hållplatser 
anpassas varje år, och takten måste öka om målet ska nås. När hållplatser anpassas krävs 
samverkan med kommunerna och Trafikverket som väghållare. Alla parter måste 
prioritera en anpassning för att nå målet om 800 anpassade hållplatser.  

Tryggheten med att resa med Västtrafik ökar något och andelen kvinnor som är trygga 
har ökat stort för 2018. Trots det är tryggheten låg jämfört med andra län. Enligt 
Brottsförebyggandet rådet statistik för hela Sverige väljer en av tre kvinnor andra sätt 
att röra sig på grund av trygghet. Kollektivtrafiken är ett viktigt alternativ som ska vara 
tryggt för alla. Generellt är de som reser sällan eller aldrig mer otrygga med 
kollektivtrafiken och också mer skeptiska till åtgärder som till exempel kamera-
bevakning. 

Delmål 4 innebär att koldioxidutsläppen per personkilometer ska minska. 2018 års 
resultat landade på samma som för 2017. För att nå målet behöver utsläppen minska och 
då handlar det i första hand om vilket biobaserad bränsle som används. Idag drivs redan 
kollektivtrafiken till 97 procent med förnybara drivmedel. Delar av fartygstrafiken och 
Kinnekulletåget använder fortfarande fossil diesel, dock blandad med biodiesel.    



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

5 

Inledning 

Trafikförsörjningsprogrammet styr utvecklingen 
Västra Götalandsregionen är regional kollektivtrafikmyndighet enligt kollektivtrafik-
lagen från 2012. I lagen står att myndigheten regelbundet ska fastställa mål för kollektiv-
trafiken i ett regionalt trafikförsörjningsprogram och i Västra Götaland fastställs ett nytt 
program var fjärde år av regionfullmäktige.  

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument med en 
tydlig strategisk inriktning för den regionala kollektivtrafikens utveckling. Kollektiv-
trafiken i både tätare och glesa områden är ett viktigt verktyg för regional utveckling 
och visionen om det goda livet.  

Nuvarande program gäller från 2017 till 2020 med långsiktig utblick till 2035. Det 
övergripande målet i programmet är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra 
Götaland och att kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrens-
kraftig region. I det hållbara resandet ingår förutom kollektivtrafik, också gång och 
cykel. I figur 1 redovisas trafikförsörjningsprogrammets mål med beslutade strategier. 
Sedan programmet antogs har några av strategierna reviderats och några har tillkommit. 
Funktionshinderstrategin har ersatts av strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor och 
kopplat till målet om ökad tillgänglighet finns strategier för stadstrafiken i flera av de 
regionala pendlingsnaven. 

 

Figur 1 Mål och indikatorer för kollektivtrafiken som beslutats av Västra Götalandsregionen  

I programmet är ett antal stråk prioriterade som knyter ihop Västra Götaland inklusive 
målorterna i angränsande län. Samtliga kommunhuvudorter ingår i nätet tillsammans 
med de fem stora pendlingsnaven. Kollektivtrafiken koncentreras i stråken för att bli 
mer konkurrenskraft gentemot bilen på längre avstånd. Samtidigt finns det en grund-
läggande geografisk tillgänglighet med kollektivtrafik enligt landsbygdsutredningen. 
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Förutom målen finns ett antal prioriterade utvecklingsområden, där kommunerna spelar 
en viktig roll. Områdena är samhällsplanering, samordning med skolresor, hållbart 
resande, pris- och betalsystem, principer för kollektivtrafiken i pendlingsnaven samt ett 
strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.  

Trafikförsörjningsprogrammet följs upp  
Västra Götalandsregionen genomför varje år en övergripande uppföljning av hur den 
regionala kollektivtrafiken utvecklas i förhållande till målen i trafikförsörjnings-
programmet. Den är ett av flera underlag som ligger till grund för nämndens uppdrag 
till Västtrafik och ingår i den årliga remissen till kommunerna. 

Uppföljningen avser enbart de mål och indikatorer som finns i programmet och 
redovisas med måluppfyllelse gentemot angivna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal 
finns med för att bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen.  

I nästa avsnitt finns en sammanställning av de mål och indikatorer med måltal som ingår 
i uppföljningen. Därefter redovisas det övergripande målet och de fyra delmålen i varsitt 
avsnitt. Varje avsnitt inleds med en kort beskrivning av målet samt vilka måltal och 
indikatorer som följs upp till respektive mål, följt av en genomgång av utvecklingen 
sedan 2014. I vissa fall diskuteras möjliga orsaker till utvecklingen och exempel på 
åtgärder för att nå ökad måluppfyllelse. 
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Sammanställning av måluppfyllelsen 

Mål Bedömd 
måluppfyllelse 

till 2020 

Måltal 2020 2014 Utveckling 
2014 - 2018 

2018 Utveckling 
senaste året 

2018  
 

 
 

 
 

 

Övergripande mål: 
Andelen hållbara resor 
ökar i hela Västra 
Götaland, och 
kollektivtrafikresandet 
fördubblas för en 
attraktiv och 
konkurrenskraftig region. 

 Kollektivtrafiken står för minst 30 % 
av de motoriserade resorna i Västra 
Götaland.  

28 %  33 %  

 Antalet resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år. 

278 milj  339 milj   

 
 

 
    

Delmål 1: 
Ökad tillgänglighet för 
invånarna i hela Västra 
Götaland 

 Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav, med kollektivtrafik, 
ökar.  

84,9 %  85,5 %          Ingen  
        uppgift 

 Andel invånare med minst 
grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

63 %  100 %  

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 2: 
Attraktiv kollektivtrafik 

 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik är 
minst 60 % 

53 % 
 

61 %   

 Andel nöjda resenärer med senaste 
resan mätt ombord uppgår till minst 
93 % 

93 %  94 %  

 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik är minst 60 % 

54 % 
 

57 %   

 
 

 
 

 
 

 

Delmål 3:  
Alla resenärsgrupper 
beaktas 

 Andel invånare som känner trygghet 
att åka med Västtrafik är minst 72 % 

67 % 
 

66 % 
 

 
 Andel fordon anpassade för 

personer med funktionsnedsättning 
är 100 % 

97 % 
 

97 % 
 

  

 Prioriterade hållplatser och 
terminaler helt anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
är >800 

ca 350 st 
 

ca 400 
 

  
 

 
 

 
 

Delmål 4:  
Minskad miljöpåverkan 
från kollektivtrafiken 

 Minskning CO2-utsläpp per 
personkilometer jämfört med år 
2006 är minst 80 % 

50 % 
 

72 % 
 

 

 
 

 
 

 
 

      målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 
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Övergripande målet  
Andelen hållbara resor ökar i hela Västra 
Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas 
för en attraktiv och konkurrenskraftig region 

Det övergripande målet handlar om kollektivtrafikens betydelse för regional utveckling 
och tillväxt. Målet förutsätter en god infrastrukturplanering ihop med bebyggelse-
planering men också policys och åtgärder för att stödja utvecklingen av ett hållbart 
resande. Dessutom behövs innovation och test av nya lösningar, som till exempel 
kombinerad mobilitet. För att öka andelen hållbara resor behöver kollektivtrafikresorna 
öka men också gång- och cykelresorna. Ett antal nyckeltal följs för att få en helhetsbild 
av det hållbara resandets utveckling i förhållande till biltrafiken. 

Fördubblingsmålet innebär att antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 
2006 till 2025. Förutom antalet resor, är också resornas längd betydelsefulla, därför följs 
indikatorn om personkilometer upp. För att nå fördubblingsmålet behövs en generell 
resandeökning, framförallt i de regionala pendlingsnaven och i de prioriterade stråken. 
I glesare områden behöver nya lösningar testas och utvecklas för att öka resandet.  

        
Övergripnade målet 
Måltal 2020 

Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018     

Kollektivtrafiken står för minst  
30 % av de motoriserade resorna 
i Västra Götaland 

Ö1. Kollektivtrafikens motoriserade 
marknadsandel 

  

Antal resor i kollektivtrafiken är 
minst 320 miljoner resor per år 

Ö2. Antal resor i kollektivtrafiken 
 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 

Ö3. Antal resor per kategori *)     

 

a) Stadstrafik (pendlingsnav) 
 

  
 

b) Tätortstrafik 
 

  

 c) Stråk (tåg, expressbuss, cityexpress)   

 
d) Landsbygd/övrigt 

 
  

 

Ö4. a) Bruttokostnad per resa     
 b) Nettokostnad per resa     

 Ö5. Antal personkilometer    
 

Ö6. Bilinnehav per 1 000 invånare     

 Ö7. Körsträcka personbilar   
 

 

Ö8. Andel cykelresor 
  

 

Ö9. Andel bilpassagerare     

*) Avser utveckling från år 2015.          Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 
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Ö1: Kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel 
Målet är att kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel ska vara 30 procent år 2020. 
På sikt ska minst var tredje resa i Västra Götaland ske med kollektivtrafiken. 
Marknadsandelens utveckling styrs av hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs som 
alternativ till bilen för den resa som ska genomföras. Utvecklingen kan drivas på genom 
långsiktiga satsningar på kollektivtrafik och dess infrastruktur i kombination med 
styrmedel som trängselskatt och parkeringspolicys. Antalet resor med kollektivtrafiken 
ökar varje år men samtidigt ökar också bilinnehavet. Däremot har genomsnittlig kör-
sträcka per bil gått ner något senaste året. 

Marknadsandelen mäts genom resvaneundersökningen i kollektivtrafikbarometern där 
personer får uppge färdsätt för de resor som de har gjort under en dag. Sedan beräknas 
marknadsandelen genom att dividera antal kollektivtrafikresor i förhållande till alla 
resor med motorfordon inklusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel har en ökande trend över tid, även om andelen var 
oförändrad under 2018. Den stora ökningen under 2017 beror till stor del på förändrad 
mätmetod och leverantör av kollektivtrafikbarometern, bland annat är enkäten numera 
webbaserad istället för telefonbaserad. Det gör att utfallet ligger på en högre nivå än när 
måltalet sattes.  

 
Figur 2 Utveckling av kollektivtrafikens motoriserade marknadsandel  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Marknadsandelen i Göteborgs stadstrafikområde ligger på 55 procent, medan marknads-
andelen i kranskommunerna till Göteborg är väsentligt lägre, drygt 20 procent. 
Marknadsandelen totalt för Göteborgsregionen är 45 procent. I Fyrbodal är marknads-
andelen 17 procent, i Sjuhärad ligger den på 16 procent och i Skaraborg på 14 procent.  
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I Västra Götaland har kvinnor en högre marknadsandel med kollektivtrafik än män. 
Jämfört med riket har Västra Götaland en något högre marknadsandel för båda könen.  

 
Figur 3 Marknadsandelen i procent för kollektivtrafik för män respektive kvinnor år 2018.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 
Det övergripande målet handlar om det hållbara resandets marknadsandel där även gång 
och cykel ingår. Det statistiska underlaget är något lågt i kollektivtrafikbarometern för 
att fånga gång och cykel på ett tillräckligt bra sätt. Nivån ligger på det hållbara resandets 
marknadsandel är 39 procent för 2018, oförändrad jämfört med 2017.  

Utifrån de nationella resvaneundersökningarna från Trafikanalys, med sammanslagen 
statistik för åren 2011 till 2016, har vi tagit fram marknadsandelen för det hållbara 
resandet i pendlingsnaven. Resultat visar att GMP (Göteborg, Mölndal, Partille) har den 
högsta marknadsandelen i Västra Götaland på 61 procent. I Trollhättan och Vänersborg 
tillsammans är andelen 41 procent. Marknadsandelen i Skövde är 39 procent och i Borås 
är den 38 procent. Uddevalla är det pendlingsnav som har den lägsta marknadsandelen 
för det hållbara resandet på 35 procent. I dagsläget planerar inte Trafikanalys fler  
resvaneundersökningar. 
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Ö2: Antal resor i kollektivtrafiken 
Resandet med kollektivtrafiken har ökat med 61 procent sedan 2006. Under samma 
period har befolkningen ökat med drygt 10 procent. Under 2018 ökade resandet med 5 
procent. Västtrafik bedömer att ungefär en femtedel av årets ökning har skett tidigare, 
men att det är först nu med det automatiska kundräkningssystemet (KRS) som dessa 
resenärer har registrerats. Det vill säga en reell ökning på 4 procent. Resandet ökar på 
alla trafikslag utom tåg. Fördubblingsmålet till 2025 är 380 miljoner resor, och 
resandeökningen senaste åren ligger i fas med att målet ska vara möjligt att nå.  

 
Figur 4 Resandeutvecklingen med Västtrafik mellan år 2006-2018 samt måltal 2020 och mål 2025  
(miljoner resor/år) 
Källa: Västtrafik 
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Hur mäter Västtrafik resandet? 
Antalet resor mäts i form av delresor, dvs en resa som har ett byte räknas som två resor i statistiken. 
Idag finns det två huvudsakliga källor till resandestatistiken.  

Bland annat i tåg- och stadstrafiken använder Västtrafik KRS (automatiskt kundräkningssystem). 
Detta innebär att det sitter mätare i fordonen som räknar hur många som går av och på. Systemet har 
successivt införts och nu finns det KRS i stora delar av trafiken. 87 procent av resorna har tagits fram 
med hjälp av KRS. 

I trafik där KRS inte används, räknas resandet fram genom att mäta stämplingar av biljetter. En 
stämpling är när ett Västtrafikkort hålls upp mot en biljettmaskin ombord. Detta sätt används främst 
i lokal- och regiontrafik där samtliga resenärer ska stämpla sina biljetter. Biljetter i appen ToGo kan 
idag inte stämplas i systemet. För dessa resor finns en framtagen modell som beräknar antalet resor 
på den typen av biljetter där inte KRS används. 



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

12 

Ö3: Antal resor per kategori 
I de regionala pendlingsnaven gjordes 258 miljoner resor 2018 vilket är 76 procent av 
det totala resandet. Resandet i stadstrafiken ökade med 15 miljoner resor, motsvarande 
6 procent. Resandet i tätortstrafiken har ökat med cirka 5 procent under 2018. 
Stenungsund är den tätort som hade den största faktiska resandeökningen, med 60 000 
fler resor. Även i Lerums tätort har resandet ökat. 

I stråken gjordes 55 miljoner resor 2018. Dessa är vanligen längre resor än genomsnittet. 
Generellt i stråken har resandet ökat med 2 procent 2018 jämfört med 8 procent under 
2017. Störst resandeökningen var i stråket Borås-Ulricehamn-Jönköping med 10 
procent och i stråket mellan Borås och Tranemo som ökade med 8 procent. I pendel-
stråken till och från Göteborg med expressbussarna ökade resandet som helhet med 4 
procent. Resandet med Tjörnexpressen och Stenungsundsexpressen har också ökat 
något. Expressbussarna i Bohuslän och Dalsland ökade med 4 respektive 3 procent. 
Gränspendeln till Norge har ett oförändrat resande. Resorna i stråket Skövde-Lidköping-
Trollhättan ökade med 5 procent. I övriga stråk både i Skaraborg och Sjuhärad var 
resandet oförändrat eller marginellt lägre 2018 jämfört med 2017.  

För tågtrafiken generellt är antalet resor oförändrade under 2018. Resandet på 
pendeltågen ökade mellan Göteborg och Ale med 4 procent och mellan Göteborg och 
Kungsbacka med 3 procent. Däremot har resandet minskat med 1 procent på Alingsås-
pendeln. Trafikverket har genomfört stora banarbeten som har påverkat resandet 
negativt främst på Västra Stambanan men också på Bohusbanan. På dessa banor har 
resandet minskat med 5 procent på Västra stambanan och med 7 procent på Bohusbanan. 
Även på Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan har resandet minskat med 7 procent under 
2018. Resandet på Kinnekullebanan minskade med 9 procent men på övriga banor har 
resandet varit oförändrat eller marginellt ökat.  

I den regionala trafiken utanför stråken gjordes 19 miljoner resor, landsbygd i tabell 1, 
det vill säga i princip oförändrad jämfört med föregående år. Resandet med närtrafik 
fortsätter dock att öka. 

 
Tabell 1 Antal miljoner resor per kategori  

Resor (miljoner) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Stadstrafik 212 228 243 258   
Tätortstrafik 3 3 3 4   
Stråk 46 49 54 55   
Landsbygd 17 19 19 19   
Specialtrafik 3 3 3 3   
Summa 282 303 322  339     

Källa: Västtrafik 

Resandet i stadstrafiken, framförallt i Göteborg, har ökat med 17 miljoner resor under 
2018, motsvarande fem procent. Resandet med spårvagnstrafiken i Göteborgs 
stadstrafik har också ökat, med 4 procent, vilket till viss del beror på bättre tillgång på 
spårvagnar. Resandet i stadstrafiken i Borås, Trollhättan/ Vänersborg och Uddevalla har 
ökat med 15, 37 respektive 22 procent. Att resandeökningen i dessa områden är så högt 
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beror på att vi här införde automatiskt kundräkningssystem under 2018. Även i Skövde 
ökade resandet relativt kraftigt, med 10 procent. Införandet av gratis sommarlovskort 
har förmodligen påverkat resandet till viss del.  

Jämfört med några andra svenska städer, i motsvarande storlek som pendlingsnaven, har 
till exempel Borås ett högt resandet i jämförelse med Gävle och Eskilstuna. Uddevalla 
och Skövde ligger i nivå med Falun och högre än Nyköping. Trollhättan/ Vänersborg 
har ett något lägre resandet jämfört med Eskilstuna och Gävle. 

Tabell 2 Antal miljoner resor i stadstrafik 2018 samt befolkning i tätorterna 

Stadstrafik  2016 2017 2018 Befolkning  Jämförelser 2018 Befolkning 

Göteborg/ Mölndal/ Partille 210 225 236 590 600  Malmö 43,9 312 000 

         
Borås 8,6 8,7 10 73 100  Gävle 6,9 76 000 

Trollhättan/ Vänersborg  4,9 5,0 6,8 73 200  Eskilstuna 6,5 69 000 

Uddevalla 2,3 2,3 2,9 35 800  Nyköping 1,2 32 800 

Skövde 2,4 2,4 2,7 37 600  Falun 2,4 38 000 

Källa: Västtrafik, Svensk kollektivtrafik och SCB 

 

Ö4: Bruttokostnad och nettokostnad per resa 

Bruttokostnad per resa avser Västtrafiks totala kostnader fördelat på antalet resor som 
genomförs i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Nettokostnad per resa avser Västtrafiks 
totala kostnad minskat med biljettintäkter, statsbidrag och övriga intäkter fördelat på 
antalet resor.  

Västtrafiks kostnad per resa har varierat måttligt i löpande prisnivå under åren 2014 - 
2018. Samtidigt har kostnaden totalt sett för kollektivtrafiken har ökat. Utvecklingen av 
kostnad per resa påverkas i hög grad av hur mycket resandet ökar i förhållande till 
kostnadsutvecklingen, men också till viss del av fördelningen mellan långa och korta 
resor respektive med vilket trafikslag som resan genomförs.  

Tabell 3 Brutto- och nettokostnad per resa (kr) 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per resa 27 29 28 28 27   
Nettokostnad per resa 13 14 14 14 13     

Källa: Västtrafik 

 

Ö5: Antal personkilometer med kollektivtrafiken 
I analysen av hur resandet utvecklas handlar det inte bara om antalet resor utan också 
om hur långa resorna är. Personkilometer är ett viktigt komplement till att mäta antalet 
resor eftersom det är stor skillnad mellan en kort stadstrafikresa och en längre 
pendlingsresa med kollektivtrafiken. Antal personkilometer beräknas genom att 
multiplicera antalet resor med uppskattad medelreslängd per restyp.  

Antal personkilometer i kollektivtrafiken har under 2018 ökat med 3 procent. Att 
ökningen är större än för resandet beror på att snittreslängden har ökat, det vill säga att 
det görs ett större antal längre resor än tidigare. Resandet i stråk till exempel som består 



Uppföljning 2018  
Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland 2017-2020 

14 

av i genomsnitt längre resor har under 2018 ökat med knappt 2 procent. Stadstrafiken 
med kortare resor än genomsnittet har ökat med 6 procent. Även inom respektive 
kategori har den genomsnittliga reslängden ökat. Resultatet har påverkat till en del av 
övergången till KRS som har påvisat resor som tidigare har skett utan att ha registrerats.  

 
Figur 5 Antal miljoner personkilometer med kollektivtrafiken.  
Källa: Västtrafik 

 

Ö6: Bilinnehav 
Bilinnehav är en viktig faktor för om människor väljer att resa med kollektivtrafiken 
och därmed utvecklingen av kollektivtrafikens marknadsandel. Bilinnehav är dock inte 
samma sak som tillgång till bil. I slutet av 2018 var antalet personbilar 787 700 i Västra 
Götaland, vilket är 3 500 fler än 2017. Eftersom befolkningen har ökat i högre takt 2018 
så har bilinnehavet per 1 000 invånare sjunkit för första gången sedan 2013. I Västra 
Götaland finns det 461 bilar per 1 000 invånare och snittet för riket är 477. Privat-
personer står som ägare till 82 procent av bilarna. Fördelat på kön äger kvinnor 36 
procent av bilarna och män 64 procent.  

Tabell 4 Bilinnehav i Västra Götaland 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bilinnehav per 1000 invånare 452 456 459 463  465  461      
Källa: Trafikanalys  
 

Bilinnehavet per 1 000 invånare är lägst i Göteborg och Partille på 332 respektive 416 
bilar medan Essunga och Orust har högst med 631 respektive 628 bilar per 1000 
invånare. Generellt är bilinnehavet högre i glesare områden och lägre i tätare, vilket inte 
är så förvånande. Gleshet och täthet styr också till stor del vilket utbud av kollektivtrafik 
som erbjuds. Bilinnehavet påverkas också av möjligheten till parkering vilket oftare är 
mindre tillgängligt och dyrare i tätare områden. Exempelvis är antalet bilar per 1 000 
invånare lägst i Göteborg, med kranskommuner samt i Trollhättan och Borås. 
Kommuner med högt antal bilar per invånare är Essunga, Munkedal, Orust, Dals-Ed, 
Tanum, Götene och Vara. I Stockholms stad är bilinnehavet högre än i Göteborg och 
ligger på 370 bilar men för hela länet har Stockholm 398 bilar per 1 000 invånare, vilket 
är lägsta nivån av länen. Gotland ligger högst på 610 bilar. I Skåne är bilinnehavet 474 
och i Malmö 352. Av våra grannlän ligger Örebro lägst med 498 och Värmland högst 
med 554 bilar per 1 000 invånare. 
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Ö7: Körsträcka med personbil 
Körsträckan med bil är ett nyckeltal som hänger ihop med det hållbara resandets 
marknadsandel. Under 2017 kördes i genomsnitt en personbil som ägs av en invånare i 
Västra Götaland 12 250 kilometer. Senaste siffran visar på en nedgång i antal kilometer 
både i Västra Götaland och i hela riket. Även om bilinnehavet har ökat med 1,5 procent 
så gör den lägre körsträckan att totalt antal körda kilometer inte ökade med mer än 0,3 
procent från 2016 till 2017. 

I Stockholms län körs bilarna längst, 12 650 km i genomsnitt per år. Kortast körs bilarna 
på Gotland, i genomsnitt 10 005 km, följt av norrlandslänen. Efter Stockholm är det i 
Uppsala och Jönköping som bilarna har längst körsträcka med 12 440 km. Därefter 
kommer Kronoberg med 12 260 och Västra Götaland med 12 250 kilometer. Riket i 
genomsnitt ligger 12 110 kilometer. 

Tabell 5 Genomsnittlig körsträcka i kilometer för personbilar registrerade i Västra Götaland. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Körsträcka i 
kilometer 12 420 12 390 12 390 12 400  12 250      

Källa: Trafikanalys 2018 
 
 

Ö8: Andel cykelresor 
Andelen cykelresor är en viktig del i det hållbara resandet, och i takt med att elcykeln 
blivit vanligare ökar möjligheten till cykelresor på längre avstånd. Många resor med bil 
är kortare än fem kilometer, och för dessa resor finns en potential att flytta över en del 
till cykel och gång. Andel cykelresor mäts enklast med en resvaneundersökning. 

För att kunna följa utvecklingen varje år är kollektivtrafikbarometern en bra källa. 
Tyvärr är urvalet lågt när det gäller cykelresor, det är därför viktigt att tolka andelen 
som en trend snarare än en exakt siffra. Andelen minskade 2017 men ökade under 2018 
till 7 procent. 

 
Figur 6 Andel cykelresor av totalt antal genomförda resor  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

Trafikanalys har genomfört ett antal resvaneundersökningar de senaste åren men har 
inga ytterligare planerade. Senaste nationella resvaneundersökningen ger en andel för 
cykel och gång tillsammans på 27 procent i Västra Götaland. För riket som helhet ligger 
nivån på 28 procent. Senaste femårsperioden har andelen sjunkit för gång och cykel med 
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ett par procentenheter för riket. Andelen som reser kollektivt har ökat något medan 
andelen som reser med bil är på ungefär samma nivå som för fem år sedan. 

Hållbart resande väst genomförde under 2018 en studie för att undersöka potentialen för 
ökad cykel, elcykel och gång för invånarna i Västra Götaland att nå sin arbetsplats eller 
skola till fots eller med cykel/ elcykel inom givna tidsintervall. Resultatet visar att det 
finns stor potential för mer hållbara resor. I genomsnitt kan 37 procent av alla invånare 
i Västra Götaland nå sin arbetsplats inom 30 minuters cykling. I flera kommuner är 
potentialen ännu större. Resultatet finns presenterat kommunvis i en interaktiv rapport, 
samt i en webbkarta. I webbkartan visas potentiella belastningsstråk på vägnätet om alla 
som kan cykla till arbetsplats eller skola på 30 minuter gör det.  

Mer info på www.vgregion.se/potentialstudie. 

 
Ö9: Andel bilpassagerare 
Samåkning är ett mer hållbart sätt att resa än att åka ensam i en bil. Andelen som reser 
som bilpassagerare är de senaste två åren på en högre nivå jämfört med tidigare. 
Metodförändringen i kollektivtrafikbarometern som beskrivs under Ö1 kan ha påverkat 
ökningen. Jämfört med 2017 har andelen minskat marginellt för 2018.  

 
Figur 7 Andel bilpassagerare av totalt antal genomförda resor 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
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Delmål 1: Ökad tillgänglighet för invånarna 
i hela Västra Götaland 

Tillgänglighet för invånarna handlar om hur kollektivtrafiken bidrar till att orter och 
landsbygder knyts samman, och om hur invånare kan nå målpunkter. Kollektivtrafikens 
utbud anpassas generellt utifrån platsspecifika förutsättningar, samhällsnytta och 
resurseffektivitet. Målbild tåg 2035, landsbygdsutredningen och målbilder för regionens 
pendlingsnav är strategier som ligger till grund för utvecklingen av trafiken.  

Målet mäts med två indikatorer och fyra nyckeltal som sammantaget ska ge en bild av 
tillgängligheten utifrån restid och utbud med kollektivtrafiken. Kostnaden finns också 
med eftersom den är avgörande för hur det totala utbudet ser ut.  

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     
Andel invånare med <60 min till ett 
pendlingsnav med kollektivtrafik, ökar  
(från 84,9 % år 2014)  

1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till 
ett pendlingsnav med kollektivtrafik  

 Ingen  
uppgift 

Andel invånare med minst grundutbud enligt 
landsbygdsutredningen är 100 % 

1.2. Andel invånare med minst grundutbud 
enligt landsbygdsutredningen 

  

 
Nyckeltal Förändring 

2014 - 2018 
Förändring 
under 2018  

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 

  

 1.4 Andel invånare som har avgångstider som 
passar deras resbehov 

  

  1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i 
prioriterade stråk 

 
* 

 

 
1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per 
fordonskilometer 

  

*på grund av nya kriterier i uttag av restider i Google maps är det inte möjlighet att jämföra tillbaka i tiden  
      Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
1.1 Andel invånare med mindre än 60 min till ett pendlingsnav 
med kollektivtrafik 
Inom ramen för projektet Accessibility planning lab pågår ett utvecklingsarbete av 
tillgänglighetsanalys och nya metoder för att visa geografisk tillgänglighet främst med 
kollektivtrafik men också med bil. Kartan på nästa sida är framtagen utifrån 2018 års 
tidtabell1 och visar restider från alla kvadratkilometer rutor i Västra Götaland till 
närmaste pendlingsnav, vilka är Göteborg, Borås, Skövde, Trollhättan, Vänersborg eller 
Uddevalla.  

                                                      
1 Tidtabellutdrag är från Samtrafiken och avser tredje måndagen i september 2018 med ankomst mellan 
kl 7.00 och 8.30. Statstiken på invånarna är från 171231. Analysen är gjord i Open Trip Planner 
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Resultat visar att 2018 hade 85,5 procent av invånarna i Västra Götaland mindre än 60 
minuter med kollektivtrafik till minst en av dessa sex orter. Det är något fler än 2014 då 
det var 84,9 procent. God tillgänglighet med restider under 60 minuter breder ut sig som 
en spretig hand längs vägar och järnvägar runt om pendlingsnaven. Generellt är det längs 
de prioriterade stråken i trafikförsörjningsprogrammet som restiderna ligger under 60 
minuter. Det är främst i områden nära länsgränserna, längs Vänern och kusten samt 
gränsen till Norge som restiderna överstiger två timmar, med undantag för gränsen med 
Halland. En stor del av Dalsland har längre restid än en timme med kollektivtrafik. 
Mellan Skövde och övriga noder finns ett bälte mellan Ulricehamn/ Falköping upp till 
Lidköping/ Grästorp med längre restider. Några av dessa områden har närmare till större 
orter utanför Västra Götaland men i den här kartan är det tillgängligheten till pendlings-
naven inom Västra Götaland som följs upp.  

 

Figur 8 Restid till regionala huvudorter i Västra Götaland enligt 2018 års tidtabell.  
Källa: Tillgänglighetsanalys Handelshögskolan vid Göteborgs universitet i samverkan med Zurich University of Applied 
sciences. 
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1.2 Andel invånare med minst grundutbud  
Kollektivtrafiknämnden antog 2014 riktlinjer för vilken servicenivå som invånarna kan 
förvänta sig med kollektivtrafiken på landsbygden (Landsbygdsutredning – kollektiv-
trafik i Västra Götaland). För boende utanför tätorter ska det finnas fem resmöjligheter 
per vardag med närtrafik och för boende inom tätorterna finns det tidtabellslagda turer 
med större utbud ju större tätorten är.  

I december 2016 fanns grundutbudet i hela Västra Götaland. Kollektivtrafiken har ut-
ökats i de kommuner och orter där utbudet tidigare inte nådde upp till lägstanivån. 
Eftersom orter växer och Västra Götaland utvecklas är detta en process som Västtrafik 
arbetar med kontinuerligt.  

Resultat av satsningen på närtrafiken är en resandeökning på närmare 80 procent sedan 
2013. Utöver att arbeta med lägstanivån inom kollektivtrafiken på landsbygden finns 
det tydliga ambitioner om att integrera den anropsstyrda trafiken allt mer med övrig 
kollektivtrafik. Exempelvis genom högre grad av samordning av biljettsystem och att 
trafiken syns i reseplaneraren.  

Tabell 6 Andelen invånare med minst grundutbud enligt landsbygdsutredningen 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal invånare 63% i.u. 100% 100%  100%      
Källa: Västtrafik,  i.u. ingen uppgift 
 

1.3 Antal fordonskilometer med Västtrafik 
Antal fordonskilometer visar hur långt varje kollektivtrafikfordon kör i trafiken. Till 
exempel innebär två sammankopplade tågfordon två fordonskilometer per kilometer. 
Mellan 2014 och 2018 har antalet fordonskilometer ökat med 8 miljoner. Fordons-
kilometer är ett sätt att visa det samlade utbudet av kollektivtrafik. De senaste åren sker 
satsningar som i första hand innebär omfördelningar, det vill säga att mindre effektiv 
trafik ersätts med mer effektiv trafik. Det innebär ett mer attraktivt utbud även om 
antalet fordonskilometer i sig inte ökar.  

Tabell 7 Antal fordonskilometer med Västtrafik   

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal fordonskilometer (miljoner) 142 145 147 149 150      
Källa: Västtrafik 

 

1.4 Andel invånare som har avgångstider som passar deras 
resbehov 
En förutsättning för att kollektivtrafiken ska vara användbar är att avgångstiderna passar 
invånarnas resbehov. I kollektivtrafikbarometern 2018 svarade 56 procent att det är så. 
Ökningen från 2017 visar troligen på en ren förbättring, medan nivåskillnaden mellan 
2016 och 2017 sannolikt till stor del är ett resultat av metodförändringen. 
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Figur 9 Andel invånare som har avgångstider som passar deras resbehov.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

1.5 Restidskvot för tåg respektive buss i prioriterade stråk  
En utmaning för kollektivtrafiken är att uppnå restider som konkurrerar med bilen. Med 
tåg är målet en restidskvot på 0,8, det vill säga 20 procent kortare restid än med bil. För 
buss däremot är målet en restidskvot på 1,3. Restidskvoterna följs upp i de prioriterade 
kollektivtrafikstråken och i stora pendlingsrelationer. Uppföljningen sker i första hand 
av restidskvoten för tåg och bil. Där det inte finns tågtrafik följs restidskvoten mellan 
buss och bil. Uppgifterna för både bil och kollektivtrafik är hämtade från Google maps, 
och trängsel är medräknad. Restiderna räknas mellan resecentrum eller tågstation i 
respektive ort. Restidskvoten styrs till stor del av infrastrukturen för alla trafikslag men 
för kollektivtrafik påverkas dessutom restiden av antalet stopp vid hållplatser. På 
individnivå varierar restidskvoten stort beroende på hur lång tid man har till och från 
kollektivtrafiken respektive bilen.  

Den lägsta restidskvoten finns generellt mellan orter längs Västra stambanan, och nära 
Göteborg. Tågen på Norge/vänernbanan har också attraktiva restidskvoter, både på 
kortare och längre distanser. Högst restidskvot när det gäller tåg har Göteborg-
Strömstad, men även Vänersborg-Borås och Borås-Göteborg har höga kvoter. Sträckan 
Borås-Göteborg har dock bra restidskvot för bussen. För buss generellt finns de lägsta 
restidskvoterna framförallt i stråk med busskörfält. Flera bussrelationer i Skaraborg har 
också bra restidskvoter. Jämfört med 2017 har restidskvoten förbättrats bland annat för 
tåg mellan Göteborg och Uddevalla samt mellan Borås och Kinna med tåg och hela 
vägen till Varberg. Samtidigt har några andra relationer fått en sämre restidskvot, 
exempelvis Stenungsund-Skärhamn med buss.  
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Figur 10 Restidskvoter för buss respektive tåg i förhållande till bil  
Källa: Google maps oktober 2018 

1.6 Bruttokostnad och nettokostnad per fordonskilometer 
I hög grad påverkas den totala kostnadsutvecklingen per fordonskilometer av den 
allmänna kostnadsutvecklingen inom kollektivtrafiken. Men också av kostnader för ett 
utökat trafikutbud. Generellt har utvecklingen av index kopplat till bränsle och personal 
i trafikavtal haft en stor påverkan. Dessutom påverkar ökade krav på till exempel miljö 
och kvalitet i nya trafikupphandlingar. Resandeutvecklingen och därmed incitamentens 
storlek till trafikföretagen påverkar också kostnaderna samt den allmänna 
kostnadsutvecklingen för Västtrafik i övrigt.  

För perioden påverkades kostnadsutvecklingen också av kostnader för spårvagns- och 
tågtrafiken, ökad förseningsersättningar till resenärer samt ökade underhållskostnader 
för resecentra. Kostnaderna styrs också av trafikslagens andel av all kollektivtrafik, 
exempelvis leder en ökad andel tåg till en ökad kostnad per kilometer, men också till 
fler sittplatser per tur. 

Tabell 8 Kostnad per fordonskilometer, brutto respektive netto (kr)  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bruttokostnad per fordonskilometer 53 56 59 59 63   
Nettokostnad per fordonskilometer 25 27 28 28 30   

Källa: Västtrafik 
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Delmål 2: Attraktiv kollektivtrafik 

Ambitionen är att människor ska välja kollektivtrafiken för att de vill, inte för att de 
måste. Då är det viktigt att kollektivtrafiken upplevs som attraktiv. Attraktiviteten är en 
samlad upplevelse som handlar om resenärernas preferenser och behov före, under och 
efter resan. Målet nås genom att förbättra punktlighet, trygghet, enkelhet, bekvämlighet, 
kvalitet och bemötande men också genom att utveckla tjänster kopplat till resan. 
Attraktiviteten mäts genom hur enkelt invånarna anser att det är att resa med Västtrafik, 
resenärernas nöjdhet, men också i hur punktlig kollektivtrafiken är. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     
Andel invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik är minst 60 % 

2.1 Andel invånare som anser att det är 
enkelt att resa med Västtrafik 

  

Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord är minst 93 % 

2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan 
mätt ombord 

  

Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
är minst 60 % 

2.3 Andel resenärer som är nöjda med 
Västtrafik 

 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 
2.4 Andel turer som är punktliga per 
trafikslag 

  

 
2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i 
kollektivtrafiken som ett stort problem 

  

        Målet är uppnått, pilen visar förändring under 2018 

 
2.1 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik  
Upplevelsen av enkelhet är en viktig parameter för att välja att resa med kollektivtra-
fiken. Delmålet till 2020 är att 60 procent ska anse att det är enkelt att åka med Västtrafik 
och årets värde på 61 procent ligger något över målet. Troligen har den ökade 
användningen av appen ToGo bidragit till förbättringen. Idag köper privatkunderna i 
genomsnitt varannan biljett i ToGo. 
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Figur 11 Andel invånare som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

En något högre andel kvinnor än män anser att det är enkelt att åka med Västtrafik. 
Delmålet till 2020 är uppnått för både kvinnor och män under 2018.  

 
Figur 12 Andel män respektive kvinnor som anser att det är enkelt att resa med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I kollektivtrafikbarometern ställs också frågan om resenären upplever det som enkelt att 
köpa biljett. Resultatet för 2018 visar att andelen resenärer som upplever att det är enkelt 
att köpa biljett har ökat från 53 procent 2016 till 75 procent 2018. Den höga ökningen 
är sannolikt en följd av den ökade försäljningen av biljetter via appen ToGo. 
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2.2 Andel nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord  
Många trafikavtal har nöjdhetsincitament och därför mäts nöjdheten ombord. Under-
sökningarna visar på en mycket hög nöjdhet med den senaste resan under flera år. 2018 
angav 94 procent att de var nöjda med den senaste resan. Samma fråga i kollektivtrafik-
barometern ger ett resultat på 79 procent, alltså differens på 15 procentenheter. I 
ombordundersökningar blir andelen resenärer som reser ofta och regelbundet över-
representerade. Det kan vara en förklaring till att nöjdheten är så pass hög. En annan 
förklaring är att respondenter tenderar att vara mer positiva när en undersökning genom-
förs i ett personligt möte under resan jämfört med en undersökning via telefon eller 
webben vid en senare tidpunkt. En stor del av skillnaden är troligen ett resultat av de 
olika metoderna. 

 

Figur 13 Andelen nöjda resenärer med senaste resan mätt ombord 
Källa: Västtrafik 
 

2.3 Andel resenärer nöjda med Västtrafik 
Andelen resenärer som är nöjda med Västtrafik generellt ligger på 57 procent, enligt 
kollektivtrafikbarometern. Andelen missnöjda är 12 procent för 2018, en procentenhet 
lägre än 2017. I begreppet nöjdhet ligger en blandning av varumärke, media och sociala 
medier, egna upplevelser tillbaka i tiden och hur man tycker det fungerar idag. Den 
generella nöjdheten är mer komplex och svårare att förbättra med enskilda åtgärder än 
nöjdheten med den senaste resan, som handlar mer om kvaliteten på tjänsten. 
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Figur 14 Andel resenärer som är nöjda med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

Nöjdheten skiljer sig något mellan könen. Kvinnorna är mer nöjda med Västtrafik än 
männen och männen är mer missnöjda med Västtrafik än kvinnorna. Andelen som 
svarar varken eller är nästan lika. Jämfört med 2017 har kvinnorna blivit något mer 
nöjda medan männen tvärtom har blivit något mer missnöjda. 
 

 
 

Figur 15 Andel kvinnor och män som är nöjda med Västtrafik 2018 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

 

2.4 Andel turer som är punktliga per trafikslag 
Punktlighet är en viktig parameter för hur nöjda resenärerna är med sin kollektiv-
trafikresa och med Västtrafik generellt. Arbetet med punktlighet är ständigt pågående 
och det kräver ett samarbete mellan ansvariga för infrastrukturen, operatörerna och 
Västtrafik.  

Punktligheten har under 2018 generellt försämrats något, framförallt i spårvagns-
trafiken. Den har särskilt påverkats av ombyggnationer som görs i Göteborgsområdet 
samtidigt som det har skett en ökning av resandet i spårvagnstrafiken. Framkomligheten 
med Göteborgstrafiken under ombyggnationer är ett prioriterat arbete inom Västtrafik. 
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För att öka prioritering av bussarnas framkomlighet i stadstrafiken krävs samverkan med 
kommunerna. Generellt är punktligheten högre både för spårvagn och tåg än för buss i 
stadstrafik. 

Tabell 9 Punktlighet per trafikslag år 2014 - 2018  

Andel turer som är punktliga  

Trafikslag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Buss stadstrafik* 79% 80% 79% 77% 76%   

Fartyg** 85% 87% 89% 89% 90%   

Spårvagn 79% 80% 81% 81% 77%   

Pendeltåg 95% 91% 92% 93% 92%   

Regiontåg 92% 90% 90% 93% 91%   

* Gäller stadstrafik i Göteborg, Mölndal och Partille 

** Fartygstrafiken gäller endast Styrsöbolaget             

Källa: Västtrafik 
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2.5 Allmänhetens upplevelse av förseningar i kollektivtrafiken 
SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör varje år en studie för Västra Götaland där 
man bland annat frågar om invånarnas upplevelse av kollektivtrafiken. En av frågorna 
som ställs är i vilken utsträckning man uppfattar förseningar i kollektivtrafiken som ett 
problem i den kommun man bor.  

I undersökningen för 2017 (senast publicerade) var förseningar i kollektivtrafiken inget 
stort problem för 75 procent av respondenterna. Andelen respondenter som ansåg att 
förseningar i kollektivtrafiken är ett stort problem låg på 25 procent, en marginell ökning 
jämfört med 2016 då andelen låg på 24 procent. 

 
Figur 16 Allmänhetens upplevelse av förseningar år 2014-2017  
Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2017 (senast tillgängliga undersökningen) 

SOM-institutet ställde också en fråga om man bedömer att man kommer i tid när man 
använder kollektivtrafiken i Västra Götaland och där ansåg 52 procent av alla 
respondenter att det är helt eller delvis riktigt, i det närmaste samma andel som 
föregående år då 51 procent ansåg detta.  

Om man endast tittar på hur kollektivtrafikresenärerna svarade så ansåg 70 procent att 
det är helt eller delvis riktigt, en minskning med 3 procentenheter jämfört med 
föregående år. Här finns alltså förbättringspotential, men liksom kollektivtrafik-
barometern visar undersökningen att de som nyttjar kollektivtrafiken och har en erfaren-
hetsbaserad upplevelse är mer positiva än de som inte reser med kollektivtrafiken. 
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Delmål 3: Alla resenärsgrupper beaktas 

Kollektivtrafiken är ett viktigt medel för jämlikhet och delaktighet i samhället, och 
bidrar till social hållbarhet. Målet är att kollektivtrafiken utformas så att den inte upplevs 
diskriminerande, utan stöder en inkluderande samhällsutveckling. 

        
Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 

2014 - 2018 
Utveckling 

under 2018     
Andel invånare som känner trygghet att åka 
med Västtrafik är minst 72 %. 

3.1 Andel invånare som känner trygghet att 
åka med Västtrafik. 

  

Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning är 100 %. 

3.2 Andel fordon anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. 

  

Antal hållplatser och terminaler anpassade 
för personer med funktionsnedsättning är 
fler än 800. 

3.3 Antal prioriterade hållplatser och 
terminaler anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. 

  

 Nyckeltal Förändring 
2014 - 2018 

Förändring 
under 2018 

 
3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju 
diskrimineringsgrunderna. 

  

    
 
3.1 Andel invånare som känner trygghet att åka med Västtrafik   
Kollektivtrafiken ska upplevas som trygg och säker för invånarna. Vi behöver ökad 
kunskap om olika åtgärder som ger trygghet och troligen krävs flera i kombination med 
varandra. Det kan handla om allt ifrån att resans alla moment fungerar som planerat till 
att resenärerna får tydlig information vid förseningar och inställda turer. Andra aspekter 
handlar om att resenärerna känner sig trygga med att gå till och från hållplatser. 
Ljussättning är betydelsefullt för att öka tryggheten. Ombord på fordonen kan 
medpassagerares beteende skapa oro hos resenärer och då kan kamerabevakning hjälpa 
till att öka tryggheten.  

I kollektivtrafikbarometern ställdes en extra fråga i september 2018 om kamera-
bevakning kopplat till upplevd trygghet. Då svarade 79 procent av allmänheten i Sverige 
att kamerabevakning ombord ökar tryggheten och säkerheten för resenärerna. Andelen 
ökar med åldern och för 65 år och äldre är andelen 86 procent medan andelen 15-19 
åringar var 69 procent. Något fler kvinnor än män ansåg att kamerabevakning ökar 
tryggheten och säkerheten. Resultat visar också att de invånare som känner sig otrygga 
med kollektivtrafiken är något mer skeptiska till att kamerabevakning skulle öka 
tryggheten än de som redan känner sig trygga under resan. 

Figur 17 på nästa sida visar att 2018 har invånarnas trygghet med att resa med Västtrafik 
ökat något och ligger nu på 66 procent.  
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Figur 17 Andel invånare som känner sig trygga med att åka med Västtrafik 
Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 

I Västtrafiks undersökning om varumärket anger 77 procent 2018 att de alltid känner 
sig trygga hos Västtrafik. Det är en tydlig ökning från 2017 då resultatet var 74 procent. 
Undersökning baserades på cirka 4 000 svar. 

Enligt kollektivtrafikbarometern är vaneresenärer mer trygga med Västtrafik än 
invånarna i allmänhet. Männen har känt sig mer trygga än kvinnorna historiskt, men för 
2018 är andelen kvinnor högre. Ökningen av upplevd trygghet bland kvinnor från 63 till 
67 procent, är så pass hög att det bör ha skett en reell förändring. Ökningen går inte att 
kopplat direkt till någon specifik åtgärd. 

Äldre över 65 år känner sig betydligt mer trygga att resa med Västtrafik än andra 
åldersgrupper, med en andel på 74 procent. Tryggast känner sig invånarna i Skaraborg 
och i kranskommunerna till Göteborg, där är det 69 procent som upplever sig trygga 
med Västtrafik. Lägst trygghet har Sjuhärad med 62 procent, en procentenhet lägre än 
2017. I Göteborgs stadstrafikområde är nivån 66 procent, en klar ökning från 2017. I 
Fyrbodal ligger tryggheten på 66 procent.  

Tabell 10 Andel som instämmer i att de känner sig trygga med att resa med Västtrafik 

Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Invånare  67% 68% 67% 64% 66%   

Män 68% 71% 69% 65% 65%   

Kvinnor 66% 66% 65% 63% 67%   

Resenärer 72% 73% 73% 69% 71%   

Källa: Kollektivtrafikbarometern 2018 
 

Jämfört med riket så känner sig västragötalänningarna mer otrygga i kollektivtrafiken. 
Västra Götaland har tillsammans med Dalarna och Skåne de lägsta siffrorna runt 66 till 
67 procent. Tryggast är invånarna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Värmland 
med siffror mellan 76 och 82 procent.  

I den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet säger 31 
procent av kvinnorna och 15 procent av männen att de väljer annan väg eller färdsätt på 
grund av otrygghet. Fördelat på ålder så är otryggheten högst bland unga och 
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medelålders. I samma undersökning svarar 16 procent av kvinnorna och 9 procent av 
männen att de har avstått från aktiviteter på grund av otrygghet. De som upplever sig 
mest otrygga är kvinnor i åldrarna 20 till 54 år. 

 
3.2 Andel fordon anpassade för personer med 
funktionsnedsättning 
Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskiftet 2018/19. Den nivån har 
varit konstant sedan 2014. Alla tåg, fartyg och bussar är anpassade för personer med 
funktionsnedsättning. När det gäller de äldsta av Västtrafiks tåg så har dessa av-
markerats som anpassade i Västtrafiks reseplanerare eftersom standarden för plattforms-
höjden har sänkts med 20 cm. Rampen på dessa tåg får en för brant lutning vid vissa 
stationer. Tågen i sig uppfyller dock fortfarande kriterierna för funktionshinder-
anpassning. 

Spårvagnarna är till 70 procent fullt anpassade, eftersom de äldre modellerna av spår-
vagnar inte är fullt ut tillgänglighetsanpassade. De nya spårvagnarna som har upp-
handlats kommer successivt att ersätta de gamla vagnarna. De första beräknas finnas på 
plats från våren 2019. 

 
3.3 Antal prioriterade hållplatser och terminaler anpassade för 
personer med funktionsnedsättning 
Ansvaret för hållplatser är delat mellan Västtrafik och väghållarna (kommunerna på 
kommunala vägar och Trafikverket på statliga vägar). För att nå målet behöver framför-
allt väghållarna genomföra åtgärder i en högre takt än i dag. De cirka 800 hållplatserna 
med flest antal påstigande är prioriterade för anpassning för personer med funktions-
nedsättning. För att en hållplats ska räknas som fullt ut anpassad finns 8 kriterier som 
ska vara uppfyllda. Dessa finns beskrivna i bilaga 2 i strategin för kollektivtrafik på 
jämlika villkor.  

Under 2017 gjordes en inventering för att effektivt kunna åtgärda de högst prioriterade 
hållplatserna. Under 2018 genomförde Västtrafik en rad åtgärder utifrån deras ansvar 
för hållplatserna.  

Av de 800 prioriterade hållplatserna är 49 procent helt anpassade utifrån de 8 kriterierna, 
att jämföra med 43 procent 2017. Enbart elva av dessa hållplatser saknar helt någon 
form av anpassning. Flera kriterier är uppfyllda på de flesta av de 800 hållplatserna, till 
exempel har 99 procent belysning, 96 procent har bänk/ sittplats och 95 procent har 
väderskydd.  

 
3.4 Kvalitativ analys utifrån de sju diskrimineringsgrunderna  
Under 2018 har förslaget till strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor som togs fram 
2017 varit ute på remiss. Strategin beslutades i kollektivtrafiknämnden i oktober 2018. 
Strategin omfattar fem åtgärdsområden, där Västtrafik ansvarar för genomförandet av 
de fyra första. Det femte, som omfattar mål om att sociala konsekvenser i strategisk 
planering, ansvarar kollektivtrafiknämnden för.  
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Arbetet med att ta fram en modell för sociala konsekvensbedömningar (SKB) i 
strategisk planering har påbörjats. Under hösten testades modellen i bland annat arbetet 
med åtgärdsvalsstudie för metrobuss. Det arbetet kommer fortsätta under 2019 och en 
modell för SKB ska finnas färdig till slutet av 2019.  

Västtrafiks har påbörjat arbetet med en handlingsplan utifrån strategin. Bland annat har 
två barnrättsombud utsetts, som ska leda till ett ökat fokus på barns förutsättningar i 
kollektivtrafiken. Västtrafik har också fortsatt sitt arbete med anpassningar för personer 
med funktionsnedsättning. Ett exempel är att yttre utrop vid hållplatserna har utvidgats 
från att omfatta enbart stadstrafiken i Göteborg till att omfatta hela Västra Götaland. 
Detta är en stor förbättring för framför allt personer med synnedsättning, som nu får 
utropat vilket fordon som stannar vid hållplatsen och vart fordonet ska. Detta har varit 
väldigt uppskattat från bland annat Synskadades riksförbund. 

Sedan länge har det funnits ett beslut om att införa så kallade ledsagarkort, där personer 
med färdtjänsttillstånd får möjlighet att ta med sig en ledsagare kostnadsfritt på resan. 
Under hösten har Västtrafik tagit fram en lösning, som kallas reshjälpkort med samma 
funktion. Än så länge är det ett fåtal som har sökt, men det beror troligtvis på att det 
införs successivt och att det ännu inte marknadsfört i någon större utsträckning.  
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Delmål 4: Minskad miljöpåverkan från 
kollektivtrafiken  

Kollektivtrafiken är en drivande aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transport-
system. Det sker genom successivt ökade krav i trafikupphandlingar med utfasning av 
fossila drivmedel, men också med fokus på minskad energianvändningen och låga 
nivåer av buller. De sistnämnda finns målsatta i miljö- och klimatstrategin för kollektiv-
trafiken men inte i trafikförsörjningsprogrammet. 

 
   

Måltal 2020 Indikatorer Utveckling 
2014 - 2018 

Utveckling 
under 2018      

Minskning CO2-utsläpp per personkilometer 
jämfört med år 2006 är minst 80 % 

4.1 Minskning koldioxidutsläpp per 
personkilometer jämfört med 2006 

  

 

 
4.1 Minskning koldioxidutsläpp per personkilometer jämfört 
med 2006 
Utvecklingen de senaste åren har gått fort mot en ökad andel förnybara drivmedel i 
fordonen. Andelen personkilometer med förnybara drivmedel (exklusive fartygstrafik) 
ökade en procentenhet under 2018 och ligger nu på 97 procent. Utöver övergången till 
förnybara drivmedel finns också en viss potential i att öka beläggningsgraden på 
fordonen, framförallt i lågtrafik. Pensionärskortet är ett exempel på hur man har styrt 
till en ökad beläggningsgrad i lågtrafik.  

Västtrafik använder förnybar el till tågtrafiken och spårvagnarna. I busstrafiken används 
biodiesel och biogas. Elbussar är särskilt lämpliga i stadstrafik och planeras både i 
befintliga avtal och i nya upphandlingar i Göteborg, Borås, Lidköping och Uddevalla. 
Idag är 8 procent av bussarna el-hybrider eller helt eldrivna.  

Fossil diesel med inblandning av biodiesel används idag i fartygstrafiken, i 
Kinnekulletåget och marginellt i busstrafiken. Men även för dieseltåg och fartyg är 
eldrift möjligt. Idag är älvskyttlarna i Göteborg dieselelektriska, det vill säga har 
dieselmotorer som driver generatorer som i sin tur driver elmotorer. De är förberedda 
för att kunna drivas med batteri i framtiden.  

Målet i trafikförsörjningsprogrammet är att minska koldioxidutsläppen per person-
kilometer med minst 80 procent från 2006 till 2020. Figur 18 på nästa sida visar att 
koldioxidutsläppen för 2018 är på samma nivå som 2017, det vill säga har minskat med 
72 procent sedan 2006. 

Efter flera år med minskade koldioxidutsläpp fortsätter alltså inte utsläppen att minska 
under 2018. Troligen beror det på att trafikföretagen på grund av prisutvecklingen i 
högre utsträckning valt RME istället för HVO. Båda drivmedlen räknas som förnybara 
men koldioxidminskningen skiljer sig åt mellan dem. RME har något sämre 
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klimategenskaper än HVO. I äldre trafikavtal är kravet att trafiken ska utföras med 
förnybart drivmedel medan nyare avtal har ett krav på att minska koldioxidutsläppen. 
Möjligheterna att nå målet om 80 procents minskning till 2020 har blivit något mer 
osäkra under 2018. 

 

Figur 18 Procentuell minskning av koldioxidutsläpp per personkilometer, jämfört med år 2006 
Källa: Västtrafik, Frida miljödatabas 
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Källförteckning 

• Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (NTU) är en årligen 
återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag utgörs av ca 
12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet för brott, förtroende för rättsväsendet och 
erfarenheter av kontakter med rättsväsendet. 
 

• Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till syfte att lagra, samman-
ställa, visa och följa upp information rörande fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och 
avtals- och miljökrav. 
 

• Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning 
som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik. I Sverige genomförs ca 70 000 intervjuer 
löpande per år varav ca 25 000 med personer som reser kollektivt minst en gång i månaden. 
 

• Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer mellan 16 och 85 år 
bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kommun. Frågorna har tonvikt på attityder och 
beteenden inom områdena offentlig service och medier. SOM-institutet som utför 
undersökningen är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet. Sedan 
1986 har SOM-institutet arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält 
för att belysa opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.  
 

• Trafikanalys är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Trafikanalys har till huvuduppgift 
att, med utgångspunkt i de transportpolitiska målen, utvärdera och analysera samt redovisa 
effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. 
 

• Västtrafik, egen statistik. 
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Öckerö 2019-03-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk 

Ärende: 
Beslut om samråd och utställning av förlag till regional 
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet. 

Diarienummer: 0034/19   

 

Beslut om samråd och utställning av förlag till 
regional avfallsplan, Göteborgsregionen 
minskar avfallet. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planförslaget till ny regional avfallsplan, 
Göteborgsregionen minskar avfallet – avfallsplan för tretton kommuner.  
 
Förslaget skickas ut för samråd till länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunens 
nämnder, större fastighetsägare och andra berörda samt ställs ut till allmänheten.  
 
 
Ärendet  
En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, som skall ersätta 
den nuvarande, A 2020, är under framtagande. Ett förslag till samrådshandlingar 
kommer att vara klart att skickas ut till kommunerna den 9 april 2019. GR:s 
styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad kommer på sitt möte den 25 april 2019 att 
hantera planen och därefter kan beslut om samråd och utställning tas i respektive 
kommun.  
 
Planförslaget skall efter beslut i kommunstyrelsen skickas ut digitalt för samråd till 
länsstyrelsen i Västra Götaland, kommunens nämnder och styrelser, större 
fastighetsägare och andra berörda med inbjudan att inkomma med synpunkter. 
Rekommendation från Avfall Sverige är att det, vid behov, även hålls samrådsmöte i 
kommunen där fastighetsägare erbjuds att inkomma med synpunkter. Det kommer 
även att hållas kommungemensamma möten på GR. 
 
Planen skall dessutom ställas ut till allmänheten under minst fyra veckor. 
Kommunen skall inför utställningen informera om detta på kommunens hemsida. 
Samrådstiden och tid för utställningen är planerad till 31 oktober 2019.  



 
 

 

 
I november kommer justeringar och ändringar att göras efter inkomna förslag och 
synpunkter från samråd och utställning. Avfallsnätverket tar på sitt decembermöte 
del av förslaget som sedan godkänns av chefsnätverket i januari 2020.  
Antagandet av ny regional avfallsplan sker, sannolikt i mars 2020, i GR:s 
förbundsstyrelse, med en rekommendation till medlemskommunerna skall anta 
planen. När planen är antagen av GR kan kommunerna anta planen i respektive 
kommunfullmäktige.  
 
Beredning 
Samrådstiden bör vara minst två månader från det datum då beslut om samråd 
fattades. Tiden för utställning av planen till allmänheten bör vara minst fyra veckor. 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bilaga 
Tidplan för det fortsatta arbetet 
 
 
 
 
 
Urban Olsson 
Samhällsbyggnadschef 
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Öckerö 2019-04-02 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen

Handläggare: Torben Ferm 

Ärende: Gruppbostad enligt LSS - Hult 1:662 

Diarienummer: 0035/18 

Gruppbostad enligt LSS - Hult 1:662 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen: 
Kommundirektören får i uppdrag att beställa gruppbostad enligt LSS på fastigheten Hult 1:662 och 
teckna hyresavtal med upphandlad leverantör enligt anbud. 

Ärende 
Kommunen genomför en hyresupphandling av gruppbostad enligt LSS. Anbud har inkommit. En 
utvärdering genomförs för att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. 

Beredning 
Socialförvaltningen fick 2015 i uppdrag att utreda och ta fram en analys och behovsbeskrivning för en 
gruppbostad. En arbetsgrupp tillsattes och arbetet pågick mellan januari och april 2016. Det 
innefattade studiebesök internt och externt, arbetsgruppsmöten, projektgruppsmöten och 
styrgruppsmöten.  

Behovsbeskrivningen var klar 2016-04-26. Behovsbeskrivningen tydliggör verksamhetens lokalbehov. 
Det totala antalet beviljade insatser enligt LSS i Öckerö kommun visar på en åldersstruktur där 50 % 
är 0-22 år och 50 % 23-64 år. Analysen visar en ökning av antal individer i behov av särskilt boende 
och daglig verksamhet inom de närmaste fem åren. Det finns idag sex stycken kända personer som 
kommer att behöva permanent boende inom det närmaste året. Några av dessa har särskilt stort 
vårdbehov. Utöver det räknar förvaltningen med att 2-3 personer varje år tillkommer inom daglig 
verksamhet, vilket ofta genererar ytterligare behov av bostad med särskild service. Behovet av en ny 
gruppbostad är därmed säkerställt och ett nytt boende kan också garantera dagens krav gällande 
anpassning utifrån svårt handikappade personers behov. Ett nytt boende säkerställer även en god 
arbetsmiljö för anställda. Förvaltningen har för avsikt att bygga ett boende med 6 platser. En 
förstudie är upprättad av Tengboms Arkitekter 2016-10-11. Bruttoarean är 610m². 2017-08-30 
beviljade Bygg- och miljönämnden bygglov för nybyggnation på Hult 1:662. 

Ekonomi 
Anbud och utvärdering presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. 



Bedömning 
Konsekvensen av att förvaltningen inte kan erbjuda gruppbostad enligt LSS för personer som 
bedömts ha rätt till det kan innebära vitesföreläggande. Det kan också innebära att kommunen 
behöver köpa boendeplats på annan ort vilket kan få negativa konsekvenser för individen och 
negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen.  

Öckerö 2019-04-02 

…………………………………………………. 
Gull-Britt Eide 
Kommunchef 
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Öckerö 2019-03-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson 
Ärende: Avslut av ersättning för hemsändning 
Diarienummer: 0073/19 

Avslut av ersättning för hemsändning 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen avslutar kommunens hemsändningsbidrag till 
livsmedelshandlare. 
 
Ärende 
Kommunen har sedan många år tillbaka betalat ut ett hemsändningsbidrag till 
livsmedelshandlare som levererar varor till kund. Bidraget uppgår till 40 kronor per 
leverans. 
 
Nu är regelverket ändrat vilket innebär att alla som får hemsändning skal ha ett 
tillstånd från kommunen (som skall vidarebefordras till aktuella livsmedelsbutiker) 
där olika krav på registrering skall uppfyllas. Exempelvis skal kunden styrka att den 
har svårigheter att ta sig till/från livsmedelsbutiken, uppnått viss ålder eller bor på ö 
som saknar livsmedelsbutik etc. 
 
Denna administration kommer att kosta betydligt mer än de knappt 35 000 kronor i 
bidrag från regionen. 
 
Ekonomiska 
Kommunens kostnad har drygt ca 100 000 per år varav regionen visa Nutek betalat 
35 % av kommunens kostnad.  
 
 
Bedömning 
Besök- och näringslivsenhetens bedömning är att kommunen avslutar hanteringen 
och utbetalningen av bidragen för hemsändning. 
 
 
Underskrift berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-04-10 
………………………. 
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Öckerö 2019-04-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 

Ärende: 
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses 
ledamöter avseende verksamhetsåret 2018 

Diarienummer: 0079/19 

 

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv 
och kust styrelses ledamöter avseende 
verksamhetsåret 2018 
 

Förslag till beslut 
Öckerö kommun beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
 
 
Ärende 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av rehabiliteringsinsatser mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, 
Tjörns Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen. 
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning om att Öckerö kommun 
prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens ledamöter avseende verksamhetsåret 2018. 
Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs av fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, 
Tjörn och Öckerö, regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.  
 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Expediering 
Per Liljebäck, Samordningsförbundet Älv och Kust. 
 
 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje Brocker 

Verksamhetschef 

2019-04-15 

………………………. 
 



 
 

 

 





































































ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20 3 

   
   
BUN § 4 Dnr 28/19  
   
 
Överföring av medel från barn- och utbildningsförvaltningens bud-
get till kommunstyrelsens förvaltning verksamhet Fritid och Kultur 
 

Ärendet 
För att samla alla föreningsbidrag överförs de bidrag som tidigare sökts och 
hanterats av Barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens verk-
samhet Fritid och Kultur, vilken hanterar samverkan mellan Öckerö kommun 
och föreningslivet i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
270 000 (tvåhundrasjuttiotusen) kronor förs över från barn- och utbildnings-
förvaltningens budget till kommunstyrelsens verksamhet fritid och kultur. 

 

Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan. 
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Öckerö 2019-03-04 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Katarina Lindgren 

Ärende: Överföring av medel från Barn- och Utbildningsförvaltningen till 
kommunstyrelsens förvaltning verksamhet Fritid och Kultur 

Diarienummer: 0028/19 

 
 

Överföring av medel från barn- och 
utbildningsförvaltningens budget till 
kommunstyrelsens förvaltning verksamhet 
Fritid och Kultur 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
270 000 (tvåhundrasjuttiotusen) kronor förs över från barn- och 
utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens verksamhet fritid och 
kultur. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan. 
 

 

Ärendet 
För att samla alla föreningsbidrag överförs de bidrag som tidigare sökts och 
hanterats av Barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens verksamhet 
Fritid och Kultur, vilken hanterar samverkan mellan Öckerö kommun och 
föreningslivet i kommunen.  
 
 
Ekonomi 
Beslutet innebär en minskning av Barn- och Utbildningsförvaltningens budget med 
270 000 kr och en ökning av Fritid och Kulturs budget med motsvarande summa. 
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomiavdelningen Öckerö kommun 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 



 
 

 

Bilagor 
Inga bilagor 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
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. 

 
 
 



 

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 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2017-12-19 16 

   
   
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.  

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-03-21 8 

   
   
SN §  16 Dnr: 0018/19  
   
 
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i 
Öckerö kommun 
 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar inom 
Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.  

Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen har genom mandatmålet 
Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas och satsningen "Samarbete mellan 
Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen för att ta fram förslag på 
vuxenutbildning inom vård och omsorg", getts i uppdrag att utreda möjligheterna att 
starta en lärlingsutbildning inom Vård- och Omsorgsprogrammet. Socialförvaltningen 
föreslår att denna utredning slutförs innan en utredning om att införa lärlingsutbild-
ning inom barn- och fritidsprogrammet startar. Socialförvaltningens förslag till Social-
nämnden är att medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

 
Ekonomi 
Ärendets ekonomiska konsekvenser kommer att utredas i samband med att förslaget på 
vuxenutbildning inom vård och omsorg tas fram.   

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-05 
Bilaga 2: Medborgarförslag lärlingsutbildning, 2018-03-23 
Bilaga 3: KS § 129/18 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden anser medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö 
kommun besvarat, eftersom att socialnämnden gemensamt med barn- och utbildnings-
nämnden redan utreder frågan. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



        

 
  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 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Marie Andersson 

Ärende: Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö 
kommun 

Diarienummer: 0018/19 

 
 

Svar på medborgarförslag om att införa 
lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden anser med tjänsteskrivelsen medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar in-
om Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.  
 
Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen har genom mandatmål-
et Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas och satsningen 
"Samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen för 
att ta fram förslag på vuxenutbildning inom vård och omsorg", getts i uppdrag att 
utreda möjligheterna att starta en lärlingsutbildning inom Vård- och 
Omsorgsprogrammet. Socialförvaltningen föreslår att denna utredning slutförs 
innan en utredning om att införa lärlingsutbildning inom barn- och 
fritidsprogrammet startar. Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden är att 
medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Ekonomi 
Ärendets ekonomiska konsekvenser kommer att utredas i samband med att förslaget 
på vuxenutbildning inom vård och omsorg tas fram.   
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
 
KS § 323-17 
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20 7  

    
    
BUN § 8 Dnr 26/19   
    
  

  

Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar inom 
Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
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Öckerö 2019-03-07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö 
kommun 

Diarienummer: 0026/19 

 
 

Svar på medborgarförslag om att införa 
lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar 
inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. 
 
Bedömning 
Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen har genom 
mandatmålet: "1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas" och satsningen 
"Samarbete mellan BUF och SOC i att ta fram förslag på vuxenutbildning inom vård 
och omsorg", av Kommunfullmäktige getts i uppdrag att utreda möjligheterna att 
starta en lärlingsutbildning inom Vård- och Omsorgsprogrammet. Barn- och 
fritidsprogrammet nämns inte inom denna satsning, men Barn- och utbildningens 
förslag är att utreda möjligheterna att starta ett program i taget, till att börja med 
programmet som förvaltningen givits i uppdrag av Kommunfullmäktige att utreda. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser 
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
KS § 323-17 
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 
 
 



 
 

 

 
Underskrift av berörd chef 
 
Katarina Lindgren   
Förvaltningschef/Skolchef    
2019-03-07 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-05-22 9 
   
   
KS § 129 Dnr KS 51/18  
   
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar 

 
Ärende 
Christina Ingmyr har i ett medborgarförslag daterat 2018-03-23 föreslagit: 
 

- att kommunen Öckerö kommun inför lärlingsutbildningar. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 19 april, § 36. 
Bilaga: Medborgarförslag daterat 2018-03-23. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Socialnämnden och barn och utbildnings-
nämnden. 
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Öckerö 2019-03-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ingalill Siljat, Urban Olsson 
Ärende: Medborgarförslag om att öka tillgängligheten för flexlinjen 
Diarienummer: 0165/17   

 

Svar på medborgarförslag om att öka 
tillgängligheten för flexlinjen 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås 
 
Ärendet  
I ett medborgarförslag inkom 2017-10-24 föreslås att kommunen ökar flexlinjens 
tillgänglighet till förslagsvis 22.30 fredagar och lördagar. Vidare framförs att det är 
en möjlighet för kommunen att få bort svarttaxi. Efter färdtjänstavtalet 2012 är det 
nästan hopplöst att ta sig hem från restaurangerna på Hönö om man inte anlitar 
svarttaxi eller bilburna bekanta.  
 
Beredning 
Västtrafik har genomfört en ny upphandling för busstrafiken i kommunen. Ny 
trafikstart i december 2020 då en lokallinje som även kommer trafikera kvälls och 
nattid. Lokallinjen kommer bättre svara för de behov som finns i kommunen. Mer 
information kommer finnas på kommunens hemsida i samband med införandet 
under 2020. 
 
Ekonomi 
Införandet av ny lokallinje innebär inga kostnader för kommunen. 
 
 
 
 
 
Urban Olsson 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 



Till kommunstyrelsen som medborgarförslag Ang. Flex linjen. 
 
 
Jag har talat med många, som tycker att det är för dåligt med turer med vår fina flexlinje på 
fredagar och lördagar efter kl. 20.00. Efter färdtjänstavtalet 2012 är det nästan hopplöst att ta 
sig hem från restaurangerna på Hönö om man inte anlitar svarttaxi eller bilburna bekanta. Vill 
Ni få bort svarttaxi och serva medborgarna bör Ni öka flexlinjens tillgänglighet till förslagsvis 
22.30 fredagar och lördagar. 
 
MVH Lars-Åke Corneliusson Öckerö ps. Alla är inte unga och vitala för att cykla eller 
promenera ds 



        

 
  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 2019-03-29 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mikaela Björk 
Ärende: Medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö 
Diarienummer: KS 235/18  

 

Svar på medborgarförslag om bullervall vid 
Heden, Hönö 
 
Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med anledning av att Trafikverket är väghållare för väg 
155/Göteborgsvägen. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ingrid Bryn har i ett medborgarförslag daterat november 2018 föreslagit anläggning 
av en ca 100 meter lång jordvall längs med väg 155/Göteborgsvägen. Bullervallens 
sträckning föreslås från Hedens förskola till vegetationen i höjd med Hedens byväg. 
 
Beredning 
I ärendets handläggning har dialog förts med Trafikverket, då de som väghållare av 
väg 155/Göteborgsvägen är ansvariga att utreda och eventuellt åtgärda buller från 
vägen. För att Trafikverket ska utreda ärendet ska det inkomma via 
kommuninvånaren till dem.   
 
Samråd har även skett mellan Gatu-, Plan- och Miljöenheten. Tillsammans bedömer 
man att anläggning av en bullervall är ett gott förslag då vägen angränsar till 
skolmiljö. En bullervall skulle eventuellt också kunna utgöra skydd för stigande 
vattennivåer, vilket detta område är känsligt för. Kommunen inväntar Trafikverkets 
bedömning. 
 
Beslutet kommer att expedieras till Trafikverket.  
 
 
 
Urban Olsson 
Samhällsbyggnadschef 
 







ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 22 
   
   
KS §37 Dnr KS 235/18  
   
Medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö 

 
Ärende 
Ingrid Bryn har i ett medborgarförslag daterat november 2018 föreslagit:  

- Anläggning av en jordvall, ca 100 meter, från dagiset till trä-
/buskvegetationen på väg till Pinans färja på Hönö 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat november 2018 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §130. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommunchefen. 

 

 
 



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 
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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 

                                                           
1 
http://www.grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/franbratillbattre.5.3c79ab13158f
e74a46640e91.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


 
 

 

• 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 

 
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 
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Öckerö 2019 03 29 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Martin Unsgaard Pettersson/Karin Zachau 
Ärende: Svar på medborgarförslag om utegym på Hyppeln 
Diarienummer: 0020/18 

 

Svar på medborgarförslag om utegym på 
Hyppeln 
 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget om utegym på Hyppeln.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Hyppelns samhällsförening, Hyppelns IK samt Hyppelns hamnförening har lämnat in ett 
medborgarförslag om utegym på Hyppeln.  
 
Beredning 
Hyppelns samhällsförening, Hyppelns IK samt Hyppelns hamnförening har lämnat in ett 
medborgarförslag om utegym på Hyppeln.  
 
De s.k. utegym som kommunen har placerat på Öckerö och Hönö är ”Fitness 
combinations”, i dagligt tal rörelsegym. Dessa finns placerade i Jungfruviken i anslutning 
till slingan samt på Prästängen i anslutning till skatepark och lekområde. Syftet med dessa 
är att alla, oavsett fysisk status, skall ges möjlighet att med rörelse och egen kroppsvikt 
kunna belasta olika muskelgrupper. Man bereds möjlighet att öka rörligheten och i viss 
mån styrkan genom åtta olika övningsmodeller. Placeringen är gjord med tanke på 
tillgänglighet för en stor del av kommunens invånare. Verksamhet fritid och kultur anser att 
det är positivt att kunna bereda kommuninvånarna möjlighet till fysisk aktivitet i olika 
former. Satsningen på Prästängen som motionsområde med ett brett utbud av aktiviteter, 
liksom slingor samt idrotts- och aktivitetsplatser på ett flertal ställen i kommunen, 
möjliggör detta. 
 
Ekonomi och bedömning 
Kostnad för ett rörelsegym ligger på ca 100 tkr beroende på modell, vilket inte ryms inom 
befintlig budget.  
 
Expediering av beslut 
Enhetschef Natur, anläggning, park 
 
 



 
 

 

 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-04-10 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-03-27 19 
   
   
KS § 73 Dnr KS 20/18  
   
Medborgarförslag om utegym på Hyppeln 

 
Ärende 
Arne Johansson, Jan Borgman, Kenneth Andersson och Peter Andersson har i 
ett medborgarförslag daterat 2018-01-29 föreslagit: 
 

- att kommunen sätter undan pengar till ett gym ute på Hyppeln. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 8. 
Bilaga: medborgarförslag daterat 2018-01-29. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunchefen. 
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Öckerö 2019-04-04 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tora Wilhelmsson 

Ärende: Svar på medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria 
mensskydd för flickor 12-23 år 

Diarienummer: 0021/18 

 

Svar på medborgarförslag om att erbjuda 
kostnadsfria mensskydd för flickor 12-23 år 
 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget om att erbjuda kostnadsfria 
mensskydd för flickor 12-23 år.  
 
Ärendet 
I ett medborgarförslag framför Felicia Elfast ett förslag om att införa kostnadsfria 
mensskydd för alla mellan 12 och 23 år i Öckerö kommun, som kan erhållas på 
Brattebergsskolan, Hedenskolan samt ungdomsmottagningen i Öckerö kommun. 
Medborgarförslaget uppmärksammar att kostnaden för att köpa mensskydd är extra 
påtaglig för unga. Detta är en kostnad som pojkar och män slipper, vilket är orättvist 
enligt förslagsställaren. Att ha mens är inget självvalt och påverkar endast flickor 
och kvinnor, och det är inget alternativ att strunta i mensskydd.  
 
Förslagsställaren hänvisar också till Åkersberga kommun, som infört en testperiod 
med gratis mensskydd för alla tjejer mellan 12-23 år i Åkersberga. 
 
Beredning 
Folkhälsoutvecklaren har fått i uppdrag att utreda och besvara medborgarförslaget. 
Efter möten med ungdomsmottagningen (UM) och elevhälsan konstateras att båda 
är positiva till förslaget om att dela ut gratis mensskydd. I nuläget finns redan olika 
sorters mensskydd på skolorna och hos ungdomsmottagningen som är kostnadsfritt 
för de som behöver. Att erbjuda alla mellan 12-23 år skulle dock medföra högre 
kostnader samt merjobb och tydliga riktlinjer för samarbetet mellan dessa aktörer 
behöver utformas. 
 
Att kommunen skulle erbjuda kostnadsfria mensskydd är positivt ur en 
jämställdhetsaspekt, eftersom det bidrar till att minska ekonomiska skillnader 
mellan flickor och pojkar. Det finns även sidoeffekter av insatsen som bidrar till att 
minska stigmat kring mens, att öka kunskapen bland både pojkar och flickor samt 
att fånga upp de personer som har extra besvärliga menssmärtor.  



 
 

 

 
Ekonomi 
Ärendet medför ökade kostnader i form av inköp av mensskydd av olika slag. Det 
innebär även driftskostnader, eftersom elevhälsans personal skulle få extra 
arbetsuppgifter. Dessa medel finns inte i ordinarie budget. 
 
Expediering av beslut 
Socialchef 
Skolchef 
Chef centrala elevhälsan 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Ungdomsmottagningen 
 
Underskrift av berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-04-10 
 







ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-03-27 20 
   
   
KS § 74 Dnr KS 21/18  
   
Medborgarförslag om kostnadsfria mensskydd för alla mellan 12-23 
år 

 
Ärende 
Felicia Elfast har i ett medborgarförslag daterat 2018-01-30 föreslagit: 
 

- att kommunen beslutar om kostnadsfria mensskydd för alla mellan 12-23 år, 
som ska kunna erhållas på Brattebergsskolan, Hedenskolan samt på ung-
domsmottagningen i Öckerö kommun från och med januari 2019. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 5. 
Bilaga: medborgarförslag daterat 2018-01-30. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunchefen. 
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Öckerö 2019 04 03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Martin Unsgaard Pettersson/Karin Zachau 
Ärende: Svar på medborgarförslag om basketplan på Kalvsund 
Diarienummer: 0044/18 

 

Svar på medborgarförslag om basketplan på 
Kalvsund 
 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen avstyrker medborgarförslaget om basketplan på Kalvsund.  
 
Ärendet  
Axel Engström, Amandus Kalmlund och Filip André har lämnat in ett 
medborgarförslag om anläggande av basketplan på Kalvsund.  
 
Beredning 
Axel Engström, Amandus Kalmlund och Filip André har lämnat in ett 
medborgarförslag om anläggande av basketplan på Kalvsund. Platsen som föreslås 
är vändplatsen på Hästebrunnsvägen (vid Betel). 
 
För att anlägga en basketplan på den här platsen krävs stora arbetsinsatser avseende 
markberedning, då tilltänkt mark/asfalt är sprucken på grund av sättningar samt att 
grova rötter tränger igenom markytan på flera ställen. Vägen är allmän väg, om än 
lågt trafikerad, vilket talar emot att anlägga en basketplan på platsen. Område 
behöver planeras om, asfalteras och jämnas, basketlinjering samt att två fasta 
basketkorgar sätts upp. Förslaget är i och för sig gott, då behovet av ytor för 
fritidssysselsättning är viktigt, men vid besiktning av platsen kan konstateras att 
genomgripande markarbeten krävs.  
 
Ekonomi och bedömning 
Kostnad för anläggning av mindre basketplan beräknas till ca 135 tkr (markarbeten 
100 tkr, basketkorgar 25 tkr samt målningarbeten ca 10 tkr). Utöver detta 
tillkommer kostnader för årlig drift och underhåll. Kostnaden för anläggande av 
mindre basketplan enligt förslaget ryms inte i innevarande budget. 
 
Expediering av beslut 
Enhetschef NAP - Natur, anläggning, park 
 



 
 

 

 
 
Underskrift av berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-04-10 
 



Hej! 
Vi är några killar som bor på Kalvsund som inte har så mycket att göra på fritiden... 
 
 Detta beror på att  det inte finns så mycket att göra förutom lekplatsen som är för något mindre. 
 Vi skulle gärna vilja ha en  liten basketplan. 
Vi hade tänkt att den skulle hunna vara på en gammal vänd plats på den västra vägen vid 
(betel/vips). 

 
Området är sprucket på vissa ställen och har bucklor av rötterna från träden. 
Vi och flera andra skulle uppskatta om ni kunde asfaltera om området/vägen. Det bildas där stora 
vattenpölar när regnet kommer och is O.S.V. 
  Det är flera på ön som skulle uppskatta en basketplan där vi kan spela tillsammans och ha kul. 
Vägen är lågtrafikerad och det kommer sällan folk som passerar. Om det passerar folk så tar vi 
självklart hänsyn till det och stoppar spelet! Vi var där och tog bilder klockan 17.23 ( när färjan 
kom) och det kom bara förbi 2 personer på en måndag. 
 
Området är ca 12 meter långt och 10 meter brett. 
Förutom att området behöver asfalteras så skulle vi behöva två basketkorgar antagligen fasta eller 
rullbara.  Det beror på vad som är lämpligast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Här kommer lite bilder på området: 
 

 
 
Med vänliga hälsningar 
  
Axel Engström,Amandus Kalmlund och Filip André. 
engztrom00@gmail.com 



 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-03-27 25 
   
   
KS § 79 Dnr KS 44/18  
   
Medborgarförslag om basketplan på Kalvsund 

 
Ärende 
Axel Engström, Amandus Kalmlund och Filip André har i ett medborgarförslag 
daterat 2013-10-01 föreslagit: 
 

- att kommunen uppför en basketplan på Kalvsund. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 6. 
Bilaga: medborgarförslag daterat 2013-10-01. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunchefen. 
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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 
 



 

 
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 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2017-01-17 16 

   
   
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 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 
 



 
 
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- 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 

Ärende: 
Samråd budget Öckerö kommun 2019  
Samordningsförbundet Älv och Kust 

Diarienummer: 0083/19 

Samråd budget Öckerö kommun 2019 
Samordningsförbundet Älv och Kust 
 
Förslag till beslut  
Öckerö kommun godkänner medelstilldelning på en total budget för 2019 på 9 088 
tkr. För Öckerö Kommuns del så innebär det att man för år 2019 betalar 277 tkr.  
 
 
Ärende 
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som  
ingår i Samordningsförbundet Älv & Kust samråda om nästa års  
budget.  
 
Vid medlemssamråd den 20 mars 201 önskade medlemmarna att  
ligga kvar på samma medelstilldelning 9 622 tkr som tilldelades  
Samordningsförbundet 2018. Hälften, 4 811 tkr tilldelades från  
staten, en fjärdedel, 2 406 tkr tilldelades från Västra Hälso-och  
sjukvårdsnämnden, samt resterande fjärdedel tilldelades från kommunerna 
beräknat på befolkning mängd. 
 
Ekonomi 
Samordningsförbundet har tilldelats 4 544 tkr för år 2019 från  
staten (hälften av budgeten). Detta innebar en minskad tilldelning av medel från 
statens sida med 267 tkr jämfört med tilldelning f rår 2019. Totalt alltså en 
minskning med 534 tkr. Total medelstilldelning för 2019 skulle 
hamna på 9 088 tkr. Samordningsförbundets styrelse föreslår nu medlemmarna att 
denna medelstilldelning ska gälla för 2019. 
 
 
Expediering 
Samordningsförbundet Älv och Kust, Per Liljebäck 



 
 

 

 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje Brocker 
2019-04-16 
………………………. 
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