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Bilaga 1 - Jordprovstabelll 
Kv. Gamla Ankaret, Öckerö  1 (1) 

Bilaga 1 – Jordprovstabell, geoteknik 
Uppdragsnamn: Kv. Gamla Ankaret, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013906   

 
Proverna har främst klassificerats i fält. Utvalda prover är klassificerade på laboratorium, se ”Anmärkningar”. 
 
W  = Noterad fri vattenyta i provtagningshål 
 
wN   = Naturlig vattenkvot (%) 
 
G   = TOC, organisk halt (%) 
 
M  = Materialtyp enligt TK Geo 13, tabell 5.1–1 (Lab) samt AMA Anläggning 17 (fält) 
 
T  = Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17 
 
(-X,X)  = Skruvprovtagning avslutad i aktuellt jordlager på angivet djup 
 

Punkt 
Marknivå/ 

Djup u my 
Jordart 

wN 

(%) 

G 

(%) 
M T Anmärkningar 

20AT06 +6,52 W – Ingen observerad vattenyta      

 0,0–0,6 grusig SAND      Fyllning  

 -1,0 SAND humushalitg 22  3B 2    Lab, se Bilaga 3 

 (-1,7) sandig SILT      

20AT07 +7,10 W – Ingen observerad vattenyta      

 0,0 - 0,1 HUMUSJORD (Mulljord)      

 - 1,0 grusig humushaltig SAND 5  1 2 
Trolig fyllning 

 Lab, se Bilaga 3 

 - 1,2 grusig humushaltig SAND 10  1 2 
Trolig fyllning 

 Lab, se Bilaga 3 

 (-1,2) BERG      

20AT08 +8,8 W – Ingen observerad vattenyta      

 0,0–0,04 ASFALT      

 -0.1 MAKADAM      

 (-0,2) BERG      

20AT09 +8,3 W – Ingen observerad vattenyta      

 0,0–0,1 HUMUSJORD (Mulljord)      

 -0,8 
FYLLNING av grusig sand 
tegelrester 

6       Lab, se Bilaga 3 

 (-0,8) BERG      

        

        



 

Bilaga 1 - Jordprovstabelll 
Kv. Gamla Ankaret, Öckerö  2 (1) 

Bilaga 1 – Jordprovstabell, geoteknik 
 



 

Bilaga 2 - Bergprovstabell 
Kv. Gamla Ankaret, Öckerö  1 (1) 

Bilaga 2 – Bergprovstabell 

Uppdragsnamn: Kv. Gamla Ankaret, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013906   

 
Proverna har främst klassificerats i fält. Utvalda prover är klassificerade på laboratorium, se ”Anmärkningar”. 
 
W  = Noterad fri vattenyta i provtagningshål 
 
wN   = Naturlig vattenkvot (%) 
 
G   = TOC, organisk halt (%) 
 
B  = Bergtyp enligt AMA Anläggning 17, tabell CB/1 
 
T  = Tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17 
 
(-X,X)  = Jord- och bergsondering avslutad i aktuellt jordlager på angivet djup 
 

 

Punkt 
Marknivå/ 

Djup u my 
Jordart 

wN 

(%) 

G 

(%) 
B T Anmärkningar 

20AT10 +8,1 W – Ingen observerad vattenyta      

 0,0– (-0,5) BERG   1/2  Se Labanalys bil. 4  



 

Bilaga 3 - Laboratorieundersökningar, Geoteknik 
Kv. Gamla Ankaret, Öckerö  1 (2) 

Bilaga 3 – Laboratorieundersökningar, 
Geoteknik 

Uppdragsnamn: Kv. Gamla Ankaret, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013906   

 
 

Typ Utfört av, datum Antal sidor 

Störda prov, Skr (rutinanalyser på jord*) Mitta AB i Onsala, 2021–10–18  

*benämning, materialtyp, tjälfarlighetsklass och naturlig vattenkvot (wn) 
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2021-09-22/23 2021-10-18 Meraf BerheMattis Stenström

Atikns

Jenny Kanth

Sektion/   
borrhål 

Djup/nivå

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp enl. 
tab. 5.1.1    

TK Geo 13 Anm

blött3B222

15 troligt Fy2
110 troligt Fy2

6

Uppmätt vy i bh: torrt (2021-09-23)
Brun SAND, enstaka gruskorn humusrester
Brun SAND, enstaka gruskorn humusrester

Gamla Ankaret, Minnesten

Gottskärsvägen 174          
43994 Onsala                         
Tel. 0768524509 

team@mitta.se

www.mitta.se

Brun siltig SAND, humusrester

Provtagningsredskap

Skr

LaboratorieundersökningarFältdatum / Ansvarig

Uppdragsnummer:Granskad och godkänd

2013905, 20139062021-10-19   Helena Seger

Beställare :

Projektledare:

Benämning

Uppmätt vy i bh: ej mätbart (2021-09-23)

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag

Uppmätt vy i bh: torrt (2021-09-23)
Mörkbrun FYLLNING sand grus humus och växtrester

21AT06
1,0-1,7

21AT07
0,1-1,0
1,0-1,2

21AT09
0,1-0,8
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Bilaga 4 – Laboratorieundersökningar, 
Bergteknik 

Uppdragsnamn: Kv. Gamla Ankaret, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013906   

 
 

Typ Utfört av, datum Antal sidor 

Petrografisk sammansättning RISE i Borås, 2021–09–29  

 

Bilaga 4  -  Laboratorieundersökningar, Bergteknik 

Kv. Gamla Ankaret, Öckerö

6



  

 

RAPPORT 

 
 

   

utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium 

Kontaktperson RISE Datum Beteckning  

Camilla Lindström 2021-09-30 172943   
Samhällsbyggnad 

+46 10 516 68 26 

camilla.lindstrom@ri.se 

   

   

 Atkins Sverige AB 

Naval Singh 

Sankt Eriksgatan 5 

411 05 GÖTEBORG 

 

Provning av ballastmaterial 
(2 bilagor)  

       

 
Ackred.nr. 1002 

Provning 

ISO/IEC 17025 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

Postadress Besöksadress Tfn / Fax / E-post Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Box 857 

501 15 BORÅS 
Brinellgatan 4 
504 62 Borås 

010-516 50 00 
033-13 55 02 
info@ri.se 

 

Uppdrag 

Provningen avser två ballastmaterial från Atkins Sverige AB, benämnt Minnessten respektive 

Gamla Ankaret. Inskickade material är osorterade, med material generellt i storleksordningen 

0-60 mm. Beträffande providentifikation och egenskaper som provats, se under rubrikerna 

”Provfakta” och ”Provningsomfattning”.  

 

Provtagning och ankomstdatum 

Proverna skickades till RISE Borås genom uppdragsgivarens försorg. Provmaterialet ankom 

till RISE Borås 2021-09-27. Enligt beställaren togs provet ut 2021-09-22 av provtagare Mattis 

Stenström (Geotechnica). I övrigt saknar RISE närmare kännedom om provtagningsplats och 

provtagningsförfarandet på plats.  

 

Provfakta 

Providentitet Sortering Materialtyp* 
Användning/

Ändamål 
Krav-specifikation 

Inkommen 

mängd (kg) 

Minnessten 

(21AT17) 

Osorterat, 

0-60 mm 
K 

Obundna 

lager 

SS-EN 13242:2007 

SS-EN 13285:2018 

AMA 17 

<1** 

Gamla 

Ankaret 

(21AT10) 

Osorterat, 

0-60 mm 
K <1** 

*Med ”N” avses material i naturligt tillstånd; ”NK” material som delvis är maskinellt krossat; ”K” material som är helt maskinellt 
krossat.  

**Andelen material som inkommit för analys är mindre än vad som normalt krävs.  

Sida

2  (6)



   

 

RAPPORT 
   

Datum Beteckning  

2021-09-30 172943   
   

   
 

  

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

Provningsomfattning 

Providentitet Egenskap Metod Provningsdatum 

Minnessten 

(21AT17) 

Petrografisk 

sammansättning 

SS-EN 932-3 

RILEM AAR-1 

2021-09-29 

Gamla 

Ankaret 

(21AT10) 
2021-09-29 

 

Provningsresultat/Rekommendationer 

De provade ballastmaterialens/sorteringarnas egenskaper redovisas i bifogade bilagor. 

Provningsresultatet avser enbart det provade materialet. 

 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 
Infrastruktur och betongbyggande - Materialdesign 

Utfört av Granskad av 

   

__Signature_1 __Signature_2 

Camilla Lindström 
Lovise Sjöqvist 
   

MSc Geologi      MSc Geologi 
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RAPPORT 

    

  

Datum Beteckning  

2021-09-30 172943   
   

   
 

   

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

Petrografisk analys, Gamla Ankaret (21AT10)  
 
Allmänt 

Okulär analys utfördes genom petrografisk analys enligt RILEM AAR-1 (makroskopisk 

metod) i kombination med SS-EN 932-3. Inskickat material siktades, tvättades och torkades; 

därefter analyserades korn >1 mm respektive större stenar i inskickat materialet okulärt.   

 

 
Okulär beskrivning, >1 mm  

Materialet uppfattas utgöras av friska ballastkorn (Figur 1). Rostanslag förekommer i relativt 

hög utsträckning, främst lokaliserat till sprickplan i materialet. Kornen är kantiga och 

oregelbundna med främst råa ytor.  Avlånga/flisiga korn förekommer.  

Det undersökta materialet, främst med utgångspunkt i krossat material (kax), utgörs av ljust 

grå/svart och rosa, fint medel- till medelkornig, massformig till svagt folierad 

tonalit/diorit/gabbro, med varierande inslag av mafiska mineral (amfibol/pyroxen, biotit, etc.). 

Dessa uppfattas vara generellt regellöst orienterade i ballastkornen. 

Inga sulfider eller lermineral har noterats i undersökt material.  

 

 

Figur 1. Undersökt material, >1 mm. 

Bilaga  3

Sida
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RAPPORT 

    

  

Datum Beteckning  

2021-09-30 172943   
   

   
 

   

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

 

Figur 2. Undersökt material, större stenar. 
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RAPPORT 

    

  

Datum Beteckning  

2021-09-30 172943   
   

   
 

   

  

 

RISE Research Institutes of Sweden AB 

 

 

 

Obundna lager 

Ballastmaterialet förefaller kunna utnyttjas för vägändamål (bärlager och grusslitlager) under 

förutsättning att glimmerhalten kontrolleras enligt TDOK 2014:0144. Materialets bergtekniska 

kvalitet uppfyller sannolikt kravgränser enligt Bergtyp 1 alternativt 2 (AMA 17, tabell AMA 

CB/1), men RISE förutsätter att bergmassans nötnings- och fragmenteringsmotstånd provas 

enligt SS-EN 1097-1 och 1097-2. 

 

Övriga komponenter som kan vara skadliga är lermineral och sulfidmineral. Lermineral kan ge 

oönskade egenskaper i vägbanken, såsom absorption av vatten och slutlig frostsprängning av 

ballastkorn, medan sulfider kan vittra och skapa försämrad hållfasthet i materialet samt orsaka 

försurning av närliggande vattenmiljö. Vid okulär analys noteras inga sulfidmineral. Däremot 

noterades betydande rostanslag, dock enbart ytligt i samband med sprickplan varför upphovet 

till dessa ej bedöms bero på bergmaterialet i sig. Inga lermineral eller bergarter, där lermineral 

kan ingå, kunde heller identifieras vid analysen. 

 

 

Analyserat av:_______________________  

            Camilla Lindström  

    MSc Geologi  
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Bilaga 5 - Fältprotokoll 
Kv. Gamla Ankaret, Öckerö  1 (10) 

Bilaga 5 – Fältprotokoll 

Uppdragsnamn: Kv. Gamla Ankaret, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013906   

 
 
 



Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Gamla Ankaret 21AT01
Positionering/inmätning Datum

Sekt: Sida: Z: 2021-09-23

Schaktmaskin Skopstorlek Utförd av

2m i bredd Emma
Syfte

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Fotodokumentation

12 st 2 st 0 st

Topografi Markslag Tjäldjup

Grundvattenobservationer Observationstid efter start Provgrop, dimensioner

minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

Protokoll Volym andel:

Djup, m.u.my Jordart* Prov djup Prov nr Sten Block Anmärkning

start - slut 63/200 200/630

0,0 - 0,25 Mg [ saLe tegel] 0,13 Fyllning, Tegelrester

0,25 - Berg

-

-

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Övriga undersökningar

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Page 2 of 10



Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Gamla Ankaret 21AT02
Positionering/inmätning Datum

Sekt: Sida: Z: 2021-09-23

Schaktmaskin Skopstorlek Utförd av

2m i bredd David
Syfte

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Fotodokumentation

st st st

Topografi Markslag Tjäldjup

Grundvattenobservationer Observationstid efter start Provgrop, dimensioner

minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

Protokoll Volym andel:

Djup, m.u.my Jordart* Prov djup Prov nr Sten Block Anmärkning

start - slut 63/200 200/630

0,0 0,1 Makadam /Geotextil Tegel

0,5 Mg [cogrSa]

Berg

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Övriga undersökningar

Mycket rötter

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Page 3 of 10



Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Gamla Ankaret 21AT03
Positionering/inmätning Datum

Sekt: 2 m Sida: 4 m Z: 2021-09-23

Schaktmaskin Skopstorlek Utförd av

2m i bredd David

Syfte

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Fotodokumentation

st st st

Topografi Markslag Tjäldjup

Grundvattenobservationer Observationstid efter start Provgrop, dimensioner

minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

Protokoll Volym andel:

Djup, m.u.my Jordart* Prov djup Prov nr Sten Block Anmärkning

start - slut 63/200 200/630

0,0 1,8 Mg [cosaGr]

1,8 Berg Stop

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Övriga undersökningar

Rivningsrester

Isolering, betong,armeringsjärn , tegel lättbetong

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Page 4 of 10



Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Gamla Ankaret 21AT07
Positionering/inmätning Datum

Sekt: Sida: Z: 210923

Borrigg Utrustning Utförande på vatten

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Typ av provtagare

Provtagningskategori Provlängd (m) Djup vattenyta i borrhål

Skruv 1,2
Förborrning (m) Neddrivning Stoppkod

Protokoll Fältklassificering av jordart 

Djup, m.u.my enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning

start - slut

0,0 - 0,5 Hu 0,0-0,5 Miljö

0,5 - 1 Mg [grSa] 0,5-1,0 Miljö

1,2 - Mg [grSa] 1,0-1,2 Miljö

- Berg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Page 5 of 10

Utförd av

Emma



Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Gamla Ankaret 21AT09
Positionering/inmätning Datum

Sekt: Sida: Z: 210923

Borrigg Utrustning Utförande på vatten

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Typ av provtagare

Provtagningskategori Provlängd (m) Djup vattenyta i borrhål

Skruv 0,8
Förborrning (m) Neddrivning Stoppkod

Protokoll Fältklassificering av jordart 

Djup, m.u.my enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning

start - slut

0,0 - 0,1 Hu 0,0-0,8 Miljö

0,1 - 0,8 Mg [grSa]

0,8 - Berg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Page 6 of 10

Utförd av

Emma



Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Gamla Ankaret 21AT04
Positionering/inmätning Datum

Sekt: 1,5 m Sida: 2,5 m Z: m 2021-09-23

Schaktmaskin Skopstorlek Utförd av

2m i bredd Emma
Syfte

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Fotodokumentation

12 st 2 st 0 st

Topografi Markslag Tjäldjup

Grundvattenobservationer Observationstid efter start Provgrop, dimensioner

minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

Protokoll Volym andel:

Djup, m.u.my Jordart* Prov djup Prov nr Sten Block Anmärkning

start - slut 63/200 200/630

0,0 - 0,1 Makadam Fyllning

0,1 - 0,7 Mg [cogrSa] Fyllning

0,7 - 1,9 Sa

1,9 - Berg

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Övriga undersökningar

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat
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Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Gamla Ankaret 21AT05
Positionering/inmätning Datum

Sekt: 1,5 m Sida: 2,5 m Z: m 2021-09-23

Schaktmaskin Skopstorlek Utförd av

2m i bredd Emma
Syfte

Ytblockighet 200-630 mm 630-1800 mm >1800 mm Fotodokumentation

12 st 2 st 0 st

Topografi Markslag Tjäldjup

Grundvattenobservationer Observationstid efter start Provgrop, dimensioner

minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

m.u.my minuter m

Protokoll Volym andel:

Djup, m.u.my Jordart* Prov djup Prov nr Sten Block Anmärkning

start - slut 63/200 200/630

0,0 - 0,1 Makadam /geotextil

0,1 - 0,7 Mg [grcoSa] Fyllning

0,7 - Berg

-

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Övriga undersökningar

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat
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Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Gamla Ankaret 21AT06

Positionering/inmätning Datum

Sekt: Sida: Z: 210923

Borrigg Utrustning Utförande på vatten

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Typ av provtagare

Provtagningskategori Provlängd (m) Djup vattenyta i borrhål

Skruv 1,7
Förborrning (m) Neddrivning Stoppkod

Protokoll Fältklassificering av jordart 

Djup, m.u.my enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning

start - slut

0,0 - 0,6 Mg [grSa] 0,0-0,6 Miljö

0,6 - 1,0 saPt 0,6-1,0 Miljö

1,0 - 1,7 siSa 1,0-1,7 Miljö

1,7 - Berg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Utförd av

Emma
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Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

2013906 Gamla Ankaret 21AT08
Positionering/inmätning Datum

Sekt: Sida: Z: 210923

Borrigg Utrustning Utförande på vatten

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Typ av provtagare

Provtagningskategori Provlängd (m) Djup vattenyta i borrhål

Skruv 0,2
Förborrning (m) Neddrivning Stoppkod

Protokoll Fältklassificering av jordart 

Djup, m.u.my enligt SS-EN ISO 14688-1 Prov nr Anmärkning

start - slut

0,0 - 0,04 Asfalt

0,04 - 0,2 Makadam 

0,2 - Berg

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Fältklassificering av jordart enligt SS-EN ISO 14688-1

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m m 

Filnamn - digitalt provtagningsresultat GW-rör eller Pp installerat

Utförd av

David
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Bilaga 6 - Kalibreringsprotokoll 
Kv. Gamla Ankaret, Öckerö  1 (3) 

Bilaga 6 – Kalibreringsprotokoll 

Uppdragsnamn: Kv. Gamla Ankaret, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013906   

 
 
 



GooScand AB

Calibration certificate, G1
G1master ID: 12066
Rig serial number: N/A
Rig man year: N/A
Rig type:

Date: Monday 6 September 2021
Owner: InHouseTech
Calibration place:
Operator: Andreas Bertelsen

Calibrated parameters Unit Error %ReadingApplied
value

Feed Force (main) Kg0 0
0.8 %
0.4 %

Kg250 248
500 Kg498

0.66 %
0.4 %

0.06 %
0.49 %
0.5 %

Kg750 755
Kg1000 996
Kg1500 1501
Kg2000 2010
Kg3000 2985

Feed Force (secondary) 0 0 Kg
0 %Kg100 100
0.79 %252 Kg250
0.19 %500 501 Kg
0 %Kg750 750
0.29 %1003 Kg1000

Unit
Millimeters

Applied value
2000

Reading
2000

Error %Parameter
DEPTH
ROTATION UNR 1
ROTATION UNIT 2
ROTATION PRESSURE

HAMMER PRESSURE

BLOW COUNT

FLUSH PRESSURE

FLUSH PRESSURE

0 %
Halfturns
Halfturns

20 0 %20
20 0 %20

Bar40 0 %40
80 Bar 0 %80
10 Counts10 0 %
4 Bar4 0 %
4 Bar 0 %4

Kommentar: Tryckgivare for hammartryck bytt, den visade 15 bar nar det var trycklost.

Geoscand AB
Traversgatan 3
S-441 38 Alings^s
SWEDEN

6 September 2121̂ ^
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Uppdragsnamn: Kv. Gamla Ankaret, Öckerö   

Uppdragsnummer: 2013906   

 
 
 



Analyscertifikat

Ordernummer : ST2126648 Sida : 1 av 28

Atkins Sverige AB Gamla AnkaretProjekt:Kund :

Emma Pizarro Rajala BeställningsnummerKontaktperson 2013906: :

SverigeAdress Emma Pizarro RajalaProvtagare: :

Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, prover 2021-09-30  08:00:

E-post emma.pizarro.rajala@atkinsglobal.com 2021-10-05Analys påbörjad: :

031-761 95 24Telefon Utfärdad 2021-10-14  18:34: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 16: :

HL2020SE-ATK-SVE0001 (OF190159)Offertnummer 14Antal analyserade prover ::

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Laboratoriet tar 

inget ansvar för information i denna rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan 

information. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

PositionSignatur

LaboratoriechefNiels-Kristian Terkildsen

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.com

:: E-postAdress info.ta@alsglobal.comRinkebyvägen 19C

:Telefon +46 8 5277 5200182 36 Danderyd

Sverige

Bilaga 7 - Labora St  Ro  ,r  i  Ne  Or  ,a  Sp  Rp  , o  Nrt  Oer miljö
MUR Geo, berg, markmiljö
Gamla Ankaret

N



2 av 28:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

Analysresultat

21AT03 asfalt

0,0-0,05

ProvbeteckningMatris: ASFALT

Laboratoriets provnummer ST2126648-003

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Kryomalning PP-Kryomalning 

STHLM

- -Ja * STAsfalt-OJ-1----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaftylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaften Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fenantren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.101.15 STAsfalt-OJ-1± 0.40

antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.103.36 STAsfalt-OJ-1± 1.10

pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.102.90 STAsfalt-OJ-1± 0.96

bens(a)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.35 STAsfalt-OJ-1± 0.13

krysen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.28 STAsfalt-OJ-1± 0.11

bens(b)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.050.44 STAsfalt-OJ-1± 0.16

bens(k)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

dibens(a,h)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(g,h,i)perylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

indeno(1,2,3,cd)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

summa PAH 16 Asfalt-OJ-1mg/kg 1.38.5 STAsfalt-OJ-1± 3.1

summa cancerogena PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.201.07 * STAsfalt-OJ-1----

summa övriga PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.507.41 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH L Asfalt-OJ-1mg/kg 0.15<0.75 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH M Asfalt-OJ-1mg/kg 0.257.41 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH H Asfalt-OJ-1mg/kg 0.251.07 * STAsfalt-OJ-1----



3 av 28:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT08 asfalt

0,0-0,04

ProvbeteckningMatris: ASFALT

Laboratoriets provnummer ST2126648-015

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Kryomalning PP-Kryomalning 

STHLM

- -Ja * STAsfalt-OJ-1----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaftylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

acenaften Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fenantren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.10<0.50 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

krysen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(b)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(k)fluoranten Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(a)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

dibens(a,h)antracen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

bens(g,h,i)perylen Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

indeno(1,2,3,cd)pyren Asfalt-OJ-1mg/kg 0.05<0.25 STAsfalt-OJ-1----

summa PAH 16 Asfalt-OJ-1mg/kg 1.3<6.0 STAsfalt-OJ-1----

summa cancerogena PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.20<0.88 * STAsfalt-OJ-1----

summa övriga PAH Asfalt-OJ-1mg/kg 0.50<2.12 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH L Asfalt-OJ-1mg/kg 0.15<0.75 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH M Asfalt-OJ-1mg/kg 0.25<1.25 * STAsfalt-OJ-1----

summa PAH H Asfalt-OJ-1mg/kg 0.25<1.00 * STAsfalt-OJ-1----



4 av 28:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT01

0,0-0,25

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-001

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.53 LEMS-1± 0.35

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0050.3 LEMS-1± 5.0

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.271 LEMS-1± 0.028

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1004.19 LEMS-1± 0.42

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.9 LEMS-1± 1.8

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30013.8 LEMS-1± 1.4

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.48 LEMS-1± 0.85

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0071.0 LEMS-1± 7.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20021.8 LEMS-1± 2.2

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0076.8 LEMS-1± 7.7

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----



5 av 28:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT01

0,0-0,25

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-001

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0084.4 STMS-1± 5.06
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT02

0,0-0,25

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-002

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.10 LEMS-1± 0.21

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0042.8 LEMS-1± 4.3

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.179 LEMS-1± 0.019

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.18 LEMS-1± 0.32

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.2 LEMS-1± 1.1

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30011.5 LEMS-1± 1.2

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.49 LEMS-1± 0.85

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0012.3 LEMS-1± 1.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.4 LEMS-1± 1.1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00144 LEMS-1± 14

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT02

0,0-0,25

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-002

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.2 STTS105± 5.41
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT03

0,0-1,8

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-004

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEMS-1----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.45 LEMS-1± 0.45

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0099.2 LEMS-1± 9.9

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.152 LEMS-1± 0.016

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.95 LEMS-1± 0.60

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.4 LEMS-1± 1.6

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30017.0 LEMS-1± 1.7

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20010.4 LEMS-1± 1.0

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.009.78 LEMS-1± 0.98

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20023.0 LEMS-1± 2.3

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00135 LEMS-1± 14

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.18 STOJ-21A± 0.08

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.30 STOJ-21A± 0.12

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.23 STOJ-21A± 0.10

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.13 STOJ-21A± 0.06

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.13 STOJ-21A± 0.06

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.16 STOJ-21A± 0.07

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.080.15 STOJ-21A± 0.07



9 av 28:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT03

0,0-1,8

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-004

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.280.57 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.71 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.71 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.330.57 * STOJ-21A----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0084.0 STMS-1± 5.04



10 av 28:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT04 + 21AT05

0,0-0,1 (samlingsprov)

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-007

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.500<0.5 LEMS-1----

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.00122 LEMS-1± 12

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.10018.6 LEMS-1± 1.9

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20028.0 LEMS-1± 2.8

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30027.7 LEMS-1± 2.8

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20036.8 LEMS-1± 3.7

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.005.00 LEMS-1± 0.50

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20046.5 LEMS-1± 4.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0054.8 LEMS-1± 5.5

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----



11 av 28:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT04 + 21AT05

0,0-0,1 (samlingsprov)

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-007

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.8 STTS105± 5.51

Samlingsprov gjort av ALS Scandinavia
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT04

0,1-0,7

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-008

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5003.74 LEMS-1± 0.37

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.2 LEMS-1± 1.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1002.76 LEMS-1± 0.28

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.84 LEMS-1± 0.89

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30010.3 LEMS-1± 1.1

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.47 LEMS-1± 0.55

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.006.66 LEMS-1± 0.67

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.3 LEMS-1± 1.7

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0011.4 LEMS-1± 1.2

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT04

0,1-0,7

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-008

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0080.9 STTS105± 4.85
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT04

0,7-1,9

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-009

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.81 LEMS-1± 0.28

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0010.0 LEMS-1± 1.0

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.65 LEMS-1± 0.17

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.49 LEMS-1± 0.45

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.24 LEMS-1± 0.23

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2003.30 LEMS-1± 0.33

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.73 LEMS-1± 0.27

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2009.51 LEMS-1± 0.95

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.74 LEMS-1± 0.83

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----



15 av 28:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT04

0,7-1,9

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-009

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0085.6 STTS105± 5.14
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT05

0,2-0,7

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-010

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.66 LEMS-1± 0.17

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0077.2 LEMS-1± 7.7

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.100 LEMS-1± 0.011

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.12 LEMS-1± 0.31

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20017.5 LEMS-1± 1.8

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30011.7 LEMS-1± 1.2

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2006.34 LEMS-1± 0.64

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.009.20 LEMS-1± 0.92

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20011.2 LEMS-1± 1.1

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0097.7 LEMS-1± 9.8

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2049 STOJ-21A± 21

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.24 STOJ-21A± 0.10

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.100.67 STOJ-21A± 0.22

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT05

0,2-0,7

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-010

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.450.91 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.250.91 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0108 STOJ-2A± 0.0034

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.00200.294 STOJ-2A± 0.0741

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.00200.570 STOJ-2A± 0.143

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.00200.518 STOJ-2A± 0.130

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.00200.330 STOJ-2A± 0.0830

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.00200.526 STOJ-2A± 0.132

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0910 STOJ-2A± 0.0234

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.00702.34 * STOJ-2A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.6 STTS105± 5.43
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT06

0,0-0,6

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-011

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.27 LEMS-1± 0.23

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0051.2 LEMS-1± 5.1

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.200 LEMS-1± 0.021

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1008.46 LEMS-1± 0.85

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20016.1 LEMS-1± 1.6

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30018.1 LEMS-1± 1.8

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.9 LEMS-1± 1.3

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0020.9 LEMS-1± 2.1

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20030.0 LEMS-1± 3.0

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.00105 LEMS-1± 11

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 2025 STOJ-21A± 14

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----



19 av 28:Sida

Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT06

0,0-0,6

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-011

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0087.7 STTS105± 5.26
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT06

0,6-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-012

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5004.60 LEMS-1± 0.46

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0019.8 LEMS-1± 2.0

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.318 LEMS-1± 0.032

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1003.29 LEMS-1± 0.33

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20012.0 LEMS-1± 1.2

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30024.5 LEMS-1± 2.5

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.68 LEMS-1± 0.77

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0021.6 LEMS-1± 2.2

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20013.7 LEMS-1± 1.4

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0044.8 LEMS-1± 4.5

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT06

0,6-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-012

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0081.5 STTS105± 4.89
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Ordernummer :

:Kund
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Atkins Sverige AB

21AT07

0,0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-013

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.13 LEMS-1± 0.11

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.007.01 LEMS-1± 0.70

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.537 LEMS-1± 0.056

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.15 LEMS-1± 0.22

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.57 LEMS-1± 0.25

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2001.23 LEMS-1± 0.13

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.003.51 LEMS-1± 0.35

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2004.68 LEMS-1± 0.47

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.008.99 LEMS-1± 0.95

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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0,0-0,5

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-013

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0091.3 STTS105± 5.48
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT07

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-014

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5001.52 LEMS-1± 0.15

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0012.5 LEMS-1± 1.3

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.100<0.1 LEMS-1----

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1001.84 LEMS-1± 0.19

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.2005.02 LEMS-1± 0.50

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.3001.32 LEMS-1± 0.23

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2002.50 LEMS-1± 0.26

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.002.40 LEMS-1± 0.24

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.2007.35 LEMS-1± 0.74

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0010.5 LEMS-1± 1.1

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT07

0,5-1,0

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-014

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0094.7 STTS105± 5.68
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT09

0,0-0,8

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-016

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Provberedning
Siktning/mortling S-PP-siev/grind- -Ja LEMS-1----

Torkning S-PP-dry50- -Ja LEMS-1----

Provberedning
Uppslutning S-PM59-HB- -Ja LEP-7MHNO3-HB----

Metaller och grundämnen
As, arsenik S-SFMS-59mg/kg TS 0.5002.26 LEMS-1± 0.23

Ba, barium S-SFMS-59mg/kg TS 1.0050.4 LEMS-1± 5.0

Cd, kadmium S-SFMS-59mg/kg TS 0.1000.218 LEMS-1± 0.022

Co, kobolt S-SFMS-59mg/kg TS 0.1005.63 LEMS-1± 0.56

Cr, krom S-SFMS-59mg/kg TS 0.20014.9 LEMS-1± 1.5

Cu, koppar S-SFMS-59mg/kg TS 0.30019.7 LEMS-1± 2.0

Hg, kvicksilver S-SFMS-59mg/kg TS 0.200<0.2 LEMS-1----

Ni, nickel S-SFMS-59mg/kg TS 0.2008.93 LEMS-1± 0.89

Pb, bly S-SFMS-59mg/kg TS 1.0013.6 LEMS-1± 1.4

V, vanadin S-SFMS-59mg/kg TS 0.20024.7 LEMS-1± 2.5

Zn, zink S-SFMS-59mg/kg TS 1.0058.9 LEMS-1± 5.9

Alifatiska föreningar
alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 10<10 STOJ-21A----

alifater >C10-C12 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C12-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

alifater >C5-C16 SVOC-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * STOJ-21A----

alifater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 20<20 STOJ-21A----

Aromatiska föreningar
aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

metylkrysener/metylbens(a)antracener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * STOJ-21A----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 STOJ-21A----

BTEX
bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 STOJ-21A----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

m,p-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

o-xylen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 STOJ-21A----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 * STOJ-21A----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 * STOJ-21A----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

21AT09

0,0-0,8

ProvbeteckningMatris: JORD

Laboratoriets provnummer ST2126648-016

2021-09-23Provtagningsdatum / tid

Resultat Enhet LORParameter MU Metod Utf.Analyspaket

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-21A----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 STOJ-21A----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 STOJ-21A----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 * STOJ-21A----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 * STOJ-21A----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-21A----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-21A----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 * STOJ-21A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0085.2 STTS105± 5.11
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Ordernummer :

:Kund

ST2126648

Atkins Sverige AB

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Torkning av prov vid 50°C.S-PP-dry50

Jord siktas <2mm enligt ISO 11464:2006. Slam och sediment homogeniseras genom mortling.S-PP-siev/grind

Analys av metaller i jord, slam, sediment och byggnadsmaterial med ICP -SFMS enligt SS-EN ISO 17294-2:2016 och US EPA 

Method 200.8:1994 efter uppslutning av prov enligt S-PM59-HB.

S-SFMS-59

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) i asfalt och tjärpapp. Provberedning enligt 

intern instruktion INS-0360.

Mätning utförs med GCMS enligt SS-ISO 18287:2008, utg. 1 mod. 

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren,  indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definierade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

Asfalt-OJ-1

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V och SPIMFAB. Enligt direktiv 

från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

HS-OJ-21

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 17322:2020 utg1.

OJ-2a

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och SVOC-OJ-21.SVOC-/HS-OJ-21*

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

PAH-summorna är definerade enligt direktiv från Naturvårdsverket utgivna i oktober 2008.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Upplösning i 7M salpetersyra i hotblock enligt SE-SOP-0021.S-PM59-HB

Delprov.PP-Delprov STHLM*
Provberedning av asfalt och tjärpapp enligt intern instruktion INS-0360.PP-Kryomalning STHLM*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030
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Bilaga 8 - Analysresultat miljö
 PM Geo, berg, makmiljö

Gamla Ankaret

Provnamn
21AT01 

0,0-0,25

21AT02 

0,0-0,25

21AT03 

0,0-1,8

21AT04 + 21AT05 

0,0-0,1

21AT04 

0,1-0,7

21AT04 

0,7-1,9

21AT05 

0,2-0,7

21AT06 

0,0-0,6

Provtagningsdjup m 0,0-0,25 0,0-0,25 0,0-1,8
Samlingsprov

0,0-0,1
0,1-0,7 0,7-1,9 0,2-0,7 0,0-0,6

Provtyp Jord Jord Jord Jord Jord Jord Jord <MRR >MRR-<KM >KM-<MKM >MKM-<FA >FA

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans % 84,4 90,2 84,0 91,8 80,9 85,6 90,6 87,7

Metaller

Arsenik, As mg/kg TS 4 2 4 <0.5 4 3 2 2 <10 <10 10-25 25-1 000 >1 000

Barium, Ba mg/kg TS 50 43 99 122 11 10 77 51 <200 200-300 300-50 000 >50 000

Bly, Pb mg/kg TS 71 12 10 5 7 3 9 21 <20 20-50 50-400 400-2 500 >2 500

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,27 0,18 0,15 <0.1 <0.1 <0.1 0,10 0,20 <0,2 0,2-0,8 0,8-12 12-1 000 >1000

Kobolt, Co mg/kg TS 4 3 6 19 3 2 3 8 <15 15-35 35-1 000 >1000

Koppar, Cu mg/kg TS 14 12 17 28 10 1 12 18 <40 40-80 80-200 200-2 500 >2 500

Krom, Cr mg/kg TS 18 11 16 28 9 4 18 16 <40 40-80 80-150 150-10 000 >10 000

Nickel, Ni mg/kg TS 8 8 10 37 5 3 6 13 <35 35-40 40-120 120-1 000 >1 000

Vanadin, V mg/kg TS 22 11 23 47 17 10 11 30 <100 100-200 >200 >10 000

Zink, Zn mg/kg TS 77 144 135 55 11 8 98 105 <120 120-250 250-500 500-2 500 >2 500

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0,1 0,1-0,25 0,25-2,5 2,5-50 >50

Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja

Alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <25 25-150 150-700 >700

Alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <25 25-120 120-700 >700

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <100 100-500 500-1 000 >1 000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <100 100-500 500-10 000 >10 000

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <20 <20 49 25 <100 100-1000 1000-10 000 >10 000

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30 <100 100-500 >500

Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <3 3-15 15-1 000 >1 000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <10 10-30 30-1 000 >1 000

Bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0,012 0,012-0,04 0,04-1 000 >1 000

Toluen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-40 40-1 000 >1 000

Etylbensen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Xylener mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

PAH-L,summa mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0,6 0,6-3 3-15 15-1 000 >1 000

PAH-M,summa mg/kg TS <0.25 <0.25 0,71 <0.25 <0.25 <0.25 0,91 <0.25 <2 2-3,5 3,5-20 20-1 000 >1 000

PAH-H,summa mg/kg TS <0.33 <0.33 0,57 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0,5 0,5-1 1-10 10-50 >50

PCB

Summa PCB 7 mg/kg TS <0.0070 2,34 >50
1

Rapporterade halter som understiger riktvärden för MRR.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverkets handbok 2010:1, utgåva 1. Inkluderar parameterar som saknar riktväden för MRR och där rapporterade halter understiger KM.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juni 2016.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juni 2016.

Avfall Sverige, uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2019:01.
1
 Förordning 2007:19 om PCB m.m.

Riktvärden



Bilaga 8 - Analysresultat miljö
 PM Geo, berg, makmiljö

Gamla Ankaret

Provnamn
21AT06 

0,6-1,0

21AT07 

0,0-0,5

21AT07 

0,5-1,0

21AT09 

0,0-0,8

Provtagningsdjup m 0,6-1,0 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,8

Provtyp Jord Jord Jord Jord <MRR >MRR-<KM >KM-<MKM >MKM-<FA >FA

Fysikaliska/kemiska egenskaper

Torrsubstans %

Metaller

Arsenik, As mg/kg TS 5 1 2 2 <10 <10 10-25 25-1 000 >1 000

Barium, Ba mg/kg TS 20 7 13 50 <200 200-300 300-50 000 >50 000

Bly, Pb mg/kg TS 22 4 2 14 <20 20-50 50-400 400-2 500 >2 500

Kadmium, Cd mg/kg TS 0,32 <0.1 <0.1 0,22 <0,2 0,2-0,8 0,8-12 12-1 000 >1000

Kobolt, Co mg/kg TS 3 1 2 6 <15 15-35 35-1 000 >1000

Koppar, Cu mg/kg TS 25 2 1 20 <40 40-80 80-200 200-2 500 >2 500

Krom, Cr mg/kg TS 12 2 5 15 <40 40-80 80-150 150-10 000 >10 000

Nickel, Ni mg/kg TS 8 1 3 9 <35 35-40 40-120 120-1 000 >1 000

Vanadin, V mg/kg TS 14 5 7 25 <100 100-200 >200 >10 000

Zink, Zn mg/kg TS 45 9 11 59 <120 120-250 250-500 500-2 500 >2 500

Kvicksilver, Hg mg/kg TS <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0,1 0,1-0,25 0,25-2,5 2,5-50 >50

Organiska miljöanalyser - Petroleumprodukter/olja

Alifater >C5-C8 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <25 25-150 150-700 >700

Alifater >C8-C10 mg/kg TS <10 <10 <10 <10 <25 25-120 120-700 >700

Alifater >C10-C12 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <100 100-500 500-1 000 >1 000

Alifater >C12-C16 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <100 100-500 500-10 000 >10 000

Alifater >C16-C35 mg/kg TS <20 <20 <20 <20 <100 100-1000 1000-10 000 >10 000

Alifater summa >C5-C16 mg/kg TS <30 <30 <30 <30 <100 100-500 >500

Aromater >C8-C10 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Aromater >C10-C16 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <3 3-15 15-1 000 >1 000

Aromater >C16-C35 mg/kg TS <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <10 10-30 30-1 000 >1 000

Bensen mg/kg TS <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0,012 0,012-0,04 0,04-1 000 >1 000

Toluen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-40 40-1 000 >1 000

Etylbensen mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Xylener mg/kg TS <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <10 10-50 50-1 000 >1 000

Organiska miljöanalyser - Polyaromatiska föreningar

PAH-L,summa mg/kg TS <0.15 <0.15 <0.15 <0.15 <0,6 0,6-3 3-15 15-1 000 >1 000

PAH-M,summa mg/kg TS <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <2 2-3,5 3,5-20 20-1 000 >1 000

PAH-H,summa mg/kg TS <0.33 <0.33 <0.33 <0.33 <0,5 0,5-1 1-10 10-50 >50

Rapporterade halter som understiger riktvärden för MRR.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverkets handbok 2010:1, utgåva 1. Inkluderar parameterar som saknar riktväden för MRR och där rapporterade halter understiger KM.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juni 2016.

Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark, uppdaterad juni 2016.

Avfall Sverige, uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, rapport 2019:01.

Riktvärden



Bilaga 8 - Analysresultat miljö
 PM Geo, berg, makmiljö

Gamla Ankaret

Provnamn, Asfalt
21AT03 asfalt 

0,0-0,05

21AT08 asfalt 

0,0-0,04

naftalen mg/kg <0.50 <0.50

acenaftylen mg/kg <0.50 <0.50

acenaften mg/kg <0.50 <0.50

fluoren mg/kg <0.50 <0.50

fenantren mg/kg 1,15 <0.50

antracen mg/kg <0.50 <0.50

fluoranten mg/kg 3,36 <0.50

pyren mg/kg 2,9 <0.50

bens(a)antracen mg/kg 0,35 <0.25

krysen mg/kg 0,28 <0.25

bens(b)fluoranten mg/kg 0,44 <0.25

bens(k)fluoranten mg/kg <0.25 <0.25

bens(a)pyren mg/kg <0.25 <0.25 >50
2

dibens(a,h)antracen mg/kg <0.25 <0.25

bens(g,h,i)perylen mg/kg <0.25 <0.25

indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg <0.25 <0.25

summa PAH 16 mg/kg 8,5 <6.0 <70
1

70-300
1

>300
1

summa cancerogena PAH mg/kg 1,07 <0.88

summa övriga PAH mg/kg 7,41 <2.12

summa PAH L mg/kg <0.75 <0.75

summa PAH M 7,41 <1.25

summa PAH H 1,07 <1.00

1 NV's rapport Klassning av farligt avfall, daterad 2013-02-13
2 EU Kommissionens vägledning om klassificering av avfall (EU 2018/C 124/01)

Avfallsklassning

Provdjup m 0,0-0,04
Ej tjärasfalt

Tjärasfalt

IFA

Tjärasfalt

FA0,0-0,05
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1. Objekt 

1.1. Planerad anläggning 
På uppdrag av Öckerö kommun har Atkins utfört en markteknisk undersökning för detaljplan inom kv Gamla 
Ankaret. Undersökningen har omfattat geoteknik, bergteknik och markmiljö. Kvarteret upptar, i öster, Öckerö 
2:802 och ca 1/3-del (den SV delen) av Öckerö 2:800 samt i väster, del av Öckerö 2:620 i väster – se figur 1. 
Detaljplanen omfattar flerbostadshus med kontors- och verksamhetslokaler. 

Kvarteret ligger på sydöstra Öckerö och är förnärvarande obebyggt. Kvarteret upptas av en vändplats i 
anslutning till Skolvägen samt ett antal områden med parkeringsplatser. 

Kvarteret omges av bostadshus och villor samt Brattebergsskolan i norr och Öckerö bibliotek i söder. Tidigare 
har det funnits bebyggelse inom 2:800 (villabyggnad) och 2:802 (skolbyggnad). 

 

 

Figur 1 Översiktsbild med detaljp markerat med svart. Bild © Lantmäteriet 2021  
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1.2. Ytbeskaffenhet och Topografi 

1.2.1. ÖCKERÖ 2:802 
Marken inom fastigheten består utav rivningsmassor, vegetation, hårdgjorda (asfalterade och grusade) ytor och 
berg i dagen. Rivningsmassorna finns inom fastighetens sydöstra del och består utav tegel, betong och 
armering. Dessutom innehåller rivningsmassorna fyllning av sand och grus samt vegetation. Vegetation finns 
runt om rivningsmassornas östra del. Berg i dagen finns omedelbart NO om rivningsmassorna. Väster om 
rivningsmassorna finns hårdgjorda ytor, som används för bilparkering. Grusytor och berg i dagen finns norr om 
de hårdgjorda ytorna. Marken inom fastighetens nordvästra hörn upptas av gräs-och grusytor, se Figur 2. 

 

Markytan inom fastigheten faller från nivån omkring +9 (RH00) vid dess norra hörn till omkr. +5,5 vid 
fastighetens södra hörn. Marken är relativ sett plan bortsett från förekommande berg i dagen, som sticker upp 
över omgivande ytor. 

1.2.2. ÖCKERÖ 2:620 
Marken inom fastigheten upptas huvudsakligen av berg i dagen, hårdgjorda (asfalterade) ytor och vegetation. I 
den sydvästra delen av fastigheten finns partier av träd och vegetation på en bergsslänt. Vegetationsytan löper 
längs den västra fastighetsgränsen. Berg i dagen finns mellan vändplatsen och vegetationsytan. Berg i dagen 
finns också vid fastigheten sydöstra hörn. Det finns en grusad yta längs fastighetsgränsen i söder.  Hårdgjorda 
ytor finns i norr samt på Skolvägen. Inom vändplatsen finns gräsytor samt berg i dagen, se Figur 2. 

 

Marknivån inom fastigheten faller från omkr +10 vid dess NV hörn till omkr +6,5 i sydost. Ytorna med P-platser 
längs norra gränsen och i vändplatsen är relativt plana. En lokal stigning av markytan finns där berget går i 
dagen SV om vändplatsen. Toppen ligger på nivå ca +9,4. Bergslänten faller mot partier av träd och vegetation 
i söder. Bergfoten ligger på omkring nivå ca +7.4 m. Markytan med partier av träd och vegetation faller mot 
sydost.   

 

Figur 2 Flygbild över Gamla Ankaret. Svart streck är fastighetsgräns. Skrafferat yta är del av fastighet 
ÖCKERÖ 2:800 som inte omfattas av undersökningsområdet. Rött streck omger området med rivningsmassor. 

Tunna blå linjer omger berg i dagen.   © Google Maps 2021 
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2. Syfte och begränsningar 

2.1. Markmiljö 
Syftet med markmiljöundersökningen var attär att utgöra underlag för beskrivning av de miljötekniska 
markförhållandena inom området inför ny detaljplan. 

2.2. Geo- och bergteknik 
Syftet med undersökningarna har varit att undersöka markens förutsättningar för planläggning av 
flerbostadshus. Målet har varit att beskriva de geotekniska förhållandena samt bestämma schaktbarhet och 
materialanvändning av berget massorna. 

 

Begränsningar i denna rapport omfattar före detta skolans exakta läge i plan och tidigare grundläggningsnivå.  
Enligt tidiga skisser från beställaren ska norra delen av fastighet 2:800 bli ett parkområde. Därav utesluter 
undersökningsområdet norra del av fastighet 2:800. Planändringar som omfattar placering av byggnader i 
denna del av fastighet bör kompletteras med ytterligare geoteknisk undersökning. 

 

3. Underlag 
Underlaget för denna geotekniska och markmiljötekniska undersökning har varit följande: 

/1/ Provtagningsprogram geoteknik, bergteknik och markmiljö upprättad av Atkins (2021-09-08). 

/2/ SGU:s jorddjups- och jordartskarta. 

/3/ Ledningssamordning genom Ledningskollen, framtagen av Atkins. 

/4/ Markmodell i DGW-format, framtagen av Atkins 

/5/ Grundkarta i DGW-format, erhållen av Beställaren. 

 

4. Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1:2005 samt SS-EN 1997–2:2007 med tillhörande bilagor. Styrande 
dokument och standarder för utförd undersökning redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1 Styrande dokument och standarder för utförd undersökning. 

Typ Styrande dokument eller standard 

Beteckningssystem 
SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar, version 2001:2 –  
www.sgf.net 

Fältarbeten 

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

SGF Rapport 2:2013, Fälthandbok – undersökningar av förorenade områden 

SGF Rapport 4:2012, Metodbeskrivning för jord-bergsondering (Jb) 

SS-EN ISO 22475–1 (Provtagning) 

SS-EN ISO 22475–1:2006 (Grundvattenrör) 

Tekniska krav och råd 
TK/TR Geo 13 

TRV Rapport 2019:062 Projektering av berkonstruktioner 

Laboratoriearbete Styrande dokument eller standard 

Klassificering SS-EN ISO 14688–1 och SS-EN ISO 14688–2 

Materialtyp TK Geo 13, Tabell 5.1.1 

http://www.sgf.net/
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Tjälfarlighetsklass TK Geo 13, Tabell 5.1.1 

Vattenkvot SS‐EN ISO 17892‐1 

Petrografisk beskrivning 
av berg 

SS-EN 932-3 

 

5. Utsättning / Inmätning 
Utsättning och inmätning av undersökningspunkter har utförts av Atkins Sverige AB med GNSS-mätning (GPS) 
med nätverks-RTK i mätklass B enligt SGF:s Fälthandbok.  

 

Koordinatsystem: SWEREF 99 12 00 
Höjdsystem: RH 00 

 

6. Geotekniska undersökningar 

6.1. Fältundersökningar 
Fältundersökningarna genomfördes september 2021 v38 av Geotechnica AB. Använd fältutrustning var 
monterad på borrbandvagn, typ GM 75 av Geomachines fabrikat. Totalt har 10 undersökningspunkter utförts 
som är betecknade 21AT01—10. Undersökningens placering och geotekniska resultat redovisas i plan- och 
sektionsritning. 

 

Tabell 2 Utförda fältundersökningar 

Metod Syfte Antal punkter 

Provgropsundersökning Bestämning av jordlagarföljd och grundvattennivå. 
Markmiljöprover.  

5 

Skruvprovtagare Bestämning av jordlagerföljd och upptagning av störda 
jordprover. Markmiljöprover.  

4* 

*Skruvstång knäcktes för undersökningspunkt 21AT08. 

Upptagna prover har klassificerats okulärt i fält i samband med provtagningen. Ett provtagningsprotokoll har 
upprättats för varje provtagningspunkt och överlämnats till Atkins handläggande geotekniker. Jordprover 
skickades till geotekniskt laboratorium, se kapitel 6.2.  

 

6.2. Geotekniska laboratorieundersökningar 
Utvalda jordprover har analyserat under oktober 2021 i Mitta AB:s geotekniska laboratorium i Onsala. 
Laboratorieundersökningarna omfattade rutinanalyser av störda jordprover samt bestämning av materialklass 
och tjälfarlighetsklass, se tabell 3.  

 

Tabell 3 Utförda geotekniska laboratorieundersökningar 

Analys Antal prover 

Rutin störd (Jordartsbenämning, vattenkvot, materialklass och 
tjälfarlighetsklass) 

1 

Materialklass och tjälfarlighetsklass 3 
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7. Markmiljötekniska undersökningar 

7.1. Fältundersökningar och fältobservationer 
Markmiljöundersökningen utfördes av Atkins Sverige AB under september 2021 i samband med de 
geotekniska provtagningarna. Jordprover uttogs dels med jordskruv på borrbandvagn och dels från provgropar.  

Undersökningen har utförts i 9 punkter betecknade 21AT01 till -09. Inget jordprov uttogs i punkt 21AT08 då 
asfalten låg direkt på berg. I provtagningsplanen ingick att ta asbestprover om misstänkta asbestföroreningar 
observerades i fält då rivningsmassor fanns på platsen. Ingen misstänkt asbest observerades dock på plats 
vilket gjorde att inga asbestanalyser genomfördes. Provpunkternas placering framgår av planritning, 
ritningsnummer G-01. Provuttag genomfördes genom uttag av prover varje halvmeter ned till naturlig avsatt 
jord, eller genom provtagning av olika materialskikt. Totalt uttogs 12 jordprover som sedan analyserades på 
laboratorium. Även två asfaltsprover togs och analyserades på laboratorium.  

Ett fältprotokoll har upprättats för varje provtagningspunkt och redovisas i bilaga 5. Lukt, synliga föroreningar 
och andra eventuella avvikelser har även noterats. 

Proverna förpackades i separata diffusionstäta påsar erhållna från laboratoriet. Engångshandskar byttes mellan 
varje provpunkt för att minimera kontaminering mellan provpunkterna. Uttaget prov homogeniserades i fält 
genom att provtagningskärlet skakades. Provtagningsutrustningen rengjordes mekaniskt mellan varje 
provuttag. 

7.2. Miljötekniska laboratorieundersökningar 
Jordprover har skickats in till analys på ALS Scandinavia AB, som är ett ackrediterat laboratorium. Totalt har 12 

jordprover och 2 asfaltsprover analyserats från 9 provpunkter. Provpunkter och analysparametrar finns 

sammanställda i Tabell 4 och samtliga analysrapporter från laboratoriet redovisas i bilaga 7 och en 

sammanställning av analysresultaten redovisas i bilaga 8. 

Laboratorieundersökningarna för jordprov har omfattat analys av metaller, alifatiska och aromatiska kolväten 

(petroleumkolväten), bensen, toluen, etylbensen, xylener (BTEX), PAH. I två av proverna analyserades även 

förekomsten av PCB. Laboratorieundersökningarna för asfalt har omfattat analys av PAH för undersökning av 

eventuell förekomst av tjärasfalt.  

Tabell 4 Utförda miljötekniska laboratorieundersökningar 

Provpunkt Provuttag Analys 

21AT01 Jord 0-0,25 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

21AT02 Jord 0-0,25 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

21AT03 Jord 0-1,8 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

PCB 

Asfalt 0-0,05 m PAH 

21AT04 Jord 0,1-0,7 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

Jord 0,7-1,9 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

Samlingsprov 
21AT04 0-0,1 m + 

Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 
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21AT05 0-0,1 m 

21AT05 Jord 0,2-0,7 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

PCB 

21AT06 Jord 0-0,6 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

Jord 0,6-1,0 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

21AT07 Jord 0-0,5 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

Jord 0,5-1,0 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

21AT08 Asfalt 0-0,04 m PAH 

21AT09 Jord 0,0-0,8 m Metaller, alifater, aromater, 
BTEX, PAH 

 

8. Bergtekniska undersökningar 

8.1. Fältundersökningsprogram och fältundersökningar 
 

På uppdrag av Öckerö kommun har Atkins förberett ett undersökningsprogram för bergteknik med syfte enligt 
kap 2.2. Undersökningsprogrammet för berg omfattar följande: 

• Plastbesök 

• Bergprovtagning/ Fältundersökningar 

• Laboratorieanalys 

• Inmätning för bergmodell 

 

Ett platsbesök utfördes av Atkins under Maj månad för att planera och undersöka markförhållanden inför 
undersökningsprogrammet. Bilder från platsbesöket är presenterad i PM markmiljö, geoteknik och bergteknik, 
daterad 05-11-2021. 

 

På uppdrag av Atkins har Geotechnica AB, Göteborg, utfört bergprovtagningen enligt 
undersökningsprogrammet. Geotechnica utförde bergprovtagning september 2021, v38. Ett representativt 
bergprov togs från undersökningspunkt 21AT10 för vidare analys i laboratorium.  

 

Tabell 5 Utförda bergtekniska fältundersökningar 

Metod Syfte Antal 
punkter 

JB2 (Jord-bergsondering) Upptagning av bergprover 1 

 

En 3D bergmodell med information om ungefärlig volym av bergmassa som återfinns i Gamla Ankaret är utförd 
av Atkins, se bilaga 9 
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8.2. Bergtekniska laboratorieundersökningar 
 

På uppdrag av Atkins har RISE (Research Institutes of Sweden), Borås, utfört laboratorieanalys för bergprovet 
från undersökningspunkt 21AT10. 

 

Bergprovet analyserades med hänsyn till standard SS-EN 932–3 Petrografisk beskrivning, förenklad metod. 
Resultat från laboratorieanalysen är presenteras i RISE rapport och bilaga 4. 

 

9. Hydrogeologiska undersökningar 
Ett filterförsett grundvattenrör har installerats i samband med fältundersökningen, 2021. Grundvattenröret är 
placerat i undersökningspunkt 21AT06. Fri vattenyta noterades 2021-10-28.  

Tabell 5 Utförda hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningspunkt Noterad fri vattenyta  

[m u my] 

 

Nivå  

[RH00] 

 

21AT06 0,2 +6,5 

 

10. Värdering av undersökning 
Fält- och laboratorieundersökningar har utförts enligt de styrande dokumenten redovisade i kapitel 4.  

Inga avvikelser har noterats. 

11. Redovisning av fältundersökningar 
Undersöknings- samt laboratorieresultat redovisas som bilagor och på ritningar. Som förklaring till de 
geotekniska beteckningarna hänvisas till Svenska Geotekniska Föreningens hemsida, www.sgf.net. 

11.1. Bilagor 
Nummer Namn Antal 

sidor 

Bilaga 1 Jordprovstabell 1 

Bilaga 2 Bergprovstabell 1 

Bilaga 3 Laboratorieundersökningar, Geoteknik 1 

Bilaga 4 Laboratorieundersökningar, Bergteknik 6 

Bilaga 5 Fältprotokoll 10 

Bilaga 6 Kalibreringsprotokoll 3 

Bilaga 7 Laboratorierapporter markmiljö 28 

Bilaga 8 Analysresultat markmiljö 3 
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1. Uppdragsbeskrivning 
På uppdrag av Öckerö kommun har Atkins utfört en markteknisk undersökning för detaljplan inom kv. Gamla 
Ankaret. Undersökningen har omfattat geoteknik, bergteknik och markmiljö. Kvarteret upptar, i öster, Öckerö 
2:800 och del av Öckerö 2:802 samt del av Öckerö 2:620 i väster – se figur 1. Detaljplanen omfattar 
flerbostadshus med kontors- och verksamhetslokaler. 

Kvarteret ligger på sydöstra Öckerö och är för närvarande obebyggt. Kvarteret upptas av en vändslinga i 
anslutning till Skolvägen och ett antal områden med parkeringsplatser i anslutning till vändslinga samt utmed 
Skolvägen, på både fastigheten Öckerö 2:620 och 2:802. 

Kvarteret omges av bostadshus och villor samt Brattebergsskolan i norr och Öckerö bibliotek i söder. Tidigare 
har det funnits bebyggelse inom 2:800 (villabyggnad) och 2:802 (skolbyggnad). 

 

 

Figur 1 Översiktsbild med det undersökningsområdet markerat med svart. Bild © Lantmäteriet 2021 

 

1.1. Syfte, mål och avgränsningar 

1.1.1. Markmiljö 
Syftet med markmiljöundersökningen är att utgöra underlag för beskrivning av de miljötekniska 
markförhållandena inom området inför ny detaljplan. Undersökningen ska ligga till grund för en förenklad 
riskbedömning. Den miljötekniska markundersökningsrapporten kan även fungera som underlag inför samrådet 



Kv. Gamla Ankaret 
PM 

  

 

 

Fel! Dokumentvariabel saknas.Öckerö kommun | 1.0 | 
Atkins | PM markmiljö, geoteknik och bergteknik Sida 5 av 20
 

i detaljplaneprocessen. Förekomst av radon har inte undersökts i detta uppdrag, detta i överenskommelse med 
beställare. 

1.2. Geo- och bergteknik 

Syftet med undersökningarna har varit att bedöma områdets lämplighet för byggande, dvs vilka risker finns 
inom området och i så fall hur och till vilken kostnad dessa kan åtgärdas.  

2. Underlag 
Följande material har utgjort underlag för denna PM: 

/1/ Av Atkins utförda Geo- och Bergtekniska samt Markmiljötekniska undersökningar redovisade i MUR/Geo, 
Berg och Miljö, daterad 2021-11-05 

/2/ Fotodokumentation från platsbesök 2021-05-07 

/3/ 3D Bergmodell i DWG och PDF, framtagen av Atkins 

 

3. Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till styrande dokument och standarder enligt nedan 

3.1. Markmiljö 

Naturvårdsverket (2009). Riktvärden för förorenad mark, rapport 5976, uppdaterad juni 2016. 
 
Naturvårdsverket (2010). Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1, utgåva 1. 
 

3.2. Geoteknik och Bergteknik 

 

Typ Styrande dokument eller standard 

Tekniska krav och råd 

TK/TR Geo 13 

IEG:s Rapport 2:2008, Rev 2, Tillämpningsdokument - Grunder 

IEG:s Rapport 13:2010 – Klassificering av jord 

TRV Rapport 2019:062 Projektering av bergkonstruktioner  

TRV Rapport 2014:044 Handbok för ovanjordssprängning 

 

4. Områdesbeskrivning och historik 

4.1. Befintliga förhållanden 

4.1.1. ÖCKERÖ 2:800 och 2:802 
Marken inom fastigheten består av rivningsmassor, vegetation, hårdgjorda (asfalterade och grusade) ytor och 
berg i dagen. Vid fältinventering upptäcktes rivningsmassor inom fastighetens sydöstra del, vilket även tidigare 
informerats om från beställaren. Massorna utgörs av tegel, betong och armering. Förhållanden vid inventering 
framgår av figur 2-5. Dessutom finns fyllnadsmassor av sand och grus. Vegetation omgärdar rivningsmassorna 
i öster och mot norr övergår vegetationen i berg. Runt om rivningsmassornas västra och norra sida finns 
hårdgjorda ytor som sträcker sig till fastighetsgränsen. Grusytor och berg i dagen finns norr om de hårdgjorda 
ytorna. Marken på fastighetens nordvästra del består av gräs- och grusytor, se Figur 6. 

 

Markytan inom fastigheten faller från nivåer omkring +9 (RH00) i dess norra delar till omkring +5,5 längst i 
söder.  
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Figur 2 – Bild tagen vid berg i dagen med 
Brattebergsskolan i bakgrunden, bild tagen från de 
hårdgjorda ytorna med vy mot nordost. Bergparti 
nummer 1, markerad i Figur 6. 

 

Figur 3 – Bild tagen vid rivningsmassorna, dessa är 
delvis övervuxna med vegetation. Bild tagen söder 
om rivningsmassorna med vy mot norr. Bergparti 
nummer 1 syns i bakgrunden.  

Figur 4 – Bild tagen vid rivningsmassorna, dessa är 
delvis är övervuxna med vegetation. Bild tagen 
mellan hårdgjorda ytor och rivningsmassorna med 
vyn mot öster.  

Figur 5 – Bild tagen vid rivningsmassorna, dessa är 
delvis övervuxna med vegetation. Hårdgjorda ytan 
syns i bakgrunden. Bild tagen norr om 
rivningsmassorna med vy mot söder. 
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Figur 6 Flygbild över Gamla Ankaret. Svart streck markerar fastighetsgränser. Rött streck markerar ungefärlig 
lokalisering av rivningsmassor. Tunt blått streck markerar berg i dagen med numrering för bildhänvisningar. © 
Google maps 2021 

 

4.1.2. ÖCKERÖ 2:260 
Marken inom fastigheten upptas huvudsakligen av berg i dagen, hårdgjorda (asfalterade) ytor och vegetation. I 
den sydvästra delen av fastigheten finns partier av träd och vegetation på en bergsslänt. Vegetationsytan löper 
längs den västra fastighetsgränsen. Berg i dagen finns mellan vändplatsen och vegetationsytan. Berg i dagen 
finns också vid fastigheten sydöstra hörn. Det finns en grusad yta längs fastighetsgränsen i söder.  Hårdgjorda 
ytor finns i norr samt på Skolvägen. Inom vändplatsen finns gräsytor samt berg i dagen, se Figurerna 7-10 
nedan samt översikten i Figur 6 ovan. 

 

Markytan inom fastigheten faller från omkring +10 m vid dess NV hörn till omkring +6,5 m i sydost. Ytorna med 
P-platser längs norra gränsen och i vändplatsen är relativt plana. En lokal stigning av markytan finns där berget 
går i dagen, markerat med Bergparti nummer 2 i Figur 6. Toppen ligger på nivå ca +9,4. Bergslänten faller mot 
partier av träd och vegetation i söder. Bergsfoten ligger på omkring nivå +7.4 m.   



Kv. Gamla Ankaret 
PM 

  

 

 

Fel! Dokumentvariabel saknas.Öckerö kommun | 1.0 | 
Atkins | PM markmiljö, geoteknik och bergteknik Sida 8 av 20
 

Figur 7 – Bild på vändslingan, bild tagen med vy 
mot väst 

Figur 8 – Bild tagen söder om vändslingan, vy mot 
norr 

Figur 9 – Bild tagen vid vegetationsyta med berg i 
dagen precis sydväst om vändslingan, vy mot 
nordväst. Bergparti nummer 2, markerad i Figur 6. 

Figur 10 – Bild tagen en liten bit upp i 
vegetationsytan i bergslänten från Figur 9, vy mot 
sydväst - mot grusytan längs fastighetens södra 
gräns. Bergparti nummer 2, markerad i Figur 6. 
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5. Utförda undersökningar 

5.1. Geo- och miljötekniska fält- och laboratorieundersökningar 

Fältundersökningar utfördes den 22 och 23 september 2021. Undersökningarna redovisas i ”Markteknisk 
undersökningsrapport/ Geo- och Bergteknik, Markmiljö (MUR/Geo, Berg &  Miljö)”, daterad 2021–11–30. 
Undersökningen omfattade skruvprovtagning (Skr) och undersökningsprovgropar (Pg).  

 

Laboratorieanalyser utfördes på valda störda jordprover, hos Mitta geotekniska laboratorium i Onsala i 
september 2021, och omfattade rutinanalyser samt bestämning av materialklass och tjälfarlighetsklass. 
Laboratorieanalyser för markmiljö genomfördes hos ALS Scandinavia AB.  

 

5.2. Bergtekniska fält- och laboratorieundersökningar 

Fältundersökningar utfördes den 22 och 23 september 2021. Undersökningarna redovisas i ”Markteknisk 
undersökningsrapport/ Geo- och bergteknik, Markmiljö (MUR/Geo, berg & Miljö)”, daterad 2021-11-30. 
Lokalisering av berg har gjorts med hjälp av okulär besiktning av bergytor. Ett bergprov har tagits från 
undersökningspunkt 21AT10 för analys i laboratorium, se Figur 11.  

 

Figur 11 - Den röda cirkeln markerar position för provtagning av berg, 21AT10. 

 

Bergprov har skickats till RISE laboratorium för petrografisk analys.  

Bergprovanalys utfördes enligt standard SS-EN 932–3 Petrografisk beskrivning, förenklad metod. Resultat från 
laboratorieanalysen presenteras i MUR/Geo, berg & Miljö, bilaga 4.  

 

  

Figur 12 - Bergprov analys från Gamla Ankaret visar på friska ballastkorn (vänster) samt stenar med endast 
ytliga rostangrepp (höger), bilder är från laboratorierapporter. 
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5.3. Hydrogeologiska undersökningar 

Vid fältundersökning påträffades ytligt grundvatten, enligt Figur 13 och Tabell 1.  Ett filterförsett grundvattenrör 
har därför installerats i undersökningspunkt 21AT06. Inga ytterligare mätningar har genomförts.   

 

Figur 13 – Foto från fältundersökning - med fri vattenyta 

 

Tabell 1 Utförda hydrogeologiska undersökningar 

Undersökningspunkt Noterad fri vattenyta  

[m u my] 

Nivå  

[RH200] 

21AT06 0,2 +6,5 

 

 

6. Bedömningsgrunder  

6.1. Markmiljö 

6.1.1. Mindre än ringa risk  
Naturvårdsverkets handbok 2010:1 om återvinning av avfall i anläggningsarbeten är tänkt att fungera som stöd 
vid återanvändning av schaktmassor. I handboken anges halter av ämnen för nivån mindre än ringa risk 
(MRR). Avfall med totalhalter under nivåerna för mindre än ringa risk får användas utan anmälan till kommunen 
om det inte finns andra föroreningar som påverkar risken och användningen inte sker inom ett område där det 
krävs särskild hänsyn, t ex vattenskyddsområde eller Natura 2000-område. Schaktmassor som skall återvinnas 
för anläggningsändamål utanför projektet och som innehåller halter över nivåerna för MRR behöver anmälas till 
kommunen. Riktvärden finns för metaller men inte för PAH alifatiska och aromatiska kolväten (polycykliska 
aromatiska kolväten) och alifatiska och aromatiska kolväten (Naturvårdsverket, 2010). 
 

6.1.2. Naturvårdsverkets generella riktvärden  
De generella riktvärdena är utarbetade för utvärdering av förorenade områden och anger en nivå som ger 
skydd mot hälso- och miljöeffekter. Markanvändningen som förväntas på området styr vilka grupper som 
exponeras och i vilken omfattning samt påverkar även vilka krav som ställs på skydd av markmiljön i området 
och gäller för följande två typer av markanvändning (Naturvårdsverket, 2009). 
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Känslig markanvändning, KM, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av 
människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem 
samt grundvatten och ytvatten skyddas. 
 
Mindre känslig markanvändning, MKM, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till t.ex. kontor, 
industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin 
yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för 
markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning. Till exempel kan vegetation etableras 
och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter samt ytvatten skyddas. 
 

7. Förhållanden, slutsatser och rekommendationer 

7.1. Markmiljö 

Analysresultaten från markmiljöundersökningen är sammanställda i tabell som är färglagd utifrån 
jämförelsevärden, se MUR bilaga 8. Halter av föroreningar överstigande riktvärdena för KM har påträffats i tre 
provpunkter. I provtagningspunkt 21AT01 har det påträffats halter av bly över riktvärdet för KM, och i 
samlingsprov 21AT04 och 21AT05 på djupet 0–0,1 m har det påträffats halter av kobolt över riktvärdet för KM.  

Övriga analysresultat visar på föroreningsnivåer under riktvärdet för KM.  

I provtagningspunkt 21AT05 har PCB påträffats i låg nivå. 

Analysresultaten visar på att inga av de två analyserade asfaltsproverna innehåller tjärasfalt. 

Genomförd miljöteknisk markundersökning visar följande: 

- Majoriteten av området visar på föroreningsnivåer under KM. Generellt tyder inget på att det finns 
större sammanhängande markföroreningar.  

- Lokala föroreningar förekommer i fyllnadsmassor på fastighet Öckerö 2:802, öster om Skolvägen.  

Det rekommenderas att i senare skede komplettera provtagningen inom fastighet Öckerö 2:802 för att 
avgränsa föroreningarnas utbredning.  

Då marken ska användas för bostadsändamål bör tillåtliga nivåer av föroreningshalter i massor som får lämnas 
kvar i mark, återanvändas eller återvinnas inom området vara nivåer under riktvärden för känslig 
markanvändning (KM).  

Metaller så som bly och kobolt är generellt vanligt förekommande i bebyggd miljö. Förutsättningarna för 
spridning bedöms som låg då de är partikelbundna. Föroreningarna ligger ytligt i anslutning till parkeringsplats 
med begränsad exponeringsrisk i nuläget. 

Föreliggande undersökning är av översiktlig karaktär. Det kan inte uteslutas att det förekommer andra 
haltnivåer i material som inte är provtagna eller att det förekommer föroreningsämnen som inte är analyserade. 
Om det skulle misstänkas eller påträffas andra föroreningar kan förnyad riskbedömning behöva göras. 

Öckerö kommuns miljöenhet ska, enligt MB 10 kap 11 §, underrättas om påträffade föroreningar. 
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7.2. Geoteknik 

7.2.1. Jordlagerförhållanden 

ÖCKERÖ 2:800 och 2:802  

Jordlagerförhållanden varierar mellan berg i dagen och jordlager på ca 2 m mäktighet, vilket framgår av SGU:s 
jordartskarta och jorddjupskarta. Huvudsakligen utgörs översta jordlagren av fyllning ovan berg. Naturlig lagrad 
sand har påträffats mellan fyllning och berg kring fastighetens södra del. 

Fyllningens mäktighet är ca 1,8 m– 0,3 m och består av grusig stenig sand. I fyllningen har även 
rivningsmassor påträffats, undantaget ytorna kring fastighetens västra hörn där organisk jord förekommer. 

Under fyllningen kring fastighetens södra hörn är sandlagrets mäktighet ca 1,2 m. 

Bergnivåerna kring fastighetens södra hörn ligger ca 2 m under markytan (my). Stigning sker i nordlig till 
nordvästlig riktning. Bergsnivån varierar mellan 0,7 m och 0 m under my längs med fastighetens nordvästra 
gräns. 

ÖCKERÖ 2:260 

Jordlagerförhållanden varierar mellan berg i dagen och jordlager på ca 2 m mäktighet. Inom hårdgjorda ytor 
och gräsytor utgörs det översta lagret av asfalt respektive humushaltig jord ovan fyllning som vilar på berg. 
Kring fastighetens södra gräns utgörs det översta lagret av fyllning som ligger ovan ett torvlager. Under torven 
utgörs lagret av sand som ligger ovan berg.  

Mellan de hårdgjorda ytorna är fyllningens mäktighet ca 0,6 m - 1,1 m och består utav sandigt grus med ytligt 
innehåll av organisk jord. Inom fastighetens södra del utgörs fyllningen av grusig sand med en mäktighet på ca 
0,6 m. 

Torvlagret kring fastigheten södra gräns har en mäktighet på ca 0,4 m och är något sandig. 

Sandlagret under torv har en mäktighet på ca 0,7 m och innehåller humusrester samt silt.  

Bergnivån är lägst i fastighetens södra del, ca 2 under my. Stigning sker i västlig och nordlig riktning, se avsnitt 
4.1.1 för berg i dagen. I vändplatsens nedre del ligger bergnivån på ca 1,2 m under my och stiger i västlig och 
nordnordvästlig riktning. Den hårdgjorda ytan kring fastigheten nordvästra hörn ligger bergsnivån under 
asfaltsytan, ca 0,2 m under my. Nordost inom fastigheten sjunker bergsnivån till ca 0,8 m under my 

 

7.2.2. Stabilitetsförhållanden 
Med hänsyn till förekommande jordlager, och dess begränsade mäktighet samt föreliggande topografi, är 
totalstabiliteten tillfredsställande och någon risk för jordskred föreligger inte varken vid befintliga eller blivande 
förhållanden.  

7.2.3. Sättningsförhållanden 
Sättningarna bedöms huvudsakligen bli små då jordlagren inom området har begränsad mäktighet. Större 
delen av sättningen kommer huvudsakligen att utvecklas momentant (elastiska sättningar) i de områden som 
består av sand och silt. Inom detaljplaneområdet har även torv och fyllning med organiskt innehåll påträffats, 
vilket innebär risk för sättningar och biologisk nedbrytning. Dock har jordlagren en begränsad tjocklek (ca 0,5 
m), vilket ger en förhållandevis liten totalsättning. Vid detaljprojektering rekommenderas att torvens utbredning 
och tjocklek undersöks vidare – i det fall eventuella sättningskänsliga anläggningar planeras kring området där 
torv påträffats. Möjliga sättningsreducerande åtgärder är utskiftning eller tidig utläggning/överlast. 
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7.2.4. Rekommendationer  

ÖCKERÖ 2:800 och 2:802 

Fastighetsområdet består främst av fyllning ovan berg. Figur 14 
redovisar befintliga förhållanden. Eftersom jordmäktigheten är omkring 
0,5m på den nordöstra delen, kan grundläggning ske efter att massorna 
har schaktats. Därefter kan bebyggelse grundläggas på berg. Fyllning 
finns inom fastigheten södra del har större mäktighet ligger under sand. 
Ytterligare undersökning behöver göras för att bedöma sandlagret kring 
fastighetens södra hörn. 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 14 – Figur på ÖCKERÖ 2:800 och 2:802 med indelade områden. 
Skrafferat yta anger fyllning med mäktighet på omkring 1 m. Rött anger 
berg i dagen eller bergdjup ner till 1 m under my 

 

ÖCKERÖ 2:260 

Generellt, består fastighetsområdet huvudsakligen av berg vilket ger bra 
förutsättningar för ytlig grundläggning dvs plattgrundläggning. Däremot 
är förutsättningarna sämre för grundläggning med källare. Figur 15 
redovisar områden där berg förekommer i dagen, men även områden 
där skattat jordmäktighet är tunt.  

Organiskt material har påträffats ner till berg på fastighetens södra del. 
Dessutom består markytan av vegetation på fastighetens västra del, 
vilket tyder på organiskt material. Innan grundläggning, ska allt 
organiskt material schaktas bort för att sedan grundläggas på berg.  

Fyllning har påträffats kring fastighetens sydöstra hörn. Eftersom 
organiskt material har påträffats i fyllningen behövs ytterligare 
undersökningar för att bedöma fyllningen.  

 

 

   

Figur 15 – Figur på ÖCKERÖ 2:260 med indelade områden. Skrafferat 
yta anger fyllning med mäktighet på omkring 1 m. Rött anger berg i 
dagen eller bergdjup ner till 1 m under my. Organiska massor 
framkommer i brunt.  
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7.3. Bergteknik 

Inom planområdet för Gamla Ankaret finns det ytor med berg, speciellt i områdets nordvästra del som består av 
till stor del av ett bergsmassiv. Inom planområdet för Gamla Ankaret finns även berg i dagen på andra ställen 
inom planområdet och en del klippformationer där det tidigare stått en villa och en förskola. En stor del av 
denna mark används idag som parkeringsplats. SGUs kartverktyg visar att berggrunden inom Minnessten 
utgörs av paragnejs, en metamorf yt- och intrusiv bergart 1,66 – 1, 59 miljarder år gammal, enligt Figur 16. 

 

  

Figur 16 - Berggrundskarta från SGU med aktuellt område inom svart polygon 

 

 

Figur 17 - Jorddjupskarta från SGU.  
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I figur 17 redovisas övergripande det ungefärliga jorddjupet inom området (uttag från SGU). I bilden syns tydligt 
att det är endast i det nordvästra hörnet mellan vändslingan och Skolvägen som det är något större jorddjup. 
För övrigt är det berg i dagen eller upp till ungefär 1 meters täckning ovanpå berget.  

 

Exempelbild på berg i dagen med huvudsprickor markerad med röda linjer visas i figur 18 och 19. Bergslänten i 
bergparti 1 är brant med relativt låg höjd och flack lutning mot nordost. Slänten är uppsprucken och block är 
separerade. Sprickorna är öppna och vittrade, vilket skapat förutsättningar för jord och vegetation att få fäste. 
Naturligt förekommande vittringsprocesser från frost, vatten, is etc påverkar bergets ytstabilitet negativt. Berget 
är med andra ord inte elastiskt. Det finns dessutom frakturer i berget som går vinkelrätt mot sprickorna.  

I den västra delen är huvudsprickornas riktning (röd heldragen linje, fig 18) orienterade cirka 70 grader NÖ och 
i den östra delen 40-80 grader NW. Det finns också frakturer i berget (röd streckad linje, fig 18), vilka är 
orienterade 10-40 grader NW. 

 

Figur 18 – Bergparti nummer 1, markerad i Figur 6. Bild © Atkins Sverige AB 
     Sprickor markerade med röd heldragen linje och frakturer med röd streckad linje. 

 

I figur 19 visas berget i bergparti 2 längst i väster. Även här ser vi att sprickorna är mycket öppna, vittrade, 

fyllda med lösa jordar och vegetation.  

I den södra delen (längst till vänster i figur 19) är sprickorna orienterade cirka 70-80 grader NÖ. På den norra 
sidan är sprickorna orienterade 10 grader NW respektive 45 grader NÖ. Även här finns det frakturer med 

orienterng 45 grader NÖ respektive 10 grader NW.  
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Figur 19 – Bergparti nummer 2, markerad i Figur 6. Bild © Atkins Sverige AB 

 

 

7.3.1. Slutsatser och rekommendationer 
 

Nedan lämnas rekommendationer för vidare projektering och planering av området: 

Analyserat bergmaterial har hög kvalitet och uppfyller sannolikt kravgränsen enligt Bergtyp 1 alternativ 2 (AMA  
17, tabell CB/1). Inga lermineral har påträffats. Ytliga rostanslag har påträffats, men bedöms uppstå endast vid 
sprickplan och därmed inte påverka bergmaterialets kvalitet. Det innebär att materialet med hög trolighet kan 
tas tillvara i senare konstruktionsskede. För vidare information se laboratorieanalys från RISE, bilaga 4 till 
MUR.  

Inom detaljplanerområde finns berg i dagen eller ytnära berg inom i princip hela området. Inom delar av 
området krävs bergschakt för att komma ned till erforderlig grundläggningsnivå för vägar och byggnader. 
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Figur 20 – Schaktnivåer till generella grundläggningsdjup, bilaga 9 

 
I figur 20 visas schaktnivåer ner till antagna grundläggningsnivåer inom respektive område. 
 
För område 1 finns det två partier med berg i dagen (markerade inom orange avgränsning). Här anges antal 
meter schakt ner till en grundläggningsnivå på -1 meter från gatunivå. Utanför de orange avgränsningarna kan 
vi enligt bilaga 1 se att vi har berg på mellan 0,8 och 1,2 meter från befintlig marknivå. Det innebär att vi 
kommer ha bergschakt inom hela det blåmarkerade området och även inom delar av det grönmarkerade 
området finns det risk för viss bergschakt. Relativt en grundläggningsnivå på -1 meter, i förhållande till 
gatunivån, har bergschakten i området övergripande beräknats till drygt 2 500 m3.  
 
För område 2 finns ett större parti med berg i den sydvästra delen (markerad inom orange avgränsning). Inom 
detta delområde anges antal meter schakt ner till en grundläggningsnivå på -3 meter från gatunivå. Precis 
sydost om det markerade bergspartiet sluttar bergsytan nedåt. I underlag från SGU (figur 17) samt i resultat 
från jordprovtagning (bilaga 1) ges indikationer på att berget ligger mer än två meter under markytan, vilket 
innebär en osäkerhet på om vi kommer få bergschakt inom detta område. Relativt en grundläggningsnivå på -3 
meter, i förhållande till gatunivån, har bergschakten i området övergripande beräknats till cirka 12 500 m3. 
 
I figur 21 redovisas motsvarande nivåer som i figur 20, men här relaterat till gatunivån.  
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Figur 21 – Schaktnivåer till generella gatunivå, bilaga 10 
 
 

I figur 22 och 23 syns profiler för de respektive områdena (profillinje markerad i figur 20 och 21).  
 

Figur 22 – Profil för område 1, enligt markering i figur 20 och 21 
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Figur 23 – Profil för område 2, enligt markering i figur 20 och 21 

 

I figur 24 nedan visas område 2 inlagt i terrängen för en grundläggningsnivå på -3 meter.  

Figur 24 – Terrängmodell för område 2, grundläggningsnivå -3 meter relaterat mot gatunivån. 
 

Bergsslänten inom den västra delen av område 2 har tydliga sprickzoner, enligt figur 19. I figur 24 är slänten 
illustrerad i lutning 10:1, vilket skulle innebära att den faller inom detaljplanens avgränsade område. Bergets 
sprickiga karaktär gör dock att det finns risk för blockutfall. Åtgärder kommer med största sannolikhet därför 
behöva göras för att lossa lösa stenar. Vidare utredning får därför också klargöra om en mindre brant slänt 
skulle vara att föredra.  

Efter genomförd bergschakt, eller andra ingrepp på bergsslänten, ska bergtekniskt sakkunnig bedöma behovet 
av förstärkande åtgärder. Utifrån de undersökningar som har gjorts nu så bedöms det finnas behov av säkring. 
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Vanliga sätt att utföra stabilisering av en stenig bergssluttning är med ankare och stålrepsförstärkningsgaller 
(A) eller med utläggning av trådnätspaneler (B). 

  

Figur 25 – Stabiliseringsexempel för bergsslänt 

 

Delar av bergspartiet inom område 1 kan eventuellt komma att bli synligt, beroende på vad som beslutas under 
markplaneringen i kommande skeden. Höjden på det synliga berget kommer dock i sådana fall att vara låg. 
Men då även detta berg är sprickigt, enligt figur 18, behöver det säkerställas att det inte finns lösa stenar och 
block.    

Det måste beaktas att såväl befintliga byggnader som planerade byggnader angränsar område med berg i 
dagen. I samband med planering inför bergschakt rekommenderar Atkins därför en riskanalys. En 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. Riskanalys skulle 
även kunna omfatta analys av alternativa metoder för bergborttagning, så som borrning och andra sprängfria 
alternativ.  
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1 Sammanfattning 
Calluna AB har 2021 på uppdrag av Atkins AB utfört en naturvärdesinventering (NVI) av Gamla 
Ankaret och Gamla Minnessten samt en trädinventering av Gamla Minnessten på Öckerö. 
Bakgrunden till inventeringen är att en ny detaljplan ska prövas. En NVI syftar till att beskriva 
och värdera naturområden av betydelse för biologisk mångfald inom ett avgränsat område.  

Uppdraget har utförts enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar. NVI:n utfördes på 
fältnivå med detaljeringsgrad medel, samt med tilläggen generellt biotopskydd och 
värdeelement. Fältinventering utfördes 5 maj 2021.  

Inventeringsområdet består i huvudsak av en parkeringsplats med ruderatmark respektive en 
mindre park.  

Vid inventeringen avgränsades ett naturvärdesobjekt och två värdeelement bestående av grova 
hålträd.  

Vid Callunas inventering noterades två naturvårdsarter, det vill säga arter som indikerar att 
området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att själva området 
har särskild betydelse för biologisk mångfald. Genom nedladdade fynduppgifter från 
Analysportalen (en tjänst som samlar svenska biodiversitetsdata) tillkom ytterligare 23 
naturvårdsarter för buffertzonen. Totalt ger detta 25 konstaterade naturvårdsarter för 
inventeringsområdet inklusive buffertzonen (ytterligare naturvårdsarter än de som påträffats 
kan dock förekomma1). Det bedöms inte ske någon direkt påverkan på de observerade arterna 
om detaljplanen realiseras, men troligen används ytorna till födosök för fåglar, fladdermöss och 
fjärilar.  

Gamla Minnessten omfattar två enkelsidiga alléer av skogsalm varav två träd bedöms vara 
särskilt skyddsvärda och omfattas av Miljöbalken.   

NVI-rapporten utgör ett stöd för bedömningar enligt miljöbalken 3 kap 3§. Hänsyn som tas till 
områden med positiv betydelse för biologisk mångfald bidrar till att uppfylla miljöbalkens krav, 
Sveriges internationella åtaganden samt de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen.  

  

 
1 I rapporten (bilaga 3) listas endast de naturvårdsarter som noterades vid Callunas inventering samt de tidigare fynduppgifter 
som framkommit vid uppdragets undersökning av tidigare känd kunskap. Det kan dock alltid förekomma ytterligare 
naturvårdsarter i ett område, vilka ännu inte har påträffats, identifierats eller rapporterats in av någon.  
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2 Inledning  

2.1 Uppdrag och syfte 
Miljökonsultföretaget Calluna AB har 2021 på uppdrag av Atkins AB utfört en 
naturvärdesinventering (NVI) av områdena Gamla Ankaret och Gamla Minnessten, i Öckerö 
kommun och en vitalitetsbedömning av träden vid Gamla Minnessten. 

Bakgrunden till inventeringen är att området ingår i en planerad ny detaljplan. Resultaten från 
Callunas naturvärdesinventering ska utgöra underlag för den fortsatta planeringsprocessen.  

Syftet med en naturvärdesinventering är att beskriva och värdera naturmiljöer av betydelse för 
biologisk mångfald inom ett avgränsat område. Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två 
bedömningsgrunderna biotop (typ av naturmiljö) och arter. En NVI resulterar i avgränsningar 
av områden, naturvärdesklassningar, objektbeskrivningar, artlistor med noterade 
naturvårdsarter och skyddade arter, samt en övergripande rapport. Observera att listan över 
noterade naturvårdsarter inte är en total lista över förekommande arter i området, för detta 
krävs en särskild artinventering.  

 
Figur 1. Kartan visar inventeringsområdets avgränsning och hur området är beläget i förhållande till omgivningen. 
I nordost Gamla Ankaret och i sydväst Gamla Minnessten.   
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En NVI kan utgöra en grund inför konsekvensbedömningar eller inventeringar av andra 
miljöaspekter än naturmiljö (till exempel friluftsliv, kulturmiljö, geologi, landskapsbild och 
ekosystemtjänster), men bedömningar av andra miljöaspekter än natur ingår inte i NVI-
resultatet. Naturvärdesinventeringen innefattar inte heller analys av huruvida risk föreligger för 
förbud enligt artskyddsförordningen. En sådan analys görs inom en artskyddsutredning. En NVI 
är dock ett användbart underlag till en artskyddsutredning och NVI:n ska om möjligt 
uppmärksamma om behov finns av en artskyddsutredning.  

2.2 Inventeringsområdet 
Inventeringsområdet (figur 1) Gamla Ankaret omfattar en hektar och består av en 
parkeringsplats med ytor av gräs, berg i dagen och en mindre träddunge. Marken används idag 
till parkering, en del är ruderatmark utan användning och träddungen har en informell funktion 
som stadsdelspark med spontana stigar. Gamla Minnessten utgörs av en gräsbevuxen parkyta 
kantad av skogsalmar, denna plats har bara inventerats med hänsyn till trädens vitalitet.  

3 Metod och genomförande  

3.1 Metodbeskrivning 
Naturvärdesinventeringen har beställts enligt SIS standard2 med de tillägg enligt standarden 
som redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. ”Ja” markerar de tillägg enligt NVI-standarden som har beställts och utförts inom ramen för Callunas 
uppdrag.  

Beställd? Möjliga tillägg till NVI Beställd? Möjliga tillägg till NVI 

Ja Naturvärdesklass 4 Nej Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Ja Generellt biotopskydd Nej Detaljerad redovisning av artförekomst 

Ja Värdeelement Nej Fördjupad artinventering 

Naturvärdesinventering 
Naturvärdesinventeringen har utförts enligt SIS standard och metoden finns beskriven i sin 
helhet i standarden3. En kortfattad metodbeskrivning finns även i bilaga 1 till denna rapport. 
Calluna är ackrediterade4 för naturvärdesinventeringar, vilket innebär årliga kontroller där 
företaget får visa att metoder, rutiner och verktyg för att utföra NVI enligt standarden håller god 
kvalitet och att personalen har rätt kompetens.  

Uppdragets NVI har beställts och utförts på fältnivå med detaljeringsgrad medel. 
Detaljeringsgraden medel innebär att minsta obligatoriska karteringsenhet är 0,1 ha eller för 
linjeformade objekt 50 meter. 

En NVI på fältnivå inleds med förarbete där inventeringsområdet och det omkringliggande 
landskapet studeras genom tillgängliga underlag och informationskällor. Inventeringsområdet 
har avgränsats av beställaren till ett område som omfattar 1 hektar (se kartan i figur 1). De 

 
2 SS 199000:2014 ”Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – genomförande, naturvärdesbedömning och 
redovisning”. 
3 Standarden kan köpas från SIS förlag: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/. 
4 Calluna AB är ackrediterade av SWEDAC sedan december 2017 för naturvärdesinventeringar i stränder och terrestra 
naturtyper enligt SIS-standarden för NVI. Calluna var det första företaget att ackrediteras för inventeringar enligt standarden. 

https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk500599/sistk555/
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källor som har granskats redovisas i avsnitt 3.3. Förarbetets resultat har sedan använts som stöd 
vid avgränsning och klassning av objekt under fältarbetet.  

Påträffade naturvårdsarter redovisas enligt Callunas filtrering av artuppgifter från Svenska 
LifeWatch Analysportal (Leidenberger et al., 2016). I artlistan i bilaga 3 framgår motiven till 
varför de påträffade naturvårdsarterna utgör naturvårdsarter samt vilka arter som inte finns på 
nationella listor men som Calluna själva definierar som naturvårdsarter. Under rubriken 
Naturvårdsarter i avsnitt 4.3 nedan finns en faktaruta med förklaring av begreppet 
naturvårdsart.  

Arters benämningar följer så långt det är möjligt SLU:s taxonomiska databas Dyntaxa (SLU 
Artdatabanken, 2021). Alla hänvisningar till den svenska rödlistan gäller den senaste upplagan 
(SLU Artdatabanken, 2020).  

Tillägg: Naturvärdesklass 4  
Naturvärdesinventeringen vid Gamla Ankaret har utförts med standardens tillägg 
Naturvärdesklass 4. 

Tillägg: Värdeelement 
Naturvärdesinventeringen har utförts med standardens tillägg Värdeelement. Tillägget omfattar 
hela inventeringsområdet och syftar på träd där naturvärdesstrukturer och naturvårdsarter 
ingår. Inventeringen har utgått från Naturvårdsverkets manual för Skyddsvärda träd i 
kulturlandskapet.  

Med särskilt skyddsvärda träd avses följande enligt Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd 
i kulturlandskapet:  

• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter på det smalaste stället upp till brösthöjd 
(brösthöjd=1,3 m över marken) 

• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 år. 

• Grova hålträd; träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad 
hålighet i stam (eller gren) 

Tillägg: Vitalitetsbedömning av parkträd 
Träden vid Gamla Minnessten tillståndsbedömdes med hänsyn till vitalitet och skador. Detta 
skedde i kombination med tillägget värdeelement och presenteras som så i tillhörande GIS-
underlag. Bedömningen gjordes okulärt genom att utvärdera synliga skador kring rothals, stam 
och krona. För att bedöma om träden var invändigt ihåliga eller murkna knackades träden med 
klubba runt stam och lågt sittande grenar. Metoden ger en indikation på huruvida stammen är 
solid eller ihålig men ger inget garanterat svar.  

3.2 Tidpunkt för arbetet och utförande personal  
NVI-uppdraget genomfördes under maj 2021. Datum för utsök av underlagsdata redovisas vid 
respektive källa i avsnitt 3.3 nedan. Fältinventeringen genomfördes 5 maj 2021.  

Förarbetet med eftersökning och granskning av tillgängliga underlag och tidigare 
artobservationer samt fältinventering och naturvärdesbedömning utfördes av ekolog Eric 
Wahlsteen från Calluna AB.  
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3.3 Informationskällor och referenslitteratur 
Vid naturvärdesinventeringen har ett antal informationskällor genomsökts efter upplysningar 
om platsens tidigare kända naturvärden och skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. 
Tabell 2 nedan redovisar de källor som har genomsökts och använts som underlag vid 
bedömningar och avgränsningar. Inga NVI:er eller utförliga artinventeringar har enligt Callunas 
kännedom tidigare gjorts inom inventeringsområdet.  

Som stöd vid uppdragets bedömning av naturvärden användes SIS-standarden samt den 
litteratur som listas i avsnittet Referenser.  

Tabell 2. Redovisning av genomgångna informationskällor relevanta som kunskapsunderlag för NVI. Resultatet 
av informationssökningen redovisas i avsnittet Resultat.  

Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Artobservationer:    

Naturvårdsarter och skyddade arter 
Fynduppgifter för inrapporterade 
observationer av arter. Data nedladdad från 
Svenska LifeWatch Analysportal 
(Leidenberger et al., 2016), där följande 
databaser användes vid utsök: Artportalen 
samt Analysportalens samtliga övriga 
databaser för artobservationer. 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Utsök av 
naturvårdsarter5 och 
skyddade arter enligt 
Calluna AB:s filter för 
utsök av 
naturvårdsarter.  

Sökningen gav 
resultat, se avsnitt 
4.3.3. 

Skyddsklassade artobservationer 
Inhämtat utdrag från ArtDatabanken6.  
Fynduppgifter för inrapporterade 
skyddsklassade observationer av arter. 
Skyddsklassningen innebär att fynduppgifter 
för specifika arter döljs eller diffuseras i 
varierande grad, antingen för att skydda dem 
mot olika hot eller för att uppgiftslämnaren 
har begärt att observationen ska döljas. 
Skyddet berör främst orkidéer och vissa 
rovfåglar.  

Utdrag 
gjordes 4 maj 
2021. 

Calluna följer 
ArtDatabankens regler 
för sekretess och 
rumslig diffusering vid 
information om och 
produktion av kartor 
med skyddsklassade 
artobservationer. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Jordbruksverket:    

Jordbruksblock 
GIS-skikt med uppgifter om betesmark och 
åkermark i Sverige som lantbrukare har sökt 
stöd för vid något tillfälle (Blockdatabasen). 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Ängs- och betesmarker 
GIS-skikt med data från Svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen (TUVA), 
innehållande både ängs- och 
betesmarksobjekt och naturtypsytor.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturvårdsverket:    

Kulturreservat 
Skyddade områden enligt 7 kap MB med 
värdefulla kulturpräglade landskapsområden. 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

 
5 Naturvårdsart – indikerar att området har naturvärde, att området har förutsättningar att vara artrikt eller att arten i sig själv är 
av särskild betydelse för biologisk mångfald. Naturvårdsart är ett begrepp inom SIS-standard för NVI, läs mer i bilaga 1. 
6 Skyddsklassade observationer – fynduppgifter som inte visas öppet för allmänheten, men som kan erhållas från 
Artdatabanken av aktörer med avtal för utdrag av sådana uppgifter.  
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Informationskälla Utsök Kommentarer  Utfall 

Natura 2000-områden 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 7 
kap. 27 § MB. Naturtypskarta med kartering 
av Natura 2000-naturtyper för de naturtyper 
som ingår i EU:s Art- och habitatdirektiv, 
bilaga 1 (EEG 92/443) samt ett urval av 
andra naturtyper.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Naturreservat 
GIS-skikt med skyddade områden enligt 
7 kap. MB med syfte att bevara biologisk 
mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

RAMSAR-områden 
GIS-skikt med internationellt värdefulla 
våtmarksområden skyddade av 
Ramsarkonventionen.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Riksintressen natur och friluftsliv 
GIS-skikt med områden som av riksdagen 
har utpekats som riksintresse för naturvård 
(3 kap. 6 § MB), friluftsliv (3 kap. 6 § MB) 
samt rörligt friluftsliv (4 kap. 2 § MB).  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Vattenskyddsområden 
Områden till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas 
komma att utnyttjas för vattentäkt (7 kap. 21-
22 §§ MB). 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Andra skyddade områden 
Skyddade områden enligt 7 kap MB utöver 
ovanstående. Naturminnen, 
naturvårdsområden, djur- och 
växtskyddsområden, biotopskyddsområden, 
skyddade älvar, nationalparker och 
nationalstadsparker.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Skogsstyrelsen:    

Naturvårdsavtal 
GIS-skikt med tidsbestämt skyddade 
områden som t.ex. är beroende av skötsel 
för att bevara naturvärden eller där 
naturvärdena gynnas bäst av fri utveckling 
utan skogsbruk. Avtalstid kan vara 1–50 år.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Nyckelbiotoper och naturvärden  
GIS-skikt med naturvärden inventerade av 
Skogsstyrelsen på småskogsbrukets mark 
samt från skogsbolags och större 
markägares egna inventeringar.  

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 

Sumpskogar  
GIS-skikt med skogsklädd våtmark från 
inventering av Skogsstyrelsen. 

Utsök gjordes 
4 maj 2021 

Sökområdet omfattade 
buffertzon 500 meter. 

Sökningen gav inga 
resultat. 
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3.4 GIS och fältdatafångst 
Fältdatafångst har utförts med hjälp av ESRI:s fältapplikation Collector på en smartphone. 
Lägesnoggrannheten för denna enhet är 5–10 meter. Den geodatabas som Calluna använder i 
Collector har de attribut som specificeras i SIS standard 199000.  

GIS-skikt med biotopskyddsobjekt, värdeelement och artregistreringar från inventeringen har 
upprättats. Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar 
av attributdata. 

4 Resultat  

4.1 Allmän beskrivning av inventeringsområdet 
Gamla Ankaret består av en parkeringsplats i öster med en högvuxen gräsyta, i norr ytterligare 
gräsytor av ängskaraktär med inslag av berg i dagen och i väster en liten träddunge av tall och 
björk använd som en informell stadsdelspark med spontana stigar. På magra platser vid berg i 
dagen växte kärleksört, gräslök och vit fetknopp.  

Gamla Minnessten omfattade elva äldre skogsalmar placerade runt en gräsyta med lekplats i 
mitten.  

Båda platserna är starkt påverkade av den omgivande urbana miljön där Gamla Ankaret mest 
har ruderatkaraktär och Gamla Minnessten bildar en stadsdelspark. För båda objekten saknas 
naturvårdsarter eller biotopkvaliteter för att höja dem till naturvärdesobjekt.  

4.2 Skyddad natur och övrig känd kunskap om området  
Förarbetets informationssökning visar att det inom inventeringsområdet inte finns skyddad 
natur enligt 7 kap miljöbalken. Dock kan det finnas områden som omfattas av 
strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap miljöbalken 13 §. Det kan gälla både generellt 
strandskydd (100 m från strandlinje) och utökat strandskydd (300 m från strandlinje). Huruvida 
bestämmelser om strandskydd förekommer i området har inte utretts i denna NVI.  

Inom en buffertzon på 500 meter omkring inventeringsområdet förekommer ingen skyddad 
natur enligt 7 kap miljöbalken. 

4.3 Naturvärdesinventeringens resultat 

4.3.1. Naturvärdesobjekt  
Vid inventeringen avgränsades ett område med klassning som naturvärdesobjekt. Detta utgörs 
av Gamla Minnessten och motiveras av de äldre skogsalmarnaCR, objektet presenteras närmare i 
bilaga 2. Gamla Ankaret har inga naturvärdesobjekt vilket motiveras av avsaknaden av 
naturvårdsarter i kombination med låga biotopvärden. Dock har gräsmarkerna inom Gamla 
Ankaret troligen positiv påverkan hos fjärilspopulationerna på ön, och några rödlistade arter har 
påträffats på Öckerö, se rubrik 4.3.3. Arter.   

Miljöer belägna utanför de klassade områdena benämns Övrigt område, vilket innefattar 
områden med lågt naturvärde alternativt områden med positiv betydelse för biologisk mångfald 
men mindre än uppdragets minsta karteringsenhet (d.v.s. ej inom ramen för inventeringens 
beställda detaljeringsgrad).  
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Figur 2. Kartan visar inventeringsområdet med naturvärdesobjekt och deras naturvärdesklassning enligt Callunas 
naturvärdesinventering 

4.3.2. Arter 

Naturvårdsarter 

Vid Callunas inventering noterades7 två relevanta naturvårdsarter (vit fetknopp och skogsalmCR) 
(se faktaruta nedan med förklaring av begreppet naturvårdsart). I utsök från Analysportalens 
databaser återfanns ytterligare 23 relevanta naturvårdsarter inom buffertzonen på 500 meter.  

Relevanta naturvårdsarter redovisas i bilaga 3 tillsammans med motivering till varför de har 
utpekats som naturvårdsarter samt i de flesta fall en kortfattad beskrivning av varje arts ekologi.  

Bland naturvårdsarterna i området kan särskilt nämnas fladdermössen och rovfåglarna som 
troligen använder de öppna ytorna som utgör Gamla Ankaret för sitt födosök. Några strukturer 

 
7 Observera att noterade naturvårdsarter vid inventeringen endast är de arter som påträffades vid inventeringen. Det kan finnas 
fler naturvårdsarter. 
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som gynnar deras fortplantning eller vila har inte identifierats. Även fjärilar kan antas nyttja de 
öppna ruderatytorna för sitt födosök och för fortplantning.  

Däremot kan ett identifierat naturvärdesträd vid Gamla Minnessten med minst tre bohål utgöra 
såväl häckningsplats för fåglar som viloplats för fladdermöss.   

Rödlistade, relevanta naturvårdsarter i området framgår av bilaga 3.   

Utöver relevanta naturvårdsarter återfanns i utsökningen även några naturvårdsarter som 
rensades bort som irrelevanta naturvårdsarter8.  

    

4.3.3. Generellt biotopskydd (7 kap 11 § MB) 
Inom Gamla Minnessten identifierades två generella biotopskydd genom enkelsidiga alléer av 
skogsalm (figur 2). Naturvårdsverket definierar biotopskydd allé:   

Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg 
eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden ska till 
övervägande del utgöras av vuxna träd. 

Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 
skada naturmiljön. Den som planerar att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd i ett 
biotopskyddsområde måste därför först bedöma om detta kan komma att skada naturvärdena i 
biotopen. Om det finns risk för att naturmiljön skadas ska dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna sökas hos länsstyrelsen. Om det finns särskilda skäl får dispens 
från förbudet ges i det enskilda fallet. Verksamheter som kan skada biotopskyddet kan vara: 
avverkning, beskärning, markbearbetning, ledningsdragning och exploateringar.  

4.3.4. Värdeelement 
Inom Gamla Minnessten identifierades två träd som särskilt skyddsvärda träd enligt kriteriet 
grova hålträd (tabell 3 och figur 2). Det norra trädet längs med Norgårdsvägen har en 

 
8 Irrelevant naturvårdsart kan exempelvis vara att observationen är mycket gammal eller rör en art som är utgången i 
inventeringsområdet. Det kan även handla om arter som är rödlistade som vildväxande i Sydsverige men som frekvent 
förekommer som trädgårdsrymlingar i andra delar av landet, arter som har påträffats i trakten men där det saknas skäl att anta 
att den även förekommer i inventeringsområdet, fågelarter som säkert inte normalt är hemmahörande i området (som häckfågel 
eller knuten till en specifik rastplats), eller att fyndplatsen är så pass diffust rapporterad att det inte går att säga var arten hör 
hemma. 

NATURVÅRDSARTER 
Begreppet naturvårdsarter lanserades av 
Artdatabanken som ett verktyg vid 
naturvärdesbedömning. Det är en samlingsterm 
för arter som är skyddsvärda genom att de 
indikerar att ett område har höga naturvärden, 
eller i sig själva är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald (Hallingbäck, 2013).  
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för 
skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter i 
identifierade Natura 2000-naturtyper, 
ansvarsarter, signalarter etc. Arterna kan finnas i 
upprättade officiella listor (till exempel 
Skogsstyrelsens signalarter) eller vara sådana 
som inventeraren själv bedömer uppfyller 
definitionen för en naturvårdsart.  
Calluna har upprättat ett eget verktyg med listor 
över naturvårdsarter och motiv till varför dessa 
anses vara naturvårdsarter. Verktyget används 
vid bland annat naturvärdesinventeringar.  

RÖDLISTADE ARTER 
Rödlistningen visar risken att en art dör ut. 
Bedömningen görs bland annat genom att 
jämföra artens populationsstorlek, 
populationsförändring, utbredning samt grad av 
habitatfragmentering mot en uppsättning 
kriterier.  
Som rödlistad benämns de arter som uppfyller 
kriterierna för någon av kategorierna:  
• Nationellt utdöd (RE) 
• Akut hotad (CR) 
• Starkt hotad (EN) 
• Sårbar (VU) 
• Nära hotad (NT)  
• Kunskapsbrist (DD) 

Som hotad benämns de rödlistade arter som 
kategoriseras som antingen CR, EN eller VU.  
Rödlistningsangivelser i denna utredning följer 
den senaste rödlistan från Artdatabanken.  



 

 13 

Naturvärdesinventering (NVI) – Vid Gamla Ankaret, Öckerö kommun, 2021 

omfattande stamskada efter att en gren kapats och röta har letat sig in i gren och stam. Det södra 
trädet (figur 3) längs stenmuren har utvecklad inre röta och minst tre bohål omkring 5–10 cm i 
diameter. Dessa två träd ingår i biotopskyddet enligt ovan, men omfattas därutöver av samråd 
enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken.  

När du vill bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt skulle påverka särskilt 
skyddsvärda träd bör du rådgöra med Länsstyrelsens handläggare om du ska göra en anmälan 
om samråd. En väsentlig påverkan innebär: avverkning, toppkapning, kraftig beskärning, 
åtgärder som ger upphov till rotskador, uppförande av byggnad/anordning eller grävarbeten 
inom 15 gånger stamdiametern från stammen eller två meter utanför kronans dropplinje. 

4.3.5. Vitalitetsbedömning av parkträd  
Gamla Minnessten omgärdas av elva äldre skogsalmar (tabell 3) med tidvis hamlade, eller 
åtminstone tillbakaskurna kronor. Individerna är i allmänhet i dåligt skick och några individer 
bör hållas under uppsikt då röta har spridit sig i stammen. Denna röta kan medföra strukturella 
försvagningar som gör att hela eller delar av trädet bryts vid kraftig vind. Tidigare har marken 
runt träden höjts och trädstammarna har försetts 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 beskärning och påkörningsskador 
av gräsklippare.  

Tabell 3. Redovisning av träden vid Gamla Minnessten. Nr. – hänvisar till figur 2 och GIS-lager. Trädslag – art. 
Stamdiameter – stamdiameter i centimeter vid brösthöjd. Hål diam. – diameter i centimeter på hål och bohål i 
trädet. Kommentar – beskrivning av trädet. Flerstam – om trädet har flera stammar utvecklade under brösthöjd. 
Uppsikt – om trädet har skador som kan föranleda olyckor. 6§ - omfattas av samrådsplikt enligt 12 kap. MB.  

Nr. Trädslag Stamdiameter Hål diam. Kommentar Flerstam Uppsikt 6§ 

1 Alm 80 20-29 cm Troligen ihåligt eller murken mitt. 
Stor såryta efter sågning. Ingen 
akut risk men bör hållas under 
uppsikt. 

 
x x 

2 Alm 50 
 

Troligen solid stam vid 
knackning. Vissa skador efter 
beskärning. 

 
 

 

3 Alm 40 
 

Vissa skador från beskärning. 
Stam troligen solid. 

2  
 

4 Alm 70 
 

Stambas troligen ihålig eller 
murken. Håll under uppsikt. 
Skador från beskärning. 

 
x 

 

5 Alm - 
 

Stam troligen solid. Skador från 
beskärning. 

 
 

 

6 Alm 80 
 

Stam troligen solid. Skador från 
beskärning. 

2  
 

7 Alm 80 10-19 cm Stor skada från kapad gren. 
Stam ihålig eller murken. Skador 
på stambas kanske efter 
gräsklippning. Flera bohål. 

 
x x 

8 Alm 50 
 

Stam troligen solid. Skador på 
bark efter lek, klätter. Skador 
från beskärning. 

3  
 

9 Alm 80 
 

Skador av beskärning. Stam 
troligen solid. 
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10 Alm 90 
 

Skador av beskärning. Troligen 
ihålig gren hängande över 
parken. Stam troligen solid. 

3 (x) 
 

11 Alm 70 
 

Troligen Ihålighet eller röta i den 
grova huvudstammen. Skador 
från beskärning. 

 
(x) 

 

 

 

 
Figur 2. Bilden visar träden kring Gamla Minnessten. Nummer hänvisar till tabell 3. Röda träd omfattas av 
samråd 6§ MB, träd med + indikerar röta i stam eller gren och bör hållas under uppsikt.  
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Figur 3. Träd nummer 7 med det nedersta bohålet. Här kan fåglar häcka och fladdermöss vila.   
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5 Slutsatser 
Naturvärdesinventeringen av Gamla Ankaret visade på låga naturvärden och att platsen är 
starkt påverkad av den urbana miljön. Dock kan förväntas att de öppna ytorna används för 
födosök hos fåglar och fladdermöss samt för fortplantning och födosök hos fjäril. Gamla 
Minnessten utgörs av två enkelsidiga alléer av skogsalm där två individer kan anses omfattas av 
samrådsplikt eftersom de är särskilt skyddsvärda träd, och båda raderna omfattas av generellt 
biotopskydd.  

Naturvärdesinventeringen utgör ett stöd för att kunna tillämpa miljöbalkens portalparagraf 1 
kap 1§ liksom 2 kap miljöbalkens allmänna hänsynsregler, 3 kap 3§ om ekologiskt känsliga 
områden och 3 kap 4§ om skydd av jordbruksmark, samt 6 kap om miljökonsekvensbeskrivning 
och annat beslutsunderlag. NVI:n kan även utgöra stöd för att tillämpa artskyddsförordningen, 
samt användas som underlag för att utveckla ekologisk kompensation, klimatkompensation och 
bevarande av biologisk mångfald.  

Skyddade arter (artskyddsförordningen) kan påverka fortsatt process. Vid denna 
naturvärdesinventering har skyddade arter enligt artskyddsförordningen noterats för 
inventeringsområdets buffertzon (se avsnitt 4.3). 

Skyddade områden (7 kap miljöbalken) kan tydligare påverka fortsatt process än hänsyn till 
oskyddade naturvärden enligt de allmänna hänsynsreglerna (2 kap miljöbalken). Det aktuella 
projektet berör inte några skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken (se avsnitt 4.2).  

Genom att ta hänsyn till särskilt skyddsvärda träd och artförekomsterna kan NVI-rapporten 
bidra till uppfyllnad av miljöbalkens krav, Sveriges internationella åtaganden samt de av 
riksdagen antagna miljökvalitetsmål.   
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Bilaga 1 – Metodbeskrivning NVI (SIS standard) 
Denna bilaga innehåller en kort sammanfattande metodbeskrivning för SIS standard SS 
199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) – 
genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning9.  

 

Det huvudsakliga syftet med en NVI är att beskriva och värdera naturområden av betydelse för 
biologisk mångfald i ett avgränsat område. NVI:n resulterar i avgränsning av områden, 
naturvärdesklassning, objektbeskrivningar, artlista med naturvårdsarter samt en övergripande 
rapport. Naturvärdesbedömning görs utifrån bedömningsgrunderna biotop och arter (figur 1).  

Bedömningsgrund biotop 
Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: biotopkvalitet och sällsynthet/hot. En 
helhetsbedömning av biotopvärdet görs utifrån bedömningar av båda aspekterna. Biotopvärdet 
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.  

 
Figur 1. Bedömningsgrunderna för NVI. Matrisen visar hur utfall av bedömningsgrunderna art respektive biotop 
leder till en viss naturvärdesklass. Figur hämtad ur standarden (SIS, 2014).  

Biotopkvalitet är olika faktorer som formar biotopen, t.ex. grad av naturlighet (påverkan), 
ekologiska processer, strukturer, element, naturgivna förutsättningar etc.  

Sällsynta biotoper avser biotoper som är mindre vanliga inom ett visst geografiskt område.  

 
9 Standarden i sin helhet kan köpas från SIS förlag.  
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Bedömningsgrund arter 
Denna bedömningsgrund omfattar två aspekter: naturvårdsarter och artrikedom. Artvärdet 
bedöms på en fyrgradig skala (obetydligt, visst, påtagligt och högt), se figur 1.  

Naturvårdsarter indikerar att ett område har naturvärde, att området har förutsättningar att 
vara artrikt eller att naturvårdsarten i sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 
Naturvårdsarter är ett samlingsbegrepp för bl.a. skyddade arter enligt artskyddsförordningen, 
rödlistade arter, typiska arter (Natura 2000) och signalarter (ex. framtagna artlistor från 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket). Bedömningen för naturvårdsarter ska grunda sig på 
faktiska fynd av arter från inventeringen, Artportalen eller annat kunskapsunderlag och värdet 
bedöms utifrån både antalet olika naturvårdsarter, arternas livskraft och hur goda indikatorer 
de är för naturvärde. 

Artrikedom ska bedömas utifrån artantal eller artdiversitet och är en viktig bedömningsgrund 
framförallt i naturtyper där kunskapen om naturvårdsarter är bristfällig.  

Naturvärdesklasser 
En samlad bedömning av det inventerade objektets naturvärdesklass görs utifrån utfallet för 
bedömningsgrunderna biotop och arter. I standarden finns en matris som ger inventeraren 
vägledning till vilken klass som ska sättas utifrån områdets biotopvärde och artvärde (figur 2). 
Om inventeraren inte kan ge ett säkert resultat för naturvärdesklass ska det anges att 
bedömningen är preliminär.  

 
Figur 2. Schematisk bild av ett inventeringsområde med naturvärdesobjekt och landskapsobjekt. Figur hämtad ur 
standarden (SIS, 2014).  

Objekt med naturvärdesklass utgör naturvärdesobjekt. I standarden finns följande 
naturvärdesklasser:  

• högsta naturvärde naturvärdesklass 1 – störst positiv betydelse för biologisk mångfald  

• högt naturvärde naturvärdesklass 2 – stor positiv betydelse för biologisk mångfald  

• påtagligt naturvärde naturvärdesklass 3 – påtaglig positiv betydelse för biologisk 
mångfald  

• visst naturvärde naturvärdesklass 4 – viss positiv betydelse för biologisk mångfald 
(Naturvärdesklass 4 är ett tillägg och ingår inte i beställning enligt grundutförande) 
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Landskapsobjekt kompletterar naturvärdesobjekt och innebär att naturvärde av 
landskapsekologisk karaktär ska redovisas som geografiska områden (se figur 2). Dessa kan 
avgränsas när landskapets betydelse för biologisk mångfald uppenbart är större eller av annan 
karaktär än de ingående naturvärdesobjektens betydelse.  

Lågt naturvärde är de områden som inte uppfyller kriteriet för att utgöra naturvärdesobjekt och 
dessa märks inte ut på kartor. Områdenas karaktär ska dock beskrivas i rapporten tillsammans 
med den allmänna beskrivningen av hela inventeringsområdets natur.  

Övrigt område kallas den yta som ingår i inventeringsområdet men som inte avgränsas som 
naturvärdesobjekt. Området kan då antingen utgöras av lågt naturvärde (se ovan) eller av 
naturvärde men att objektet är mindre än den minsta karteringsenheten i beställd 
detaljeringsgrad (se nedan).   

Nivå och detaljeringsgrad 
En NVI kan beställas och utföras på olika nivåer och med olika detaljeringsgrad. Det finns dels 
förstudienivå (där fältinventering inte ingår) och dels fältnivå (där både förstudiearbete och 
fältinventering ingår).  

Vid NVI på förstudienivå identifieras naturvärdesobjekt utifrån studier av kartor och flygbilder 
samt tillgängligt kunskapsunderlag. Vid denna nivå är det tillåtet att låta bli att klassa områdena 
till naturvärdesklass, det räcker att ange ”potentiellt naturvärde”. Naturvärdesbedömning på 
förstudienivå har alltid statusen preliminär bedömning.  

Vid NVI på fältnivå identifieras områden med naturvärdesklass 1, 2 och 3 och kan göras med 
olika detaljeringsgrad (se tabell 1 nedan). Identifiering av naturvärdesobjekt med 
naturvärdesklass 4 är ett tillägg (se nedan) och ingår inte i ordinarie NVI på fältnivå. 

Tabell 1. Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras för NVI fältnivå med olika detaljeringsgrader.  

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt 

Fält – översikt En yta av >1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >100 meter och en 
bredd på >2 meter. 

Fält – medel En yta av >0,1 ha alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >50 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

Fält – detalj En yta av >10 m2 alternativt ett linjeformat objekt med en längd på >10 meter och en 
bredd på >0,5 meter. 

 

Tillägg 
NVI på förstudienivå och NVI på fältnivå kan kompletteras med ett eller flera av nedanstående 
tillägg. Dessa tillägg kan avse hela eller delar av inventeringsområdet.  

Naturvärdesklass 4 

Tillägget Naturvärdesklass 4 innebär att även naturvärdesobjekt av denna klass avgränsas. 
Tillägget kan göras på både förstudie- och fältnivå.  

Generellt biotopskydd 

Tillägget Generellt biotopskydd innebär att alla områden som omfattas av det generella 
biotopskyddet enligt miljöbalken 7 kap 11§ och förordningen om områdesskydd ska identifieras 
och kartläggas, oavsett storlek.  
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Värdeelement 

Tillägget Värdeelement innebär att element som är särskilt viktiga för inventeringsområdets 
naturvärde ska eftersökas, kartläggas och redovisas. Detta för att det ska vara möjligt att kunna 
se var värdeelementen i området förekommer, oavsett om de ligger inom ett naturvärdesobjekt 
eller inte. Tillägget ska göras i fält.  

Kartering av Natura 2000-naturtyp 

Tillägget Kartering av Natura 2000-naturtyp innebär att eventuella Natura 2000-naturtyper 
inom inventeringsområdet ska identifieras och avgränsas, samt att dess status ska bedömas. 
Detta görs enligt Naturvårdsverkets manualer för inventering av olika Natura 2000-naturtyper. 
Tillägget ska göras i fält.  

Detaljerad redovisning av artförekomst 

Tillägget Detaljerad redovisning av artförekomst innebär att förekomster av naturvårdsarter ska 
redovisas på karta eller med koordinater med en noggrannhet på 10–25 meter (beroende på 
satellitmottagning). Tillägget innebär inte att arterna eftersöks noggrannare, men att varje 
påträffad förekomst redovisas med större noggrannhet. Tillägget ska göras i fält.  

Fördjupad artinventering 

Tillägget Fördjupad artinventering innebär att specifika arter eller artgrupper inventeras. 
Metodik och tidpunkt anpassas efter de arter/artgrupper som eftersöks samt efter syftet med 
naturvärdesinventeringen. Inventeringen ska utföras under den säsong då arten/artgruppen är 
möjlig att identifiera och lämplig att inventera. Tillägget ska göras i fält.  

Genomförande 
Standarden beskriver hur en NVI ska genomföras med avseende på förarbete, utförande samt 
vad en rapport och redovisning måste innehålla. Där finns även anvisningar för hur ett 
naturvärdesobjekt ska avgränsas, det vill säga vad som får ingå i samma naturvärdesobjekt.  

I standarden finns definitioner och beskrivningar av naturtypsindelning. I den tekniska 
rapporten finns även en vägledning vid naturvärdesbedömning för varje naturtyp.  

Fynd av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande nationell databas för 
artobservationer i samband med redovisningen.  
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Bilaga 2 – Objektförteckning NVI  
Naturvärdesobjekt nr 1  

Naturvärdesklass Naturtyp Biotop Biotopvärde  Artvärde  

4 Visst naturvärde Park och trädgård Park Obetydligt 
biotopvärde 

Visst artvärde 

Motivering naturvärdesklass Naturvårdsarter  

Få och lågkvalitativa biotoper i kombination med få arter ger visst 
värde. 

SkogsalmCR  

Beskrivning  Natura 2000-naturtyp 

Park med klippt gräsmatta och lekplats i mitten. Omgärdad av 
toppkapade/hamlade almar varav några bedöms utgöra 
naturvärdesträd. 

- 

Säker eller 
preliminär 
bedömning 

Areal (ha) 

Säker 1 

Inventerare 

Eric Wahlsteen 

Inventeringsdatum 

5 maj 2021 

Bild   

 



 

 23 

Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 3 

Bilaga 3 – Naturvårdsarter  
Analysportalen och övriga källor 
Utsök av arter i Analysportalen har gjorts med hjälp av Callunas filter för utsök av potentiella naturvårdsarter. Sökningen begränsades till 
tidsperioden 2000–2021. Sökområdet omfattade inventeringsområdet samt en buffertzon om 500 meter.  

Förklaringar till tabellrubrikernas förkortningar:  
RL 20 = rödlistan från år 2020 FD = fågelarter listade i bilaga 1-3 i EU:s fågeldirektiv 
RL 15 = rödlistan från år 2015 ASF = skyddad art enligt Artskyddsförordningen 
ÅGP = åtgärdsprogram för hotade arter 50% = negativ trend för fåglar, 50 % minskning 1975-2005 
Tu = Tuva signalarter, 2017 (ängs- och betesmarksinventering) PFS = prioriterade fågelarter Skogsvårdslagen 
Si = signalarter Skogsstyrelsen Ca = Callunas naturvårdsart 
N2 = typiska arter Natura 2000 (funna i Natura 2000-habitat) Sk = skyddsklass (fynduppgifter) 
AD = arter listade i bilaga 2, 4, 5 i EU:s Art- och habitatdirektiv  
 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Däggdjur                             

Gråskimlig 
fladdermus 
Vespertilio 
murinus 

            IV   4 §, 5 
§ 

        Arten finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant skydd. 

Nordfladdermus 
Eptesicus 
nilssonii 

Nära 
hotad 
(NT) 

          IV   4 §, 5 
§ 

        Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Arten finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant skydd. 

Dvärgpipistrell 
Pipistrellus 
pygmaeus 

            IV   4 §, 5 
§ 

        Arten finns upptagen i bilaga 4 till art- och habitatdirektivet 
därför att den kräver noggrant skydd. 

Igelkott 
Erinaceus 
europaeus 

Nära 
hotad 
(NT°) 

                        Rödlistekriterium 2020: A2a 

Fjärilar                             
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Ljusribbat 
vickerfly 
Lygephila 
craccae 

Nära 
hotad 
(NT) 

                        Rödlistekriterium 2020: B2ab(iii)c(iv) 

Mindre 
purpurmätare 
Lythria 
cruentaria 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                      Rödlistekriterium 2020: B2ab(i,iii,v)c(iv) 

Silversmygare 
Hesperia 
comma 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

                     Rödlistekriterium 2020: A2bc 

Fåglar                             

Domherre 
Pyrrhula 
pyrrhula 

                4 § x   x   Förekommer i olika typer av barr- och blandskogar, 
förutsatt att det finns lövträd. Signalart främst för lövrika 
blandskogar eller barrskogar med lövinslag. Den typen av 
skogar ofta med naturvärden. 

Grönfink 
Chloris chloris 

Starkt 
hotad 
(EN) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2be 

Gråsparv 
Passer 
domesticus 

                4 § x         

Stare 
Sturnus vulgaris 

Sårbar 
(VU) 

Sårbar 
(VU) 

            4 § x       Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Mellan 1975-1998 halverades det svenska beståndet. 
Minskningen har sedan fortsatt successivt och under 
femtonårsperioden före 2014 har ytterligare 40-50% av 
alla starar försvunnit. Staren häckar i anslutning till 
jordbrukslandskap, i tätorter eller andra öppna marker. 
Staren är under häckningstid helt beroende av öppna 
gräsmarker med kortvuxet fältskikt. Den utnyttjar också 
gräsmattor, vägkanter, nysådda åkrar och liknande. Boet 
läggs i befintliga håligheter, t.ex. ett gammalt bohål av 
större hackspett eller gröngöling, i holkar eller under 
tegelpannor. Oftast häckar de i alléer, dungar eller 
skogsbryn. 
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Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 

Ärtsångare 
Sylvia curruca 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Rödvingetrast 
Turdus iliacus 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Björktrast 
Turdus pilaris 

Nära 
hotad 
(NT) 

              4 §         Rödlistekriterium 2020: A2b 

Rödstjärt 
Phoenicurus 
phoenicurus 

                4 § x         

Svart rödstjärt 
Phoenicurus 
ochruros 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

            4 §     x   Rödlistekriterium 2020: D1 
 
Förekommer vid mänsklig bebyggelse. Knuten till 
ruderatmarker med rik flora. Miljöer där arten påträffas är 
ofta insektsrika, med många skyddsvärda arter. 

Järnsparv 
Prunella 
modularis 

                4 § x         

Hussvala 
Delichon 
urbicum 

Sårbar 
(VU) 

Sårbar 
(VU) 

            4 § x       Rödlistekriterium 2020: A2bc 

Gröngöling 
Picus viridis 

  Nära 
hotad 
(NT) 

            4 § x x     Gröngöling häckar ofta i lövskog, och föredrar halvöppna 
mosaikartade landskap. Den är specialiserad på myror, 
och kräver därför en rik och varierad myrfauna, vilket gör 
att den gynnas av hävdade marker. Den bygger bo i 
grova eller senvuxna lövträd (oftast i asp) som tidigare är 
angripna av vedsvampar, eftersom veden då är lättare att 
bearbeta.  
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 

Lärkfalk 
Falco subbuteo 

                        3 Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 



 

 26 

Naturvärdesinventering (NVI) – Bilaga 3 

Art RL 20 RL 15 ÅGP Tu Si N2 AD FD ASF 50% PFS Ca Sk Information 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 5 x 5 km. 

Pilgrimsfalk 
Falco peregrinus 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT°) 

         x 4 §   x   5 Rödlistekriterium 2020: D1 
 
Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 
 
Prioriterad fågelart enligt bilaga 4 i Skogsvårdslagen. 
 
Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 50 x 50 km. 

Brun kärrhök 
Circus 
aeruginosus 

              x 4 §         Arten finns upptagen i bilaga 1 till fågeldirektivet, vilket 
innebär att arten har ett sådant unionsintresse att 
särskilda skyddsområden behöver utses. 

Duvhök 
Accipiter gentilis 

Nära 
hotad 
(NT) 

Nära 
hotad 
(NT) 

            4 §     x 3 Rödlistekriterium 2020: A2bc 
 
Knuten till äldre sammanhängande skog med 
grovstammiga träd. I den typ av skog som arten föredrar 
kan en lång rad andra krävande skogsarter förväntas. 
 
Arten är skyddsklassad vilket innebär att åtkomst till 
fynduppgifter måste begränsas. Koordinater som pekar ut 
platser där arten reproducerar sig får inte visas publikt 
med större noggrannhet än 5 x 5 km. 

Kärlväxter               

Skogsalm 
Ulmus glabra 

Akut 
hotad 
(CR) 

Akut 
hotad 
(CR) 

            

Vit fetknopp 
Sedum album 

   x          Funnen vid Callunas inventering.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detaljplanearbete pågår för att möjliggöra för ca 80 nya bostäder i flerbostadshus, uppdelat på Öckerö 2:800 
samt delar av Öckerö 2:802 och 2:620. Enstaka kontors-/verksamhetslokaler kan bli aktuellt, där avsikten är att 
de lokalerna ska användas som ”coworking space1” eller liknande. Planområdet ligger centralt på Öckerö med 
närhet till service av olika slag och i direkt anslutning till Brattebergsskolan, se Figur 1. Ankaret var en skola som 
tidigare fanns på platsen, därav kallas området Gamla Ankaret. 

 

Figur 1. Översiktskarta med detaljplaneområdets läge. Grön markering visar planområdet. (Kartbild hämtad från 
Lantmäteriet). 

För mer information hänvisas till planhandlingarna. 

1.2 Syfte och mål 

Denna PM redovisar en trafikutredning som har gjorts med ändamålet att komma fram till hur planområdets 
gatustruktur lämpligast utformas. Ett trafik- och utformningsförslag med tillhörande kostnadsberäkning har tagits 
fram. Vidare redovisas trafikalstring och påverkan på väg 155. 

Gång- och cykeltrafik ska prioriteras i detaljplan för Gamla Ankaret och gatan ska därför utformas för att göra 
dessa transportsätt mer attraktiva. Resande med kollektivtrafik ska underlättas. Ökad trafiksäkerhet och 
framkomlighet till och från Brattebergsskolan via planområdet ska beaktas.  

 
 
 
 
 
 
1 Coworking space: Kontorslokaler som delas mellan mindre företag eller entreprenörer, där service som wifi, 
kaffe m.m. ingår. Upplägget kan se olika ut, men ytorna är ofta anpassade för att kunna användas flexibelt 
beroende på de behov som medlemmarna har för tillfället. Centralt i konceptet är socialt nätverkande och det är 
inte ovanligt att det arrangeras gemensamma seminarier, kurser, coaching m.m.  
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Trafik- och utformningsförslaget avser i första hand allmän plats (ytor som ska förvaltas av Öckerö kommun) inom 
planområdet och anslutningar till befintlig omkringliggande gata/allmän platsmark. 

1.3 Avgränsningar 

Den geografiska omfattningen av trafik- och utformningsförslaget begränsas till de delar av Skolvägen som 
angränsar till de aktuella kvarteren, se Figur 2. Även Skolvägens anslutning till Sockenvägen i söder ingår. 

Strax väster om planområdet ligger Norgårdsvägen, som måste korsas av många barn på sin väg till och från 
skolan. Sikten i den aktuella korsningen Norgårdsvägen-Skolvägen är dålig och Norgårdsvägen har en relativt 
hög trafikbelastning med ca 4000 fordon/dygn (ÅDT, 2016). Korsningen regleras med trafiksignal idag, vilket inte 
kan räknas som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd, utan endast reglerande. Översyn av korsningen görs i en 
parallell utredning kopplad till trafikförslag för busshållplats Solhöjden. 

1.4 Angränsande projekt 

På Öckerö, drygt 100 meter sydväst om planområdet, pågår arbete med detaljplan Gamla Minnessten, för att 
möjliggöra för ca 20–30 nya bostäder i flerbostadshus. Trafikutredningen för DP Gamla Minnessten samordnas till 
viss del med trafikutredning för Gamla Ankaret. För mer information hänvisas till planhandlingarna för DP Gamla 
Minnessten. 

Planarbete pågår för ett nytt centrum på Öckerö. Planområdet för Öckerö Nya Centrum (ÖNC) är beläget sydöst 
om planområdet för DP Ankaret, vid Öckerö hamn och Skärhamnsås. På Öckerö kommuns hemsida står att läsa 
att ”detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett 
kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att 
bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter”. Granskning av 
detaljplan för ÖNC har genomförts och nästa skede i planprocessen är antagande. För mer information hänvisas 
till planhandlingarna för ÖNC.  
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2. Planeringsförutsättningar 
Planområdet ligger med närhet till skola, vårdcentral, familjehus, bibliotek och kommunhus, se Figur 2. 
Kommersiell service i form av bl.a. restauranger, butiker, bank, apotek och frisör finns vid Norgårdsvägen/Öckerö 
Hamn söder om planområdet. På Intagsvägen, några hundra meter norr om planområdet, finns en 
livsmedelsbutik. Österut, vid Öckerö färjeläge, finns en fritidsgård för kommunens ungdomar. 

2.1 Trafiksystem  

På delar av Skolvägen finns idag gångbana på ena sidan av gatan. Cykling sker i blandtrafik. Detsamma gäller 
Sockenvägens södra del, mellan Skolvägen och Norgårdsvägen. Längs Sockenvägens norra del saknas även 
gångbana.  

Såväl Skolvägen som Sockenvägen är återvändsgator, dvs. det finns ingen genomfartstrafik till andra områden. 
Däremot finns flera målpunkter i närheten, som nås via de aktuella gatorna, utöver de befintliga villor och 
flerbostadshus som finns i området. Målpunkter i området beskrivs närmare i avsnitt 2.1.1 nedan. 

Utanför planområdets omedelbara närhet finns gemensamma gång- och cykelbanor separerade från biltrafik 
längs Norgårdsvägen, Hälsövägen och Hönövägen. GC-vägnätet i kommunen är väl utbyggt med separata gc-
banor som leder till målpunkter som Hönö Klåva, Hönö Pinans färjeläge, Burö färjeläge m.fl. 

 

Figur 2. Planområdets utbredning med närliggande målpunkter, busshållplatser, befintliga gångbanor, gång- och 
cykelbanor och bilparkeringar. (Kartbild hämtad från Lantmäteriet). 

I trafikutredning för detaljplan Öckerö nya centrum (ÖNC) redovisades trafikmängder för vägarna som möts vid 
cirkulationsplatsen vid Öckerö hamn, se Figur 3. 
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Figur 3. Trafikmängder Norgårdsvägen, Hälsövägen, Björnhuvudsvägen och Hönövägen 2016. (Ramböll 2018). 

Trafik till Göteborg från Öckerö, Hönö, Hälsö, Fotö samt nordöarna Källö-Knippla, Rörö och Hyppeln färdas via 
Hönöleden, på bilfärja från Hönö Pinans färjeläge till Lilla Varholmens färjeläge på Hisingen, se Figur 4. Från Lilla 
Varholmen leder väg 155 till Göteborg. Väg 155 är den enda förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö kommun 
samt de sydvästra delarna av Torslanda och alltså upptagsväg för all biltrafik som genereras från Öckerö 
kommun och delar av Torslanda. Trafikverket är väghållare för väg 155. 

 

Figur 4. Trafikmängder på väg 155 genom Torslanda och färjelederna till Öckerö kommun. Färgmarkering på 
olika sträckor indikerar ÅDT på respektive sträcka enligt förklaringsrutan. Röd markering visar planområdets läge 
på Öckerö. (Kartbild och trafikmängder hämtade från NVDB på webb, Trafikverket.) 
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Trafikverkets NVDB på webb visar för Hönöleden en total ÅDT på 7720 fordon varav ÅDT tung trafik är 540 
fordon, dvs. ca 7 %.  

Väg 155 har kapacitetsproblem och Trafikverket har nyligen avslutat en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för väg 155 
Torslanda-Öckerö. Syftet är att hitta en hållbar lösning för att säkra tillgängligheten mellan Göteborg och Öckerö 
samt Torslanda.  

2.1.1 Målpunkter 
I direkt anslutning norr om planområdet finns Brattebergsskolan, med elever i årskurs F-9. Framför allt den västra 
delen av Skolvägen är just skolväg för många barn som går och cyklar från södra delarna av Öckerö till 
Brattebergsskolan, se Figur 2. Även söderifrån kan Skolvägen, via Sockenvägen, tänkas utgöra skolväg för 
gående och cyklande barn – inte minst när Öckerö centrum byggs ut och fler bostäder skapas inom området. 
Eftersom kiosk m.m. finns vid Öckerö hamn används stråket troligen även av äldre elever under lunchrasten etc. 

Den huvudsakliga angöringen med bil till skola och förskola är ordnad via Brattevägen till skolans norra sida och 
påverkar inte planområdet för DP Ankaret. Skolvägen har dock tidigare varit den naturliga vägen för angöring 
med bil till skola, när skolan Ankaret fanns och även senare när Brattebergsskolan var nybyggd. Parkering och 
vändslinga finns kvar i den norra delen av planområdet och används fortfarande för angöring till 
Brattebergsskolan, dock i mindre omfattning än tidigare. Funktionen för hämtning och lämning till skolan bedöms 
behöva finnas kvar även framöver. 

I angränsning till planområdet, sydväst om Skolvägen, ligger Öckerö bibliotek. Biblioteket har en egen parkering, 
med infart från Skolvägen. I närheten finns även vårdcentral, med infart till parkering och entré på södra delen av 
Sockenvägen samt Öckerö kommunhus längre norrut längs Sockenvägen. 

Längs Skolvägens västra del finns 13 privata parkeringsplatser som befintlig BRF på Öckerö 2:788 hyr av Öckerö 
kommun. Föreningen ska ges möjlighet att fortsatt nyttja motsvarande antal parkeringsplatser även efter 
exploatering. 

Inom planområdet finns ytor tillgängliga för allmän parkering. Idag finns plats för uppskattningsvis cirka 60–70 
parkerade bilar. Dessa befintliga parkeringsytor kommer inte att ersättas inom detaljplanen, utan försvinner i 
samband med exploateringen. Det är inte fullständigt kartlagt hur de allmänna parkeringarna används och av 
vem. De bedöms inte användas till sin fulla kapacitet. Beläggning på parkeringen var cirka 50 % vid platsbesök på 
dagtid en vardag. En kontroll av registreringsnummer för några av de parkerade bilarna visade att vissa tillhör 
personer skrivna på adresser i närområdet. Övriga kontrollerade bilar tillhör personer som är bosatta på andra öar 
i kommunen och då gissningsvis arbetar eller besöker någon i närheten, alternativt använder parkeringen som 
uppställningsplats för en extra bil. Det är troligt att användarna till stor del är anställda på Öckerö kommun. 

2.1.2 Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplatserna är hållplats Öckerö hamn på Hälsövägen/Norgårdsvägen och hållplats Solhöjden, 
också den på Norgårdsvägen, i höjd med Sörgårdsvägen. Gångavstånd är knappt 300 meter respektive 200 
meter.  

Via Norgårdsvägen kör linje 1, med vilken det går att ta sig till Hönö Pinans färjeläge för vidare transport till 
Göteborg, men även att färdas lokalt på de sammanbyggda öarna i Öckerö kommun; Fotö, Hönö, Öckerö och 
Hälsö. Linje 1 går var 30:e minut mellan klockan 05 och 24 på vardagar och med ca 1,5 timmes mellanrum under 
lördag–söndag, inklusive nattrafik.  

Från hållplats Öckerö hamn, med en mer direkt körväg till Hönö Pinan via Hönövägen, går linje 290 - en 
expressbuss som går hela vägen till centrala Göteborg. Buss 290 går i rusningstid under måndag till fredag med 
7–8 avgångar morgon respektive eftermiddag. 

2.1.3 Transporter 
Räddningstjänsten har idag Sockenvägen-Skolvägen som en av flera möjliga vägar till Brattebergsskolan. Den 
möjligheten bör bevaras, eftersom det är fördelaktigt att ha alternativ att välja på för att kunna anpassa körväg 
efter vindriktning vid brand. Likaså behöver det för Räddningstjänsten, vid brand på den kommande 
exploateringen inom Gamla Ankaret, finnas alternativ till att angöra via Sockenvägen-Skolvägen, i fall att det t.ex. 
blåser nordlig vind. 

Kretsloppenheten inom Öckerö kommun har ett krav på max 5 meter dragavstånd av sopkärl, från miljöhuset till 
sopbilens uppställningsplats, vilket behöver tas hänsyn till i planeringen av DP gamla Ankaret. Backrörelser med 
sopbilen bör inte tillåtas. 
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Vid sophämtningen på den norra delen av Skolvägen, norr om planområdet, används den lilla parkeringen norr 
om befintlig vändslinga för att vända och köra tillbaka samma väg som de kom, se Figur 5. Vändning sker genom 
backvändning och när bilar står parkerade där kan det ibland vara omöjligt att vända. I dessa fall öppnas den 
grind som finns i parkeringens södra sida och passerar söderut via gc-banan mellan skolans cykelparkering och 
vändslingan.  

 

Figur 5. Parkering norr om befintlig vändslinga, anslutning från Skolvägens norra del (utanför planområdet). 

Vid sophämtning på Skolvägens västra del, utanför planområdet, så är det idag stora problem pga. den smala 
gatan, vändmöjlighet saknas där helt. En annan lösning för hämtning av soporna utreds. I änden av den 
sydvästra delen av Skolvägen vänder sopbilen inne på parkeringen på Öckerö 2:804. 

Förutom renhållningstransporterna så finns inga andra regelbundna transporter med större fordon, som behöver 
tas hänsyn till inom planområdet. 

2.2 Gaturum och stadskaraktär 

Inom planområdet har tidigare funnits en skola, Ankaret, som nu är riven. Platsen där Ankaret låg, på fastigheten 
Öckerö 2:802, används nu tillfälligt som parkering. Överhuvudtaget präglas planområdet i dagsläget av parkering 
och biltrafik. Inom planområdet finns också naturmark med träd och berg i dagen. 

Inom allmän plats finns inga träd att ta hänsyn till i planeringen. En naturvärdesinventering av planområdet som 
helhet genomförs parallellt med trafikutredningen. 

2.3 Trafiksäkerhet och trygghet 

Ett uttag från STRADA har gjorts för de senaste tio åren. Under perioden 2011–2020 har ingen olycka 
rapporterats inom det aktuella området. Däremot finns sju olyckor rapporterade i närheten; på Sockenvägen och 
Norgårdsvägen, se Figur 6. Det rör sig uteslutande om singelolyckor med fotgängare eller cyklist, med lindrig eller 
måttlig svårhetsgrad. Detaljeringsnivån i det tillgängliga utdraget från STRADA gör att det inte går att dra 
några slutsatser om orsaken till dessa olyckor, eftersom beskrivning av händelseförloppet inte kunnat analyseras.  
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Figur 6. Olyckor rapporterade till STRADA 2011–2020. Bild från Transportstyrelsen. 

Hastighetsbegränsningen i området är 30 km/h. Ingen hastighetsmätning har gjorts i området, men det finns inte 
heller några indikationer på att höga hastigheter är ett problem i dagsläget. Ett farthinder finns på Skolvägen strax 
söder om korsningen, där Skolvägen viker av mot väster. Från väster kommer många barn med 
Brattebergsskolan som målpunkt. Därför är det viktigt att hastighetssäkra passagen mot gångbanan upp till 
skolan. 

Ett övergångsställe finns på Sockenvägen, söder om korsningen med Skolvägen, vid vårdcentralens entré B och 
den av biblioteksbyggnadens entréer som vetter mot Sockenvägen. Övergångsstället är inte hastighetssäkrat. 

Korsningen Sockenvägen – Skolvägen har en utformning som kan upplevas som otydlig, då gatorna är förskjutna 
på ett sätt som skapar en korsningspunkt utan en tydlig avgränsning mellan körfälten. Denna otydlighet kan 
utgöra en säkerhetsrisk, framförallt för cyklister eftersom cykelbana saknas. I fastighetsgränsen till Öckerö 2:161 
sitter dessutom ett plank som är siktskymmande för korsningen Skolvägen – Sockenvägen, se foton i Figur 7 och 
Figur 8. 

 

Figur 7. Korsningen Skolvägen – Sockenvägen. Foto taget från söder. 
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Figur 8. Korsningen Skolvägen – Sockenvägen. Siktskymmande staket på Öckerö 1:161 till vänster. Foto taget 
från väster, från Skolvägen ut mot Sockenvägen. 

Vid utfarten från bibliotekets parkering är sikten mot gångbanan delvis skymd, se foto i Figur 9. 

 

Figur 9. Skolvägen. Utfart från bibliotekets parkering, skymd bakom hushörnet. Foto taget från söder. 

Skolvägen norr om vändslinga och parkering, utanför det aktuella planområdet, saknar en riktigt yta för vändning, 
vilket har beskrivits ovan, se Figur 5. I dagsläget används den lilla parkeringen i änden av gatan för att vända 
sopbilen, som då måste göra det genom backning vilket är en säkerhetsrisk inte minst med tanke på närheten till 
Brattebergsskolan och dess cykelparkering. 
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Längs norra sidan av Skolvägens västra del finns en privat parkering där bilarna står parkerade vinkelrätt mot 
gatan, se Figur 10. Gatan används som tidigare nämnts som skolväg av många barn, vilket gör backning ut från 
parkeringen olämpligt. Även från grannfastigheten Öckerö 2:789 förekommer backning ut på Skolvägen. På 
denna del av Skolvägen saknas dessutom gångbana. Från gångbanans slut mellan Öckerö 2:788 och 2:789 
måste gående gå i gatan. 

 

Figur 10. Skolvägens västra del. Foto taget från öster. 

På Skolvägens västra del, vid gränsen till planområdet finns också en asfalterad yta som troligen används som 
vändplats (med backvändning) av vissa, se Figur 11. I och med exploateringen kommer fler människor att röra sig 
i området och backvändning bör inte tillämpas på platsen fortsättningsvis. Det är osäkert om det skulle fungera att 
ta bort möjligheten att vända på platsen. 

 

Figur 11. Yta/vändplats i Skolvägens västra del. Foto taget från väster.  
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På Norgårdsvägen, runt korsningen med Sockenvägen, råder en komplex problematik med flera infarter till 
målpunkter och avsmalnande gatusektion vid busshållplatsen väster om korsningen. Det händer att det blir 
köbildning och en rörig trafiksituation. Koppling saknas för cyklister som kommer från Sockenvägen och behöver 
nå gc-banan på Norgårdsvägens södra sida eller gc-banan på Hälsövägen/Hönövägen och vice versa, se Figur 
12. Cykling görs alltså i körbanan på denna plats. 

 

Figur 12. Korsningen Norgårdsvägen - Sockenvägen. 

2.4 Tillgänglighet  

Inom planområdet finns inga anmärkningsvärda höjdskillnader som behöver hanteras inom allmän plats. 
Höjdskillnader på den befintliga Skolvägen är sådana att tillgänglighetskrav med avseende på lutning uppfylls. 

2.5 Byggnadstekniska förutsättningar 

Trafikförslagets utbredning avgränsas av de omkringliggande privata fastigheterna Öckerö 2:161, 2:788, 2:789 
och 2:167. 

Inom planområdet finns berg i dagen. Geoteknisk undersökning av Öckerö 2:620 ska göras.  

Lägen för befintliga ledningar inom området undersöks inte i trafikutredningen.  
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3. Förslag och analys 

3.1 Parkeringsbehov och mobilitetsåtgärder 

3.1.1 Cykelparkering  
I Öckerö finns inget parkeringstal för cykel, utan Parkeringsnorm för Öckerö kommun (2014) säger att 
parkeringstal ska utredas separat för varje plats. För DP Gamla Ankaret bedöms ett lämpligt p-tal vara minst 2,5 
platser per lägenhet. För de boende i planområdet är förutsättningarna goda att använda cykel som 
transportmedel inom närområdet såväl som till andra delar av kommunen och till färja/kollektivtrafik. För att 
ytterligare underlätta valet att cykla är det viktigt att skapa en god tillgänglighet till bra cykelparkering. Ett p-tal på 
2,5 platser per lägenhet ger för 80 lägenheter ett behov av totalt minst 200 cykelparkeringsplatser inom DP 
Gamla Ankaret. 

Utformning och placering bör göras med hänsyn till trygghet, stöldsäkerhet och att det ska vara enkelt att parkera 
cykeln. Tillräckligt manövreringsutrymme, god belysning och möjlighet att låsa fast cykelramen är några aspekter 
som är viktiga att ha med sig i planeringen av cykelparkeringen. 

Göteborgs stad Trafikkontoret redovisar i Teknisk handbok 2021:1 vilket utrymmesbehov som föreligger för 
cykelparkering med olika utformning. På en parkering där cyklarna ställs rakt i rad, behöver c/c-måttet mellan 
cyklarna vara 60–70 cm. För lastcykel är motsvarande mått 1,2 meter. Gångbredd/fritt mått bakom raden av 
parkerade cyklar rekommenderas för god standard vid manövrering vara 2,1 meter för vanliga cyklar, respektive 
2,5 meter för lastcykel. För att ge en bättre uppfattning av storleken på den yta som behöver avsättas för 
cykelparkering kan t.ex. nämnas att ytbehovet inklusive manövreringsyta/gång är ca 2,9 m2 per cykel för en vanlig 
cykel och 6 m2 per cykel för lastcykel. 

Cykelparkering för 200 vanliga cyklar behöver alltså ca 580 m2 totalt, vid en utformning där cyklarna ställs rakt i 
rad, i ett plan. För mer yteffektiv parkering kan andra typer av cykelställ väljas, t.ex. tvåvåningsställ. De kräver 
dock en minsta takhöjd på ca 2,7–2,8 meter. 

3.1.2 Bilparkering och mobilitetsåtgärder inom detaljplanen 
I Parkeringsnorm för Öckerö kommun (2014) anges minimital för parkeringsbehov för olika typer av bebyggelse 
och verksamheter. Avseende bilparkering gäller för flerbostadshus ett minimum av 1,2 parkeringsplatser per 
lägenhet, vilket inkluderar besöksparkering. Öckerö kommun arbetar för att andelen bilresor ska minska till 
förmån för andra transportsätt. Därför öppnas för möjligheten att använda ett betydligt lägre parkeringstal för bilar 
och istället genomföra mobilitetsåtgärder som uppmuntrar ett minskat bilinnehav och bilanvändande. P-tal 1,2 för 
bilparkering ska ses som maximital.  

Öckerö kommun saknar idag ett vedertaget system för anpassning av antalet bilparkeringar i samband med 
exploatering. Från andra kommuner finns exempel på utarbetade metoder och riktlinjer för parkering och 
mobilitet, se till exempel Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö (2020) och Riktlinjer för mobilitet och 
parkering i Göteborgs Stad (2018). Metoden att anpassa parkeringstal för en exploatering går i stora drag oftast 
ut på att bedöma dels vilka förutsättningar det geografiska läget ger för att sänka p-talet i förhållande till det 
normala, dels vilken sänkning som kan göras i utbyte mot utförandet av olika mobilitetsåtgärder. 
Mobilitetsåtgärder avtalas mellan kommunen och exploatören och utförs och bekostas som regel av exploatören. 

Med tanke på närhet till service och kollektivtrafik har planområdet Gamla Ankaret ett läge som ger goda 
förutsättningar för ett lägre parkeringstal än det i Öckerö kommuns parkeringsnorm angivna p-talet 1,2. För 
jämförelse har Göteborgs stad satt ett utgångsvärde för parkeringstal för flerbostadshus på 0,8 för det som kallas 
mellanstaden (områden utanför innerstaden) och 0,6 för prioriterade utbyggnadsområden inom mellanstaden. 
Detta utgångsvärde anpassas sedan utifrån tillgänglighetsaspekter som cykelinfrastruktur och närhet till god 
kollektivtrafik. 

Ytterligare sänkning av parkeringstalet, utöver anpassningen för det geografiska läget, kan göras mot att 
exploatören genomför mobilitetsåtgärder. Åtgärderna behöver vara på plats vid exploateringens färdigställande. 
Åtgärder som brukar användas är t. ex.: 

• Leveransskåp för hemleverans av matkassor och andra varor 

• Nyinflyttade bjuds på resor med kollektivtrafik, rabatt på kollektivtrafikresor 

• Bilpool/cykelpool 
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• Extra komfort och kvalitet för cykel, t.ex. genom parkeringsplatser för lastcyklar, särskilt rum avsett för 
cykelunderhåll, cykelservice 

• Begränsningar i antalet personliga parkeringsplatser, för att uppnå effektivare utnyttjande 

• Samnyttjande av bilparkering med verksamheter/arbetsplatser i närheten av planområdet 

I detaljplan Gamla Ankaret bedöms ett parkeringstal på 0,7 som rimligt att tillåta, under förutsättning att 
mobilitetsåtgärder genomförs för att minska bilinnehav och uppmuntra användande av hållbara färdmedel. I 
planområdet planeras bebyggelse av flerbostadshus med ca 80 lägenheter. Erforderligt antal parkeringsplatser 
för bostäderna beräknas vara 56 stycken för 80 lägenheter med p-tal 0,7, inklusive besöksparkering (p-tal för 
besöksparkering är 0,1 dvs. 8 platser). Till det antalet tillkommer 13 p-platser för befintlig BRF på Öckerö 2:788, 
eftersom föreningen i nuläget hyr, och ska ges fortsatt möjlighet att hyra, parkering inom de fastigheter som 
planeras att exploateras. Det totala parkeringsbehovet inom DP Gamla Ankaret är alltså 69 p-platser med ett lågt 
p-tal och genomförande av mobilitetsåtgärder. 

Efter exploatering kommer det inte finnas någon allmän parkering inom detaljplaneområdet. De befintliga 
allmänna parkeringarna (ca 60–70 stycken) som finns där idag planeras inte att ersättas, utan Öckerö kommun 
har gjort bedömningen att det totala parkeringsbehovet kan tillgodoses på andra platser i närheten.  

3.1.3 Mobilitetsåtgärder utanför detaljplan Gamla Ankaret 
Öckerö kommun arbetar brett för att öka andelen hållbara transporter och minska trafikalstringen från kommunen 
till Göteborg och väg 155. Genom att i detaljplaner möjliggöra för mer service och fler arbetsplatser i form av t.ex. 
kontorsyta, vill man underlätta för kommunens invånare att jobba och göra vardagliga ärenden på öarna, istället 
för att åka till Göteborg. En viktig faktor i allt detaljplanearbete är också närheten till kollektivtrafik. Att arbeta för 
förflyttning av arbetspendlingsresor från bil till kollektivtrafik är grundläggande i mobilitetsarbetet. Exempelvis görs 
kontinuerlig förbättring av standard för busshållplatser i kommunen. Vidare satsar man på att ytterligare förbättra 
infrastrukturen för gång- och cykeltrafik i kommunen. I översiktsplanen nämns lånecykelsystem kopplat till båt- 
och busslinjer som en åtgärd för ökad användning av hållbara transportmedel.  

3.1.4 Förslag på ytterligare mobilitetsåtgärder 
Det finns en poäng med att utreda en eventuell utökning av parkering vid Öckerö färjeläge. Platsen är utpekad 
som strategisk nod i kommunens översiktsplan (Utblick Öckerö, 2018) - där finns närhet till kollektivtrafik 
(personfärjor och buss) samt flera målpunkter och arbetsplatser som bibliotek, kommunhus och skola. En 
eventuell fast förbindelse landar också i närheten vilket är ytterligare en anledning att läget passar bra för 
pendelparkering till buss. 

En eventuell utökning av parkering vid Öckerö färjeläge har goda förutsättningar för samnyttjande med bostäder i 
Gamla Ankaret. Gångavståndet från planområdet till Öckerö färjeläge är cirka 350 meter. Forskning visar att 
avståndet från bostad till parkeringsplats påverkar bilanvändandet. Att placera parkering utanför bostadsområdet 
har en minskande effekt på bilanvändandet. Att förlägga bilparkering för boende i Gamla Ankaret vid Öckerö 
färjeläge skulle dessutom innebära att gångavståndet till parkering blir jämförbart eller till och med lite större än 
avståndet till kollektivtrafik. 

Upptaget i översiktsplanen finns en tanke om att anlägga en gång- och cykelbro från Öckerö till Hönö Pinan, via 
Lammholmen. Det skulle skapa en betydligt genare förbindelse mellan Öckerö centrum och färjan till Lilla 
Varholmen, något som skulle vara positivt i synnerhet för fotgängare. Det finns i dagsläget inga konkreta planer 
på att genomföra bron. 

3.2 Trafikanalys 

3.2.1 Trafikalstring 
En beräkning av den föreslagna exploateringens trafikalstring har gjorts med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
Trafikalstring har beräknats för två scenarier, med högt respektive lågt p-tal för exploateringen. Parkeringstal kan 
inte anges i trafikalstringsverktyget, utan input till beräkningarna har anpassats på så sätt att med ett högt p-tal 
avses att kommunens p-norm följs och med ett lågt p-tal avses att åtgärder görs för att kunna minska tillgången 
till bilparkering (genom mobilitetsåtgärder).  

Beräkningen ger att det totala antalet resor med alla färdmedel, exklusive nyttotrafik, är 407 resor/dygn. 
Färdmedelsfördelningen för de två scenarierna kan ses i Figur 13. Omräknat till ÅDT (årsdygnstrafik, dvs. 
genomsnitt av trafiken per dygn) alstrar bostäderna 53 bilar/dygn (ÅDT), om området planeras med ett högt p-tal 
respektive 44 bilar/dygn (ÅDT), med ett lågt p-tal och genomförande av mobilitetsåtgärder. Antalet bilresor skiljer 
sig med 17% mellan tillämpning av högt respektive lågt p-tal. 



 

 
13 

Ett riktvärde för trafik i maxtimme utgör 10% av ÅDT, vilket innebär 5 fordon/timme för högt p-tal respektive 4 
fordon/timme för lågt p-tal. 

 

Figur 13. Trafikalstring för högt respektive lågt P-tal för bostäder i gamla Ankaret. Avvikelser i summorna beror på 

avrundning i verktyget. (Trafikverkets trafikalstringsverktyg). 

Den av planområdet alstrade trafiken till väg 155 har beräknats enligt Figur 14. 

 

Figur 14. Trafikalstring till väg 155 från Gamla Ankaret. 

Trafikalstring till väg 155 - högt p-tal

Antal resor/dygn Gamla Ankaret 407

Antal bilresor/dygn Gamla Ankaret 72

Andel bilresor 0,18

Arbetsresor

Andel arbetsresor 0,35

Antal arbetsresor 142

Andel arbetsresor till fastlandet (SCB 2019) 0,52

Antal arbetsresor till fastlandet 74

Antal arbetsresor med bil till fastlandet 13

Antal personer per bil för arbetsresor 1,2

Antal bilar (arbetsresor) på färjan/tillskott väg 155 [ÅDT] 11

Inköp/serviceresor

Andel inköps-/serviceresor 0,23

Antal inköps-/serviceresor 94

Andel inköps-/serviceresor till fastlandet 0,20

Antal inköps-/serviceresor till fastlandet 19

Antal inköps-/serviceresor med bil till fastlandet 3

Antal personer per bil för inköps-/serviceresor 1,4

Antal bilar (inköps-/serviceresor) på färjan/tillskott väg 155 [ÅDT] 2

Fritidsresor

Andel fritidsresor 0,42

Antal fritidsresor 171

Andel fritidsresor till fastlandet 0,50

Antal fritidsresor till fastlandet 85

Antal fritidsresor med bil till fastlandet 15

Antal personer per bil för fritidsresor 1,5

Antal bilar (fritidsresor) på färjan/tillskott väg 155 10

Summa trafikalstring till färjan/tillskott väg 155 [ÅDT] 23
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Fördelningen av resor, mellan arbets-, inköp/service- och fritidsresor, är hämtade från Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg. Likaså antagandena om antal personer per bil för olika typer av resor. Enligt SCB-statistik 
presenterat i Hyresgästföreningens faktabank hur vi bor.se, pendlar 52% av Öckerö kommuns arbetande 
befolkning till andra kommuner. Antaganden har gjorts om andelen inköps-/serviceresor respektive fritidsresor 
som görs till fastlandet. Merparten av de inköps-/serviceresor som behöver göras till fastlandet antas göras i 
kombination med arbetsresor som ändå görs till fastlandet. 

Det totala tillskottet av biltrafik från Gamla Ankaret till väg 155 beräknas vara 23 ÅDT. Med ett lägre p-tal och 
exploatörens genomförande av mobilitetsåtgärder blir det beräknade tillskottet istället 19 ÅDT till väg 155. 

3.2.2 Åtgärder för minskad trafik till väg 155 
Öckerö kommuns arbete för att generellt minska andelen bilresor behöver ge resultat som täcker upp för det 
tillskott av trafik på väg 155 som nya detaljplaner alstrar. I Trafikprognos Öckerö – åtgärder för trafik på väg 155 
(2016) har tidigare redovisats åtgärdsförslag och deras bedömda effekt på antalet bilresor. Utredningen drog 
slutsatsen att en av de åtgärder som kan ge störst effekt – vid sidan av insatser för ökad användning av 
kollektivtrafik samt möjliggörande för fler att utföra sitt arbete inom kommunen – är att arbeta för att öka 
samåkningen vid pendling till andra kommuner. För att stimulera till en ökad samåkning behöver samåkare 
prioriteras vid färjan såväl vid Hönö Pinan, Grönevik som Lilla Varholmen. Samåkning föreslås att tillåtas i 
busskörfält och vid Lilla Varholmen bör en fil för samåkare skapas. En ökning av antalet personer per bil vid 
arbetspendling från 1,2 (riksgenomsnitt) till 1,3 personer/bil skulle ha en minskande effekt på ca 200 ÅDT på väg 
155. Beräkningen baseras på statistik från SCB som ger att antalet arbetande invånare i Öckerö kommun år 2019 
var 6447 och antalet utpendlare var 3384.  

En viss effekt av bortfallet av allmän parkering efter exploatering inom planområdet Gamla Ankaret kan väntas. 
60–70 parkeringsplatser som finns där idag tas bort och det uppskattas att de nyttjas till ca 50% dvs. att ca 30 
bilar parkeras där. Det kan antas att ca 10% av dessa väljer att använda kollektivtrafik då parkeringsmöjligheten 
på platsen försvinner. 

3.2.3 Förslag på ytterligare mobilitetsåtgärder 
Genom anläggande av gång- och cykelbro (se även avsnitt 3.1.4) för att skapa en genare och bekvämare väg 
mellan Öckerö centrum och färja vid Hönö Pinan, kan antalet fordon till väg 155 reduceras. Stråket är utpekat i 
översiktsplan för Öckerö kommun. 19 fordon/dygn (ÅDT) på färjan kan med lätthet flyttas över till kollektivtrafiken 
genom en sådan åtgärd. Det motsvarar att få ca 2 % av 1000 arbetspendlare att använda kollektivtrafik istället för 
bil.  

Effekter av åtgärder i närmre anknytning till detaljplan Gamla Ankaret kan även åstadkommas genom att anlägga 
ett parkeringshus vid Öckerö färjeläge, vilket samnyttjas av boendeparkering till bl.a. aktuell plan och parkering till 
Öckerö kommunhus (se även avsnitt 3.1.4). Då skulle även parkering längs Sockenvägen vid kommunhuset 
kunna tas bort, till förmån för att anlägga en tillgänglig och trafiksäker gång- och cykelbana i stråket. Det torde i 
sig kunna generera en minskning av biltrafiken till väg 155 med initialt ca 10 fordon.  
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3.3 Trafikförslag 

Ett trafikförslag för utformning av gatumark inom och i anslutning till planområdet visas i Figur 15 och bifogas som 
bilaga. En gc-bana löper på södra sidan längs Skolvägen, från Sockenvägen till Brattebergsskolans 
cykelparkering. Sista biten närmast skolan är gc-banan helt friliggande från gatan. Angöringsplatser för hämtning 
och lämning med bil till Brattebergsskolan ryms i förslaget.  

En förutsättning för utformningen är att all parkering för alla planområdets bostäder är samlad i den sydöstra 
plandelen och att in- och utfart till parkering görs på samma sätt som till hämta/lämnaplatserna.  

 

 

 

Figur 15. Trafikförslag detaljplan gamla Ankaret. 

3.3.1 Sektioner 
GC-banan längs Skolvägen får en genomgående bredd på 3 meter. Gångbanorna på Skolvägens västra del blir 2 
meter på norra sidan och ca 1 meter på södra sidan (befintlig).  

Vid dimensionering av körbanans bredd har typfordon LBn använts. 



 

 
16 

På en sträcka av Skolvägen, i höjd med biblioteket, är gatusektionens bredd begränsad av befintlig tomtgräns till 
Öckerö 2:161. En avsmalning av sektionen kommer därför att krävas, på en sträcka på cirka 20 meter. Vid 
avsmalningen kan biltrafik endast passera i en riktning åt gången. GC-banans bredd förblir oförändrad. 

3.3.2 Trafiksäkerhet och tillgänglighet  
I förslaget finns en gemensam gc-bana fram till Brattebergsskolans cykelparkering. Även biblioteket nås enkelt via 
den gemensamma gc-banan. För att skapa en sammanhängande möjlighet till cykling separerad från biltrafik, 
ända nedifrån Hälsövägen och Öckerö centrum, bör regleringen på befintlig gångbana ändras till gång- och 
cykelbana på en kortare sträcka - längs Sockenvägens östra sida mellan Norgårdsvägen och Skolvägen, samt 
längs Norgårdsvägens norra sida mellan Hälsövägen och Sockenvägen. Bredden på den befintliga gångbanan är 
ca 2,8 meter på större delen av sträckan, varför inga fysiska åtgärder föreslås – bredden är tillräcklig för att skylta 
för gång- och cykelbana. 

Hastighetsdämpning föreslås på de två passager för gc-trafik som finns i trafikförslaget.  

Längs den västra delen av Skolvägen inom planområdet skapas gångbana även på den norra sidan av gatan, för 
att skapa bättre tillgänglighet för skolbarn som kommer gående från väster. Eftersom det inte finns någon gång- 
och cykelbana att ansluta till västerut utanför planområdet föreslås att cykling även fortsättningsvis sker i 
blandtrafik på den här sträckan. Eftersom Skolvägen är en återvändsgata och det endast är trafik till ett fåtal 
fastigheter som trafikerar den västra delen är cykling i blandtrafik acceptabelt trots att det är en viktig skolväg till 
Brattebergsskolan. 

Åtgärder för tillgänglighetsanpassning såsom ledstråk har inte inkluderats i trafikförslaget, men det har 
säkerställts att möjlighet finns att inkludera grundläggande åtgärder i detaljprojekteringen. 

Fyra angöringsplatser för hämtning och lämning med bil till Brattebergsskolan ryms i förslaget. Platserna kan 
regleras som korttidsparkering för att möjliggöra att parkera och följa barnet in till skolan. Med trafikförslaget blir 
alla biltrafikrörelser till de nya bostädernas parkering och hämtning/lämning till skola samlade. Cyklande och 
gående behöver inte korsa det flödet för att nå den norra delen av gc-banan till Brattebergsskolan. GC-banan är 
helt avskild från hämta-/lämnaplatser, vilket gör att det inte finns någon risk för konflikter däremellan. 

Avsmalningen av Skolvägen regleras så att norrgående trafik får väjningsplikt mot mötande trafik, se Figur 16. 
Magasinet mellan avsmalningen och Sockenvägen är tillräckligt stort för två bilar att få plats. För god sikt i 
korsningen Sockenvägen – Skolvägen, behöver höjden på det befintliga planket i gränsen till Öckerö 2:161 
justeras till att vara max 80 centimeter, se Figur 17. Siktproblem pga. planket är inte enbart kopplade till just den 
föreslagna utformningen, utan finns även med nuvarande gatuutformning. 

 

 
Figur 16. Avsmalning på en del av Skolvägen regleras med väjningsplikt för norrgående trafik. 
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Figur 17. Ett plank i korsningen Sockenvägen - Skolvägen är siktskymmande. För god standard ska de 
skrafferade sikttrianglarna hållas fria från objekt högre än 80 cm som kan störa sikten i korsningen. 

Avseende tillgänglighet för Räddningstjänsten till Brattebergsskolan via planområdet och vice versa, är det 
behovet tillgodosett genom möjligheten att använda gc-banan som räddningsväg.  

3.3.3 Parkering, vändning och sophämtning 
Tillräckligt antal parkeringsplatser för de planerade bostäderna ryms på ett yteffektivt sätt i den sydöstra 
plandelen. Extra parkeringsplatser för rörelsehindrade behöver ordnas på den nordvästra plandelen, avståndet till 
den föreslagna parkeringen är för stort för att uppfylla tillgänglighetskrav.  

In-/utfarten till bibliotekets parkering flyttas norrut, och placeras norr om parkeringen där det idag är gräsmatta. 
Orsaken är att sikten vid den befintliga utfarten från bibliotekets parkering skyms av den intilliggande byggnaden, 
se Figur 9. En positiv effekt av att flytta in-/utfarten blir att renhållningen får enklare tillgänglighet till miljörummet, 
som ligger i byggnadens norra ände, nära den nya in-/ utfarten. 

Det är osäkert om det skulle fungera att ta bort möjligheten att vända på Skolvägens västra del, där det idag finns 
en extra yta som kan användas för backvändning. I och med exploateringen kommer fler människor att röra sig i 
området och backvändning bör inte tillämpas på platsen fortsättningsvis. I trafikförlaget har därför en vändplats 
ritats upp på den aktuella ytan.  

Placering av miljörum för de nya bostadshusen finns inte med i förslaget men ytanspråk för vändning av sopbil, 
alternativt lastzon där det är tillräckligt, har illustrerats. Båda de vändplatser som finns i trafikförslaget är 
dimensionerade för Los, sopbil. Tack vare att vändmöjlighet ges i änden av den del av Skolvägen som finns norr 
om planområdet, kan renhållningen behålla den rutt de har idag vid sophämtning. 

  



 

 
18 

3.4 Ställningstaganden och konsekvenser 

Det finns en tydlig intention att ge gång- och cykeltrafiken fokus i planområdet. För framtiden är det nödvändigt att 
skapa goda förutsättningar för människor att använda cykel som transportmedel i allt större utsträckning. Den 
prioriteringen skulle ha kunnat resultera i att Skolvägen utformas som cykelfartsgata eller liknande, vilket bidrar till 
att ge cykeln högre status. Med tanke på den viktiga funktionen som skolväg är det dock lämpligare med en 
utformning med separerad gc-bana, för att skapa en så trygg och tydlig trafikmiljö som möjligt för de barn som 
använder gatan. 

I arbetet med trafikutredningen, som ska ligga som underlag för ny detaljplan för bostäder på Gamla Ankaret på 
Öckerö, togs flera alternativa trafikförslag fram. Exempel på de variationer av utformning som har valts bort under 
utredningens gång visas i Figur 18 och Figur 19. 

 

Figur 18. Bortvalt trafikförslag. GC-bana längs Skolvägens norra sida. Parkering fördelad på två platser. 
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Figur 19. Bortvalt trafikförslag. GC-bana växlar mellan Skolvägens södra och norra sida. Parkering fördelad på 
två platser. 

Det som skiljer sig åt mellan förslagen är framförallt placeringen av gc-bana. Vidare innebär de bortvalda 
förslagen att parkering till bostäder fördelas mellan planområdets två delar. 

Som underlag för Öckerö kommun till ställningstagande av vilket alternativ som föredrogs, gjordes en 
konsekvensanalys för vart och ett av de alternativa trafikförslagen. Alternativen utvärderades med avseende på 
trafiksäkerhet, framkomlighet och tydlighet för olika trafikslag, möjliggörande för sophämtning samt möjliggörande 
för hämtning/lämning till Brattebergsskolan. På så sätt kunde en jämförelse av alternativen göras, för att ge en 
översikt av de inbördes skillnaderna alternativen emellan och för att förtydliga för- och nackdelar. Jämförelsen 
visade att de olika alternativen var någorlunda jämbördiga, men att det trafikförslag som slutligen valdes ger bästa 
möjliga skolväg för gång- och cykeltrafik till Brattebergsskolan. Öckerö kommun värderade också högt att det 
valda trafikförslaget innebär att all parkering till bostäderna kan samlas på en plats. 

3.5 Medskick till projektering 

• Parkering för rörelsehindrade behöver ordnas så att de uppfyller kraven för tillgänglighet - anpassas efter 
hur byggnadernas entréer placeras. 

• Tillgänglighetsanpassning i form av ledstråk etc. har inte behandlats i trafikförslaget, om ett behov av 
sådana åtgärder finns så tillgodoses det i projektering. 
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• Möjliggörande av passage för gående och cyklande från byggnader i den sydöstra plandelen behöver 
ordnas till gc-banan på Skolvägens södra sida, t.ex. genom sänkt kantsten i höjd med bibliotekets 
parkering. 

• Brunnar/ledningar/flytt av belysningsstolpar etc. har inte studerats i trafikförslag för detaljplan. 

• Ett träd vid biblioteket påverkas eventuellt när infart/utfart flyttas till nytt läge längre norrut. Trädet kan 
behöva ersättas på annan plats. 

• Placering av miljöhus behöver göras så att krav från renhållningen avseende dragavstånd uppfylls. 

• Räddningstjänstens framkomlighet till det nordvästra planområdet behöver planeras i samband med 
utformning av kvartersmark. GC-banan till Brattebergsskolan behöver kunna användas som körväg för 
Räddningstjänsten. Om gc-banan ska användas som uppställningsplats vid insats till Gamla Ankaret, 
behöver det tas hänsyn till i den vägtekniska dimensioneringen. 

• Grannfastigheten norr om planområdet - Öckerö 2:167 (Skolvägen 12) – har en entré som vetter mot 
den befintliga parkeringen. Fortsatt möjlighet till tillgänglighet (gående) från det hållet, bör ges till 
fastigheten.  

• Vid planering av allmän platsmark har hänsyn inte tagits till de bergsklackar som finns i området. Vill 
man undvika att påverka dessa, så kan trafikförslaget behöva justeras något. 
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4. Kostnader 
En översiktlig kostnadsbedömning har gjorts, se Figur 20. Summan av kostnaderna för att anlägga det 
trafikförslag som presenterats ovan uppskattas till cirka 8,7 miljoner SEK. I kostnaden är medräknat rivning av all 
befintlig allmänplats som är aktuell att riva (i stora drag rör det sig om parkering och vändslinga i nordvästra 
planområdet). Kostnader för åtgärder på allmän plats som kommer att tillkomma (åtgärder som inte ingår i 
trafikförslag för detaljplanen och därför inte i den gjorda kostnadsbedömningen) är t.ex. kostnader för 
ledningsflyttning. Förslag för dagvattenbrunnar och gatubelysning/ljusdesign ingår inte i trafikförslaget, men en 
uppskattning av kostnader har gjorts. 

Med tanke på att planeringen är i ett tidigt skede finns det osäkerheter i kostnaderna. Kostnadsbedömningen bör 
uppdateras i den fortsatta planeringen när mer detaljer finns tillgängliga.  

 

Figur 20. Översiktlig kostnadsbedömning för trafikförslag allmän plats. Priser och summor i SEK. 
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5. Bilagor 
Ritningar: 

• Gamla Ankaret – Trafikförslag.pdf 

• Gamla Ankaret – Trafikförslag med ortofoto.pdf 
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Vad är en undersökning?
Enligt 6 kap 3 § Miljöbalken ska kommunen genomföra en strategisk 
miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra 
betydande miljöpåverkan. För att kunna avgöra om en detaljplan ska 
miljöbedömas eller inte ska kommunen genomföra ett undersökningssamråd 
(MB 6 kap 5 §). Undersökningssamrådet utgör också ett viktigt underlag 
för att avgränsa vilken typ av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare 
i planbeskrivningen eller i en eventuell strategisk miljöbedömning. Genom 
undersökningssamrådet ska kommunen identifiera omständigheter som 
talar för eller emot en betydande miljöpåverkan och samråda frågan med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kan antas bli berörda av 
planen eller programmet. Om undersökningssamrådet visar på en betydande 
miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras (enligt 4 kap 34  § Plan- 
och bygglagen) parallellt med den fortsatta planprocessen. Miljöbedömningen 
är en integrerad process i arbetet med att ta fram planer och program. 
Miljökonsekvensbeskrivning används för att redovisa miljöeffekter och de skäl 
som ligger bakom gjorda val av olika alternativ i planarbetet. 

Platsens förutsättningar
Planområdet är beläget inom sydöstra delen av Öckerö med närhet till Öckerö 
hamn. Området omfattar ca 10 000 m2. 
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Planens syfte
Syftet med planen är att ändra användningsområdet från allmänt ändamål till 
bostadsändamål och även pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus inom 
området vari det kan rymmas mellan 60-80 lägenheter. Dessutom ska det 
undersökas om lokaler för centrumverksamhet kan ingå i flerbostadshusens 
bottenplan. 

Sammanvägd bedömning
Samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland genomfördes xx/xx. I samrådet 
framkom xyxyxy. 

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen/
inte bedöms ge upphov till betydande miljöpåverkan. Kommunen beslutar att en 
strategisk miljöbedömning inte/ska utföras.

Kommunens ställningstagande grundar sig på nedanstående 
bedömningsgrunder.

Ett genomförande av planen:

• Bedöms inte negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och 
regionala miljömål

• Bedöms inte ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, 
landskap, friluftsliv, fornlämningar, vatten etc.

• Bedöms inte påverka några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex Natura 2000, riksintressen eller naturreservat

• Bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer överskrids

Källor till undersökningen

Bedömning ovan grundar sig på allmän information som kommit fram under 
planarbetet, övriga planeringsförutsättningar samt genom en bedömning av 
platsens förutsättningar. 

• Eventuell utredning

• Eventuell utredning

Klara Kållberg

Planarkitekt, Öckerö kommun
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Platsens förutsättningar

Planområdet berörs av

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser  
(3-4 kap MB)

X
Hela Öckerö ligger inom                           
riksintresse högexploaterad kust 
enligt MB 4 kap 4 §.

Internationella konventioner  
(Natura 2000, UNESCO Världsarv etc.)

X

Planområdet angränsar inte 
till Natura 2000 eller andra                             
områden som berörs av                                             
internationella  konventioner.

Skyddad natur/kultur enl. 7 kap MB  
(biotopskydd, strandskydd, 

vattenskyddsområde natur-/kulturreservat 

etc.)

X

Inga skyddade natur/kulturmiljöer 
enligt 7 kapitlet MB är kända.                  
Området berörs idag inte av                                                          
strandskydd.

Kulturhistorisk värdefull miljö  
(t.ex. områden som ingår i kommunens 
bevarandeprogram eller program för 
kulturmiljövård)

X

Inga skyddade byggnadsminnen      
eller fornminnen är kända inom 
eller i anslutning till planområdet.

Ekologiskt känsliga område  
(områden som enl. ÖP är ekologiskt särskilt 

känsliga eller opåverkade)
X

Inga sådana områden berörs. 
Planen bedöms inte påverka några 
höga naturvärden, varken på land 
eller i vattnet.

Skyddsavstånd 
(Industrier, djurhållning, 
kraftledningar etc.)

X
Planområdet angränsar inte till 
industrier, djurhållning eller 
kraftledningar

Övriga störningar 
(buller, ljus, lukt, strålning etc.) X

Inom planområdet finns idag inga 
kända störningar rörande buller, 
ljus, lukt, strålning etc.

Geotekniska svårigheter eller 
förorenad mark

X

I planområdet har det funnits en 
oljecistern och marken har varit 
belagd med asfalt. Eventuella 
massor kan finnas. I planområdet 
finns också berg i dagen som 
medför utpräglad topografi.  Behövs 
en geoteknisk undersökning och en 
miljöteknisk markundersökning

Överskridna miljökvalitetsnormer
X

Nuvarande markanvändning                       
bedöms inte medföra eller innebära                              
överskridande av MKN.
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Platsens förutsättningar

Planområdet berörs av

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Förordnanden och skydd  
(Naturreservat, landskapsbild, område 
med geografiska bestämmelser, 
skyddsområde ex. vattentäkt, 
kulturreservat, byggnadsminnen, 
fornminnen, skyddsområde)

X

Inga sådana områden berörs.

Planens karakteristiska egenskaper

Faktor

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Planen medger en användning av 
planområdet för verksamheter 
eller ett iordningställande av 
planområdet som kräver anmälan 
eller tillstånd enligt miljöbalken 

X

Planen medger bostäder med                 
centrumverksamhet i bottenplan.                            
Planerade användningar kräver inte 
tillstånd enligt miljöbalken.

Planen medger en användning av 
planområdet för verksamheter som 
finns angivna i PBL 4 kap 34 §

X
Planen medger inte någon 
användning som finns beskriven 
under 4 kap § 34 PBL.

Planen har betydelse för andra 
planers miljöpåverkan X

Bedöms inte påverkas negativt av           
planens genomförande. 

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 
miljölagstiftning 
(gäller t.ex. vattendirektivet). 

X

Bedöms inte påverkas negativt av           
planens genomförande. 
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Planens tänkbara effekter

Faktor

Påverkan

KommentarIngen Viss Betydande

Påverkan på marken 
(instabilitet, sättningar, ras, skred, 

erosion, vibrationer, föroreningar, skada på 

värdefull geologisk formation etc.). 
X

Inom planområdet ska 
lokaliseringen av bostäder främst 
ske på yta utan berg i dagen. Berg 
kan behöva sprängas. Det kan även 
finnas förorenad mark som kommer 
att exponeras vid markarbete.  

Påverkan på luften och klimatet 
(luftföroreningar, vindrörelser, temperatur, 

luftfuktighet, ljusförhållanden etc.)
X

Beroende på var husen placeras 
och hur de utformas kan 
ljusförhållanden och vindrörelser 
påverkas hos närliggande 
fastigheter i mer eller mindre 
utsträckning. 

Förändringar av grund-  
eller ytvattnet 
(kvalitet, flödesriktningar, nivåer, mängd, 

etc.)

X

Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Risk för översvämningar

X

Planområdet ligger på en sådan 
höjd och med avstånd från kusten 
och utan lågpunkter att denna risk 
inte är stor.

Svårigheter att lokalt omhänderta 
dagvattnet

X

Platsens förutsättningar för LOD              
bedöms inte förändras i och med                
planens genomförande. Planens 
genomförande innebär att mer 
yta blir hårdgjord, vilket innebär 
ett större behov av LOD, detta 
undersöks i planarbetet. 

Påverkan på växt- eller djurliv 
(antal arter, arternas sammansättning, 

hotade arter etc.) X

Inom planområdet finns 
naturmark som ingår i kommunal 
grönstrukturplan som särskilt 
bevarandevärt område. Behövs en 
naturvärdesinventering. 

Försämrad kvalitet eller kvantitet 
på någon rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, cykelled, 

friluftsanläggning etc)

X

Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.
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Planens tänkbara effekter

Faktor

Påverkan

KommentarIngen Viss Betydande

Påverkan på landskapsbilden/
stadsbilden 
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.)

X

Bedöms inte påverkas negativt 
av planens genomförande. 
Bostadsbebyggelse och offentliga 
verksamheter finns idag runt 
planområdet och tillkommande 
bebyggelse syftar till att 
tillföra bostäder i planområdet. 
Tillkommande bebyggelse regleras i 
skala och utförande

Barriäreffekter

X

Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande. Viss positiv 
förändring kan ske med planen 
genom att placering av bebyggelse 
och stråk ökar framkomligheten 
genom planområdet. 

Ökat alstrande av avfall som ej 
återanvänds

X
Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi

X
Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs 
(grus- och bergtäkter, dricksvatten etc.)

X
Bedöms inte påverkas negativt av             
planens genomförande.

Ökad fordonstrafik / Ändrade 
trafikförhållanden

X

Viss positiv förändring kan ske då  
kollektivtrafiken får ökat underlag. 
Mobilitetsstrategi ska väljas som 
syftar till att mimiera påverkan i 
form av ökad trafikbelastning inom 
planområdet och på riksväg 155. 

Effekter som strider mot långsiktiga 
centrala, regionala eller lokala 
miljömål

X
Bedöms inte uppstå av planens 
genomförande.

Överskridna miljökvalitetsnormer 
(5 kap. MB)

X

Eventuellt kan en bullerförändring 
ske ifall trafikökningen på 
Skolvägen och Sockenvägen blir 
mer omfattande än idag. Frågan ska 
undersökas vidare i planarbetet och 
lämplig åtgärd ska väljas. 
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Planens tänkbara effekter

Faktor

Påverkan

KommentarIngen Viss Betydande

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.)

X

Viss negativ förändring kan ske ifall 
bebyggelsens placering och höjd 
ger skuggningar för närliggande 
fastighetsägare.

Obehaglig lukt
X

Bedöms inte uppstå av planens 
genomförande.

Risker för människors säkerhet  och 
hälsa

X
Bedöms inte uppstå av planens 
genomförande.

Påverkan på den sociala miljön 
(sammansättning av befolkning, 

delaktighet, jämställdhet, trygghet etc.)
X

Planområdet kommer att innehålla 
en av de största gemensamma 
bostadssatsningarna på 
längre tid för Öckerö. Ett ökat 
befolkningsunderlag nära Öckerö 
Hamn är trygghetsgivande. 

Behov av följdinvesteringar 
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.) X

Bedöms att ny trafikinfrastruktur 
och VA-ledningar behövs inom och i                  
angränsning till planområdet.

Ställningstagande

Faktor

Bedömning

KommentarJa Kanske Nej

Platsens förutsättningar är sådana 
att strategisk miljöbedömning krävs

X

Platsen bedöms inte inneha några 
specifika natur/kulturvärden, 
skyddade enligt MB, eller liknande 
som enskilt kräver en strategisk 
miljöbedömning.

Planens karakteristiska egenskaper 
ställer krav på strategisk 
miljöbedömning

X
Angivna användningar/             
egenskaper i planen ställer inte krav 
på strategisk miljöbedömning.

Ett genomförande av planen 
innebär en betydande 
miljöpåverkan

X
Bedöms inte uppstå av planens 
genomförande.

Ett genomförande av planen 
innebär negativa effekter som kan 
vara betydande

X
Bedöms inte vara fallet för                    
aktuellt planförslag.
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Samråd om behovsbedömning tillhörande detaljplan för Öckerö 
2:800 & del av 2:802, Gamla Ankaret, i Öckerö kommun, Västra 
Götalands län
Handlingar daterade 2020-11-02 för samråd 6 § förordning (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar

Om ärendet
Kommunen har begärt samråd med Länsstyrelsen om den behovsbedömning 
som har genomförts i enlighet med 4 och 5 §§ MKB-förordningen 
(1998:905) samt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (2010:900) för detaljplan 
för Öckerö 2:800 & del av 2:802, Gamla Ankaret i Öckerö kommun.

Länsstyrelsens bedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

Kommunen behöver dock göra en bedömning över hur detaljplanen 
påverkar avloppsreningsverket och dess kapacitet. Bedöms anslutningen 
rymmas inom befintligt verk? Likväl krävs en bedömning av påverkan på 
väg 155 avseende de tillkommande fordonsrörelserna.

I detta beslut har planhandläggaren Johanna Severinsson varit föredragande 
och beslutande. I den slutliga handläggningen har även representanter från 
samhälls-, natur-, miljö- och vattenavdelningen medverkat.

Johanna Severinsson 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Bild: Översiktskarta med ungefärlig lokalisering av planområdet tillhörande Gamla Ankaret markerat 
med en röd cirkel samt befintliga målpunkter

Planområde

Trängeberget

Brattebergsskolan

Öckerö hamnplan
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Bakgrund
Gamla Ankaret, Öckerö 2:800 och del av 2:802 är en detaljplan under framtagan-
de som påbörjades i september 2020. Planområdet ligger centralt på ön Öckerös 
sydvästra sida. Inom gångavstånd finns den kommunala skolan Brattebergssko-
lan och en rad andra målpunkter som Öckerö bibliotek, Öckerö vårdcentral och 
kommunhuset i Öckerö kommun. Planområdet har en historia av att vara plats 
för skolverksamhet. Mellanstadieskolan Ankaretsskola låg inom planområdet 
från tidigt 1900-tal tills att byggnaden och skolgården revs och verksamheten 
flyttade till då den nybyggda Brattebergsskolan år 2017. Efter detta har planområ-
det främst fungerat som parkeringsplats och som in- och utfart till skolan. 

Gamla Ankaret (i resterande dokument används förkortningen GA) är även 
utpekat i Öckerö kommuns gällande översiktsplan Utblick Öckerö- en inblick 
i framtiden (antagen år 2018) som ett område som kan utvecklas till att bli ett 
nytt bostadsområde. GA:s geografiska läge med närhet till befintlig kommunal 
service, handel och kollektivtrafik gör platsen särskilt lämplig för nya bostäder. I 
detaljplanen som är i stadiet innan samråd (det första steget i detaljplaneproces-
sen) arbetas det fram ett planförslag som syftar till att utveckla GA till att bli ett 
bostadsområde och möjliggöra för flerbostadshus med mellan 60-80 lägenheter 
där det även ingår enstaka lokaler i bottenvåning. 

På grund av att GA i norr gränsar mot Brattebergsskolan och dess skolgård samt 
att de omkringliggande gatorna i kvarteret utgör skolvägar för barn och elever 
på skolan bestämdes det att en barnkonsekvensanalys skulle tas fram. Barn-
konskevensanalysen skulle även utgöra ett underlag i arbetet med detaljplanen.  

Genom närheten till Brattebergsskolan kom barnkonsekvensanalysen att fokuse-
ra på att samla in kunskap och idéer från barn och elever på Brattebergsskolan. 
Det handlade bland annat om hur de ser på GA idag och hur GA kan utvecklas i 
framtiden. Syftet med att genomföra en barnkonsekvensanalys var också att un-
dersöka hur barn och elever använder GA och dess näromården idag, vilka idéer 
barnen och eleverna kring hur GA kan utvecklas i framtiden samt hur barnen och 
eleverna samt de framtida barnen och eleverna på Brattebergsskolan kan komma 
att påverkas av en utveckling inom GA. Genom att samla ihop information och 
fånga upp barnens och elevernas kunskap och idéer om GA på ett tidigt stadium 
kan kunskapen användas i det fortsatta arbetet med detaljplanen. 
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Om barnkonsekvensanalys
Allmänt 

En BKA är enligt den statliga myndigheten Barnombudsmannen ett verktyg för 
att omsätta barnkonventionen i en faktisk handling. 1 Mer specifikt går det att be-
skriva en BKA som en metod som används för att på ett systematiskt sätt belysa 
hur barn och unga påverkas av ett beslut, samt att pröva och beskriva de åtgärder 
och utformningar som är de bästa för barn. 

Genom att fråga barn och unga om deras synpunkter kan information om hur 
barn och unga ser och upplever sin närmiljö fångas in. På detta sätt kan informa-
tion från barnens perspektiv tidigt tas med i underlaget för det specifika ärendet 
eller projektet. 2 En BKA kan också användas av lokala och regionala beslutsfatta-
re samt av tjänstepersoner för att försäkra sig om att hänsyn har tagits till barn-
konventionen i olika beslut som berör barn. Det övergripande syftet med BKA är 
att på både kort och lång sikt förbättra barns och ungas levnadsvillkor. 3

Barnkonventionen, officiellt namngiven FN:s konvention om barnets rättigheter 
är en internationellt folkrättsligt bindande överenskommelse som ger alla barn 
upp till 18 år särskilda rättigheter. 

År 1990 ratificerade Sverige barnkonventionen och år 2018 röstade                          
riksdagen för den dåvarande regeringens förslag att göra denna till svensk lag.                             
Barnkonventionen började gälla som svensk lag den 1 januari 2020.4 Då den är 
en internationell konvention står den över annan svensk lagstiftning innebär det 
att barnkonventionen som lag ska förstärka barnrätten vid tillämpning av andra 
lagar. Själva konventionen består av 54 artiklar där 41 är s.k. sakartiklar som 
slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resterande artiklar handlar om hur 
staterna ska arbeta med konventionen.5 

I linje med FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) ska de 
54 artiklarna både tillämpas och läsas som en helhet. Barnkonventionen ställer 
krav på att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn oavsett område 

1     Barnombudsmannen. (2015). Barnkonsekvensanalyser - Uppnå kvalitet i beslut som rör barn 
och unga. Hämtad 2021-08-03 från: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/
publikationer/genomfora-barnkonventionen/barnkonsekvensanalyser-uppna-kvalitet-i-be-
slut-som-ror-barn-och-unga/
2     Öckerö Kommun. (2017). SOCIAL KONSEKVENSANALYS
TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÖCKERÖ NYA CENTRUM. Hämtad 2021-08-05 från:
https://www.ockero.se/download/18.33ea201516b88df915dfc96/1562077217868/%C3%96NC%20
Granskning%20-%20Plankarta%20och%20tillh%C3%B6rande%20handlingar.pdf
3     Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser. 
Hämtad 2021-08-02 från:
https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/for-dig-som-bygg-
aktor-eller-utforare/barnkonsekvensanalys/barnkonsekvensanalys---metodhandbok.pdf
4     Regeringskansliet. (2020). Barnkonventionen som svensk lag. Hämtad 2021-08-05 från:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/
5     Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser.
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i samhället. 6 Mot bakgrund av detta finns det dock vissa av artiklarna som kan 
ses som särskilt relevanta ur ett samhällsbyggnadsperspektiv eller process in-
volverande fysisk planering. Detta är väsentligt att beskriva i detta sammanhang 
eftersom denna barnkonsekvensanalys tillhör en detaljplan, vilken i sin tur är ett 
instrument för fysisk planering. 

Av artiklarna är de fyra grundläggande principerna, artikel 2: Varje barn har 
samma rättighet och lika värde, ingen får diskrimineras, artikel 3: Barnets 
bästa ska alltid komma i första rummet, artikel 6: Varje barn har rätt att över-
leva och att utvecklas och artikel 12: Barnet har rätt att uttrycka sin mening i 
alla frågor som berör det överordnande eller vägledande för hur hela konven-
tionen ska tolkas 7. Andra artiklar som är särskilt viktiga för samhällsbyggnads           
processen är artiklarna 4 (genomföra ekonomiska, sociala och kulturella rättig-
heter), 23 (barn med funktionsnedsättning och deras rätt till aktivt deltagande i 
samhället), 27 (rätt till levnadsstandard som krävs för utvecklingen) och 31 (rätt 
till vila, fritid, lek och rekreation).8 

Speciellt artikel 31, barnens rätt till lek, vila och rekreation är rättighe-
ter är som nära eller direkt kopplade till den byggda miljön barnen lever i.                            
Den byggda miljön är i sin tur ett resultat av fysisk planering eller samhällsbygg-
nad och påverkas även av kommunala beslut som tas om dessa. 9

Barnkonsekvensanalys i fysisk planering och PBL
I Sverige är det de enskilda kommunerna som genom det s.k. planmonopolet har 
ansvarar för att tillämpa barnkonventionen i samhällsbyggnadsprocessen. Plan-
monopolet finns inskrivet i det första kapitlet i den lagstiftning som styr fysisk 
planering och byggande i Sverige, Plan- och Bygglagen (PBL). Denna innebär att 
den enskilda kommunen har ensamrätt i att bestämma om hur mark och vatten-
områden som tillhör kommunen ska användas och även de grundläggande dragen 
i hur bebyggelse eller andra byggnadsverk ska placeras och utformas. 10

I det andra kapitlet i PBL anges även de allmänna intressen som ska beaktas vid 
all fysisk planering, planläggning och byggande. Aspekter som påverkar barns 
livsmiljö återfinns i dessa allmänna intressen. Som exempel ska det i anslutning 
till sammanhållen bebyggelse finnas lämpliga platser för lek och aktivitet (2 kap. 

6     Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser.
7     Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser.
8     Boverket. (2020). Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling – Kartläggning 
och analys. Karlskrona: Boverket. Hämtad 2021-08-02 från: https://www.boverket.se/globalas-
sets/publikationer/dokument/2020/barnkonventionen-i-fysisk-planering-och-stadsutveckling.pdf
9     Adolfsson, K., Boberg, S. (2019). DETALJPLANEHANDBOKEN. Stockholm: Nordstedts Juridik 
AB. s. 280-282
10     SFS nr: 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Finansdepartementet SPN BB. Hämtad 
2021-08-05 från: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattnings-
samling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
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7 § PBL). Andra allmänna intressen i samma kapitel som kan användas för att 
tillvarata barns intressen och behov i fysisk planering och byggande är till exem-
pel:  

- Planläggningen ska främja en god social livsmiljö för alla samhällsgrupper 
(2 kap. 3 § PBL).

- Bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och risken för 
olyckor (2 kap. 5 § PBL).

- Bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda mar-
ken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till behovet av en god trafik-
miljö (2 kap. 6 § PBL).

- Lokalisering och utformning av bostadsbyggnader ska ske på ett sätt så att 
det finns möjlighet att förebygga hälsofarliga bullerstörningar (2 kap. 6a § 
PBL).11

Då det kan konstateras att barns intressen i stor utsträckning berörs i och av PBL 
och att barn och unga i enlighet med barnkonventionen ska höras i frågor som rör 
dem innebär detta att barnperspektivet ska beaktas och finnas med i den fysiska 
kommunala planeringen. 

Trots detta har barn och unga som grupp, vilken ungefär innefattar en femtedel 
av befolkningen i Sverige, ofta väldigt lite att säga till om i den fysiska kommu-
nala planeringen. I Öckerö kommun utgör även gruppen barn och unga i åldern 
0–18 år ungefär en femtedel av den totala befolkningen.   

År 2020 fanns det 2811 personer i åldern 0–18 år, vilket utgör 21% av den totala 
befolkningen i kommunen bestående av 12 934 personer samma år 12. 

För att barnperspektivet ska ingå i den fysiska kommunala planeringen behö-
ver den enskilda kommunen bjuda in eller ta kontakt med barn och unga. Detta 
innebär att själva planeringsprocessen eller steg i processen behöver utformas 
på ett sätt som gör att barn och unga kan bli och vara delaktiga. Ofta behöver 
man pröva olika vägar och sätt för att involvera gruppen. Skolan utgör ett viktigt 
forum där det går att nå gruppen och skolan har också ett ansvar att lära ut kun-
skapen om hur den fysiska miljön planeras och hur man kan påverka.13 Ett sätt 
att involvera gruppen eller enskilda barn och unga är att göra en barnkonsekven-
sanalys. FN:s kommitté för barnets rättigheter rekommenderar alla länder som 
har antagit barnkonventionen att göra barnkonsekvensanalyser inför samtliga 
beslut som rör barn. Det påpekas dock att barnkonsekvensanalyser inte ska göras 

11     Adolfsson, K., Boberg, S. (2019). DETALJPLANEHANDBOKEN. + SFS nr: 2010:900. 
Plan- och bygglag.
12  Statistiska centralbyrån, SCB. (2021). Folkmängden per månad efter region, ålder och 
kön. År 2000M01 - 2021M05. Hämtad 2021-08-02 från: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/
13  Adolfsson, K., Boberg, S. (2019). DETALJPLANEHANDBOKEN.
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vid sidan av det ordinarie arbetet utan ska ske som en del i arbetet med att ta 
fram relevanta underlag för beslut.14 Mot denna ovanstående bakgrund om barns 
intressen i PBL och barnkonventionens artiklar togs även beslutet att arbeta fram 
en barnkonsekvensanalys för GA. 

Metod för barnkonsekvensanalys
Allmänt

Barnombudsmannen har beskrivit hur man kan gå tillväga i utformningen och 
genomförandet av en BKA i myndighetens faktablad ”Uppnå kvalitet i beslut som 
rör barn och unga”15. Här listas fem steg i arbetssättet som rekommenderas ingå 
i en BKA. Dessa steg är också applicerbara på en BKA som ingår i någon del av 
samhällsbyggnadsprocessen. Stegen är som följer:

Steg 1. Kartläggning

För att få ett grepp om vilka befintliga förutsättningar och eventuella problem 
som finns i det enskilda projektet görs en kartläggning. Om BKA:n hör till en 
detaljplan (som i detta fall) innebär det att man undersöker planområdets för-
utsättningar, kvalitéer och problematik utifrån ett barnperspektiv. Först bru-
kar man beskriva hur den fysiska miljön används av barn och unga före den 
planerade förändringen. 

Detta sker under medverkan av de barn och unga (även deras förmyndare kan 
delta eller tillfrågas16) som berörs så att de kan berätta hur  de använder och 
värderar den fysiska miljön, planområdet eller platsen.17 Kartläggningen kan då 
fokusera på att visa hur barn och unga använder och rör sig i planområdet idag 
(vilka vägar och stigar som främst används, vilka möjligheter det i planområdet 
finns till lek, utomhusaktiviteter, naturupplevelser med mera samt vilka platser 
som upplevs betydelsefulla, vilka platser som upplevs som trygga, respektive 
otrygga samt om det finns olycks- och hälsorisker i området. En del av denna 
kartläggning behöver inte göras specifikt för BKA:n utan görs som rutin i sam-
band i det tidiga stadiet av ett planarbete. I det tidiga planarbetet samlas digital 
plandata, observationer från platsbesök och liknande uppgifter in för att utgöra 
ett samlat underlag för förståelsen av planområdet. 

14  Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser.
15  Barnombudsmannen. (2015). Barnkonsekvensanalyser - Uppnå kvalitet i beslut som rör  
barn och unga.
16  Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser.
17  Boverket. (2020). Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling – Kartläggning 
och analys.
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Steg 2. Beskrivning och analys

Nästa steg efter att kartläggningen är genomförd och det har utarbetats ett plan-
förslag för själva detaljplanen är att beskriva och analysera de föreslagna föränd-
ringarna (i planförslaget) utifrån de följder och konsekvenser som dessa kan få 
för barn och unga.18 Analysen sker även under tiden som planförslaget utarbetats, 
men koncentreras framförallt till samrådet och granskningen. I analysen ska fo-
kus ligga på att utifrån barn och ungas synvinkel analysera motiv till olika åtgär-
der. Här ska även framgå på vilket sätt barnens synpunkter har inhämtats, vilken 
hänsyn som tagit till dessa och om det finns särskilda problem som är förknippa-
de med barnens åsikter.  Det gäller också att tydliggöra om det finns intressekon-
flikter som gäller barnets bästa i förhållande till andra intressen, allmänna eller 
enskilda.19

Steg 3. Prövning med beslut

Nästa steg, vilket i tid är inför antagandet av detaljplanen är att göra en sam-
lad bedömning eller prövning av planförslaget och dess konsekvenser för barn 
och unga utifrån barnkonventionen och PBL. Vanliga frågor berör rörelsefrihet, 
tillgänglighet, säkerhet och miljö. En prövning av barnets bästa ska ligga till 
grund för beslutet, det vill säga: ”Innebär beslutet om att anta detaljplanen att 
barnets bästa sätts i främsta rummet?” Prövningen innebär en helhetsbedömning 
av alla aspekter. Om barnets bästa inte kan beaktas ska det tas fram och presen-
teras kompensatoriska åtgärder. Prövningen av vad som är bäst för barn ska utgå 
från den inhämtade kunskapen, gällande lagstiftning, beprövad erfarenhet och 
rådande praxis.20

Steg 4. Utvärdering

Det avslutande steget av BKA är att göra en uppföljning för att se om detaljplanen 
har gett den väntade effekt som uppmärksammades i de tidigare stegen, steg 2 
och steg 3. Denna uppföljning kan till exempel ske i samband med faktiska ge-
nomförandet av själva detaljplanen eller i tillsynsarbetet gällande bygglov. Här är 
det också viktigt med återkoppling till de barn och unga som berörs och som varit 
med under kartläggningen. Tydlighet är viktigt i kommunikationen, att det enkelt 
ska framgå varför utgången blev på ett visst sätt och varför vissa av barnens idéer 
inte fick något större genomslag. Andra frågor som är väsentliga att ställa är: 
Vilka effekter fick beslutet? Hur väl stämde de överens med de antaganden som 
barnkonventionen byggde på? 21 

18  Boverket. (2020). Barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling – Kartläggning 
och analys.
19  Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser.
20  Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser.
21  Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser.
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Själva resultatet av BKA, om det har tagit hänsyn till barnen och om det fick nå-
gon betydelse för utformningen visar sig i både i detaljplanens slutgiltiga innehåll 
samt i det fysiska genomförandet av denna. Det är det fysiska resultatet som visar 
värdet av BKA.

I denna barnkonsekvensanalys, då den har tagits fram innan samråd kommer 
endast steg 1. och steg 2. att beröras. 

Olika metoder
Det finns många olika metoder som kan ligga till grund för att samla in informa-
tionen som behövs till en BKA.  Vilken metod som är lämplig beror på det enskil-
da projektet, tillgång på resurser och tid samt vilket perspektiv man ämnar fånga 
upp och dokumentera utifrån. 

Olika perspektiv inom BKA

Barnperspektivet:                                                                                                            
Barnperspektivet syftar på vuxnas kunskap och kompetens kring barns behov 
och hur vuxna försöker sätta sig in vad barnet vill och tänker.

Barns perspektiv:                                                                                                             
Barns perspektiv är det som barnet själv säger, tycker och tänker.

Barnrättsperspektivet:                                                                                                   
Barnrättsperspektivet är att utgå ifrån vad barnet har rätt till.22

Oavsett vilket perspektiv man arbetar utifrån är det en fördel att tillfråga berör-
da barn och unga eller deras förmyndare samt lärare och skolpedagoger hur den 
fysiska miljön används före den planerade förändringen.23 För att kunna tillfråga 
berörda barn och unga i dessa frågor är det bra att samarbeta med skolan, 
antingen om det finns en skola som är direkt berörd av detaljplanen, eller en eller 
flera skolor i kommunen. Skolan är bra som plattform eftersom skolan kan utgöra 
en länk mellan barn, elever, förmyndare, lärare och tjänstemän. 

22  Boverket. (2021a). Barn och ungas delaktighet. 
23  Boverket. (2021a). Barn och ungas delaktighet.
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Samarbeta direkt med skolan

Ställ ut planer i skolorna 

Gör detta i projekt då barn och unga särskilt berörs. Det gäller att se  
planprocessen ur barnets perspektiv, barn lever här och nu, de behöver och vill se 
snabba resultat.

Bjuda in barn och unga att delta i planeringsprocessen 

Anordna till exempel genom att möten av informell karaktär i skolan för att 
informera eller diskutera ett visst projekt eller allmänt kring fysisk planering. 

Samråd under lektionstid i skolan

Att anordna ett samrådsmöte under lektionstid i skolan med eleverna kan vara en 
bra plats för tjänstepersoner och elever att mötas på. Ofta krävs det flera möten 
eftersom det tar tid för barnen att lära sig se att närmiljön är planerad och byggd 
för ett eller flera syften. Det innebär att barnen och de ungas åsikter kan ha för-
ändrats från att första till andra mötet, då förståelsen har blivit större och man 
har hunnit fundera mer. Vid senare möten blir det också enklare att se barnens 
och ungas åsikter och även se om det finns ett intresse för att samarbeta vidare 
med frågorna. Det som är en ytterligare fördel med att ordna en serie av sam-
rådsmöten under lektionstid är att kommunen får tid och möjlighet att klargöra 
för barn och unga vad som är möjligt att genomföra och på vilket sätt man öns-
kar samarbeta med skolan. Detta bidrar till att undvika missförstånd och skapa 
ouppnåeliga förväntningar.

Arbeta med arkitekturpedagogik 

En arkitekt eller någon person med liknande utbildningsbakgrund kan gå stads-
vandringar eller promenader tillsammans med barn och unga för att öka deras 
kunskap om sin närmiljö eller ort i relation till fysisk planering. Detta ger också 
en möjlighet att samt få en uppfattning och höra om hur barn och unga upplever               
närmiljön. Resultat kan exempelvis lagras i GIS och användas som planeringsun-
derlag.24

24  Huddinge Kommun. (2016). Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser.
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Samarbeta med barn och unga

Exempel på andra sätt få in barn och ungas åsikter i en BKA (som även kan an-
vändas som arbetsmetoder i kontakt med skolan). 

Gåturer

Innebär att gå en promenad i den aktuella miljön, till exempel planområdet. Alla 
deltagare följer samma rutt och antecknar vid olika stopp på rutten sina synpunk-
ter om upplevelsen av miljön eller andra observationen. Därefter följer en diskus-
sion med alla deltagare efter promenaden där man får möjlighet att dela med sig 
av sina synpunkter, tankar, idéer och åsikter. Denna diskussion kan ersättas med 
att man intervjuar deltagarna på plats och spelar in svaren med bandspelare. 

Gåturen kan också göras till en tipspromenad där man sedan möter upp deltagar-
na för samma typ av avslutande diskussion. Resultatet av gåturen dokumenteras 
och återkopplas sedan till deltagarna. 25

Enkäter, webbenkäter

Att göra en enkät eller webbaserad enkät som barn eller ungdomar besvarar, med 
frågor som syftar till att fånga in information som behövs för att göra en kart-
läggning. Detta kan vara under skoltid eller på fritiden. För att nå ungdomar kan 
annonsering ske till exempel via sociala medier.

Barnkartor i GIS 

Är en metod som bygger på en specifik dataenkät där barn och unga ska markera 
svaren på en digital karta i GIS (geografiska informationssystem). Barn och unga 
kan svara på frågor om hur de använder och upplever tex. sin närmiljö genom 
att markera platser och vägar på kartan. Till varje fråga hade eleverna möjlighet 
att lämna en skriftlig kommentar. Barnkartor i GIS kan användas som ett plane-
ringsinstrument för att uppmärksamma viktiga platser för barn och lätt se dessa 
överskådligt på en karta, samtidigt som olika yt- och punktobjekt kan lagras med 
mängder av specifik information samt diagram och tabeller. Dessa diagram och 
tabeller kan användas som statistiska underlag i kartläggningen. 26

Mentala kartor

Denna metod innebär att barn och unga får en fysisk karta över till exempel sitt 
närområde. På denna karta kan de sedan rita eller markera in till exempel plat-
ser som de upplever som trygga, farliga, vackra eller fula platser på en karta i sin 
närmiljö eller inom ett särskilt område. 
25  Boverket. (2021b). Gåturer och trygghetsvandringar. Hämtad 2021-08-10 från:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/medborgardialog/
metoder/gaturer-och-trygghetsvandringar/
26  Nordin, K., Berglund, U. (2017). BARNKARTOR I GIS - en guide (ISBN 978-91-85735-47-
1). Uppsala: Institutionen för stad och land, Avdelningen för landskapsarkitektur, Sveriges Lant-
bruksuniversitet (SLU). Hämtad 2021-08-02 från:
https://pub.epsilon.slu.se/15013/11/nordin_k_berglund_u_180119.pdf
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Att kartorna visar upplevelser av miljöer eller platser gör att de går under namnet 
mentala kartor. Mentala kartor kan användas i enstaka projekt men också bli en 
arbetsmetod genom att uppdateras med växande årskullar och användas som ett 
av kommunens planeringsunderlag. 

Ungdomsråd och ungdomshearings

Om kommunen har ett s.k. ”inflytande forum” för unga, ofta kallat ungdomsråd 
går det att ta kontakt med ungdomsrådet för att samarbeta om frågor och bjuda 
in ungdomsrådet att delta i planeringsprocessen. Ofta kan även en eller flera 
representanter från ett ungdomsråd föra barn och ungas talan i till exempel ett 
samråd och fungera som en kontaktperson mellan barn och unga samt elever, 
lärare och tjänstemän. 

STEG 1� KARTLÄGGNING
Vald metod för BKA i Gamla Ankaret
I denna BKA valdes en kombinerad metod av att Bjuda in barn och unga att 
delta i planeringsprocessen och Mentala kartor. 

BKA för Gamla Ankaret genomfördes i ett tidigt stadie i planprocessen. Syftet var 
dels att kartlägga hur barn och unga idag använder planområdet, vad de tycker 
om respektive inte tycker om i planområdet och dels att höra och samla in deras 
tankar och idéer på hur GA kan utvecklas i framtiden. Då det är enklast att nå 
målgruppen via skolan togs det kontakt med Brattebergsskolan.

Parallellt med detta togs ett kartmaterial fram. Kartmaterialet utgick från meto-
den mentala kartor. Kartmaterialet skulle ges till elever på Brattebergsskolan. 

Materialet bestod dels i utskrivna kartor över GA och dels i ett tillhörande formu-
lär att fylla i samt ett antal klistermärken i grönt, rött och gult. Eleverna skulle 
på kartorna placera ut klistermärkena på platser som de tycker om (grön prick), 
platser som de inte tycker lika mycket om (röd prick) och platser som de tycker 
kan utvecklas/bli bättre (gul prick). På klistermärkena gick det att skriva in en 
siffra och sedan skriva en kort motivering under samma färg och siffra på det 
tillhörande formuläret. På kartan gick det också att rita in vilka vägar eller platser 
som eleven använder runt skolan, till exempel den egna skolvägen. 

Kartmaterialet skulle då kunna visa vilka platser som är omtyckta respektive inte 
lika omtyckta och varför samt platser som borde förändras och varför. Därtill 
skulle det vara möjligt att utläsa rörelsemönster igenom GA. 
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Om Brattebergsskolan:

Brattebergsskolan är en kommunal grundskola på ön Öckerö med cirka 550 elev-
er mellan årskurs 1-9. Skolans upptagningsområde är främst Öckerö men här går 
också elever från andra öar i kommunen. En förskola med tre avdelningar finns 
också integrerad i skolans huvudbyggnad. Brattebergsskolan erbjuder även fritids 
för barn och elever mellan 6-12 år. Skolan är den största kommunala skolan på 
Öckerö och själva platsen på den sydvästra delen av ön har länge varit förknippat 

med skolverksamhet. 27

Genomförande av BKA 
Det togs kontakt med rektorn för Brattebergsskolan (ansvarig för klass F-6 samt 
fritidshem) i december 2020 för att presentera projektet BKA och se om det fanns 
klasser som var intresserade av att delta i BKA för GA. Genom detta kom ansvarig 
tjänsteperson i kontakt med en lärare på skolan som kunde vara kontaktperson åt 
kommunen i projektet. Läraren frågade runt bland sina egna kollegor och klasser, 
vilket ledde till att tre klasser och deras ansvariga lärare på Brattebergsskolan i 
årskurs 4, årskurs 5 och årskurs 6 valde att delta i BKA. Totalt rörde det sig om 70 
elever i åldern 10-13 år. 

Tillsammans med läraren som kontaktperson hölls under tidig vår 2021 plane-
ringsmöten kring hur BKA skulle genomföras tillsammans med klasserna. BKA 
planerades att genomföras under mitten av våren 2021. Från våren 2020 och 
till dagens datum då WHO (världshälsoorganisationen) klassade spridningen av 
covid-19 som en pandemi har Sverige infört olika restriktioner och rekommenda-
tioner som syftar till att minska och kontrollera smittspridningen.28 Restriktio-
nerna och rekommendationerna innebär bland annat att man ska hålla avstånd 
till andra människor, att om man träffar fler än sina närmaste ska man göra det 
på ett sätt som minskar risken för smittspridning (hålla avstånd och vara ut-
omhus). Generellt ska sammankomster med många nya kontakter, framförallt 
inomhus undvikas. 29 Detta påverkade hur BKA:n kunde genomföras. En BKA 
bygger till stor del på att vid ett eller flera tillfällen får träffa och prata med barn 
och unga under ett fysiskt möte på till exempel deras skola. Vid detta möte går det 

27  Öckerö Kommun. (2020). Brattebergsskolan. Hämtad 2021-08-05 från:
https://www.ockero.se/barn-och-utbildning/grundskola/kommunala-grundskolor/brattebergssko-
lan
28  Folkhälsomyndigheten. (2020). Spridningen av covid-19 är en pandemi. Hämtad 2021-
08-03 från: 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/spridningen-
av-covid-19-ar-en-pandemi/
29  Folkhälsomyndigheten. (2021). Nationella allmänna råd och rekommendationer för att 
minska spridningen av covid-19. Hämtad 2021-08-02 från:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
skydda-dig-och-andra/rekommendationer-for-att-minska-spridningen-av-covid-19/
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då att presentera syftet med BKA, informera om själva projektet, besvara frågor 
och diskutera med barn och unga. 

Först var tanken att BKA:n för GA skulle hållas helt digital, men då tidsplanen 
sköts framåt och smittspridningen gick ned kom möjligheten att träffa klasserna i 
BKA:n på ett fysiskt möte. Premissen för mötet var att det skulle hållas utomhus 
och med tillräckligt avstånd. Detta ledde till att BKA:n genomfördes vid två olika 
möten med respektive klass, det första digitalt via Skype och det andra ute på 
plats vid GA. 

Första mötet skedde via Skype under vecka 18-19 2021, där tjänstepersoner       
presenterade GA och syftet med BKA för klasserna, som var på plats på skolan. 
Här gavs också tillfälle att svara på frågor och funderingar från klasserna. Sedan 
presenterades upplägget och vad eleverna skulle hjälpa till med. Eleverna skulle 
fylla i det framtagna kartmaterialet. 

Andra tillfället skedde på Brattebergsskolans skolområde i anslutning till GA 
under vecka 21 där samma tjänstepersoner kort informerade om hur BKA skulle 
gå till och gav klasserna kartmaterialet. Dessutom gavs tid för frågor och tjänste-
personerna gick runt en stund med eleverna och lärarna i närheten av GA för att 
diskutera och svara på fler frågor. 

Ansvarig kontaktperson för projektet samlade sedan ihop allt kartmaterial som 
skickades in till kommunens plan- och fastighetsenhet och till ansvarig tjänste-
person för GA. 

Framåt är tanken att kontakten med Brattebergsskolan ska fortsätta och att 
samma klasser ska tillfrågas vid mån av tillgänglig lektionstid vid samråd och 
granskning. Dessutom ska återkoppling ske kring vilka slutsatser som kunde dras 
utifrån kartläggningen med elevernas mentala kartor. 

Vy från GA mot Brattebergsskolan
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Beskrivning och genomgång av mentala kartor 
Sammanställningen

De mentala kartorna sammanställdes först analogt, att prickarna fördes över 
från varje enskild karta till skisspapper med respektive gröna, gula och röda                    
prickar. Därefter fördes elevernas kommentarer från den tillhörande bilagan över 
på samma sätt. Detta sammanställda material skannades sedan in och bearbeta-
des till digitala kartor i programmet Photoshop. Kartorna sammanställdes efter 
prickarnas färger och kommentarer. En karta med platsspecifika punkter gjordes 
också, där kommentarer lades in vid respektive plats. 

Det fanns inte kommentarer till alla prickar och många gånger hade elever satt dit 
fler prickar än antalet rader som fanns på bilagan. Många elever hade också valt 
att bara sätta prickar på kartorna men inte skriva kommentarer till sina val. 

Totalt fanns det 44 mentala kartor från eleverna. 

Fanns också möjlighet att markera hur man rör sig på kartan, men då endast ett 
par av eleverna hade gjort detta kommer inte det att redovisas här. 

En av elevernas kartor
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Vad säger kartorna? 

Nedan följer en sammanställning av den information som kunnat utläsas av 
kartorna och de tillhörande formulären. Främst sammanfattas här de tre färg-
kategorierna, gröna prickar, röda prickar och gula prickar samt vilka tendenser 
som kunnat ses genom kartmaterialet. Utöver detta har 23 platsspecifika punkter 
lokaliserats utifrån kartorna. Dessa punkter är de platser som fått flest prickar 
och kommentarer sett till hela kartmaterialet. Vissa av dessa punkter är redan 
etablerade målpunkter. En kort beskrivning följer vid varje platsspecfik punkt 
samt 1-3 kommentarer som är utmärkande för platsen. Fokus har främst lagts på 
punkter inom GA. 

Från placeringen av de gröna prickarna finns på kartorna går det att identifiera 
följande kategorier: 

- Natur

Olika typer av natur är utmarkerade på kartorna. Flest prickar finns på det min-
dre grönområdet nedanför Trängeberget, sydvästra delen av GA. Det finns kom-
mentarer om att skogen, dungen eller naturen ska vara kvar och sparas. Andra 
grönområden som är viktiga är dungen på Brattebergsskolans skolområde samt 
berget bakom skolan. 

N

TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Vilka platser i området tycker du 
är bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

3. Vilka platser kan utvecklas/
bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

4. Hur brukar du röra dig i området?
- rita med pennan hur du går, cyklar
eller på annat sätt rör dig i området

MIN KARTA

DP GAMLA ANKARET

SKALA 1:2000

0 20 40 60 80 100 120

Alla gröna prickar

Gröna prickar
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- Lek/aktivitet

Både platser som är specifikt gjorda för lek och aktivitet som delar av Bratte-
bergsskolans skolgård och andra ytor faller under denna kategori. Lek och aktivi-
tet förekommer både längsmed gator i närheten av Brattebergsskolan och i olika 
grönområden. 

- Skolväg

Många prickar är satta på vägsträckor, åtföljda av kommentarer som ”en bra väg” 
eller ”min skolväg”. De två mest populära sträckorna som även tycks fungera som 
skolväg är gatan Skolvägen mot Norgårdsvägen samt Sockenvägen mot Norgårds-
vägen. 

Sammanfattning gröna prickar: 

Det finns gröna prickar satta på den befintliga grönytan inom GA samt på olika 
ställen där det antingen finns utbyggda lekytor eller ställen som används som 
lekytor. Gemensamt för dessa platser är att det finns utrymme för vila, lek eller 
annan aktivitet och att de är kopplade till en positiv känsla. Vissa av platserna är 
mer utbyggda och tydliga i sin struktur medans andra är mer okodade, vilket gör 
att det finns plats för antingen avkoppling eller lek. 

N

TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Vilka platser i området tycker du 
är bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

3. Vilka platser kan utvecklas/
bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

4. Hur brukar du röra dig i området?
- rita med pennan hur du går, cyklar
eller på annat sätt rör dig i området

MIN KARTA

DP GAMLA ANKARET

SKALA 1:2000

0 20 40 60 80 100 120

Alla röda prickar

Röda prickar
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Från placeringen av de röda prickarna finns på kartorna går det att identifiera 
följande kategorier: 

- Vägkorsningar/svängar

Det finns röda prickar satta dels på gatukorsningar och dels på vissa gatusträckor. 
Den gatukorsning eller sväng som fått flest röda prickar är Skolvägen vid infarten 
mot den existerande vändzonen. Här finns prickar med kommentarer som; ”far-
ligt att gå”, ”för mycket bilar” och ”dålig korsning, ingen sikt”. En annan gatukors-
ning som också har flera röda prickar med liknande kommentarer är Sockenvä-
gen-Skolvägen. Här är kommentarerna till exempel; ”Dålig korsning, ingen sikt” 
och ”lurig sväng”. Även in- och utfarterna från både Skolvägen och Sockenvägen 
till Norgårdsvägen anser eleverna vara farliga. 

- Tomma/oklara ytor

Det finns röda prickar satta på den existerande grusparkeringen inom GA. Det-
samma gäller för andra parkeringar i närområdet. Grusparkeringen och dess 
direkta omgivning tycks dock vara mindre omtyckt av de flesta. Kommentarer 
som ” fult och tråkigt” samt ”dålit” visar på hur man ser på platsen idag. Dessa 
varvas med kommentarer med förslag på vad grusparkeringen kan bli istället, 
som; ”lekpark”, ”fult, det borde vara ett stall istället” och ”ta bort parkeringen, gör 
fotbollsplan”.  

Sammanfattning röda prickar: 

Det finns röda prickar satta på den existerande grusparkeringen inom GA samt  
på resterande parkeringar i närområdet. Andra platser som inte heller uppskat-
tas är otydliga gatukorsningar. Grusparkeringen och dess direkta omgivning 
tycks dock vara minst omtyckt av eleverna. Gemensamt för platserna med röda 
prickar är att de upplevs som tråkiga eller att de upplevs som farliga. De platser 
som upplevs som tråkiga är främst parkeringsytorna inne på GA. En tanke är att 
upplevelsen av att det är tråkigt beror på att det inte finns några strukturer eller 
utrymmen där som är till för eleverna eller barn och unga i allmänhet. Samtidigt 
finns det ett syfte ur en trafiksäkerhetssynpunkt inte låta ytorna bli en lekmiljö 
då backrörelser och parkering ska undvikas där det rör sig barn. Då GA också är 
i väntan på att utvecklas rustas inte området upp, vilket gör att det kan upplevas 
som mindre trevligt att vistas på. De platser som upplevs som farliga är framfö-
rallt gatukorsningar. Det verkar finnas en upplevelse av att de som går och cyklar 
får anpassa sig i hög grad efter bilisterna. 
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Från placeringen av de gula prickarna på kartorna går det att identifiera följande 
kategorier: 

- Grusparkeringen Gamla Ankaret

Här finns majoriteten av de gula prickarna och kommentarerna därtill beskriver 
olika förslag på hur grusparkeringen kan ändras; ”vill bygga ett köpcentrum” , 
”skid- och snowboardtunnel”, ”kan förvandla till lekplats eller vattenpark”, ”mili-
tär hinderbana”, ” vill ha mer äldreboende typ Solhöjden”, ”Fritidsgård för unga” 
samt ”paddock där”. Lekplats nämns i flera kommentarer. 

- Existerande platser för lek och aktivitet

Både platser som är specifikt gjorda för lek och aktivitet (tex.Brattebergsskolans 
skolgård) och andra ytor (Trängeberget) faller under denna kategori. Flera prickar 
är satta på och runt skolgården med kommentarer som; ”man kan få mer leksa-
ker”, ”linbana där” och ”mer leksaker, gungor”. Det finns också prickar på Tränge-
berget och på bergsmassivet bakom Brattebergsskolan med kommentarerna; ”vill 
ha stigar här”, ”promenadstigar”, ”MTB slinga”, ”stigar här”. 

N

TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Vilka platser i området tycker du 
är bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

3. Vilka platser kan utvecklas/
bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

4. Hur brukar du röra dig i området?
- rita med pennan hur du går, cyklar
eller på annat sätt rör dig i området

MIN KARTA

DP GAMLA ANKARET

SKALA 1:2000
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Alla gula prickar

Gula prickar
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- Platser som kan rustas upp 

Flera prickar är satta på platser som har åtföljande kommentar att ändra något 
befintligt i form av skötsel eller förskönande av miljön. Vid vändzonen i GA finns 
kommentarer som; ”klippa gräset” och ”lite blommor här”. För det mindre grön-
området nedanför Trängeberget önskas;  ”plantera mer skog”, ”MTB terrängbana” 
samt ”mer natur”. 

Sammanfattning gula prickar: 

Det finns gula prickar satta på många ställen, både inom GA och i närområdet. 
Gemensamt för dessa prickar är att de inkluderar platser som antingen kan 
utvecklas och bli bättre, eller platser som upplevs som tråkiga eller farliga och 
antingen kan göras stimulerande eller trygga. Det rör sig dels om ökad skötsel av 
vissa platser, anläggning av te.x lekmijöer eller stigar på andra platser till förslag 
om stora och omfattande strukturer för någon viss aktivitet, till exempel en fri-
tidsgård för unga. Speciellt grusparkeringen inom GA, som i sin befintliga karak-
tär skulle kunna utvecklas till något annat väcker tankar och idéer. 
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Samlade platsspecifika punkter på kartan: 

I kartmaterialet nämndes vissa platser och områden vid ett flertal tillfällen. 
Dessa identifierades, numrerades och det lades även till kommentarer från elever-
na om den specifika platsen. Detta gör att det blir enklare att se hur eleverna ser 
på olika platser och vad som utmärker dessa platser. 

1. Aleks bageri: en lokalt viktig målpunkt och service.                                            
Kommentar: Bra, Jättebra. 

2. Korsning Skolvägen-Norgårdsvägen: Ljusreglerad korsning där G/C väg 
möter vägbana. Kommentar: Bilarna kör för snabbt. 

3. Trängeberget- ”Gumman och Gubben”: Berget där statyn ”Gumman och 
Gubben” står är en omtyckt utsiktsplats och till berget brukar bla skol-
elever göra utflykter. Kommentar: Fin utsikt, Vill ha stigar här

4. Skolvägen-backen: smal asfalterad kvartersgata som används som skol-
väg. Kommentar: Bra väg, tar den till skolan. 

5. Brattebergsskolans gympasal

6. Skogsdunge nedanför Trängeberget: mindre grönyta nära vändzonen på 
skolvägen. Kommentar:  Mysigt med naturen, gillar verkligen den plat-
sen.                                                                                                                                       
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7. Brattebergsskolans parkering: asfalterad parkering i norra delen av Brat-
tebergsskolans skolområde. Kommentar: Ta bort bilarna, Sådär. 

8. Vändzon Skolvägen: stor vändzon vid Skolvägens norra del. Kommentar: 
För mycket bilar, Stor risk att krocka, Kan göra det fint. 

9. Brattebergsskolans matsal. 

10. Skogsdunge Brattebergsskolans skolområde: grönyta inne på Brattebergs-
skolans skolområde. Kommentar: Spara dungen.

11. Sväng Skolvägen: skolvägen går till vänster innan vändzonen.                        
Kommentar: Dålig korsning, ingen sikt. 

12. Fotbollsplan/aktivitetsplan Brattebergsskolan.                                             
Kommentar: Fotbollsplanen är bra, Kan bygga linbana en bit. 

13. Brattebergsskolans skolbyggnad: lokaler för årskurs 1-9 samt fritids och 
förskoleverksamhet.Kommentar: Skolan fungerar bra, Man lär sig i sko-
lan. 

14. Igenvuxen gräsyta: före detta villatomt med högt gräs och växtlighet. 

15. Grusad parkering Gamla Ankaret: parkering där Gamla Ankarets skola 
tidigare fanns. Plats för cirka 25 bilar. Kommentar: Ta bort parkeringen, 
gör fotbollsplan, Fattas lekplats. 

16. Öckerös bibliotek: en lokalt viktig målpunkt för boende på Öckerö och 
elever på Brattebergsskolan. 

17. Korsning mellan Skolvägen och Sockenvägen: två kvartersgator möts ut-
anför Öckerö bibliotek. Kommentar: Jag cyklar där till skolan och hem, 
Farlig trafik. 

18. Infart/utfart Sockenvägen-Norgårdsvägen: kvartersgata övergår i en av de 
större vägarna på Öckerö. Kommentar: Bra väg, Farligt att cykla ut här. 

19. Del av Sockenvägen: smal kvartersgata, använd som skolväg. Kommentar: 
Väg bra, Farlig trafik. 

20. Berg bakom Brattebergsskolan: används som lekmiljö av elever och barn. 
Kommentar: Jag tycker att det är fint där, Stigar här. 

21. Kommunhus med parkering: Öckerö Kommuns kommunhus.               
Kommentar: Kan bli roligare, Mer barnvänligt. 

22. Henrys kiosk (Tillanders): en lokalt viktig målpunkt och service.                      
Kommentar: Bra godisställe.  

23. Ödledammen: damm i ett mindre grönområde nära Öckerö Hamn. 
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STEG 2� BESKRIVNING OCH ANALYS
Planförslag för GA
Ett planförslag för GA har arbetats fram och nedan beskrivs och analyseras 
förändringar utifrån barnperspektivet i relation till Steg. 1 Kartläggning. Plan-
områdets utbredning har förändrats under planarbetets gång och inkluderar inte 
längre Sockenvägen invid kommunhuset samt Skolvägen mot Norgårdsvägen. 
Denna del av texten är inlagd i dokumentet 2022-05-11. 

I illustrationsritningen ovan har föreslagna funktioner och deras placeringar 
pekats ut. I planförslaget byggs GA ut som ett bostadsområde med centrumfunk-
tioner i form av lokaler i bottenvåning. Bostadsområdet är tänkt att innehålla 
flerbostadshus som är mellan 3-5 våningar höga (inklusive vindsvåning). De 
högsta husen placeras mot gatan medans husen mot grannfastigheterna är tänkta 
att bli lägre. En ny trafikstruktur föreslås också för GA som innebär att det blir 

Illustrationsritning över planförslaget i GA

Bostadsgård

Bostadsgård

Hämta och lämna platser/
korttidsparkering

Ny dragning av gcväg med 
farthinder och övergångar

Terassering 
och trappa

Rundköring med 
parkeringsplatser

Skogsdunge invid 
Trängeberget

Stig för att komma 
upp på Trängeberget

Möjlighet till underjordiskt 
parkeringsgarage

Parkmiljö med inslag 
av lek och funktion som 
dagvattenhantering
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en rundkörning i områdets centrala delar. Här finns parkering för de boende 
men även korttidsparkering för de föräldrar och vårdnadshavare som lämnar och 
hämtar sina barn invid Brattebergsskolan. Detta innebär att det kommer finnas 
en begränsad möjlighet att lämna och hämta vid Brattebergsskolan. Resterande 
parkeringsplatser föreslås läggas i ett underjordiskt parkeringsgarage under den 
sydöstra delen av planområdet. Detta medför att trafikrörelserna med bil inom 
området begränsas till vändzonen och dess direkta närhet, vilket gör att områ-
det kan bli mer trafiksäkert. I planförslaget föreslås också en ny sträckning av 
gcväg som innebär att det tillkommer en gcväg avskiljd från biltrafik på Skolvä-
gens västra sida. Denna gcväg börjar vid korsningen Skolvägen-Sockenvägen och 
fortsätter igenom den nordvästra delen av planområdet för att mynna i den norra 
vändzonen. Härifrån går det att nå Brattebergsskolans skolgård eller fortsätta 
norrut på Skolvägen. Gcvägens nya sträckning i kombination med rundkörning-
en och parkeringsgaraget kommer att göra att gående och cylister inte behöver 
dela utrymme med fordonstrafikanter, vilket också ger en bättre trafiksäkerhet. I 
förslaget löper gcvägen över körbanan med farthinder, vilket innebär att fordon-
strafikanter behöver köra långsammare med ännu större hänsyn och aktsamhet 
än idag. 

I den nordvästra delen av planområdet föreslås det att det byggs flerbostadshus 
som placeras så att det bildas en halvsluten innegård. Placeringen av flerbostads-
huset närmast Trängebergets bergssida innebär att den befintliga skogsdungen 
här kommer att ingå i kvartersmarken och som en förlängd del av bostadsgården. 
Det innebär i sin tur att skogsdungen inte längre blir tillgänglig för lek och vistel-
se på samma sätt som idag. 

Då denna mark tas i anspråk föreslås att en ny parkyta med inriktning på lek-
miljö och dagvattenhantering upprättas i planområdets nordöstra del, närmast 
Brattebergsskolans skolgård. Parkytan föreslås bli ett grönt rum mellan Brat-
tebergsskolan och det nya skolområdet. Dessutom föreslås det att exploatören, 
ÖFAB som idag både äger och sköter marken och byggnaderna tillhörande Bratte-
bergsskolan ska kompensera för den förlorade lekytan och de gröna värdena som 
den befintliga skogsdungen vid Trängeberget utgör. Det är i dagsläget inte klart 
hur kompensationsåtgärderna kan komma att se ut, men fokus är att stärka och 
förbättra ytor med gröna värden för lek och vistelse på skolområdet. Det finns 
idéer att hämta från kartmaterialet som gjordes av Brattebergsskolans elever, till 
exempel linbana och gungor. 

I den nordvästra delen av planområdet, mellan flerbostadshusen och i närheten 
där gcvägen korsar Skolvägen föreslås att en terassering med trappa byggs. Te-
rasseringen ska utgöra en länk mellan gcvägen och bostadsgården längre norrut 
i området. Terasseringen föreslås bestå av plan i flera nivåer med en trappa som 
går igenom. På planen föreslås att sittmöjligheter placeras varvat med växtbäd-
dar. Ytan blir på så sätt både en grön passage och en yta att vistas på. 

Bostadsgård

Hämta och lämna platser/
korttidsparkering
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Bostadsgårdarna i planförslaget föreslås bli halvöppna, med inlag av naturlik-
växtlighet och lekyta för yngre barn. Detta ger en omsluten gård som har vissa 
siktlinjer och god överblick från husen över gården. 

Sammanfattning  av påverkan: 

Förslag i planen som kan inverka positivt för barn, unga och elever:

- Förslag om ny parkmiljö med inslag av lek

- Ny dragning av gcväg

- Ny trafikstruktur som innebär att gående och cyklister tydligare separeras från 
fordonstrafiken- bättre trafiksäkerhet

- Kompensationsåtgärder genom förbättring av gröna miljöer för lek och vistelse 
inne på Brattebergsskolans skolområde

-Bostadsgårdar med gröna värden och lekytor

Förslag i planen som kan medföra att befintliga funktioner och platser för barn, 
unga och elever reduceras

- Placering av flerbostadshus och anläggande av kvartersmark på yta som idag är 
skogsdunge vid Brattebergsskolan

- Ökade trafikrörelser inom och vid GA sett till att planområdet byggs ut med 
bostäder, vilket innebär fler personer i rörelse i området

Avslutande kommentar: 

Då detaljplanen är i stadiet innan samråd innebär det att planförslaget troligt-
vis kommer att utvecklas till nästa steg i planprocessen. Därför är det svårt att 
tydligt analysera vilken den slutliga påverkan blir för barn, unga och elever av 
planförslaget. Därför är det viktigt att frågorna följs upp i de olika stegen i plan-
processen och utreds parallellt med det forsatta planarbetet. 
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TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Vilka platser i området tycker du är 
bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

3. Vilka platser kan utvecklas/
bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

4. Hur brukar du röra dig i området?
- rita med pennan hur du går, cyklar
eller på annat sätt rör dig i området

MIN KARTA

DP GAMLA ANKARET
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3. Vilka platser kan utvecklas/bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

1. Vilka platser i området tycker du är bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

MIN KARTA: Motivering- Varför?

Andra kommentarer:

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Andra kommentarer:

Andra kommentarer:
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TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Vilka platser i området tycker du är 
bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

3. Vilka platser kan utvecklas/
bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

4. Hur brukar du röra dig i området?
- rita med pennan hur du går, cyklar
eller på annat sätt rör dig i området

MIN KARTA

DP GAMLA ANKARET

SKALA 1:2000
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Alla prickar och 
platsspecifika nummer 
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TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Vilka platser i området tycker du är 
bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

3. Vilka platser kan utvecklas/
bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

4. Hur brukar du röra dig i området?
- rita med pennan hur du går, cyklar
eller på annat sätt rör dig i området

MIN KARTA

DP GAMLA ANKARET

SKALA 1:2000
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Alla prickar
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TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Vilka platser i området tycker du är 
bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

3. Vilka platser kan utvecklas/
bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

4. Hur brukar du röra dig i området?
- rita med pennan hur du går, cyklar
eller på annat sätt rör dig i området

MIN KARTA

DP GAMLA ANKARET

SKALA 1:2000
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Alla gröna prickarAlla prickar
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TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Vilka platser i området tycker du är 
bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

3. Vilka platser kan utvecklas/
bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

4. Hur brukar du röra dig i området?
- rita med pennan hur du går, cyklar
eller på annat sätt rör dig i området

MIN KARTA

DP GAMLA ANKARET
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TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Vilka platser i området tycker du är 
bra?
- markera med en grön prick på kartan

2. Vilka platser är inte lika bra?
- markera med en röd prick på kartan

3. Vilka platser kan utvecklas/
bli bättre?
- markera med en gul prick på kartan

4. Hur brukar du röra dig i området?
- rita med pennan hur du går, cyklar
eller på annat sätt rör dig i området

MIN KARTA

DP GAMLA ANKARET

SKALA 1:2000
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Alla gula prickar
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TECKENFÖRKLARING
Områdesgräns Gamla Ankaret

1. Aleks bageri

2. Korsning Skolvägen- 
Norgårdsvägen

3. Trängeberget- ”Gumman 
och Gubben”

4. Skolvägen-backen

5. Brattebergsskolans 
matsal

6. Skogsdunge nedanför 
Trängeberget

7. Brattebergsskolans 
parkering

8. Vändzon Skolvägen

9. Brattebergsskolans 
matsal

10. Skogsdunge               
Brattebergsskolans    
skolområde

11. Sväng Skolvägen

12. Fotbollsplan/aktivitets-
plan Brattebergsskolan

13. Brattebergsskolans   
skolbyggnad

14. Igenvuxen gräsyta

15. Grusad parkering      
Gamla Ankaret

16. Öckerös bibliotek

17. Korsning Skolvägen-          
Sockenvägen

18. Infart/utfart             
Sockenvägen-            
Norgårdsvägen

19. Del av Sockenvägen

20. Berg bakom Bratte-
bergsskolan

21. Kommunhus med      
parkering

22. Henrys kiosk               
(Tillanders)

23. Ödledammen
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Mysigt med naturen, 
gillar verkligen den platsen

Tycker det är bra där
Fin utsikt

Bra
Backen

Jag tycker det är fint där

Lekplats

Rolig dagisgård
Man lär sig i skolan

Jag tycker om det

Skolan fungerar bra
Älskar skolan och det är bra

Fotbollsplanen är bra
Berg att leka på

Bra det är
Gräsplatten brevid fotbollsplanen
Det är kul att springa där
Gräsplätten
Cykelväg

Nice

Gräsplätten

Plan Bra
Nice

Det är en bra plats
Väg bra

Väg bra

Min skolväg

Vägarna

Det är en bra plats för alla 

En bra väg 

Bibliotek

Trafikljus

Bra
Vägarna
Backen

Jag cyklar där när jag ska hem
En fin väg

Vill ha kvar skogen

Man kan leka där
Skogen

Bra natur
Det är bra

Dungen
Vi borde spara på naturen

Ha kvar skogen
Gillar att vara där

Det är bra som det är
Vill ha kvar träden

Den är rolig

Jättebra

Övergångsstället ska vara kvar

Vägen är bra för att gå
Jag tycker vägen är bra

Backen

Vägen

Min skolväg

Vid parkeringen är det bra

Bra väg, tar den till skolan

Bra väg

Bra väg

Bra
Bra godisställe

Jag cyklar där till och från skolan

Jag cyklar där till skolan och hem

Genvägarna

Gillar att spela fotboll

Parkering
Gympasal

Jag gillar fotbollsplanen

Fin natur, spara dungen

Man parkerar sina cyklar

Spara dungen
Tycker om dungen

Rolig plats
En rolig plats att leka på
Jag gillar att leka här

Bra

BARNKONSEKVENSANALYS
- Alla samlade kommentarer till gröna prickar
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nummer 
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Man kan bli körd tror jag
Där borde det vara ett ridhus

Inte bra

Fult, det borde vara ett stall där istället
Ta bort parkeringen gör fotbollsplan

Farlig trafik
Farligt att cykla ut här

Farlig trafik
Dålit

Kan göra ngt annat

Gör om vägen
Lurig sväng
Dålig korsning ingen sikt

Dålig korsning, ingen sikt

För mycket bilar

Farlig korsning

Farligt att gå

Bilarna kör för snabbt

Bygga lägenheter (nej?)

Dålit

Det kan vara farligt i korsningen

Farlig väg

Gör något här
Parkeringen

Lekpark

Fult och tråkit
Här kan byggas men inte för mycket

Bygga lägenheter (nej?)
Ta bort bilarna
Dålit

Skolan och bamba
Bamba
Dålig skolmat
Matten suger
Dålit
Jag gilar inte maten
Inte bra
Inte roligt

Cykelparkeringar

Kan krockar?
Bilar och cyklar

För mycket bilar
Vill ha ett café

Stor risk att krocka

BARNKONSEKVENSANALYS
- Alla samlade kommentarer till röda prickar
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Promenadstigar

Man kan få mer leksaker
Mer leksaker, gungor

Stigar här

Taket är fult

Fritidsgård för unga
För många bilar

Finare rondell

Gör något
En lekplats Bostäder max 3 våningar

Lägenheter
Man kan bygga något där
Vill bygga ett köpcentrum
Jag vill göra ett köpcentrum
Skid- och snowboardtunnel
Jag vet inte
Paddock där

Parkeringen

Liknande militär hinderbana

Asfaltsläggning

Mer barnvänligt
Bygga lägenheter

Är inte jätte mycket bilar där

Kan göra mindre farlig

Plantera mer skog

Plantera mer skog
Kan bygga lägenheter

MTB terrängbana

Mer natur

Skogen

Den gamla skolan

Någon sorts park

Bygg en lekplats

Fattas lekplats

Ganska farlig väg

Kan förvandla till lekplats eller vattenpark

Man kan bygga något annat tex. en lekplats

Någonting/vägkanten?

Att man kan köra igenom

Finns inget att göra här

Vattenpark för små barn

Kan bli roligare

Mcdonalds
Vill ha mer äldreboende typ Solhöjden

Baracker?
Sådär

Linbana
Linbana där
Lovade oss linbana

Lite bra

MTB slinga

MTB bana fortsätter

Att man inte får cykla
Där borde det vara hagar
Kan bygga linbana en bit

Rensa där och bygga terränghinder

Kan bygga linbana en bit
Bygga lägenheter

Man borde inte få köra fort där
Sätta ett rödljus här

Kan göra det fint

Lekplats

Vill ha stigar här
Promenadstigar

Lite blommor här
Vill ha ett café

Kontor i skogen

Dunge

Klippa gräset

Vid dungen finns inget stängsel 
(vilket innebär olyckor)

BARNKONSEKVENSANALYS
- Alla samlade kommentarer till gula prickar
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Bakgrund 
 
Gamla Ankaret, ÖCKERÖ 2:800 och del av ÖCKERÖ 2:802,Öckerö är en pågående 
detaljplan som startades hösten 2020. Gamla Ankaret är en tomt på sydöstra Öckerö. I 
närheten finns Brattebergsskolan, Öckerö bibliotek, Öckerö vårdcentral och kommunhuset. 
Tomten har stått tom sedan mellanstadieskolan Ankaretsskola revs år 2017 och används nu 
som parkeringsplats. 

Gamla Ankaret är utpekad i Öckerö kommuns gällande Översiktsplan Utblick Öckerö 
https://www.ockero.se/ockero-utvecklas/politisk-vision-och-strategiska-mal (antagen av 
Kommunfullmäktige år 2018) som ett område som kan utvecklas till att bli bostäder, service 
eller verksamheter. Tomtens läge med nära till service, kollektivtrafik och handel har gjort att 
tomten pekats ut som ett lämpligt område för nya bostäder.                                                     
Därför har arbetet med en ny detaljplan för Gamla Ankaret nu påbörjats. Syftet med 
detaljplanen är att skapa ett nytt bostadsområde på tomten med flerbostadshus som ska 
innehålla mellan 60-80 lägenheter.  

Som del av planarbetet bestämdes det tillsammans med exploatören i projektet, ÖFAB 
(Öckerö AB fastigheter, det kommunala bostadsbolaget) att en medborgardialog skulle 
hållas. Syftet med medborgardialogen var att i ett tidigt skede få in medborgarnas tankar och 
åsikter om planområdet och dess framtida utveckling. Då planarbetet har pågått under tiden 
som samhället varit påverkat av covid-19 togs ett beslut om att göra medborgardialogen helt 
digital.  

Medborgardialogen pågick under perioden 3/5-31/5-21. Dialogen utgick från en digital 
anonym medborgarundersökning som bestod av ett anonymt frågeformulär som gick att 
besvara på Öckerö Kommuns hemsida. Det fanns även möjlighet att skicka in ytterligare 
synpunkter genom att maila till en särskild adress eller skicka brev till Öckerö Kommun 
gärna märkta med titeln ”Gamla Ankaret” eller ”Diarienr 0151/20”.  

I anslutning till sidan med frågeformuläret fanns även bakgrundsinformation om området, 
den pågående detaljplanen, detaljplaneprocessen och om medborgardialogen som verktyg för 
att engagera medborgare att tycka till om sin närmiljö och utvecklingen av denna.  

 

Om medborgardialogen-frågeformuläret 
 

Frågeformuläret bestod av sjutton frågor. Utav dessa sjutton frågor var åtta obligatoriska och 
resterande frågor frivilliga att besvara. Svarsalternativen skilde sig mellan frågorna, tolv av 
frågorna hade kryssalternativ, mellan 1–3 kryss beroende på frågans karaktär. Resterande 
fem var öppna frågor där den som svarade på enkäten kunde skriva in sitt svar med egna ord.  

Frågorna var uppdelade under två områden: Allmänna frågor och Om Gamla Ankaret. 
Allmänna frågor var frågor som syftade till att få en bakgrund till statistiken, som ålder och 
kön på de som svarade på frågorna. Om Gamla Ankaret var frågor som syftade till att utreda 
hur man använder planområdet idag, hur man ser på planområdet och hur man önskar att 
Gamla Ankaret ska utvecklas i framtiden.  
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Nedan följer frågeformuläret i sin helhet såsom det publicerades på Öckerö Kommuns 
hemsida. Frågorna är markerade i fetstil och under svarsalternativen finns ett stapeldiagram 
över hur medborgarna har besvarat frågorna. Svaren till frågorna som gick att besvara med 
egna ord är återgivna utan ändringar.  

Totalt kom det in nitton svar och fem separata synpunkter. De separata synpunkterna 
behandlas i en egen rubrik efter genomgången av inkomna svar i medborgarundersökningen.  

Medborgarundersökning 
Här kan du berätta om vad du tycker om Gamla Ankaret idag och komma med förslag hur 
Gamla Ankaret skulle kunna utvecklas som bostadsområde i framtiden.  

Enkäten är anonym och alla personuppgifter behandlas enligt GDPR.  

Obligatoriska frågor är markerade med ∗ 

Din åsikt är viktig för oss!  

Enkäten är uppdelad i två delar: Allmänna frågor och Om Gamla Ankaret 

Allmänna frågor 
1. Din ålder? ∗ 
� -10 år (10 år och yngre) 
� 11-20 år 
� 21-30 år 
� 31-49 år 
� 50-65 år 
� 66-75 år 
� 76+ år (76 år och äldre) 
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2. Är du? ∗ 
� Kvinna 
� Man 
� Ickebinär 
� Vill ej ange 

 

 
3. Var bor du? ∗ 
� Öckerö 
� Hönö 
� Björkö 
� Hälsö 
� Grötö 
� Hyppeln 
� Källö-Knippla 
� Fotö 
� Rörö 
� Annan kommun 

 

 

 

 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Kön

Könsfördelning

Kvinna Man Ickebinär Vill ej ange

0

5

10

15

Var bor du?

Var bor du?

Öckerö Hönö Björkö Hälsö



RESULTAT AV MEDBORGARDIALOG 
För detaljplan Gamla Ankaret, ÖCKERÖ 2:800 och del av ÖCKERÖ 2:802           Sida 6 av 18 
 

4. Hur länge har du bott i kommunen? ∗ 
� -5 år 
� 6-10 år 
� 11+ år 
� Bor inte i Öckerö kommun 

 

 
5. Hur bor du idag?  
�  Hyresrätt 
�  Bostadsrätt 
�  Radhus/parhus 
�  Villa 
�  Annat 
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6. Bor du året runt i/är du permanentboende i Öckerö kommun?  
� Ja 
� Nej 

 

 
Om Gamla Ankaret 
 

7. Vilken relation har du till Gamla Ankaret? ∗ 
� Bor nära Gamla Ankaret 
� Arbetar eller studerar nära Gamla Ankaret 
� Använder parkeringar i Gamla Ankaret 
� Går, promenerar eller cyklar igenom Gamla Ankaret 
� Känner inte till området Gamla Ankaret 

  

 

 

 

19

0
0

10

20

Svar

Bor du året runt i/är du 
permanentboende i Öckerö 

kommun?

Ja Nej

5 4
2

14

0
0

5

10

15

Kategorier

Vilken relation har du till Gamla 
Ankaret? 

Bor nära Gamla Ankaret

Arbetar eller studerar när Gamla Ankaret

Använder parkeringar i Gamla Ankaret

Går, promenerar eller cyklar igenom Gamla Ankaret

Känner inte till området Gamla Ankaret



RESULTAT AV MEDBORGARDIALOG 
För detaljplan Gamla Ankaret, ÖCKERÖ 2:800 och del av ÖCKERÖ 2:802           Sida 8 av 18 
 

8. Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, hur tar 
du dig dit?  

� Går eller promenerar 
� Cyklar eller åker moped 
� Åker bil 
� Åker kollektivt 

 

 

9. Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, vilken 
tid brukar du oftast vara där? 

� Mellan kl. 06-08 
� Mellan kl. 09-13 
� Mellan kl. 13-17 
� Mellan kl. 17-20 
� Efter kl. 20 
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10. Om du besöker områden kring och i närheten av Gamla Ankaret, hur ofta 
besöker du dessa områden?  

� Varje dag 
� 5-6 gånger i veckan 
� 3-4 gånger i veckan 
� 1-2 gånger i veckan 
� Mindre än 1 gång i veckan 

 

 

11. Hur skulle du beskriva Gamla Ankaret och områden kring  
och i närheten idag?  
Svarsruta:  

Av de nitton som svarade på enkäten svarade samtliga på fråga 11 med egna ord. Dessa svar 
har kategoriserats efter innehållet i svaret och vad som tas upp/beskrivs.  

Tema på svaren:  

Tråkigt/fult 

Misskött och som om kriget dragit fram. De stora björkarna är rivna som gav hem åt många 
fåglar och gjorde miljön lummigare och trevligare. Parkeringen är misskött. Skrotbil 
parkerad. 

Ett tomt område som saknar karaktär. 

Tråkigt och upplevs som lite övergivet 

Tråkigt. 

Oordning 

"1. Tråkigt att skolbyggnaden revs... men det är ju försent att göra något åt nu.  

2. Ett centralt beläget område på ön. Bra att utveckla för bostäder. Nära till 
kommunikationer och service.  Ser inga speciella bevarandevärda miljöer i området" 

Fulare än när Ankaret fanns men avsevärt finare än med höghuskaserner. 
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Parkeringsmöjlighet 

Bra som parkeringsplats men en väldigt trist plats idag. Läget är ju jättebra. Nära till allt som 
familjer behöver. 

Området kring Gamla Ankaret ser inte så roligt ut för tillfället i och med att det bara är en 
parkering. Annars är villaområdena och skolområdet fina. 

Idag är väl området i sig ingenting att beskriva då det är en stor parkering. Tidigare däremot 
så har det stor betydelse i mitt liv då jag och alla mina syskon gick i skola här. Jag har många 
fina minnen ifrån området då. 

Ett tråkigt parkeringsområde. 

Idag är det en väldigt tråkig parkering. 

Övrigt 

Lite spretigt i byggnadsstil och funktioner. 

Mycket av bebyggelsen i området känns tillfällig, området hålls inte samman utan känns 
"plottrigt" som många ställen på ön. Viktigt dock om bostäder skall byggas att husen är låga 
och att s k skärgårds arkitektur försöks hållas. Så luftigt som möjligt, vitt och lågt. Inga murar 
och gråstens klumpar typ företagsklostret på ön. 

Luftigt med en ganska "lantlig" känsla. 

 

12. Hur skulle du vilja se att Gamla Ankaret utformas som bostadsområde? ∗ 
Svarsruta:  

Av de nitton som svarade på enkäten svarade alla på fråga 12 med egna ord. Dessa svar har 
kategoriserats efter innehållet i svaret och vad som tas upp eller beskrivs.  

Tema på svaren:  

Typ av boendeform 

Gärna flerbostadshus med mindre lägenhetener. Bostadsrätt eller hyresrätt. 

Många lägenheter. 3:or och 4:or som gör det möjligt för separerade familjer att bo kvar i 
kommunen 

Se ovan liksom att tillfälle skall ges för hyresrätter till ungdom och ensamstående äldre varför 
inte s k kedjehus. 

Jag skulle vilja se området utformas med en blandad bebyggelse av bostadsrätter, hyresrätter 
samt kanske någon villa. 

Det vore trevligt med ett lägenhetshus. Har en stor fråga dock. Hur tänker ni lösa 
parkeringsfrågan om det blir 60 - 80 lägenheter 
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Utformning av bostäderna/husen 

En mix av bostäder som ändå håller ihop med övrig bebyggelse i området. 

Bostäder i höjd med de som finns idag. 

Småskaligt och traditionellt. 

Ser gärna ett högre hus med utsikt mot havet i flera riktningar vilket ger möjlighet till många 
bostäder. Ett högt hus så långt inne på land skulle inte störa andras utsikt tänker jag. 

Trevåningshus i trä för utseendets och miljöns skull. Med respekt för villorna bakom. Kanske 
i flera avlånga huskroppar parallellt som släpper igenom ljus till miljön bakom. Belägna 
ganska nära vägen. 

Framförallt knyta an till den historiska bebyggelsen på Öckerö med skärgårdsstil. Trähus om 
det går eller puts i vitt eller palettfärger med olika former, storlekar, proportioner och snits. 
Jag tycker det nybyggda områdena på Koön/Marstrand med flerbostadshus eller 
lägenhetshusen längs kajen i Ålesund är fina exempel på bebyggelse eller bostadsområden 
som passar in här. 

Inbjudande, öppet och med klassiska hus. 

"Villor eller bostadsrätter i skärgårdsstuk.  

Bostads-och hyreshus men inte allt för höga. 

Byggnader behöver tex inte vara fula. Bara för att de är billiga.  Tänk småskaligt och 
kvartersbebyggelse. Undvik punkthus. Samla eventuella grönytor och gemensamhetsytor 
mellan husen, det underlättar för samhörighet och jag tror det ökar trivseln.  

Luftigt, med låga byggnader. Behåll "lantligheten".  

Låghus typ vid gamla Konsum. 

Utformning av utemiljö 

Planteringar och träd, mindre asfalt. 

Samt lite områden för social aktivitet för det boende, såsom en liten lekplats, grillplats eller 
dunge.  

Behåll det gröna. 

Övriga förslag 

En restaurering av hela parkeringsplatsen med dränering och brunnar intill fastigheten på 
Skolvägen 12. Regnvatten rinner ner för sluttande parkering mot huset. 

Det hade även varit bra med parkering under mark för boende och eventuellt arbetande i 
närheten. 

Använd koön innanför Marstrand som referens." 

"Jag tror det kan bli ett bra område. Men viktigt att tänka på skala och utformning.  

Planera inte heller bara för ”nya” som skall bo där, utan tänk på de som redan bor brevid" 
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13. Ge ett exempel på ett trevligt bostadsområde i Öckerö kommun.  
Motivera gärna varför!  
Svarsruta:  

Av de nitton som svarade på enkäten svarade samtliga på fråga 13 med egna ord. Dessa svar 
har kategoriserats efter var i kommunen bostadsområdena som nämns finns.   

Bostadsområden på Öckerö:  

Öckerö runt Valemossen med både gamla och nya hus, grönområde och mindre vägar.  

Tallvägen Öckerö när det gäller lägenheter. Hyreshusen smälter in fint mot villorna. 
Bilparkeringen stör inte som vid Bergmans 

Svårt. Tycker inte det byggts så mycket trevliga ”bostadsområden”. Sälvägen Öckerö är 
möjligen ett sådant, där ligger husen trevligt placerade runt en gemensam yta. Men detta 
område är ju inte speciellt yteffektivt... 

Ankaret som det ser ut idag. 

Det finaste områdena i Öckerö Kommun tycker jag är det områden som bevarat den 
historiska bebyggelsen och där nybyggena knyter an till det historiska arven. Exempelvis 
Öckerö Norgård, Öckerö Bagglebo,  

"Brevikshöjd – Öckerö.  

Bostadsområden på Hönö: 

De bostadsområdena Kring Hönö Klåva är trevliga dels på grund av de gamla husen och livet 
runt omkring som finns tack vare Klåva. 

Jag kan inte säga att det finns så många tydliga trevliga bostadsområden. Men jag gillar när 
man blandar butiker/caféer/bostäder/ytor för möten. Möjligen skulle Klova vara ett sådant 
bostadsområde, men där finns det inte så många bostäder. Jag tycker annars bilfria områden 
är bra, lite som på Korshamnsvägen där barn kan röra sig fritt. 

Hönö Gårda där privatpersoner renoverat sina hus i gammal stil och nybyggen följt därefter. 
Vet inte hur det går att styra men många får bygglov till fruktansvärda komplex som inte 
håller någon arkitektonisk stil som smälter in i omgivningen te x den stora villan på väg ner 
till Lapposand. Ner sprängd i berget med gråbetong fasad svart tak. Ser ut som KGB bor där. 
Intill ligger solmålade hus och fritidshus. Båda ställena med privatkapitalplacering där man 
skulle hoppas att kommunen hade något s k skönhetsråd där en framröstad linje vad det 
beträffar ton/stil på öarna hålls. 

tönnevi - hönö  

Det finaste områdena i Öckerö Kommun tycker jag är det områden som bevarat den 
historiska bebyggelsen och där nybyggena knyter an till det historiska arven. Exempelvis 
Hönö Hästen, Hönö Klova, Allevägen och omkring där på Hönö Heden. 
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Bostadsområden runtom i Öckerö Kommun  

Hälsö omkring gamla varvet och Fotö. Alla dessa områden har beblandat bebyggelse som 
påminner oss om att vi är en skärgårdskommun. Det finns små oaser av grönska. Det är 
relativt nära till mestadels service och pendling. Trevliga ytor och genomtänkta områden. 

Bostadsrätterna vid fotöbron" 

Grötö med sin fina natur och lägre bebyggelse. 

Generella yttranden om bostadsområden:  

De trevliga bostadsområdena är sådana så du antingen måste köra långsamt med bilen eller 
inte kunna ha bil alls på området. 

Sammanfattning fråga 13:  

Tendenser 

-Sammanhängande arkitektur 

-Små kvartersgator 

-Tydlig relation till omgivningen  

 

14. Ge ett exempel på ett mindre trevligt bostadsområde i Öckerö kommun. 
Motivera gärna varför!  
Svarsruta:  

Av de nitton som svarade på enkäten svarade samtliga på fråga 14 med egna ord. Dessa svar 
har kategoriserats efter var i kommunen bostadsområdena som nämns finns.   

Bostadsområden på Öckerö:  

Öckerö småstad, slitet och för få grönområden 

Gamla Konsum - Öckerö" 

"Breviksängar, Öckerö. Fula hus utslängda på en äng, utan sammanhang och saknar trevliga 
utemiljöer.  

Husen på gamla ”konsum tomten” är väl ett annat exempel. Här har man lagt två hus ”mitt 
på” ytan, och sedan varit tvungen att avgränsa mot vägen med ett fult plank för att få en 
vettig ute-yta framför husen" 

På Öckerö finns Västervägen samt Öckerö småstad/ Långesand där jag själv bor som inte 
heller andas Skärgårdskänsla i bebyggelsen, där sociala ytor såsom lekplatser är slitna osv. 

Bostadsområden på Hönö: 

Bovieran och Heden. Ger för massivt intryck. 

Jag tycker områdena omkring Bovieran på Hönö, Korshamnsvägen, lägenheterna vid 
vindvägen och runt är tråkiga och idéfattiga. Torftiga miljöer som inte påminner om var vi 
bor alls och inte speciellt estetiskt tilltalande. Nedgångna miljöer överlag. 

Vindvägen ser väldigt tråkigt ut, men med fin natur i närheten. 
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Hönö ,Hamnväg och det området som växt fram utan någon planering tycks det. Fritidshus 
blandat med gökbo och villor i olika utformning stort och smått, härs och tvärs. En riktig 
kåkstad. Mycket fult. 

Flerbostadshusen i södra Brevik - tyvärr alldeles för sterilt område. 

"Minkeberg - hea  

Bostadsområden runtom i Öckerö Kommun  

Vättnebacken på Hälsö är ett otrevligt område för att det känns ogenomtänkt. 

Andra bostadsområden som inte är så trevliga är Knippla gamla skola som inte alls passar in 
estetiskt i skärgårdsbebyggelse och där många går till fritidsboende.  

 

15. Vad tycker du är viktigast för ett bostadsområde?  
(välj max tre alternativ)∗ 

� Att det känns tryggt och säkert att röra sig i bostadsområdet och närområdena 
� Att det är finns bra kommunikationer i eller i närheten av bostadsområdet 
� Att det är nära till skola, omsorg, vårdcentral och annan samhällsservice 
� Att det är nära till arbete, affär samt fritids- och sociala aktiviteter  
� Att det är nära eller ligger i en vacker miljö med vatten och natur 
� Att bostadsområdet är fritt från buller och trafikstörningar 
� Att det finns olika boendetyper inom bostadsområdet 
� Att det finns gemensamma lokaler eller ytor för arbete eller umgänge 
� Att det är ett område med gott rykte 
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16. Vilka funktioner tycker du är viktigt att det finns i ett bostadsområde? ∗ 
� Tillgång till odlingsmöjligheter (gemensam trädgård eller odlingslott) 
� Lekplats och/eller aktivitetsytor inom bostadsområdet 
� Tillgång till gemensamhetslokal 
� Tillgång till stora och lättillgängliga förvaringsutrymmen 
� Tillgång till parkering 
� Tillgång till trevlig utemiljö med sittplatser 
� Annat:  

Svarsruta:  
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17. Har du några andra idéer, tankar eller förslag kring hur Gamla Ankaret 
kan se ut i framtiden? ∗   
Svarsruta:  

Lägenheter i höjd med omgivande bebyggelse, träd med fågel- och fjärilsholkar, grönska, 
berså med utemöbler. Planteringar och möjlighet att odla. Bikupor på taket. Solceller. Vår ö 
är dränkt i asfalt och vi behöver få in mer grönska för att våra insekter och djur skall kunna 
leva. 

Gärna bostäder, tvåor och treor, hyreslägenheter och ägarlägenheter (ej bostadsrätter) så att 
äldre kan köpa dem för pengarna från villaförsäljning och ha en låg månadskostnad. Ev. 
Klara av drift med en vanlig pension. 

Om biblioteket ligger kvar bör de får öppnare ytter och ingångar samt trevligare entre. Känns 
inklämt som det ligger nu, lekplatsen utanför är beklämmande en asfalterad gallerin in häng 
plätt. Fruktansvärd ! Plats för park/grönområde och bänkar. 

Knyt an till det historiska arvet. Havet, Skärgården, Fisket och den gamla skolan! 

Ett trevligt stråk genom området så att allt inte känns som ett slutet bostadsområde. Det är 
också mycket finare med fler mindre hus än större och färre. 

"Ta det vackert. Bygg inte för stort eller för udda. Tänk på vart huset ska stå, nära äldre villor 
i trä.  

Ta inte bratteberg eller kommunhuset som referens.  

Prata med bo stein & John & ge koön som referens så blir allt bra." 

Det är en riktigt dålig ide' att bygga höga hyreshus enligt vad man kan se av den tecknade 
"framtidsvisionen" av hamnplanen där man kan se höga hyreshus vid gamla Ankaret. Vill ni 
skapa en förort av storstadstyp? 
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Inkomna synpunkter 
 

Det inkom fem synpunkter från privatpersoner angående medborgardialogen under perioden 
3/5-31/5-21. Synpunkterna är ordagrant återgivna och privatpersonerna i fråga är 
betecknade som privatperson 1, privatperson 2 och så vidare.  

Privatperson 1.  

Gamla Ankaret SB 0151/20 
 
Synpunkter till Medborgardialog 
 
1. Det är jättebra att det planeras för och byggs hyresrätter- Men 
viktigt med rimliga hyror så de som har det svårast på bostadsmarknaden 
har en chans att bo där. 
 
2. Det som oroar är hur husen kommer se ut. Trenden idag är att det 
byggs högt, tätt och mörkt. De senaste tillskotten på Öckerö; 
Brattebergsskolan och Kompetenscenter gör en väldigt orolig över hur de nya husen kommer 
se ut.  I synnerhet det sistnämnda är rent utsagt förfärligt fult. Slutsats: Bygg 
ljust, luftigt och lagom högt. 
 
3. Bygg med det största miljötänk ni kan: undvik betong, använd all ny 
kunskap som finns kring att bygga miljövänligt och energieffektivt. Sätt 
solceller på taken osv. (PS det är oförlåtligt att inte Brattebergsskolan har solceller på 
hela sitt tak.) 
 
Med vänlig Hälsning 
Privatperson 1.  

 

Privatperson 2.  

Skickat från min iPad 
Hej, kunde inte hitta någon detaljplan över området, men hoppas verkligen att det blir 
hyresrätter som inte behöver ha så hög standard. Alla våra unga måste få en chans att bo kvar 
på ön. Mvh Privatperson 2.  

 

Privatperson 3.  

Hej! :-)  

Skolvägen 4 har åtta lägenheter.  Ert antal 60.  Nej tack.  Lägre byggnad mer upp mot skolan 
så inte havsutsikten störs.  Framför grönområde. 

Med vänliga hälsningar  

Privatperson 3.  
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Privatperson 4.  

Här tycker jag att man ska satsa på enbart hyreslägenheter, 1:or, 2:or och 3:or. Det behöver 
skapas möjligheter för unga att ha råd att bo i kommunen men också möjlighet för äldre att 
ha råd att lämna ett hus som med tiden blivit alltför arbetskrävande. 
 
Jag tycker att ett hyreshus med ett varierat utseende skulle passa. Vinklar, olika höjder och 
varierad färgsättning. 
Varje lägenhet bör ha tillgång till balkong eller liten uteplats. 
Trevligt om det finns små odlingslotter för den som önskar och gemensam plats för ex 
grillning. Det höjer trivsel och samhörighet. 
 
Mvh Privatperson 4.  

 
Privatperson 5.  
 
Jättebra stället att bygga bostäder på, nära till all service och kollektivtrafik. 
Här passar det att bygga lite på höjden eller i olika höjder om det inte ligger för nära 
befintliga bostäder gärna att man försöker bygga i trä och gärna vita hus eller ljusa. Tycker att 
det förslag på bostäder Björkö (Jannes tomt), Kyrkvägen- Skarviksvägen och nya BMSS 
boendet på Hönö ser väldigt fint ut.  
 
Hoppas inte att det blir grått och i fibercement, det har byggt alldeles för många redan i 
kommunen, och att man satsar på lite fina utemiljöer runt byggnaderna. 
 
Med vänlig hälsning 
Privatperson 5.  
 

Skickat från min iPhone 
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