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Inledning

Bakgrund

Inom Öckerö kommun råder det idag en stor efterfrågan på bostäder. 
Enligt prognoser från kommunens aktuella bostadsförsörjningspro-
gram 2021-2025 kommer behovet av bostäder i olika upplåtelseformer 
fortsatt vara starkt de kommande åren. Kommunen är idag tätbefol-
kad och tillgången på exploaterbar mark är relativt begränsad. 

På den sydöstra delen av ön Öckerö finns obebyggd mark i det kom-
munala bostadsbolaget Öckerö fastigheter (ÖFAB):s ägo. Platsen har 
sedan tidigt 1900-tal präglats av skolverksamhet. Fram till år 2017 
fanns här en mellanstadieskola, Minnesstensskolan. Där skolan och 
dess skolområde låg finns idag en kommunal parkeringsplats. 

Området, Gamla Minnessten, är utpekat som ett utvecklingsområde 
eller område för ny användning i kommunens översiktsplan: Utblick 
Öckerö- en inblick i framtiden, antagen år 2018. Gamla Minnessten 
finns även med i listan över planerad utbyggnadstakt för bostäder i 
samma dokument. Kommunen har med stöd i översiktsplanen beslu-
tat att planlägga området för bostäder.

Planbesked för planärendet lämnades 2014-10-14 (KS § 171). Kom-
munstyrelsen ställde sig då positiv till att pröva möjligheten att ändra 
använd ning inom området från a-allmänt ändamål till bostadsän-
damål. Detta i syfte att möjliggöra uppfö rande av ett flerbostadshus. 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-29 (KS § 205/20) om planstart 
för aktuellt ärende med syfte att pröva möjligheten att ändra använd-
ning från a-allmänt ändamål till bostadsändamål samt uppföra ett 
flerbostadshus inom planområdet. 

Genom samtal med exploatören ÖFAB och kommunens markförvalta-
re under planarbetet utökades planområdet till att förutom fastighet 
Öckerö 2:799 också inkludera delar av grannfastigheten Öckerö 2:260 
som är kommunägd. Detta för att bland annat skapa förutsättningar 
för en trafiksäker in- och utfart till planområdet.
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Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva tomtens och markens 
lämplighet för nya bostäder. Planförslaget syftar till att möjliggöra för 
bostadsbebyggelse i form av ett flerbostadshus med cirka 25 lägen-
heter inom fastigheten Öckerö 2:799. Avsikten är dels att öka utbudet 
och variationen av bostäder inom kommunen och dels att skapa förut-
sättningar för bostadsutveckling i ett kollektivnära läge. Vidare ingår 
det i detaljplanen att värna om befintlig topografi, gröna värden och 
kulturmiljövärden som är till gagn för närområdet och som berättar 
om öns historia och utveckling.  

Själva planförslaget syftar också till att ange inriktning för arkitektu-
ren, säkerställa god boendemiljö och främja en mobilitetslösning som 
fokuserar på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bebyggelsen såväl som 
anslutande markområden inom planen ska ha god gestaltning av hög 

kvalitet. 

Läge och areal

Planområdet är beläget på sydvästra Öckerö, ca 100 m sydväst om 
Öckerö kommunhus. Planområdet omfattar cirka 3552 kvm.

Bild: Översiktskarta med ungefärlig lokalisering av planområde markerat med en röd cirkel och befintliga 
målpunkter i närområdet

© Lantmäteriet

Öckerö
vårdcentral 

Öckerö
kommunhus 

Planområde

Solhöjdens 
äldreboende Planerade Öckerö 

nya centrum (ÖNC)
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Planförfarande och planprocess

Detaljplan för Öckerö 2:799 och del av 2:260 upprättas i enlighet med 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900 i dess lydelse från 1 januari 2015). 
Planarbetet bedrivs med standardförfarande då detaljplanens plan-
område är mindre omfattande och omgivningspåverkan inte ses som 
stor. 

Startbeslut AntagandeGransknings- 
utlåtande

Samråd Laga kraftGranskning och
Underrättelse

Bild: Planprocessen med standardförfarande

Planbesked

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. När det påbörjas är ofta 
beslut som rör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom 
markanvändning i enlighet med kommunens översiktsplan. Det finns 
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under samråd och 
granskning. Störst utrymme att justera ett förslag finns mellan sam-
råd och granskning. Efter granskning kan i allmänhet endast mindre 
justeringar göras.

Planbesked och planstart

Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen                   
2014-10-14 (KS § 171). Beslut om planstart fattades av kommunstyrel-
sen 2020-09-29 (KS § 205/20).  
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Preliminär tidplan 

För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:

Samråd               2:a- 4:e kvartalet 2022 
Granskning        1:a- 2:a kvartalet 2023 
Antagande          3:e- 4:e kvartalet 2023 
Laga kraft           1:a- 2:a kvartalet 2024

Planhandlingar 

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen 
hör planbeskrivning med gestaltningsprinciper och genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförsla-
gets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som planen 
har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att planbeskrivning-
en ska vara vägledande vid tolkningen av förslag och plankarta. 

För gestaltningsprinciper och genomförandebeskrivning gäller på 
motsvarande sätt att dessa avsnitt inte har någon egen rättsverkan, 
men de är likaså viktiga vid uttolkningen av planens syfte.

Samrådshandlingar består av:
• Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning

• Planbeskrivning, inklusive gestalningsprinciper och 
genomförandebeskrivning (denna handling)

Övriga handlingar:
• Behovsbedömning, Öckerö kommun, Länsstyrelsen i Västra 

Götaland 2020-11-11

• Fastighetsförteckning (bifogas ej)

• Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)

• Granskningsutlåtande (upprättas efter granskning)
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Utredningar:
• Trafikutredning för Gamla Minnessten, Atkins AB 2021-12-07

• Geoteknisk, bergsteknisk och markmiljöutredning Kv. Gamla 
Minnessten, Atkins AB 2021-11-09

• Naturvärdesinventering (NVI) och trädbedömning, Calluna via 
Atkins AB 2021-05-20

Tidigare ställningstaganden 

Nationella

Riksintresse
Planförslaget bedöms inte påverka något riksintresse. 

Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hus-
hållning med mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 
4 § Miljöbalken. Riksintresset berör kustområdena och skärgårdarna 
från Brofjorden i Bohuslän till Simpevarp i Kalmarsund. Skyddet 
avser att skydda de natur- och kulturvärden som finns i områdena. 
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätor-
ter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar 
som behövs för totalförsvaret. 
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Regionala och mellankommunala

Åtgärdsvalsstudie för väg 155/ Överenskommelse om färdplan 
för förbättrade hållbara förbindelser Öckerö-Göteborg bortom 
2040

I dagsläget saknar öarna i Öckerö kommun en fast förbindelse 
till fastlandet. Istället trafikerar Trafikverkets vägfärjor öarna via 
Hönöleden, som är vattenvägen mellan Hisingen och Hönö, samt 
Björköleden, vilken är vattenvägen mellan Hisningen och Björkö. 
Båda färjorna angör vid Lilla Varholmens färjeläge, som ansluter mot 
väg 155. Väg 155 är en länsväg som börjar i öster vid Vädermotet, i 
skärningen med Hisingsleden (E6.20) och avslutas i väster på Hönö, i 
korsningen med Hönövägen/Öckerövägen. I takt med att Öckerö och 
Torslanda har växt har trafikflödet på väg 155 har ökat stadigt under 
årens lopp. Ett resultat av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 
155, Hjuviksvägen. För transport till nordöarna och Källö-Knippla 
avgår vägfärjor från Burö. Även dessa färjor körs av Trafikverket. 

Det finns en framtagen ÅVS (åtgärdsvalsstudie) för väg 155, delen 
Torslanda-Öckerö som genomfördes i enlighet med den regionala 
transportinfrastrukturplanen för Västra Götalandsregionen 
(VGR) år 2018-2029. Arbetet med ÅVS:en och den tillhörande 
utredningen påbörjades 2018 och ska avslutas 2022. Trafikverket 
ansvarade för framtagandet av ÅVS:en och följande aktörer deltog i 
arbetet: Västra Götalandsregionen (VGR), Trafikverket region väst, 
Göteborgsregionen (GR), Öckerö kommun och Göteborgs Stad. 
Syftet med ÅVS:en var att finna en långsiktigt hållbar lösning för 
tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med 
fokus på väg 155 mellan Torslanda (Amhult) och Öckerö. I ÅVS:en 
presenterar Trafikverket tre olika utredningsalternativ och av dessa 
är det ett utredningsalternativ (U3) som föreslår en fast förbindelse 
mellan Hisingen och Öckerö. 
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Mot bakgrund av dialogarbetet med de berörda aktörerna i ÅVS:en 
togs det år 2022 fram en gemensam överenskommelse om färdplan 
för väg 155. Denna undertecknades av Öckerö Kommun, Göteborgs 
Stad, Trafikverket och Västra Götalandsregionen samma år. 
Överenskommelse om färdplan för förbättrade hållbara förbindelser 
Öckerö–Göteborg bortom 2040, är både en övergripande strategi 
och en stegvis process för förbättrade hållbara förbindelser 
mellan Öckerö och Göteborg bortom 2040. Sammanfattningsvis 
bygger överenskommelsen på att parterna under den kommande 
tioårsperioden genomför mindre och större åtgärder för att uppnå en 
tydlig och bestående omställning till mer klimatsmarta resvanor, så 
att tillgängligheten och framkomligheten på väg 155 inte försämras 
i jämförelse med dagens nivå. Under tiden behöver parterna också 
skaffa beredskap för att – vid långsiktiga behov bortom 2040 – i 
tid kunna fatta beslut om en långsiktig inriktning för stråket. I 
praktiken innebär detta att beslut om den långsiktiga inriktningen 
behöver kunna fattas senast vid årsskiftet 2032/2033. Den långsiktiga 
inriktningen kan, om det finns framtida behov, till exempel omfatta 
eventuella större kapacitetshöjande åtgärder i befintlig sträckning 
för väg 155, alternativt som tunnel på Hisingen och en eventuell 
fast förbindelse mellan Öckerö och Hisingen. Den långsiktiga 
inriktningen ska enligt överenskommelsen ha ett tydligt fokus på 
ökad konkurrenskraft för kollektivtrafiken och med fördel dra nytta 
av att all kollektivtrafik kan sammanstråla i ett och samma stråk.
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Kommunala  

Översiktsplan
Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö- en inblick i fram-
tiden antagen 2018 anger ny använding bostad för planområdet. 

Bild: Utsnitt från karta "rekommenderad markanvändning" i Öckerö kommuns översiktsplan

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun

Planområde
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Byggnadsplan NORGÅRDSVÄ-
GEN MM 14-ÖCK-2795, som 
vann laga kraft 1971-05-22. 
Planens genomförande har gått 
ut. Enligt planen omfattas norra 
delen av planområdet av all-
mänplats med specificeringen 
parkmark för grönytan och spe-
cificering vägmark för gatustruk-
turerna som omgärdar grönytan. 
Det finns även en mindre yta mot 
närliggande fastighet ÖCKERÖ 
2:207>1 där marken omfattas av 
”område för bostadsändamål” och 
ytan har även prickad mark. 

Byggnadsplan ÖCKERÖ SÖR-
GÅRD 2:632 MFL 14-ÖCK-2912, 
som vann laga kraft 1973-08-
27. Planens genomförande har 
gått ut. Enligt planen omfattas 
södra planområdet av ”område 
för allmänt ändamål”. Här finns 
ytor mot grönytan som utgörs av 
prickad mark. 

Detaljplan 
För området gäller följande detaljplaner/byggnadsplaner:

Bild: Utsnitt från 14-ÖCK-2795

Bild: Utsnitt från 14-ÖCK-2912
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Program och riktlinjer 

Bostadsförsörjningsprogram
Öckerö kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram 
för år 2021-2025. Bostadsförsörjningsprogrammet lägger fast 
inriktningen för hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt. 
I kommunens nya översiktsplan antogs nya tillväxtmål. 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, räknat med 1,8 personer 
i lägenhetshushåll och 2,3 personer per hushåll i villahushåll. 
Bostadsförsörjningen ska inriktas för att så långt som möjligt 
förutse och tillgodose de behov av bostäder som uppkommer genom 
kommunens tillväxtmål och särskilda ansvar för vissa grupper. Enligt 
bostadsförsörjningsprogrammet utgör andelen småhus i nuläget 87 % 
av bostadsbeståndet i kommunen. I första hand ska det därför ske ett 
byggande av flerbostadshus med lägenheter, i ägande-, bostads- och 
hyresrätter i olika prislägen.

Grönstrukturplan  
Öckerö kommun tog år 2019 fram en kommunövergripande 
grönstrukturplan. Grönstrukturplanen har som huvudsyfte att 
säkerställa och utveckla grönområden på rätt ställen med rätt 
egenskaper och kvaliteter för både människans och naturens 
olika behov. Genomförande av grönstrukturplanen består av en 
kartläggning av ekologiska och sociala behov samt naturvärden i 
grönstrukturer inom och i anslutning till kommunens tätbebyggda 
områden.

Kulturmiljöprogram
Öckerö kommun tog år 2012 fram ett kulturmiljöprogram. Program-
mets syfte är att bidra till en förståelse för, ett aktivt förhållningssätt 
till och goda förvaltningsvillkor för den befintliga miljöns kulturmil-
jökvaliteter. Ambitionen är att spegla, bevara, utveckla och stimulera 
kommunens kulturmiljöer.  
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Trafikstrategi, Riktlinje för mobilitet och Trafikprognos

Öckerö kommun tog år 2016 fram en trafikstrategi. Trafikstrategin är 
ett planeringsdokument med helhetssyn, vars grundläggande uppgift 
är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksystemet ska kun-
na utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Centralt i trafikstrategin är hanteringen av sambanden 
mellan markanvändning, bebyggelse, trafiksystemet och människors 
val av transportsätt. Till trafikstrategin hör även en riktlinje om mo-
bilitet framtagen av Öckerö kommun år 2020. 

Dokumentet heter Riktlinje för Mobilitet och handlar framför allt om 
mobility management, en av de tio planerna i trafikprogrammet, men 
ger också ett strategiskt underlag för åtgärdsplanering inom ramen 
för ytterligare tre utvecklingsplaner: gång- och cykelplan, kollek-
tivtrafikplan och parkeringsplan.

Trafikprognos Öckerö kommun, som också togs fram år 2016, 
är ett ytterligare planeringsdokument. Här föreslås konkreta 
åtgärder som ämnar till att ska fler välja 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 ramen för 
denna detaljplan, utan behöver ske på en övergripande nivå. Det 
handlar bland annat om standardhöjningar av busshållplatser, 
utbyggnad av pendelparkeringar och utbyggnad av kontorshotell. 
En förutsättning för att minska bilåkandet och öka användandet 
av kollektivtrafik är att planera i kollektivtrafiknära lägen. Detta 
sammanfattas i trafiktrafikstrategin genom ett underlag som visar på 
tio utvecklingsplaner med fokus på trafik ur olika aspekter.
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Planförslag – Förutsättningar, 
innebörd och konsekvenser   

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har avdelningen för Plan, fastig-
het och samhällsutveckling vid kommunstyrelsens förvaltning gjort 
en lämplighetsprövning enligt 2 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) 
samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (1998:808). Vidare 
har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden 
(1998:896). Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan 
Utblick Öckerö- en inblick i framtiden. 

Att använda marken inom planområdet till det syfte som detaljplanen 
föreslår ger fördelar. Idag består planområdet till största del av 
grusad ruderatmark vilken tidigare varit bebyggd, men idag används 
som parkeringsplats. Att bebygga mark som redan är exploaterad 
innebär att det i mindre utsträckning behöver inverkas på mark som 
aldrig varit bebyggd eller exploaterad. Sådan mark kan besitta både 
naturvärden och ekosystemtjänster som kan behöva bevaras eller 
skyddas. 

Planområdet ligger även centralt på Öckerö nära kommunal service 
(skola, vård och omsorg) och kommersiell service (handel) samt 
kollektivtrafik. Detta innebär att boende i området kan nyttja 
befintligt utbud av service och kollektivtrafik. 
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Bebyggelse och markanvändning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet innehåller idag, förutom en stenmur i fastighetsgräns 
inga byggnadsverk, men omgärdas på tre sidor, åt väst, åt söder och åt 
öster av befintlig bebyggelse. Norrut finns en gång- och cykelväg som 
gränsar till en grönyta. Bebyggelsen består främst av enfamiljshus 
såsom villor i två till tre våningar samt byggnader med samhällsfunk-
tioner. Byggnader med samhällsfunktioner inkluderar lägenhetshus 
tillhörande äldreboendet Solhöjden, strax sydväst om planområdet. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

I planförslaget föreslås att den nordvästra delen av planområdet, som 
är mer flack än resterande mark, bebyggs med ett flerbostadshus. En 
komplementsbyggnad placeras sydöst om flerbostadshuset. Byggnads-
höjden föreslås bli en till två våningar för komplementsbyggnaden 
och tre till fyra våningar för flerbostadshuset om inredd vind byggs. 
Planområdet kommer kunna inhysa uppemot 25 lägenheter. 

Bild: Vy över planområdet och omgivande bebyggelse med grönyta och stenmur i förgrunden
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Landskapsbild 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet är beläget på sydöstra Öckerö i närheten av Norgårds-
vägen, en av de större vägarna på ön. Landskapsbilden inom planom-
rådet domineras av en uppsprucken bergssida i norr, en del av berget 
Skärhamnsås, med en högsta punkt på 15 meter. På bergsidan väster 
och öster om planområdet finns ett flertal enfamiljshus/villor uppför-
da. Framför bergssidan och söderut mot Norgårdsvägen planar mar-
ken inom planområdet ut i en flackare öppen yta, som är avgränsad av 
en lägre stenmur i fastighetsgräns. Muren har en öppning som kantas 
av två högre grindstolpar i sten, mot gatan Skärhamnsås i sydväst. 
Utanför stenmuren går en asfalterad gång- och cykelväg vilken över-
går i en gräsbevuxen parkyta med äldre lekställning, ett volträcke och 
sandlåda. Långsidorna på parkytan flankeras av äldre uppvuxna alm-
träd. Runtom parkytan finns även ett enklare trästaket för att åtskilja 
ytan från gång- och cykelbanan bredvid. När träden bär sina gröna 
bladverk skyms planområdet på avstånd från både norr och söder. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Hur landskapet upplevs inom och runt planområdet kommer att 
påverkas i och med genomförandet av planförslaget. Det öppna och 
nu obebyggda området kommer enligt förslag att förses med ett fler-
familjhus, komplementsbyggnad och parkeringsplatser. Bergssidan 
kommer till stora delar vara intakt men merparten kommer att skym-
mas av den tillkommande bebyggelsen. 

Parkytan kommer att korsas av nya gång- och cykelvägar, som en del 
i den nya föreslagna trafikstrukturen för Norgårdsvägen och Solhöj-
dens busshållplatsläge. För en mer detaljerad beskrivning se avsnitt 
Trafik och transport. Detta medför att parken bryts upp i mindre 
ytor samt att lekställningen, sandlådan, volträcket och trästaketet tas 
bort. Träden kommer att stå kvar på samma plats och på kvarvarande 
grönytor föreslås i i planförslagets gestaltningsprinciper att fler växter 
planteras samt att dessa sköts på ett sätt som tydligare gynnar biolo-
gisk mångfald. Därför kommer upplevelsen av parkytan att förändras 
över tid och bli mer variationsrik. 
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Omgivningspåverkan 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet avgränsas i tre vädersteck, öst, väst och syd av befintlig 
villastruktur med tillhörande kvartersgator. En stor del av planom-
rådet utgörs av berg i dagen genom bergväggen tillhörande Skär-
hamnsås och resterande jämnare yta används som parkeringsyta. I 
norr finns en grönyta med uppvuxna träd på gräsmatta som delvis 
omges av gatorna Norgårdsvägen och Sörgårdsvägen. Norgårdsvägen 
är både den mest trafikerade och den största gatan i området ge-
nom att den förbinder sydöstra Öckerö med nordvästra Öckerö. Det 
finns en utbyggd gång- och cykelbana längsmed Norgårdsvägen förbi 
planområdet. Den nyttjas dels av barn och unga som tar sig till och 
från skola och fritidsaktiviteter samt boende och besökare som bor i 
den nordvästra delen av Öckerö och ska ta sig till Öckerö hamn eller 
vidare mot Hönö. Planområdet ligger även nära flertalet kommunala 
verksamheter.  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Genom att exploatera planområdet och bebygga det med ett flerbo-
stadshus, komplementbyggad och parkering kommer det att bli om-
givningspåverkan i jämförelse med dagens läge. Främst rör det sig om 
omgivningspåverkan som uppstår till följd av att nya bostäder byggs. 
Detta inkluderar bland annat fler trafikrörelser och ökat nyttjande av 
kommunal och kommersiell service. Det kan också uppkomma om-
givningspåverkan som innebär påverkan på befintlig bebyggelse ge-
nom den nya bebyggelsen i planområdet. Här handlar det om skymd 
sikt, skuggpåverkan och insyn. I planförslaget är därför avstånd 
mellan utpekad plats för planerad bebyggelse och grannfastighet satt 
till minst 5 meter för att minimera påverkan på befintlig byggnation.
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Markområden

Mark och topografi

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet utgörs till stora delar av synligt berg och klippforma-
tioner. Markens topografi varierar stort och sluttar från söder till 
norr. I södra delen finns en bergsida tillhörande bergsmassivet Skär-
hamnsås. Här varierar marknivån mellan + 15 meter över havet för de 
högsta partiterna ned till + 9 meter över havet vilket ger en betydan-
de lutning. Nedanför bergssidan, mot stenmuren och de omgivande 
gatorna är marken nästintill plan. Marknivån varierar här mellan + 9 
meter till + 8 meter från väst till öst. Resterande planområde består 
av asflaterade gatusträckor och en grönyta med gräsmatta. I gröny-
tans nordvästra hörn finns en mindre upphöjd del med en mindre 
klippformation. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget kommer att innebära förändringar i terrängen och 
markarbeten kommer att behöva utföras för att bygga ut området. 
Utgångspunkten har varit att möjliggöra en varsam hantering av 
terrängen. Dock kommer viss sprängning eller spräckning av berg 
att behövas i den nordöstra delen för att kunna bygga ut området 
enligt planförslaget och lägga parkeringsplatserna mot marknivå på 
omgivande gata. I planförslaget har mark med utpräglad topografi 
lagts som prickad kvartersmark, då den är olämplig att förse med 
bebyggelse och för att säkerställa att det inte sker ingrepp i miljön 
på dessa platser. I plankartan finns också en planbestämmelse (n4) 
i samma område som reglerar att schaktning och sprängning och 
scahktning inte är tillåten. Den terräng som prioriterats att spara som 
kvartersmark med prickmark är bergsidans södra sida som angränsar 
mot den norra delen av gatan Skärhamnsås. 
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Geotekniska förhållanden

FÖRUTSÄTTNINGAR
Geoteknik och bergsteknik
För planområdet har en geoteknisk, bergsteknisk och 
markmiljöutredning gjorts av Atkins AB (daterad 2021-11-09). En 
sammanfattning redovisas nedan. En mer detaljerad beskrivning 
finns att tillgå i ovannämnda underlag. Ytterligare geotekniska 
och bergstekniska utredningar behöver göras av byggherren för 
att slutligen klarlägga grundläggningsförhållandena på respektive 
fastighet. 

Planområdet består till stor del av berg (paragnejs enligt 
berggrundskarta från myndigheten Sveriges geologiska 
undersökning, SGU). Bergets nivå varierar mellan 0-5 meter under 
markytan. En provtagning av berg har gjorts med skruvprovtagning 
för att göra en petrografisk analys. Ovanpå berget (under jord) i den 
norra delen av planområdet finns lager med olika jordarter. Jordarter 
som förekommer är grusig lerig sand och grusig, sandig och siltig 
lera. Dessutom finns det ovan jordlagren i planområdets norra del 
fyllnadsmassor bestående av sand, grus, tegelrester, fiberduk och 
trädrötter.

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Den föreslagna exploateringen kommer främst att förändra 
marknivåer i den nordöstra samt i den centrala västra delen av 
planområdet. Det gäller främst för anläggandet av kvartersmark 
mot befintliga gators marknivå. Beroende på metod som används vid 
exploateringen av ytan kan schaktning i berg komma att krävas och 
även utfyllnad efter genomförd schaktning. 

Enligt den geotekniska, bergstekniska och markmiljöutredningen 
bedöms totalstabiliteten inom planområdet som tillfredsställande. 
Grundläggning av bostäder bedöms kunna utföras med eller utan 
källare med konventionella grundläggningsmetoder (platta på mark/
grundsulor/pålar). Byggnadskonstruktioner kan grundläggas på 
sand/lera och berg.
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Då leran förväntas vara sättningskänslig ska det i projekteringen 
verifieras att skadliga differenssättningar (ojämna sättningar) eller 
sättningar inte uppkommer vid grundläggning på sand/lera. Detta 
gäller även i fallet när marknivån planeras att bli högre än befintliga 
förhållanden.

Inom södra planområdet kan det även föreligga risk för berg- och 
blocknedfall i samband med bergschakt och sprängning på grund av 
närheten till bergsmassivet Skärhamnsås. Under rubriken Hälsa och 
Säkerhet i planbeskrivningen samt i den geotekniska, bergstekniska 
och markmiljöutredningen beskrivs de geotekniska och bergstekniska 
förhållandena samt rekommenderade åtgärder och begränsningar.

Naturmiljö 

Natur och rekreation 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet är inte utpekat i Öckerö kommuns naturvårdsprogram 
(2014) men har inventerats i samband med framtagandet av kommu-
nens grönstrukturplan år 2019. Inventeringen visar på att det finns 
ett till två värden som är kopplade till fem av de åtta kategorier som 
grönstrukturplanen grundar sig i. Dessa värden finns inom gröny-
tan i planområdets norra del. Grönytan består av ett område (cirka 
886 kvm stort) med gräsmatta där det finns elva äldre exemplar av 
skogsalm (ulmus glabra) som tidvis hamlats, eller vid något tillfälle 
fått tillbakaskurna kronor. Då ytan ligger mitt emellan tre gator och 
är relativt öppen används den inte ofta som en rekreativ parkyta, utan 
mer som en yta att passera igenom för att nå någon målpunkt. Här 
finns även ett mindre buskage samt en försummad parkbänk, sand-
låda och lekställning som tillhört Minnesstensskolan när ytan var en 
del av skolgården. Almarna står på rad i utkanten av gräsytan mot de 
omgivande vägarna. Fem stycken står efter varandra mot Norgårds-
vägen och resterande står mot den asfalterade gång- och cykelvägen 
på motsatt sida. I grönstrukturplanen är ytan utpekad som ”park med 
gräsmattor” med naturtypen ”artificiell, konstruerad miljö”. Den sam-
lade bedömningen är att naturvärdena ses som låga på platsen. 
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Det har tagits fram en naturvärdesinventering (NVI) och trädbedöm-
ning för planområdet av Calluna AB (daterad 2021-05-20). Natur-
värdesinventeringen visade att de äldre skogsalmarna klassas som 
naturvärdesobjekt. Trädbedömningen visade att almarna i allmänhet 
är i dåligt skick och några individer bör hållas under uppsikt då röta 
har spridit sig i stammen. Denna röta kan medföra strukturella för-
svagningar som gör att hela eller delar av trädet bryts vid kraftig vind. 
Tidigare har marken runt träden höjts och trädstammarna har för-
setts med betongringar för att undvika uppfyllnad mot stam. Flera av 
träden har nu vuxit in i, eller fast i betongringarna vilket har orsakat 
ytterligare skada. Skador har även uppkommit genom felaktig beskär-
ning och påkörningsskador av gräsklippare. 

Under bedömningen identifierades två träd som särskilt skyddsvärda 
träd enligt kriteriet grova hålträd. Grova, gamla eller ihåliga träd har 
en mycket stor betydelse som livsmiljö för olika djur- och växtarter 
och ökar den biologiska mångfalden. Det norra trädet längs med Nor-
gårdsvägen har en omfattande stamskada efter att en gren kapats och 
röta har letat sig in i gren och stam. Det södra trädet längs stenmuren 
har utvecklad inre röta och minst tre bohål omkring 5–10 cm i diame-
ter.

Bild: Vy över grönytan från Norgårdsvägen åt väster
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Dessa två träd ingår i biotopskyddet enligt ovan, men omfattas därut-
över av samråd enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken. Eftersom almarna står 
på rad defineras de som två enkelsidiga alléer. Alléer med lövträd är 
biotopskyddade enligt Miljöbalken och dispens från biotopskyddet 
behöver sökas om förändringar ska ske som kan påverka träden eller 
deras livsmiljö. 

Runt om och i närheten av planområdet finns andra ytor och platser 
som används för rekreation. Den närmaste är närparken Örtagården 
som ligger cirka 30 meter sydväst om planområdet. Här finns en min-
dre perennträdgård och sittplatser. Inom 300 meter åt nordväst finns 
kommundelsparken Öckerö parken. Parken omges av uppvuxna träd 
och innehåller klippta gräsmattor, en mindre lekplats och sittyor. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

I planförslaget föreslås det att grönytan med almarna består men 
att nya gång- och cykelvägar anläggs på området. Detta innebär att 
grönytan delas upp i flera mindre ytor. Eftersom almarna är bio-
topskyddade har det skickats in en begäran om dispens från bio-
topskyddet för att få utföra markändringar som kan påverka träden 
till Länsstyrelsen i Västra Götaland. Länsstyrelsen godkände dispen-
sen den 2021-11-08 .

På grund av almarnas naturvärde finns det en egenskapsbestämmelse 
för allmän plats som beaktar att träd endast får fällas om det är sjukt 
eller utgör en säkerhetsrisk. I detaljplanens gestaltningsprinciper 
finns ett avsnitt om hur grönytan kan utvecklas i och med detaljpla-
nens genomförande. 

Bild: Placering av träden inom grönytan, från naturvärdesinventering (NVI) 
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Friytor för lek och utevistelse

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet innehåller idag berg i dagen samt planare ytor med grus, 
vilka används som parkeringsplats och är allmänt tillgängligt. I dags-
läget finns det inga tecken på att planområdet används för vistelse i 
lek- eller rekreationssyfte. Grönytan inom planområdet har tidiga-
re använts som en del av skolgården till Minnesstensskolan och en 
sandlåda samt en lekställning finns fortfarande kvar. Dessa är i dåligt 
skick. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Grönytan planläggs som allmän plats parkmark. Allmänheten kom-
mer fortsatt ha tillgång till grönytan i samma utsträckning som idag, 
dock kommer den större delen av planområdet att planläggas som 
kvartersmark för bostäder. Inom denna mark avsätts friyta för lek- 
och utevistelse runt flerbostadshuset, men meningen är att ytan ska 
användas av boende och deras besökare. 

Kulturmiljö

FÖRUTSÄTTNINGAR

Inom och intill planområdet finns idag strukturer och byggnadsverk 
som kan räknas till kulturmiljö. Med detta nämnt faller inte alla inom 
skydd för kulturmiljövärden eller omfattas av kommunens kultur-
miljöprogram. Dessa berättar istället om området och närområdets 
historia och utveckling. 

En av dessa är stenmuren som går i fastighetsgräns till fastighet 
Öckerö 2:799. Stenmuren, som är murad med natursten fogad med 
betong, tillhörde Minnesstensskolan och avskiljde utemiljön från 
gång- och cykelvägen samt gatan Skärhamnsås strax intill. Stenmuren 
bär enligt byggnadsantikvarie på Bohusläns museum på visst kultur-
historiskt värde eftersom den är historisk rest visar på platsens tidiga-
re funktion. 
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Ett annat byggnadsverk som berättar om områdets och även om 
Öckerös historia är en minnessten som även gett namn åt den nume-
ra rivna skolan. Minnesstenen restes år 1943 och placerades centralt 
inom grönytan. Den flyttades dock från grönytan i början av 2000-ta-
let till en plats nära Öckerö gamla kyrka, ungefär 500 meter sydväst 
om planområdet. Minnesstenen är ett monument över fiskare som 
förlist ute till havs under 1900-talets början. I granitblocket som utgör 
minnesstenen finns namnen på fiskarna inhuggna på stenens baksida. 
Minnesstenen ingår i Riksantikvarietsämbetets register som övrig 
kulturhistorisk lämning. 

Bild: Fotografi som visar Minnesstensskolan med stenmuren och grönytan i förgrunden

Bilder: Lantmäteriets flygfoto över planområdet från år 1971 där det är utmarkerat var 
minnesstenen tidigare stod samt bild på minnesstenen till höger. 

© Lantmäteriet
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En befintlig struktur som dock är utpekad i kommunens kulturmil-
jöprogram 2012, är gatan Sörgårdsvägen strax nordväst om planom-
rådet. Sörgårdsvägen är kategoriserad som en vägsträcka vilken ska 
bevaras och underhållas så att dess karaktär inte förvanskas. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

I planförslaget föreslås att delar av stenmuren i det nordöstra hör-
net tas bort för att skapa en mer tillgänglig och trafiksäker infart 
till parkeringen inom planområdet. Dessutom föreslås att det görs 
en separat öppning mot gång- och cykelbanan för att enkelt ta sig ut 
mot grönytan till fots eller med cykel från flerbostadshuset utan att 
behöva ta vägen över parkeringen. Resterande delar av stenmuren 
kommer skyddas av en planbestämmelse om bevarande. Grönytan 
föreslås i planförslaget fortsatt vara allmän plats park, men genom att 
en ny trafikstruktur byggs ut i samband med ett nytt hållplatsläge på 
Norgårdsvägen invid grönytan kommer placeringen av gång- och cy-
kelvägar att ändras. Gång- och cykelvägarna föreslås i vissa fall dras 
igenom grönytan, vilket ändrar dess karaktär och minskar relationen 
till platsens utsprungliga användning och utssende. 

Bild: Kartbild som visar vilka gatusträckor runt planområdet som är utpekade i kommunens 
kulturmiljöprogram

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun, © Riksantikvarieämbetet

Öckerö kommun

Skala 1:1000
Datum 2022-05-13
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Lämningar representerade som yta
Lämningar
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Planförslaget inverkar inte på gatan Sörgårdsvägen då denna går 
utanför planområdet. 

Sociala aspekter

Barnperspektivet

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innebär att ytor som tidigare utgjort allmän plats och 
kunnat nyttjas för rekreation av barn och unga i närområdet exploate-
ras. Samtidigt finns det inga tecken på att ytorna i dagsläget används 
av barn och unga för lek eller vistelse. Det finns fortsatt möjlighet för 
barn och unga att vistas på grönytan tillhörande planområdet. Vi-
dare kommer grönytan förändras i och med en ny trafikstruktur för 
gång- och cykel. Den nya trafikstrukturen har ett fokus på att gynna 
gående och cyklister och kommer att förbättra trafiksäkerheten runt 
planområdet, vilket i sin tur är positivt för barnperspektivet då barn 
och unga enklare kan på egen hand ta till och från skola eller olika 
fritidsaktiviteter. Sammantaget bedöms inte barnperspektivet påver-
kas negativt.

Jämställdhet och mångfald

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget innebär fler bostäder för människor med olika behov. 
Närheten till kommunal och kommersiell service, kollektivtrafik, 
rekreationsmöjligheter skapar goda förutsättningar för ett jämställt 
vardagsliv. Planeringen ska allmänt sett bidra till jämställda villkor 
mellan män och kvinnor. Tillskottet av flerbostadshus i ett område 
som främst kännetecknas av villabebyggelse öppnar upp möjligheten 
för ett bredare bostadsutbud. Detta ger i sin tur bättre förutsättningar 
för unga och personer med begränsade ekonomiska möjligheter att 
bo kvar i eller flytta till kommunen, vilket bedöms vara positivt ur ett 
demografiskt och mångfaldsperspektiv. 
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Tillgänglighet och trygghet
Hur beaktas tillgänglighet och trygghet i planförslaget?

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och 
att människor i alla åldrar ska göras delaktiga i samhällslivet är 
av stor vikt att beakta vid nybyggnation. Lagkraven i Boverkets 
förskrifter och allmänna råd ”Tillgänglighet på allmänna platser, 
ALM 2” tillämpas integrerat i utformningen där ramper, trappor, 
räcken, kontrastmarkeringar med mera inordnas gestaltningen. 
Föreskrifterna och de allmänna råden i ALM 2 paragraf 6-16 gäller 
om det med hänsyn till terräng och förhållande i övrigt inte är 
orimligt.

All bebyggelse ska följa gällande tillgänglighetskrav enligt 
Boverkets byggregler BBR. I planförslaget ingår att parkering 
för rörelsehindrade kan ordnas inom kvartersmark. Avstånd till 
avfallshantering är högst 50 meter från entré.

Service

FÖRUTSÄTTNINGAR

Cirka 300 meter sydöst om planområdet finns Öckerö hamn med 
kiosk, butiker och restaurang. Här planeras för Öckerö nya centrum 
med bostäder och utökad kommersiell service. På motsatt sida av 
Hönövägen-Hälsövägen längsmed Norgårdsvägen finns vårdcentral 
med barnavårdscentralen, apotek och folktandvårdens lokaler. När-
maste livsmedelsbutik ligger cirka 650 meter norr om planområdet.

Det är också nära till annan kommunal service. Solhöjdens 
äldreboende ligger 150 meter nordväst om planområdet. 
Brattebergsskolan (årskurs 1-9) och Brattebergs förskola ligger 
350 meter norr om planområdet. En privat förskola ligger 250 
meter nordväst om planormådet. Familjecentralen Navet som delar 
byggnadskomplex med Öckerö bibliotek ligger inom 200 meter från 
planområdet.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Inom planområdet möjliggörs inga nya ytor för service. Befintlig 
service kan användas av framtida boende i området. 

Trafik och transporter 

Väg 155 

FÖRUTSÄTTNINGAR

All trafik från Öckerö mot Göteborg och fastlandet går på väg 155, 
via färja som körs av Trafikverket mellan Hönö Pinan och Lilla 
Varholmen (Hönöleden). Väg 155 är hårt belastad, framförallt i 
högtrafik. All ny bebyggelse som planeras inom kommunen och 
inom de delar av Göteborgs stad som ligger runt väg 155 riskerar 
att ytterligare bidra till att försämra trafiksituationen i högtrafik. 
En trafikutredning med fokus på trafikalstring har tagits fram 
för planen i syfte att belysa hur planförslaget påverkar väg 155 
och trafikflöden på berörda vägar i anslutning till planområdet. 
Utredningen visar även hur planförslaget kan bidra till att uppnå 
kommunens trafikstrategi och ger förslag till åtgärder för att 
begränsa trafikalstringen från planområdet. I nuläget reser cirka 
500 fordon per timme i högtrafik till och från Hönö i den mest 
belastade riktningen. Hönöleden är enligt Trafikverket, Sveriges 
mest trafikerade färjeled. Trafikalstring och trafikflöden påverkas 
av kapaciteten på färjorna mellan Lilla Varholmen och Hönö 
(Hönölinjen) respektive Björkö (Björkölinjen). På eftermiddagarna 
blir köerna på väg 155 såpass långa att det påverkar trafik från Hjuvik 
till Hästevik i Göteborgs stad. Det finns exempel på åtgärder i den 
gemensamma överenskommelsen om färdplan för väg 155 om hur 
trafiksituationen skulle kunna förbättras, på både kort och lång sikt. 

I oktober 2021 bestämdes det att körfälten på de fyra färjor som 
trafikerar Hönöleden skulle göras om från fem till fyra bredare 
körfält. Nya, bredare bilmodeller har lett till att Trafikverkets 
Färjerederi sett det som nödvändigt att se över filbredden i syfte att 
kunna säkerställa tillgänglighet ombord och säkra utrymningsvägar. 
De bredare bilarna gör det svårt att få plats att gå ur bilarna om en 
olycka skulle ske. 
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Detta kan påverka köbildningen på väg 155 ytterligare, men då arbetet 
med att ändra körfältens bredd först beräknas vara klart i april 2022 
är det svårt att nu veta hur påverkan kommer bli på längre sikt. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

I planförslaget möjliggörs det för nya bostäder vilket kommer 
innebära fler trafikrörelser. I trafikutredningen framtagen 
till detaljplanen av Atkins AB (daterad 2021-12-07) föreslås 
mobilitetsåtgärder för att minska detaljplanens påverkan på väg 155. 

Mobilitetsåtgärderna är bland annat lägre p-tal i jämförelse med 
parkeringstal för flerbostadshus från Kommunens parkeringsnorm 
(i planförslaget anges 0,7 parkeringsplatser/lägenhet och i 
parkeringsnormen anges 1,2 parkeringsplatser/lägenhet). Detta 
lägre p-tal gör att trafikalstringen av biltrafik från planområdet till 
väg 155 kan minska från 22 ÅDT (årsdygnstrafik) till 19 ÅDT för 30 
bostäder och från 15 ÅDT till 12 ÅDT för motsvarande 20 bostäder. 
Beräkningen från utredningen visar vidare att påverkan på väg 
155 endast blir marginell. Sammantaget bedöms de tillkommande 
trafikrörelserna kunna inrymmas inom befintligt vägnät. Det totala 
tillskottet av biltrafik från Gamla Minnessten till väg 155 beräknas 
vara 4 ÅDT (årsdygnstrafik). 

Ytterligare mobilitetsåtgärder som föreslås i trafikutredningen för 
att uppmuntra användandet av hållbara färdmedel är till exempel 
att skapa goda möjligheter för säker cykelparkering, inklusive platser 
med extra utrymme för exempelvis lådcyklar. Det föreslås även 
att begränsa antalet personliga parkeringsplatser och samutnyttja 
bilparkering med verksamhet eller arbetsplatser i närheten 
av planområdet, för att uppnå ett mer effektivt utnyttjande av 
parkeringsytorna. 
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Biltrafik

FÖRUTSÄTTNINGAR

Runt och intill planområdet finns flera gator och vägar där biltra-
fik är tillåten. Den största vägen och mest trafikerade utav dessa är 
Norgårdsvägen, som går precis norr om planområdet. Resterande 
gator kan karaktäriseras som kvartersgator som är smala och på vissa 
ställen enkelriktade. För att möjliggöra för möten brukar gatorna 
vara bredare på en mindre yta, som kan användas som mötesplats 
eller vändzon. Gatan Skärhamsås intill planområdets östra sida är 
ett exempel på gatutypen. Från Nordgårdsvägen går det att nå gatan 
Skärhamnsås varifrån det går att köra in på planområdet som idag 
används som parkering. För att köra in på parkeringen behöver man 
passera igenom öppningen i stenmuren i planområdets nordöstra 
hörn. Det finns även en gång- och cykelbana mellan Norgårdsvägen 
och Skärhamnsås som behöver korsas för att nå parkeringen. Norg-
årdsvägen korsas strax efter grönytan av gatan Sörgårdsvägen. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Bostäderna inom planförslaget beräknas enligt Trafikverkets trafikal-
stringsverktyg alstra mellan 12 och 22 fordon per årligt vardagsdygn 
(ÅVDT). Det exakta antalet resor beror på parkeringstal i kombination 
med hur många bostäder som byggs. Som högst ger detta en ökning 
på cirka 0,5 % fordon (22/4000) på den närmsta vägen Norgårdsvä-
gen. Det bedöms vara en försumbar ökning av trafik på närliggande 
vägnät och korsningar och planförslaget kommer därför inte påverka 
biltrafiken i större omfattning. I trafikutredningen som togs fram av 
Atkins AB (daterad 2021-12-07) presenteras hur infarten och utfarten 
till planområdet kan ändras för att öka både trafiksäkerheten och till-
gängligheten. Det handlar om att bredda öppningen i stenmuren och 
ta bort delar av stenmuren i planområdets nordöstra hörn och en bit 
längsmed gatan Skärhamnsås. 
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Gång- och cykeltrafik

FÖRUTSÄTTNINGAR

För att idag nå planområdet och dess närområde till fots eller med cy-
kel samt moped går det att ta gång- och cykelbanan som går parallellt 
med Norgårdsvägen på dess södra sida. Precis vid den östra spetsen 
av grönytan börjar en asfalterad vägsträcka, som inte är markerad 
som gång- och cykelbana. Denna sträcka går längsmed grönytan upp 
mot Sörgårdsvägen och används som en gång- och cykelbana. Det 
finns även avspärrning i trä uppsatt mot Sörgårdsvägen för att förhin-
dra att vägsträckan används av fordon. 

Denna gång- och cykelbana ansluter mot gång- och cykelbanan längs-
med Hönövägen och Hälsövägen och fortsätter sedan norrut framtill 
Västervägen. Här tar gång- och cykelbanan slut och cykling sker i 
körbanan samtidigt som gångtrafikanter använder trottoaren. 

Fotgängare och cyklister kan även ta sig till planområdet via Skolvä-
gen nordöst om Norgårdsvägen. 

Bild : Föreslagen trafikstruktur för planområdet inklusive hur gång- och cykelbana kan gå 
igenom grönytan, från trafikutredning för Gamla Minnessten av Atkins AB 
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget kommer inte att påverka den nuvarande sträckningen 
av gång- och cykelbanan förbi planområdet. Däremot finns det ett 
förslag om att lägga om gång- och cykelbanan från att ligga parallellt 
med Norgårdsvägen till att istället gå igenom grönytan. Grönytan är i 
detaljplanen planlagd som park, vilket innebär att det går att anlägga 
gång- och cykelbana på ytan. Detta är för att marken där gång- och 
cykelbanan går idag ska tas i anspråk för ett nytt hållplatsläge. För att 
göra trafiksituationen runt grönytan och Norgårdsvägen mer trafik-
säker för gående och cyklister förelås att gång- och cykelvägarna dras 
igenom parkytan.  

Kollektivtrafik

FÖRUTSÄTTNINGAR

Närmaste hållplats för kollekivtrafik är Solhöjden som finns inom 50 
meter norrut från planområdet. Denna hållplats trafikeras av buss, 
linje 1, mellan Burö färjeläge och Hönö färjeläge med turer varje halv-
timme. Ungefär 250 meter sydöst om planområdet finns ytterligare en 
hållplats för kollektivtrafik på Hälsövägen, Öckerö Hamn. Hållplat-
sen trafikeras av buss, linje 290, mellan Burö färjeläge och Göteborg. 
Turerna för linjen är var tioende minut i rusningstid och sedan varje 
halvtimme till kl 18:30. Sydöst 500 meter fågelvägen från planområ-
det finns det ytterligare ett hållplatsläge för buss 290 och här ligger 
också Öckerö färjeläge. Personfärja, linje 296, går här mellan Öckerö- 
Kalvsund- Björkö- Grötö. 

Det pågår arbete med att upprätta ett nytt hållplatsläge invid den söd-
ra kanten av grönytan och en på andra sidan av Norgårdsvägen. Detta 
hållplatsläge ska ersätta hållplatsen Öckerö hamn C, invid Öckerös 
vårdcentral. Som arbetet ser ut ska den nya hållplatsen vara klar i 
november-december 2022. Avståndet mellan det tilltänkta busshåll-
platsläget och planområdet blir ungefär 30 meter. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Enligt planförslaget kan befintliga och tillkommande hållplatser för 
kollektivtrafik användas av framtida boende i området. 
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Parkering 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Idag används den plana grusade ytan i norra planområdet innanför 
stenmuren som en allmän kommunal parkering med möjlighet att 
parkera i upp till 12h. Det får plats mellan 14-15 bilar här. Det finns 
även parkering i form av två platser för besöksparkering strax norr 
om planområdet. Annars sker parkering med fordon inne på respek-
tive fastighet. Det finns idag inga utmarkerade parkeringsplatser för 
cykel eller cykelställ.  

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

I planförslaget planeras det för parkering som ska användas av bo-
ende samt besökare. Med tanke på den geografiska närheten till 
både service och kollektivtrafik finns det goda förutsättningar för 
ett parkeringstal som är lägre än det som anges i kommunens parke-
ringsnorm. I kommunens parkeringsnorm gäller parkeringstalet 1,2 
parkeringsplatser per lägenhet, vilket inkluderar besöksparkering. 
Enligt framtagen trafikutredning bedöms ett parkeringstal på 0,7 
parkeringsplatser per lägenhet inklusive besöksparkering som rimligt 
att tillåta. Detta är under förutsättning att mobilitetsåtgärder införs 
och genomförs för att minska privat bilinnehav och uppmuntra till 
användningen av hållbara transportmedel. Ett parkeringstal på 0,7 
parkeringsplatser ger som mest 20 parkeringsplatser inom planområ-
det fördelat på 30 lägenheter. Utav dessa ska minst en parkeringsplats 
för rörelsehindrade finnas och den ska ligga inom 25 meter från entré 
till bostaden. 

Enligt tidigare nämnda trafikutredning bedöms även att ett cykel-
parkeringstal på 2,5 cykelparkeringsplatser per lägenhet som rimligt 
att tillåta inom planområdet. Detta motsvarar att samtliga boende 
har möjlighet att ha en cykel, samt ytterligare platser för besökande. 
Totalt blir det 50–75 cykelparkeringsplatser beroende på antal lägen-
heter, dessa beräknas totalt behöva en yta på 172,5 m2. 
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Gestaltningsprinciper 

Utformning och gestaltning är frågor som bedömts ha stor vikt i 
detaljplanen på grund av planområdets läge på Öckerö. I plankartan 
finns specifika utformningsbestämmelser som berör allmän plats och 
kvartersmark. Utformningsbestämmelserna syftar till att säkra en 
viss karaktär på bebyggelsen och dess direkta omgivning i planom-
rådet. Avsikten med utformningsbestämmelserna är också att den 
tillkommande bebyggelsen i till exempel höjd, placering och takut-
formning ska samspela med omgivningen. 

Förutom utformningsbestämmelserna har under planarbetet tagits 
fram gestaltningsprinciper för detaljplanen. Gestaltningsprinciperna 
är inte juridiskt bindande men ska fungera som en vägledning för 
tolkning och bygglovsprövning. Gestaltningsprinciperna bygger vida-
re på utformningsbestämmelserna och är uppdelade på tre områden. 

Dessa är generella gestaltningprinciper som föreslås gälla för hela 
planområdet, sedan finns gestaltningsprinciper för allmän plats och 
slutligen gestaltningsprinciper för kvartersmark. Tillsammans med-
verkar gestaltningsprinciperna till att ange en önskad riktning för 
gestaltning och utformning av hela planområdet, i olika detaljerings-
grad och med olika funktioner. 
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Gestaltningsprincipernas 
interna hierarki

Karta med var de olika principerna gäller i 
illustrationsplanen
Karta med var de olika principerna gäller i 
illustrationsplanen

Gamla Minnessten-illustrationsplan

Allmän plats gestaltningsprinciper 

Kvartersmark gestaltningsprinciper

Generella gestaltningsprinciper 

Fickpark

Hållplats Solhöjden

Bostadsgård

Buffertzon

Komplementbyggnad
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Syfte och mål

Syftet med gestaltningsprinciperna är att de ska vara vägledande 
vid utformning av allmän platsmark och ge tydliga riktlinjer för 
kvartersmarkens utformning. Principerna ska bidra till att sätta 
ramar för nyexploatering och upprustning av befintliga platser inom 
området.

Målet är att gestaltningsprinciperna ska bidra till ett omsorgsfullt 
utformat bostadsområde där funktion och form samspelar. 
Gestaltningen ska också bidra till att koppla samman det nya 
bostadsområdet med den befintliga omgivningen. Utgångspunkten är 
att skapa en miljö som är attraktiv och välkomnande för boende och 
för de som rör sig i närområdet. 

Generella gestaltningsprinciper (1)

Dessa gestaltningsprinciper gäller för hela planområdet. Gestaltnings-
principer gäller för tre teman: tillgänglighet, trygghet och dagvatten. 

Tillgänglighet

Utemiljön ska vara tillgängliga för så många som möjligt och 
tillgängligheten ska därför alltid beaktas vid utformning av allmän 
platsmark och kvartersmark. Projektering av utemiljön ska följa 
krav satta i BBR och de råd som anges i ALM samt HIN (Boverkets 
föreskrifter och allmänna råd om avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser).

Trygghet

Utemiljön ska vara utformade på ett sådant sätt att man tagit i 
beaktande att fokusera på trygghetsskapande aspekter. Ett skyddat 
rum kännetecknas av att platsen har en stark identitet, goda 
möjligheter för aktiviteter och mötesplatser, god social kontroll, god 
överblickbarhet och orienterbarhet och till sist den övergripande 
faktorn som är god skötsel och förvaltning. 
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Upplevelsen av trygghet kan också påverkas av konkreta åtgärder 
som: 

God belysning

I Sverige är det inte bara mörkt under kvällar och nätter, utan även 
under hösten till tidig vår. Detta gör att det finns ett stort behov av att 
lysa upp platserna runt oss för att kunna orientera oss. God belysning 
handlar inte bara om rätt ljusmängd utan även om hur en miljö är 
upplyst. Alltför likriktad och enformig belysning medför platta och 
svårorienterade miljöer. Övergången mellan ljus och mörker bör ske 
gradvis eftersom skuggverkan och mörkare partier spelar en viktig 
roll i hur miljöerna upplevs. Placeringen av armaturer och ljusets 
riktning är också viktiga faktorer för att uppnå goda ljuskvaliteter.

Ljussättningen i Gamla Minnessten ska vara varierad och med 
en god samverkan mellan olika ljuskällor. Det är även viktigt 
att kvartersmarkens belysning harmonierar med den allmänna 
platsmarkens för att uppnå en god helhet. Belysningen ska riktas åt 
rätt håll och vara bländfri. Indirekt och reflekterande ljus kan med 
fördel användas för att modellera ljuset och minska bländningsrisken. 
Korrekt utformad belysning med rätt färg, lumens och placering 
blandat med takutformningar av ljus skapar en så kallad 
vardagsrumseffekt, vilken upplevs som trygg. 

Orienterbarhet och god överblickbarhet

Det är viktigt med god sikt för att kunna orientera sig i ett område och 
enkelt kunna förflytta sig om en fara skulle uppstå. Det underlättas 
av tydliga indelningar av stråk med siktlinjer som huvudvägar och 
alternativa vägar. Kanteffekter ger skydd bakom ryggen och ökar 
förutsägbarheten, likaså om bottenvåningar på byggnader byggs med 
glasfönster eller kompletteras med speglar så att det går att se runt 
hörnet.
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God skötsel och förvaltning                                                                      

Organiserat förvaltningsansvar är viktigt, för att ett område som 
uppfattas som underhållet kan ge signaler till gärningspersoner att 
det inte är en bra plats att begå brott på. I det är även underhåll av 
buskage inräknat då dessa kan vara är potentiella gömställen för 
gärningspersoner. 

Dagvatten

Dagvatten kommer behöva hanteras inom planen och det finns många 
olika lösningar för att hantera dagvatten, med mer eller mindre tek-
niska anläggningar involverade. Det kommer att tas fram en VA- och 
dagvattenutredning innan granskning. Beroende på vilka dagvatten-
lösningar som är lämpliga kan det finnas ett mindre eller större behov 
av gestaltning.

Allmän plats gestaltningsprinciper (2)

Inom Gamla Minnessten finns följande allmänna platser där gestalt-
ningsprinciperna ska tillämpas. 

Gatumiljöer (gång- och cykelväg)

Gång- och cykelvägar bör också utformas så att de bildar tydliga 
stråk för att lätt kunna orientera sig. Cykeltrafik ska ske på separata 
cykelbanor i möjligaste mån. Gång- och cykelvägar bör vara 
upphöjd från gata som trottoar med tydliga överfarter där gång- och 
cykelvägen korsar gata. Vid gestaltningen av kollektivtrafikhållplatser 
bör dessa utformas i enlighet med VGU, Vägar och gators utformning 
och i samråd med Västrafik och enheten för Trafik och fritid. 

Bilder: Inspirations/referensbilder för gestaltning av gata med dagvattenhantering och gång- och 
cykelväg igenom parkyta

Bildkälla: https://pxhere.com/en/photo/1097163
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Parkmiljö- Minnesstens fickpark

Mellan Norgårdsvägen och planområdet finns idag en mindre gräsbe-
vuxen yta som avgränsas mot gatorna i väst och öst. Elva uppvuxna 
och hamlade träd av arten skogsalm finns inom ytan. Träden står på 
två rader, en rad längsmed Norgårdsvägen och den andra längsmed 
en asfalterad yta mellan gräsytan och planområdet. Placeringen gör 
att träden kategoriseras som alléträd och är därför biotopskyddade. 
Då ytan är öppen och trafiken är måttlig till påtaglig används gröny-
tan inte för vistelse, utan främst för att passera runt eller igenom den. 

Avsikten är att parken ska rustas upp genom skötsel och nyplantering, 
men fortsatt ha användning som en plats att passera igenom snarare 
än vistas längre perioder vid. Nya busshållplatser planeras längsmed 
Norgårdsvägen i utkanten av parkens östra sida. I samband med 
dessa busshållplatser görs trafikstrukturen för gång- och cykel om och 
passage kommer ske igenom parken, istället för idag med kombinerad 
gång- och cykelväg längsmed parkens nordöstra sida. 

De mindre grönytorna som uppkommer genom att gång- och cykelvä-
gen korsar parken föreslås utvecklas till ytor som kan hantera dag-
vatten, bevara och öka biologisk mångfald samt fungera som buller-
reducerande åtgärder för ljud från Norgårdsvägen. Parkmiljön ska 
också fungera som en grön passage och bör gestaltas med hänsyn till 
trafiksäkerhet och möten mellan de olika trafikslagen, med en trivsam 
och trygg miljö.

Bilder: Grönytan idag 
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Gestaltningen ska ta hänsyn till de befintliga träden och inte försäm-
ra trädens livsmiljö eller innebära andra åtgärder som kan ge skador 
eller påverkan på träden. Gång- och cykelvägarna igenom fickparken 
föreslås beläggas med asfalt och kantas av genomsläppliga plattor 
(armerat gräs). Plattorna bildar en gränszon mellan trafikanten och 
grönytan. De partier där det idag är gräsmatta kan utvecklas till att 
bli urbana ängar med inslag av tåliga perenner. Det innebär att ytorna 
inte behöver klippas lika ofta och kan hysa fler arter, framförallt 
insekter. Lägre buskar och träd kan planteras mellan de befintliga 
träden för att uppmuntra till att använda de anlagda vägarna och inte 
gå över grönytorna. Dock får dessa buskar och träd inte växa över 0,8 
meter eftersom de då kan blockera siktlinjer igenom parken och för 
olika trafikslag. Ett förslag är att låta vegetationens högsta element 
vara de befintliga träden och sedan successivt trappa ned vegetation 
genom lägre buskar och örtväxtlighet. 

NorgårdsvägenG/C väg

Grönyta Grönyta

Hållplatsläge Solhöjden

Förgård

G/C väg

Stenmur

Bild: Principsektion över föreslagen utveckling, Gamla Minnessten till Norgårdsvägen över Minnesstens fickpark.
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Murar och staket

Idag finns det en befintlig stenmur, en lägre bruksmurad stenmur, 
som går runt tomten där Minnesstensskolan tidigare låg. 

Det finns en öppning i muren i det nordöstra hörnet intill uppfarten 
mot gatan Skärhamnsås från Norgårdsvägen. Muren har inget kul-
turhistoriskt värde som gör den bevarandevärd utifrån Öckerö kom-
muns Kulturmiljöprogram. Dock är den ett arkitektoniskt element 
som kopplar mot platsens historia och omgivning. Dessa aspekter gör 
att den föreslås bevaras. Vissa partier behöver dock tas bort för att 
möjliggöra in- och utfart till parkeringen samt för att skapa en entré 
till Gamla Minnessten från gatan intill fickparken. Förutom detta kan 
muren byggas på med funktioner, som enklare bänkar, cykelställ eller 
planteringar för att ytan ska kunna nyttjas ytterligare. 

Bilder: Inspirations/referensbilder för hur stenmuren skulle kunna användas

Bild: Fotografi på del av stenmuren inom planområdet
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Kvartersmark gestaltningsprinciper (3)

Inom Gamla Minnessten finns följande kvartersmark där gestalt-
ningsprinciperna ska tillämpas:

Gatumiljöer

Berör bland annat vägar till och från husens entréer, till kretslopps-
rum, cykelrum, förråd och parkering. Gångvägar som kommer utgöra 
frekvent använda stråk mellan olika målpunkter av boende (till exem-
pel bostadsentré till kretsloppsrum) bör plattläggas eller stensättas 
med ett beständigt material. Andra stråk eller stigar kan anläggas 
med ett genomsläppligt markmaterial som plattor, hårt packat sten-
mjöl eller armerat gräs. 

Bostadsgård och omgivande prickmark/förgårdsmark

Omgivande prickmark där parkering ej tillåts ska främst ha genom-
släpplig markbeläggning. Tillkommande bostadsgård bör föregås 
av solstudie, studie över väderstreck och över vindpåverkan. Dessa 
studier eller analyser ska avgöra placering av lekmiljö, sittplatser, 
cykelställ och andra funktioner samt val av material och vegetation. 
Gårdsmiljön anpassas då efter befintliga och tillkommande förhållan-
den. Vegetation som planteras inom ytorna ska vara tålig för rådande 
klimat. Bostadsgård bör ha plats för en eller flera sittmöjligheter. 
Lekyta för de yngsta barnen bör finnas på den del av gården där det 
oftast är sol. 

För ytan söder om det planerade flerfamiljshuset föreslås på grund av 
den bergiga topografin att ett platsbyggt trädäck uppförs som kan an-
vändas som gemensam uteplats. Trädäcket gör att bostadsgården blir 
tillgänglig och kan även ansluta mot en träramp som leder till parke-
ringsplatsen, vilket gör det enkelt att ta sig från parkeringsplatsen till 
entréen vid gården. 

Bilder: Inspirations/referensbilder för hur träramp och trädäck skulle kunna se ut och användas

Bildkälla: https://wordpress.org/openverse/ima-
ge/57f78276-1ed4-4289-aeb9-a2a20309c346

Bildkälla: https://wordpress.org/openverse/image/8359ed08-
372d-4a70-9067-56d0d1566090
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Buffertzoner mot grannfastigheter

Mot grannfastighet i västra delen av planområdet kan naturlika 
planteringar göras. Dessa kan vara mer eller mindre täta buskage med 
inslag av mindre träd och markvegetation. 

Komplementbyggnad

Komplementbyggnad får utformas med grönt tak och fasaden kan be-
kläs med klätterväxter. Fasad som har ingång/entré samt utgång bör 
hållas fria från växtlighet. Utformningen bör ha utgångspunkt i den 
funktion som byggnaden ska inhysa. 

Byggnader

Projektering av byggnation ska följa krav satta i BBR gällande dagsljus 
och solljus. Vind- och solstudier kan vid behov utföras samlat inom de 
olika områdena och i en gemensam modell. 

Placering: Bostadsbyggnad placeras enligt principen med en mer 
offentlig gatusida och en privat gårdssida, som på olika vis skapar 
förutsättningar för rekreation, lek och vardagliga möten. Huvudentré 
bör ligga mot gata och avstånd ska vara max 25 meter till tillgänglig-
hetsanpassad parkering. 

Höjd: Bostadsbyggnad föreslås bestå av en huskropp och därför ha en 
nockhöjd. 

Utformning: Bostadsbyggnad föreslås få sadeltak. Sadeltak är den 
vanligast förekommande taktypen i området. Taket får vara belagt 
med ett material som har ett matt uttryck, exempelvis oglaserat tegel, 
plåt eller papp. Undantag från denna utformning medges för solcel-
ler. Sadeltak medför att vatten inte samlas på taket och att belastning 
från snö inte blir lika stor, då denna inte får samma fäste. 

Fasadmaterial: Bottenvåning eller sockelvåning bör ha fasad i tegel, 
natursten eller puts. Fasad ovanför bottenvåning kan vara utförd i ljus 
kulör som är i samklang med miljösammanhanget på Öckerö och för 
det valda fasadmaterialet. Träfasad kan också vara omålad eller oljad.
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Teknisk försörjning

Vatten och avlopp 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Ledningar för vatten och avlopp finns i gatan Skärhamnsås till vilka 
det nya flerbostadshuset kan anslutas. För att självfall till allmän led-
ning ska tillåtas måste färdigt golv vara minst 0,3 meter över markni-
vå i förbindelsepunkt. Närmsta brandpost finns 30 meter från plan-
området innan korsningen mellan Norgårdsvägen och Skärhamnsås. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planområdet kommer att förses med kommunalt vatten. En VA- och 
dagvattenutredning kommer att tas fram innan granskning. Beroende 
på de befintliga ledningarnas kapacitet och ålder kan de behöva bytas 
ut mot större dimensioner för att kunna försörja både grannfastighe-
ter och tillkommande bostäder. 

Reningsverk Pinan

FÖRUTSÄTTNINGAR

Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 (KF § 125) att 
Pinans avloppsreningsverk ska upprustas och byggas ut i två etapper 
till att kunna omhänderta 25 000 personekvivalenter (PE). Fram 
tills att en utbyggnad är upphandlad och klar behöver en bedömning 
göras kring varje enskilt planärende. Ett PM med en bedömning kring 
hur föreslagen exploatering ryms inom kapaciteten för kommunens 
reningsverk kommer att tas fram inför granskning. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planförslaget möjliggör för ett nytt bostadsområde vilket 
kommer innebära en påverkan på reningsverket. Hur stor 
påverkan blir är i nuläget osäkert då det saknas underlag. VA- och 
dagvattenutredningen som tas fram innan granskning kommer att 
visa hur stor den lokala påverkan blir på Pinans avloppsreningsverk. 
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Dagvatten 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Inom planområdet finns idag flera dagvattenbrunnar i form av drä-
neringsbrunnar. Samtliga ligger utmed gatan Skärhamnsås. Dagvat-
tenledningar, dagvattenmagasin eller annan teknisk VA-lösning finns 
inte inom resterande planområde. Dagvatten infilteras istället natur-
ligt igenom den mark som inte är hårdgjord, det vill säga de grusade 
ytorna och grönytans gräsmatta. Bergssidan i norra delen av plan-
området gör att dagvatten inte infilteras där utan rinner vidare nedåt 
mot den lägsta punkten där det kan infilteras genom marken eller via 
en dagvattenbrunn. Det finns en större lågpunkt precis nordväst om 
grönytan utanför planområdet där dagvatten kan samlas vid kraftiga-
re regn. Ytavrinning sker annars enligt kommunens kartmaterial över  
ytavrinning på befintliga gator, framförallt Skärhamnsås och Norg-
årdsvägen. Planområdets recepient är Öckerö Hamn. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

En VA- och dagvattenutredning kommer att tas fram innan gransk-
ning och kommer bland annat att innehålla förslag på åtgärder för 
LOD (lokalt omhändertagande av vatten). I och med den planerade 
bebyggelsen och anläggandet av parkeringsytor kommer flera delar 
av planområdet att hårdgöras i jämförelse med befintlig situation. 
Dagvattnet ska därför samlas, omhändertas och fördröjas lokalt inom 
fastigheten. I planförslaget finns en egenskapsbestämmelse på par-
keringsytan för att säkerställa att ytan till en viss procent är genom-
släpplig och kan ta emot dagvatten. I gestaltningsprinciperna förelås 
det att viss del av gång- och cykelvägarna genom grönytan ska bestå 
av genomsläppligt material. Det handlar också om att minska antalet 
skadliga föroreningar i dagvattnet (som tungmetaller, partiklar och 
olja), att förhindra skador vid akuta olyckor (som översvämningar till 
följd av 100-års eller 200-års regn) samt att arbeta med flödesutjäm-
ning för att hejda översvämning. Det handlar om översvämning både 
lokalt och nedströms i vattensystemet, samt att klara EU:s vattendi-
rektiv. Till sist handlar det om att omhändertagandet av dagvatten 
ska ge mervärden som kan vara av ekologisk, estetisk eller rekreativ 
karaktär. 
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El, tele, fiber, bredband

FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet är anslutet till befintligt el- och telenät. Ellevio är 
nätägare för elnät i området. Fiber finns framdraget i området under 
Skärhamnsås genom ÖFAB. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Ny bebyggelse kopplas på till det befintliga el- , tele- , fiber-  och 
bredbandsanslutningarna som finns utbyggda i området. 

Avfallshantering  

FÖRUTSÄTTNINGAR

Hantering av hushållsavfall inom planområdet och närområdet sköts 
av Kretsloppsenheten på Öckerö kommun. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planområdet ska erbjuda goda förutsättningar för boende att kunna 
sortera ut de olika avfallsfraktionerna som uppstår. Utrymme för 
insamling och utsortering av avfall ska vara dimensionerande och 
anpassade för den faktiska mängd avfall som generas inom området. 
Generellt är det den enskilda fastighetsägaren som ansvarar för sin 
egen hantering av hushållsavfall. 

Utrymme för avfallshantering kan placeras i komplementsbyggnaden 
precis norr om parkeringsplatsen eller i ett miljörum i flerbostadshu-
sets bottenvåning. För att komma åt miljörummet med renhållnings-
fordonet behöver inkörning ske via Skärhamnsås och därefter backa 
runt på parkeringen för att kunna köra tillbaka ut på Norgårdsvägen. 
Då backrörelser redan förekommer på parkeringen anses det accep-
tabelt ur trafiksäkerhetssynpunkt (enligt den framtagna trafikutred-
ningen) att låta renhållningsfordonet också backa inne på fastigheten. 
Dragavståndet enligt Öckerö kommuns renhållningsordning är 5 
meter mellan miljörum och renhållningsfordon. 
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Hälsa och säkerhet

Förorenade områden – mark och sediment

FÖRUTSÄTTNINGAR

Den geotekniska, bergstekniska och markmiljö undersökningen som 
genomfördes av Atkins AB (daterad 2021-11-09 visade att det finns 
förorenad mark inom planområdet. Det påträffades halter av kadmi-
um, zink och PAH-H (Polycykliska aromatiska kolväten) över riktvär-
det för känslig markhantering (KM) i en av fem provpunkter. Övriga 
analysresultat visade på att föroreningsnivåerna inom planomrdået 
är under KM och generellt tyder inget på att det finns större samman-
hängande markföroreningar. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

En fördjupad riskbedömning som undersöker föroreningens mer pre-
cisa utbredning föreslås tas fram innan granskning. Den tas fram för 
att avgöra föroreningens utbredning, risker som föroreningen innebär 
och behov av efterbehandlingsåtgärder. Marken som är förorenad 
kommer behöva saneras innan planerade bostäder kan uppföras. I 
planförslaget finns en bestämmelse som reglerar att startbesked först 
kan ges för byggnation när markens lämplighet för bebyggande har 
säkerställts, genom att markförorening är avhjälpt. 

Buller 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet ligger nära Norgårdsvägen som är en källa till trafik-
buller. Enligt rapporten Översiktlig bullerutredning för Öckerö 
kommun”(daterad 2009-12-21) uppgår ljud eller bullernivån precis 
runt vägen till 60 decibel (dBA) och bullernivån 12 meter från vägen 
uppgår till 55 dBA. I rapporten Tysta områden i Göteborgsregionen 
(daterad 2014-12-01) författad av Göteborgsregionen (GR)och Läns-
styrelsen i Västra Götaland kartlades bullernivåerna i Västra Göta-
lands regionen. Enligt kartmaterialet från rapporten går det att utläsa 
att planområdet ligger inom så kallad ljudutbredning från vägar med 
en ekivalent ljudnivå motsvarande 45 dBA. 
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I riktlinjer för bostäder enligt förordning till Miljöbalken om trafik-
buller vid bostadsbyggnader (STS:2017:357) anges att högsta ekvi-
valenta ljudnivå vid en byggnadsfasad är 60 dBA. Enligt samma 
förordning är den högsta ekvivalenta ljudnivån vid uteplatser 50 dBA 
och den högsta maximala ljudnivån ligger på 70 dBA. Maximalnivån 
vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 – 22.00. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Då planområdet ligger inom 10-20 meter från Norgårdsvägen och det 
råder osäkerhet om ljudnivån från trafikbullret kommer en bullerut-
redning att tas fram innan granskning. Utredningen ska fastställa 
bullernivån och påverkan på planområdet från framförallt Norgårds-
vägen. Inom ramen för utredningen ska det också föreslås lämpliga 
bullerreducerande åtgärder, om sådana krävs för att uppnå riktlinjer-
na i förordningen. 

Bild: Kartmaterial som visar på befintliga bullernivåer 

© Lantmäteriet, © Öckerö kommun

Öckerö kommun

Skala 1:1000
Datum 2022-05-11
Utskriven av klakal0403

Teckenförklaring
Fastighetsytor
Bullerutbredning från vägar, Ekvivalent
ljudnivå > 45 dB(A)
Beräknad bullernivå 55 db
Beräknad bullernivå 60 db
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Radon 

FÖRUTSÄTTNINGAR

År 1993 gjordes en radonbedömning för Öckerö kommun. Resultatet 
visade att Öckerö Ö är ett lågriskområde bekräftande radon. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Byggnader där människor vistas under längre tid ska utföras 
radonskyddade. Detta regleras genom bestämmelser i BBR, eventuella 
åtgärder ska beaktas och bevakas vid bygglovsprövning. 

Risker

Skred, blocknedfall, erosion

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdet södra del består till största delen av berg eller berg i 
dagen. Bergssidan här har tydliga sprickzoner och bergets sprickiga 
karaktär gör att det finns risk för blocknedfall. Åtgärder kommer 
med största sannolikhet därför behöva göras för att lossa lösa stenar. 
Bergssidan angränsar även till befintlig fastighet på Sörgårdsvägen 
77 och eventuella ingrepp i bergssidan som påverkar stabilitet skulle 
även kunna påverka denna fastighet.   

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Det föreslås att det i samband med planering inför bergschakt eller 
bergssprängning genomförs en riskanalys. Sådan analys bör omfatta, 
men inte nödvändigtvis vara begränsad till, utredning av risker av 
omgivningspåverkan kring vibrationer, buller, damm, ras, transport 
i samband med sprängning och schaktning av berg. Riskanalysen 
skulle även kunna inkludera  analys av alternativa metoder för 
bergborttagning, såsom borrning och andra sprängfria alternativ.

Efter genomförd bergschakt, eller andra ingrepp på bergssidan, ska 
bergtekniskt sakkunnig bedöma behovet av förstärkande åtgärder. 
Utifrån de undersökningar som har gjorts i samband med geoteknisk, 
bergsteknisk och markmiljöutredning (Atkins AB daterad 2021-11-09) 
bedöms det finnas framtida behov av säkring. 
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Farligt gods 
Planområdet ligger inom 10-20 meter från Norgårdsvägen, som är en 
rekommenderad transportväg för farligt gods. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Då planområdet ligger inom 10-20 meter från transportväg för farligt 
gods bör en riskanalys genomföras innan granskning för att konsta-
tera om riskreducerande åtgärder behöver vidtas inom planområdet. 
Exempel på åtgärder kan vara att utföra fasad i material som förhin-
drar brandspridning vid olycka där fordon med farligt gods, såsom 
brännbar gas och vätska, är inblandat.  

Miljökvalitetsnormer

Vatten

FÖRUTSÄTTNINGAR

Planområdets omgivande kustvatten - Göteborgs norra 
skärgårdskustvatten - omfattas av miljökvalitetsnormer för 
ytvatten. Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Denna 
vattenförekomst är samklassad med Göteborgs södra skärgårds 
kustvatten som tillhör samma vattentyp. Dataunderlaget är 
otillräckligt för att tillämpa befintliga bedömningsgrunder, men den 
sammanvägda statusen för dessa vattenförekomster bedöms vara 
måttlig. Den kemiska statusen uppnår ej god. Halten av kvicksilver 
(Hg) som omfattas av den kemiska statusen har genom direkta 
mätningar i sjön eller extrapolerat från mätningar i angränsande 
eller liknande sjöar visat sig överskrida sin miljökvalitetsnorm 
i vattenförekomsten som därmed ”Uppnår ej god status”. 
Vattenförekomsten uppnår inte heller god status med avseende på 
polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta med anledning av ett nytt 
europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk, som tyder på att gränsvärdet 
överskrids i alla ytvatten.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Enligt planförslaget ska dagvatten tas om hand lokalt. På vilket 
sätt och genom vilka ytor kommer klargöras genom VA- och 
dagvattenutredning som tas fram innan granskning. Spillvatten från 
planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet och ledas till 
kommunens reningsverk. Planförslaget bedöms sammantaget inte 
medföra försämringar av vattenkvaliteten i omgivande kustvatten och 
bedöms därmed inte motverka att miljökvalitetsnormer (MKN) kan 
uppnås inom uppsatta tidsramar.

Luft

FÖRUTSÄTTNINGAR

Antalet stora lokala utsläppskällor som industrier och större vägar är 
litet i Öckerö kommun och luftmiljön kan beskrivas som god. Bil- och 
färjetrafiken utgör den största enskilda utsläppskällan i kommunen. 
Många förvärvsarbetare pendlar ut från kommunen med bil vilket 
bidrar till utsläppen. 

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planområdet ligger långt ifrån ett område där gränsvärden över-
skrids. Tillskottet av fordon kan komma innebära en viss ökning 
av utsläpp, dock inte i den grad att MKN överskrids. Åtgärder inom 
planområdet bedöms inte heller medföra att miljökvalitetsnormerna 
för luft överskrids.

Miljömål

Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och 
det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är eko-
logiskt hållbara på lång sikt. 

De nationella miljökvalitetsmål som berörs av detaljplan Gamla 
Minnessten  är följan de: 

-God bebyggd miljö 

-Begränsad klimatpåverkan 
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Planförslaget bedöms bidra till målen om en god bebyggd miljö och 
en begränsad klimatpåverkan. Planområdets läge i förhållande till 
kommunal och kommersiell service samt närhet till kollektivtrafik 
och gång- och cykelväg ger goda förutsättningar för minskade 
körsträckor med bil. Att bebygga en tidigare exploaterad yta och 
förtäta med flerbostadshus i en miljö som domineras av enfamiljshus 
och villor medför att grönytor och annan icke exploaterad mark kan 
bevaras.  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. och Miljöbalken (MB) 6 kap. 
ska en undersökning utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan 
tänkas medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en 
strategisk miljöbedömning göras, bland annat genom att en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas. 

Öckerö kommun gör den sammanvägda bedömningen att den aktuel-
la detaljplanen inte bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpå-
verkan som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och 
MB 6 kap. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning enligt PBL, 4 kap. 34 § kommer därför inte att 
upprättas.

Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen 2020–11–
11. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.
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Genomförandebeskrivning
I detta kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genom-
förandet av detaljplanen. Här redovisas de organisatoriska, fastig-
hetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.

Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomför-
andekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesyn-
punkt.

Organisatoriska frågor

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
Det finns allmän platsmark i detaljplanen. Kommunen är 
huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad, framtida drift och underhåll av allmän plats inom 
planområdet. Exploatören bekostar utbyggnad av allmänna 
platser, se nedan. Allmänna platser är gata utanför kvartersmark, 
gång- och cykelbana samt parkmark. Öckerö kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens VA-enhet, är även huvudman för 
och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll. Öckerö kommun, 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen VA-enhet, ansvarar för 
allmänna ledningar för vatten och avlopp fram till anslutningspunkt, 
samt för VA-ledningar i gemensamhetsanläggning. 
Inom kvartersmark svarar berörda fastighetsägare 
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(rättighetsinnehavare) för utförande och drift av erforderliga 
anläggningar för VA, elförsörjning, vägar, parkeringsplatser, 
grönytor, byggnader med mera. 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 fastigheterna.

Kvartersmark

All utbyggnad inom kvartersmark utförs och bekostas av exploatö-
ren. Utöver byggande av husen innebär det att exploatören anlägger 
parkering, cykelparkering, gård, ledningar, dagvattenhantering med 
mera inom kvartersmark. Fastighetsägaren svarar för framtida drift 
och underhåll av anläggningar som byggs.

Fastighetsrättsliga frågor

Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen 
hörande fastighetsförteckningen. I planområdet ingår fastigheterna 
Öckerö 2:799 och Öckerö 2:620. Fastighet Öckerö 2:620 är i kommu-
nal ägo. Mark inom Öckerö 2:799 ägs av ÖFAB. 

Inlösen av mark
Sker för mark vilken inte är kommunalt ägd och är i detaljplanen 
utpekad som allmän plats efter detaljplanen vinner laga kraft. Inlösen 
av mark överförs till kommunen enligt kommande exploateringsavtal. 

Fastighetsbildning 
Inga bestämmelser om fastighetsbildning anges i planförslaget. Exp-
loatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningen i enlighet 
med detaljplan efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Lantmäteriet 
beslutar om slutlig indelning.
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Servitut
Inga servitut behöver upprättas som en följd av planens genomföran-
de. Inga kända befintliga servitut bedöms påverkas av ett genomför-
ande av planen. 

Gemensamhetsanläggning
Inga gemensamhetsanläggningar behöver upprättas som en följd av 
planens genomförande. 

Samfälligheter
Befintliga marksamfälligheter som bedöms påverkas av ett genom-
förande av planen är Öckerö S:92. Samfälligheten kommer delvis att 
upphävas i de delar som berörs av detaljplanen. 

Ledningsrätt
Planområdet korsas inte av kommunal VA-ledning. VA-ledningarna 
ligger under befintliga gator. 

Ekonomiska frågor

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören. Kostnaderna är reglerade i 
ettplankostnadsavtal mellan kommun och exploatör. Ingen planav-
giftkommer att utgå vid bygglov. Exploatören ska stå för alla kostna-
dersom projektet direkt medför.

Finansiering och följdinvesteringar
Exploatören bekostar all utbyggnad av planområdet förutom utbygg-
nad av allmän platsmark. 

Driftkostnader
Drift och underhåll av kvartersmark genomförs av fastighetsägaren.
Gällande allmän plats, gata och parkmark ansvarar respektive enhet 
vid Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen för drift och underhåll 
av anläggningar och ytor. 



Detaljplan för Gamla Minnessten | Öckerö kommun | Dnr SB 0152/20 
Planbeskrivning | Samrådshandling 2022–05–24

57 / 66

Gatukostnader och övriga avgifter
Exploatören bekostar alla gatusträckningar inom kvartersmark samt 
parkering på kvartersmark, belysning och dagvatten. 

Ekonomiska konsekvenser
Exploatören bekostar gatutbyggnad inom kvartersmark. Exploatören 
bekostar utbyggnad av park och gata inom allmän plats inom de-
taljplanen. 

Exploateringsavtal 
Öckerö kommun avser att ingå exploateringsavtal med exploatö-
ren. Exploateringsavtal kopplade till planens genomförande antas i 
samband med detaljplanen i kommunfullmäktige. Det huvudsakliga 
syftet med exploateringsavtalet är att reglera rättigheter och skyldig-
heter avseende allmän plats, markägofrågor och VA-frågor. Exploater-
ingsavtalet klargör vilken aktör som gör vad och när, samt fördelning 
av kostnader mellan parterna. Exploateringsavtalet reglerar även vad 
som gäller vid en eventuell överlåtelse av exploateringsavtalet. 

Andra avtal
Exploatören behöver teckna ett avtal med Öckerö kommuns Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltnings VA-enhet angående inkoppling av 
VA-ledningar och vattenleverans. Exploatören behöver teckna avtal 
med Ellevio för leverans av el samt teckna avtal med Skanova för leve-
rans av fiber och tele. 
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Övrigt 

Planeringsunderlag och källor
• Bostadsförsörjningsprogram 2021-2025, Öckerö kommun 2020.

• Gammaspektrometermätning och preliminär radonriskbedömning 
inom delar av Öckerö kommun - MRM Konsult AB, (daterad 1993-10-
06)

• Grönstrukturplan, Öckerö kommun 2019.

• Parkeringsnorm för Öckerö kommun 2014.

• Riktlinje för mobilitet – ett anpassat följduppdrag till kommunens 
Trafikstrategi, Öckerö kommun 2020.

• Trafikstrategi, Öckerö kommun 2014.

• Tysta områden i Göteborgsregionen författad av GR (Göteborgsregi-
onen) och Länsstyrelsen i Västra Götaland, (daterad 2014-12-01)

• Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i 
översvämningshotade områden, Länsstyrelsen i Västra Götaland 
2011.

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

• Åtgärdsvalsstudie väg 155, Torslanda–Öckerö, Långsiktigt hållbar 
lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och 
Öckerö, Trafikverket 2021. 

• VGU Vägars och gators utformning, Trafikverket, (daterad 2020-01-
01) 

• Översiktlig bullerutredning för Öckerö kommun, (daterad 2009-12-
21)
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Medverkande tjänstepersoner

Klara Kållberg      
Planarkitekt, Öckerö kommun

Per Karlbäck
Exploateringsingenjör, Öckerö kommun

Anna Dannjé Brocker                                                                                                  
Tf. Avdelningschef Plan, fastighet och samhällsutveckling, Öckerö 
kommun

Kommunstyrelsen 2022–05–24
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Bilagor

Bilaga 1: Förklaring av planbestämmelserna

Gränsbeteckningar

Planområdesgränsen anger vilket geografiskt om-
råde detaljplanen omfattar.

Användningsgränser redovisar var användnings-
områden börjar och slutar.

Egenskapsgränser redovisar var egenskapsbe-
stämmelser börjar och slutar.

Sekundära egenskapsgränser (tidigare Admi-
nistrativ gräns) redovisar var sekundära egen-
skapsbestämmelser/administrativa bestämmelser 
börjar och slutar.

Egenskapsgränser och Sekundära egenskapsgrän-
ser (tidigare Administrativ gräns) redovisar om-
råden där egenskapsbestämmelser och sekundära 
egenskapsbestämmelser/administrativa bestäm-
melser sammanfaller.
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Egenskapsbestämmelser för allmän plats 

Utfartsförbud

Av trafiksäkerhetsskäl är det olämpligt med in 
och utfarter mot gcväg eller bostäder som inte är 
reglerad för parkering. 

Utformning av allmän plats

Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör 
en säkerhetsrisk. 

Syftet med bestämmelsen är att bevara upp-
vuxna träd inom befintlig parkyta, då dessa har 
stora ekologiska värden i jämförelse med nyplan-
tering

Användning av mark och vatten

ALLMÄN PLATS

Gata

Bestämmelsen reglerar planområdets 
användning.

Gång- och cykelväg

Bestämmelsen reglerar planområdets 
användning.

Park

Bestämmelsen reglerar planområdets 
användning.

Bostäder

Bestämmelsen reglerar planområdets 
användning.

Användning av mark och vatten

KVARTERSMARK

B

GATA

GCVÄG

PARK

träd1



Detaljplan för Gamla Minnessten | Öckerö kommun | Dnr SB 0152/20 
Planbeskrivning | Samrådshandling 2022–05–24

62 / 66

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Marken får inte förses med byggnad.

Prickmark reglerar att marken inte får förses 
med byggnad. Bestämmelsen syftar till att reg-
lera så att nya byggnader inte kan placeras på 
förgårdsmarken framför byggnaderna och på 
ytor som ska vara parkering, bostadsgård och 
grön buffertzon mot grannfastigheter.

Marken får endast förses med                                          
komplementbyggnad

Korsmark reglerar att marken endast får förses 
med komplementsbyggnad som kan vara ex-
empelvis kretsloppsrum, cykelförråd eller med 
annan typ av användning. 

Utfartsförbud

Av trafiksäkerhetsskäl är det olämpligt med in- 
och utfarter mot förgårdsmark eller bostadsgård 
som inte är reglerad för parkering.
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Högsta nockhöjd i meter över nollplanet. 

Syftet med bestämmelsen är att reglera 
byggnadernas höjd.

Befintlig stenmur ska bevaras

Syftet med bestämmelsen är att bevara vissa 
delar av den befintliga stenmuren som tillhörde 
Minnesstensskolan och står i fastighetsgräns. 

Befintlig stödmur ska bevaras

Syftet med bestämmelsen är att bevara den be-
fintliga stödmuren i planområdets sydvästra del. 

Marken får inte användas för parkering

Syftet med bestämmelsen är att reglera vilka 
ytor som inte får användas till parkering.

Bergssidans karaktär och topografi ska bevaras. 
Sprängning, schaktning och fyllning är inte 
tillåtet

Syftet med bestämmelsen är att reglera att 
ingrepp som innebär att bergssidans karaktär 
eller topografi ändras inte är tillåtna. 

Höjd på byggnadsverk

Markens anordnande och vegetation

h1-2

n1

n2

n3

n4
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Utformning

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Byggnad ska utformas med sadeltak

Syftet med bestämmelsen är att ny bebyggelse 
ska få liknande karaktär med befintlig bebyggel-
se. Sadeltak är den mest förekommande taktypen 
i närområdet.

Taklutning ska vara minst 27 grader och max 45 
grader. Takkupor och komplementsbyggnader får 
utföras med annan takform än sadeltak och med 
mindre takvinkel än 27 grader

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 
sadeltak byggs och att möjliggöra för takkupor. 

Takkupor får utföras utmed högst 1/3 av 
respektive takfallets längd

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att 
takkuporna inte utförs utmed hela taket.

Balkonger får maximalt vara 2,5 meter långa och 
1,5 meter djupa. Balkonger får kraga ut max 1,5 
meter från fasad över prickmark. Minsta fria höjd 
är 3 meter ovan nollplanet

Syftet är att endast tillåta balkonger av samma 
dimension på byggnadens fasader. 

f1

f2

f3

f4



Detaljplan för Gamla Minnessten | Öckerö kommun | Dnr SB 0152/20 
Planbeskrivning | Samrådshandling 2022–05–24

65 / 66

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark

Minst 20 % av marken ska vara genomsläpplig

Syftet med bestämmelsen är att reglera markens 
genomsläpplighet för dagvattenhantering. 

Största byggnadsarea är mellan 30-390 kvm

Bestämmelsen syftar till att reglera hur mycket 
av byggrätten som får bebyggas.

Startbesked får inte ges för byggnation förrän 
avhjälpande åtgärder avseende rasrisk och block-
nedfall har kommit till stånd

Syftet är att säkerställa att området inte bebyggs 
förrän till exempel lösa stenar och annat materi-
al som kan utgöra en säkerhetsrisk är inspekte-
rat och åtgärdat av sakkunnig. 

Startbesked får inte ges för byggnation förrän         
avhjälpande åtgärder avseende förorenad mark 
har kommit till stånd

Syftet är att säkerställa att området inte be-
byggs förrän markföroreningar som kan utgöra 
en hälsorisk är inspekterade och åtgärdade av 
sakkunnig.

Utförande

Utnyttjandegrad

Villkor för startbesked

Genomförandetid Genomförandetiden är 5 år från den dag planen 
vinner laga kraft 

Generell bestämmelse som gäller hela 
planområdet. Varje detaljplan har en 
genomförandetid på minst 5 år och högst 15 år 
från att den har vunnit laga kraft.

b1

e1-2

a1

a2
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Bilaga 2: Plankarta med bestämmelser och 
illustration


