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Inledning
Bakgrund
Under 2011 inkom ett antal planbeskedsansökningar för att exploatera det gamla varvsområdet på Källö-Knippla. Samtliga sökande
meddelades negativt planbesked med hänvisning till att kommunen
skulle driva planprojektet i egen regi.
Öckerö kommun beslutade att upprätta ett program mot bakgrund till
ett stort allmänt intresse och att planbeskeden vid tillfället inte hade
stöd i kommunens översiktsplan (ÖP 2005). Programmet arbetades
fram av kommunen under 2013 för att klarlägga förutsättningar,
utgångspunkter och riktlinjer inför ett kommande planarbete. När
programmet godkänts inkom en ansökan om planbesked som meddelades positivt planbesked.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en utbyggnad av
bostäder, men även att visa på möjligheter för en mer flexibel användning med t.ex. kommunal och kommersiell service i bottenplan.
Planen syftar till att skapa en varierad bebyggelse uppdelad på flera
byggnadskroppar som byggs tätt, oregelbundet och med gavlar riktade mot havet. Byggnadskroppar ska uppföras så ett de visuellt tar stöd
i höjder på omgivande bebyggelse och landskap och därigenom visar
hänsyn till Källö-Knipplas skala och volym. Byggnationen föreslås
efterlikna friliggande villor och magasinsbyggnader för att värna om
miljön de placeras i, men även för att knyta an till den gamla varvsverksamheten.
Planens syfte är också att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till
vattnet och att skapa en koppling mellan havet och befintlig park norr
om planområdet.
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Längs med strandkanten möjliggörs för ett torg och ett promenadstråk. Inom delar av vattenområdet möjliggörs det för en utbyggnad
av en småbåtshamn.
Stora delar av planområdet nyttjas i dagsläget som en återvinningscentral. Återvinningscentralen omlokaliseras inom planområdet till
en mer effektiv yta. Föreslagen yta motsvarar i storleken de återvinningscentraler som finns på Hyppeln och Rörö.

Läge och areal
Planområdet är beläget inom det gamla varvsområdet på Källö-Knippla ca 450 meter norr om färjeläget på Källö-Knippla. Planområdet omfattar cirka 15 000 m2.

Planområde

Färjeläge

Översiktskarta med planområdets lokalisering på Källö-Knippla

Planförfarande och planprocess
Detaljplanen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (PBL
2010:900) i dess lydelse från 1 januari 2015.
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Detaljplanen är förenlig med kommunens översiktsplan men bedöms
riskera att medföra betydande miljöpåverkan, samt bedöms vara av
betydande intresse för allmänheten. Planarbetet bedrivs därför med
ett utökat förfarande.
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. När det påbörjas är ofta
beslut som rör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom
markanvändning i enlighet med kommunens översiktsplan. Det finns
möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget under samråd och
granskning. Störst utrymme att justera ett förslag finns mellan
samråd och granskning. Efter granskning kan i allmänhet endast
mindre justeringar göras.
Planbesked

Granskning och
Underrättelse

Granskningsutlåtande

Startbeslut

Samrådsredogörelse

Antagande

Behovsbedömning

Samråd och
Kungörelse

Laga kraft

Bild: Planprocessen med utökat förfarande

Planbesked och planstart
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunfullmäktige
2015–11–26 (KF § 122). Ett officiellt beslut om planstart finns inte för
detaljplaneprojektet. Planarbetet uppstartades i samband med att
plankostnadsavtal tecknades mellan kommun och exploatör 2018-0306.

Preliminär tidplan
För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:
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Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

2 kvartalet 2021
4 kvartalet 2021
1 kvartalet 2022
1 - 2 kvartalet 2022

Planhandlingar
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser. Till planen
hör planbeskrivning med tillhörande genomförandebeskrivning.
Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att planbeskrivningen ska
vara vägledande vid tolkningen av förslag och plankarta.
För genomförandebeskrivning gäller på motsvarande sätt att de inte
har någon egen rättsverkan, men är viktiga vid uttolkningen av planens genomförande.

Samrådshandlingar består av:
•

Plankarta med bestämmelser och grundkarta.

•

Illustrationskarta

•

Planbeskrivning, inklusive genomförandebeskrivning (denna
handling)

Övriga handlingar:
•

Program för Källö-Knippla varv, 2013-03-26

•

Samrådsredogörelse för program, 2013-09-03

•

Miljökonsekvensbeskrivning, Norconsult, 2021-03-24

•

Fastighetsförteckning, 2021-02-11 (bifogas ej)

•

Samrådsredogörelse (upprättas efter samrådet)

•

Granskningsutlåtande (upprättas efter granskning)

Utredningar:
•

Miljöteknisk markmiljöundersökning, COWI, 2012-09-28, kompletterad 2015-09-04
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•

Bullerkartläggning för tennisbanor, Akustik forum, 2014-02-10

•

Riskbedömning och åtgärdsutredning för Knippla varv, COWI,
2016-10-24

•

Geotekniskt PM, GEOS, 2020-03-26, rev. 2020-05-14

•

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik, GEOS, 2020-0326

•

Naturvärdesinventering, Sweco, 2020-05-08

•

Marinbiologisk inventering, Sweco, 2020-09-18

•

Sedimentprovtagning, Sweco, 2020-09-18

•

Riskbedömning hälsa, Sweco, 2o20-09-11

•

Utformning av vattenanläggning, Sweco, 2020-09-18
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Tidigare ställningstaganden
Nationella
Riksintresse
Särskilda hushållningsbestämmelser och högexploaterad kust
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och
4 § Miljöbalken. Riksintresset berör kustområdena och skärgårdarna
från Brofjorden i Bohuslän till Simpevarp i Kalmarsund. Skyddet
avser att skydda de natur- och kulturvärden som finns i områdena.
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar
som behövs för totalförsvaret.
Planområdet ligger inom ett område där tätortsutveckling kan tillåtas
enligt kommunens översiktsplan, varför planförslaget inte bedöms
stå i konflikt med riksintresset. Utbyggnaden bidrar till att öka tillgängligheten till strandkanten, samtidigt som den marina miljön kan
påverkas negativt. Samtidigt utgör planområdet ett redan exploaterat
område varför de sammantagna konsekvenserna för riksintresset
bedöms som obetydliga.

Regionala och mellankommunala
Åtgärdsvalsstudie för väg 155
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. De sammanbyggda öarna trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden/
väg 155 samt Björköleden. Till nordöarna och Källö-Knippla avgår
Trafikverkets vägfärjor från Burö färjeläge. Både väg 155 och Nordöleden uppges ha nått sitt kapacitetstak. Trafiken har ökat stadigt under
årens lopp i takt med att Öckerö och Torslanda har växt. Ett resultat
av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 155, Hjuviksvägen.
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Trafikverket har genomfört eller är på väg att genomföra flera åtgärder för en ökad säkerhet och förbättra kollektivtrafik på väg 155.
Planerat busskörfält på sträckan Lilla Varholmen – Gossbydal har
dock lagts på is på obestämd tid på grund av att såväl kostnader som
produktionstid bedömts öka markant mot vad som tidigare beräknats.
VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad
transportinfrastrukturplan. I transportinfrastrukturplanen är väg
155 utpekade som en av de högst prioriterade regionala infrastrukturbristerna. Trafikverket har som följd påbörjat arbetet med att ta fram
en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 155. Syftet med åtgärdsvalsstudien
är att finna en långsiktigt hållbar lösning för tillgängligheten och förbindelsen mellan Göteborg och Öckerö, med fokus på väg 155 mellan
Torslanda (Amhult) och Öckerö.
Trafikverkets målsättning är att genom fyrstegsprincipen identifiera
åtgärder, och kombinationer av åtgärder, som skapar bättre tillgänglighet på ett sätt som minskar klimatpåverkan och trängsel. Studien
ska kunna visa på – och beskriva effekterna, måluppfyllelsen och
genomförbarheten för – alternativa långsiktiga lösningar. Det är VGR
som, utifrån studiens resultat, politiskt beslutar hur de långsiktiga
åtgärdsvalen ska hanteras i det fortsatta arbetet. Den preliminära
tidplanen är att delar av ÅVS:en ska redovisas under hösten 2020 .
Primära intressenter i utredningen är:
•

Västra Götalandsregionen (VGR)

•

Trafikverket region väst

•

Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR)

•

Öckerö kommun

•

Göteborgs Stad
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Kommunala
Översiktsplan
Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen 14 juni
2018 anger planområdet som utvecklingsområde för bostäder, arbetsplatser, service och småbåtshamn.

A
1

2

Gällande detaljplan. Planområdets ungefärliga
utbredning markerat med röd linje

Utdrag ur översiktsplanen med delar av
planområdet markerat med A och 1.

Detaljplan
För området gäller detaljplan Källö-Knipplan (Knipplan och sydöstra
Källö), som vann laga kraft år 1968–12–30. Planens genomförande
har gått ut. Området omfattas i planen av J - område för industriändamål, V - vattenområde och allmän plats park.
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Program för Knippla varv
Ett program för Knippla varv arbetades fram 2013. Syftet med programmet var att i ett tidigt skede klarlägga förutsättningar, utgångspunkter och riktlinjer inför ett kommande planarbete. Tanken är att
beslutsunderlaget i ett tidigt skede ska breddas med berörda parters
erfarenheter och synpunkter. Utgångspunkterna och målen i planprogrammet samt samrådsredogörelsen ligger till grund för planförslaget. Föreliggande förslag anses följa programmets huvudsakliga mål
och intentioner. Aktuellt förslag skiljer sig från programmet på följande punkter:
•

Småbåtshamnen har lägre exploateringsgrad i planförslaget

•

Befintliga tennisbanor innefattas inte i planarbetet.

•

Ytan söder om tennisbanorna föreslås utvecklas med sjöbodar
istället för bostäder.

•

Parkområdet norr om planområdet innefattas inte i planarbetet

Småbåtshamnens storlek har i planförslaget minskats ner för att
i större grad omfatta vattenområdet som i gällande plan pekas ut
som industri. Bedömningen är att det inte finns skäl för att upphäva
strandskyddet som återinträder inom det öppna vattenområdet i den
västra delen av vattenområdet. Tennisbanorna inkluderas inte i planarbetet då kommunen genom tidig dialog med länsstyrelsen fastställt
att det inte finns särskilda skäl för ett återupphävande av strandskyddet.
Stora delar av ytan söder om tennisbanorna är i befintlig plan utpekad
som hamnverksamhet där exempelvis sjöbodar och magasinsbyggnader kan uppföras. I aktuellt planförslag föreslås en yta med sjöbodar
som knyter ihop det nya området med en möjlig bebyggelse i gällande
plan. Parkområdet innefattas inte i aktuellt planförslag då en utveckling av parkområdet bedöms kunna komma till stånd inom befintlig
plan.
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Öckerö 365
Visionen för Öckerö kommun antogs av kommunfullmäktige 2018.
Visionen beskriver en önskad framtidsbild, Öckerö 365 - en levande
skärgårdskommun med människan i centrum. Den ger riktning och
ligger till grund för kommunens strategiska planering och utveckling.
Detaljplanen ligger i linje med kommunens vision om en levande
kommun året runt med människan i centrum då planen bidrar med
utökad service, bostäder och verksamheter samt möjliggör för fler
åretruntboende på Källö-Knippla.

Bostadsförsörjningsprogram
Öckerö kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för
2021 - 2025. Bostadsförsörjningsprogrammet fastställer den övergripande synen på hur kommunen vill att boendet ska utvecklas på sikt.
Programmet är en del av kommunens långsiktiga arbete med markförsörjning, planförsörjning, bygglovsgivning och investeringsbudget.
På kort sikt utgör det underlag för detaljplaneläggning och projektering samt prognos för befolkningstillväxt. Kommunen ska inom
ramen för planerad befolkningstillväxt stimulera till ett bostadsbyggande som skapar goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar
utveckling av hela kommunen. Det innebär åretruntbostäder i olika
upplåtelseformer och på alla öar.
Kommunens långsiktiga planering utgår ifrån en befolkningstillväxt
på mellan 80-120 personer per år. Det innebär att bostadsproduktionen i genomsnitt bör vara runt 40-60 bostäder per år, räknat med 1,8
personer i lägenhetshushåll och 2,3 personer per hushåll i villahushåll.
Stora delar av bostadsbeståndet inom kommunen utgörs idag av
småhus och vissa öar saknar helt flerbostadshus. Därför ska det i
första hand ske ett byggande av flerbostadshus med lägenheter i olika
storlekar och prislägen. Byggande av högre bostadshus ska också underlättas för att möjliggöra förtätning i tillräcklig omfattning. Upplåtelseformen kan variera men hyresrätter ska prioriteras.
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Trafikstrategi
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska
arbeta för att trafiksystemet ska kunna utvecklas på ett långsiktigt
hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Centralt i trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan markanvändning,
bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt. En
avgörande frågeställning är hur Öckerö ska kunna utvecklas utan att
den redan ansträngda trafiksituationen på väg 155 förvärras.

Planförslag – Förutsättningar,
innebörd och konsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksamhetens plan- bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt
2 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) samt en avvägning enligt 3 och
4 kap. Miljöbalken (1998:808). Vidare har detaljplanen prövats mot
kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § Förordningen om hushållning med mark- och vattenområden (1998:896). Detaljplanen är
förenlig med kommunens översiktsplan Utblick Öckerö.
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller
kulturintressen bedöms påverkas negativt. Planområdet består till
stora delar av redan ianspråkstagen mark, som tidigare nyttjats för
industriändamål. Genom planförslaget kan ny bebyggelse tillföras i
ett läge intill befintlig infrastruktur. Planförslaget innebär att mark
som punktvis är kraftigt förorenat saneras.
Planförslaget bedöms i sin helhet inte medföra negativ påverkan på
hushållningen med naturresurser.
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Bebyggelse och markanvändning
FÖRUTSÄTTNINGAR
Stora delar av planområdet används idag som återvinningscentral.
Inom planområdet finns tre stycken byggnader samt en transformatorstation. En av byggnaderna används till återvinningscentralen.
Intill befintlig tennisplan i planområdets östra del finns en mindre
byggnad som nyttjas till idrottsverksamheten. I planområdets västra
del ligger en verksamhetslokal i privat ägo.

Befintliga verksamhetslokaler inom planområdet.

Angränsande byggnation består framförallt av friliggande dubbelhus
uppförda mellan ca 1930 - 1947 med undantag för enstaka hus som är
uppförda på 50-60-talet.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planförslaget innebär att markanvändningen ändras från industri,
parkmark och öppet vattenområde till bostad, centrumverksamhet,
återvinningscentral, torg, gata, natur, småbåtshamn samt öppet vattenområde. Den huvudsakliga användningen inom området blir bostad.
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Detaljplanen möjliggör för uppförandet av ca 25 - 30 bostäder i
blandade volymer och upplåtelseformer. I den västra delen av planområdet möjliggörs det för ca 9 stycken byggnader som till volymen
efterliknar enbostadshus i 2 plan. Två stycken typer av bostadshus
föreslås inom den västra delen av området, varav en är ca 90 m2 och
den andra är ca 70 m2. Den största byggnadsarean för byggnaderna
är reglerad till 90 m2 per huvudbyggnad, och den största sammanlagda byggnadsarean regleras inom de tre mindre byggrätterna till 300
m2. Den högsta tillåtna nockhöjden över grundkartans nollplan är
reglerad till + 12,5 meter och utgår ifrån höjden på intilliggande
byggnation.

Visualisering av en möjlig utformning enligt planförslaget. Sett från piren direkt söder om
planområdet. Visualisering: Tengbom arkitekter.

I den östra delen av planområdet längs berget möjliggörs för ett
flerbostadshus samt centrumverksamhet. Flerbostadshuset uppförs i 3 våningar och bedöms kunna inrymma cirka 10 bostäder. I
flerbostadshusets bottenvåning möjliggörs för centrumverksamhet.
Byggnaden tillåts bli något högre än bostadshusen i den västra delen
av planområdet, då byggnaden tar stöd i berget och att den direkt
angränsande byggnationen ligger på högre nivåer. Nockhöjden inom
byggrätten är begränsad till högst + 14,5 meter över grundkartans
nollplan. Den största tillåtna byggnadsarean är reglerad till 320 m2
inom byggrätten.
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Direkt söder om föreslaget flerbostadshus, mot torget, möjliggörs det
för en byggrätt för centrumverksamhet. Byggnaden föreslås i första
hand att nyttjas för så kallad coworking. Byggnaden är även tänkt att
kunna nyttjas mer flexibelt, som exempelvis en konferensanläggning
och/eller festlokal. Nockhöjden är reglerad till högst + 11,5 meter över
grundkartans nollplan.
Sydväst om befintliga tennisbanor möjliggörs det för ca 4 - 6 sjöbodar
i varierande storlek. Största tillåtna byggnadsarean är reglerad till
80 m2. Den högsta tillåtna nockhöjden är reglerad till + 8 meter över
grundkartans nollplan.
Den nya bebyggelsen ska uppfylla kravet på tillgänglighet enligt planoch bygglagen och BBR (Boverkets byggregler). Frågorna bevakas
under bygglovsskedet.
Befintlig återvinningscentral omlokaliseras inom området till planområdets nordöstra del. Inom återvinningscentralen kommer olika
fraktioner hanteras olika veckor för att nyttja ytan mer effektivt. Samma fraktioner kommer att omhändertas i återvinningscentral efter
planens genomförande som innan, men på en mer effektiv yta. Storleken på den omlokaliserade återvinningscentralen motsvarar storleken
på de återvinningscentraler som finns på Rörö och Hyppeln. In- och
utfart till återvinningscentralen sker vid områdets entré i planområdets norra del. Inom återvinningscentralen möjliggörs för en mindre
byggnad som kan nyttjas som fikarum och väderskydd för personalen.
Längs med vattenkanten föreslås ett allmänt promenadstråk och en
torgyta som ska fungera som en naturlig mötesplats. På sommarmånaderna kan torgytan nyttjas för allmänna aktiviteter. För att förhindra att torgytan nyttjas som parkeringsplats har planbestämmelsen
Torg1 specificerats med, ej parkering.
Med anledning av att det finns ett stort behov av båtuppställningsplatser på Källö-Knippla föreslås det att en yta i planområdets norra
del nyttjas som uppställningsplats för båtar utan mast under vinterhalvåret.
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Utformning
Byggnaderna föreslås gestaltas likt magasinsbyggnader och friliggande villor som placeras oregelbundet och tätt likt befintlig bebyggelse
för att värna om miljön de placeras i, men även för att knyta an till
den gamla varvsverksamheten. På plankartan finns ett antal utformningsbestämmelser som reglerar byggnationens utformning.
Tak ska utformas med sadeltak och ska ha en lägsta respektive högsta
taklutning på 27 - 45 grader. Takkupor eller frontespiser får utgöra
maximalt 25 procent av takfallet på huvudbyggnaden. För att möjliggöra för ett mer modernt formspråk får takkupor utformas med
lägre taklutning än 27 grader och med annan takform än sadeltak.
Även komplementbyggnader får utformas med annan takform än
sadeltak och med en lägre taklutning än 27 grader. För att knyta an
till lokal tradition och fiskesamhällen finns planbestämmelser om
att fasadmaterial ska utgöras av trä och att takbeklädnad ska ha en
matt kulör. För att byggnationen inte ska upplevas för dominant från
vattnet regleras den högsta tillåtna gavelbredden till 10 meter, och att
byggnaderna ska placeras med gavelfasad huvudsakligen i sydöstlig
respektive nordvästlig riktning. Med huvudsakligen avses att riktningen på gaveln ska ligga närmare sydöstlig och nordvästlig riktning
än sydvästlig och nordöstlig riktning.

Vattenområden
FÖRUTSÄTTNINGAR
Vattenområdet ligger relativt skyddat på öns östra sida, med undantag
från nordöstliga vindar under vinterhalvåret. Öster om planområdet,
mellan Björkö och Källö-Knippla, sträcker sig farleden mellan Göteborg och Marstrand. Stora delar av strandkanten inom området är
idag svårtillgänglig och delvis avskärmad med stora staket.
Inom planområdet har en marinbiologisk inventering utförts (202009-18) av Sweco. Naturvärdena inom det inventerade planområdet
utgörs till viss del av ett område ålgräs. Naturvärdet inom område
med ålgräs varierar något, men på det stora hela bedöms området
med ålgräs ha ett mycket högt naturvärde.
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Vattenområdet ca 2-3 meter utanför sprängstenspiren i planområdet
bedöms ha ett mycket högt naturvärde på grund av dess rika förekomst av sågtång och blåstång samt även plantor med knöltång.
Området är väl exponerat och påväxten av fintrådiga alger och förekomsten av finsediment är låg.

Bedömt naturvärde inom planområdet: Grön = mycket högt naturvärde. Gul = högt naturvärde. Orange = lågt naturvärde. Skrafferat grönt område = ålgrås. Röd = planområdesgräns. Bild: Lantmäteriet/Sweco.

Områdena längs med stranden, de gula i bilden ovan, bedöms ha
ett högt naturvärde på grund av dess rika sammansättning av arter,
tätheten av såg- och blåstång samt avsaknaden av tecken på syrebrist. Området inne i den lilla småbåtshamnen samt området mitt i
den östra delen av planområdet bedöms ha ett lågt naturvärde. Inom
dessa områden finns tecken på syrebrist samt större mängder påväxt
av fintrådiga alger. I den yttre delen, öster om piren, är området fyllt
med skrot och skräp där fintrådiga alger frodas.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Inom vattenområdet syd och sydöst om befintlig natur-/stenpir
föreslås en småtbåtshamn. Småbåtshamnen uppförs med flytbryggor
och beräknas kunna innehålla ca 20 båtplatser. En flytbrygga placeras
i sydvästlig riktning ifrån befintlig pir. En flytbrygga föreslås även,
delvis, inom den östra delen av vattenområdet. Flytbryggan placeras
dock till största del utanför aktuellt planområde inom angränsande
planområde. Gällande plan öster om aktuell plan möjliggör för hamnanläggning. Båtplatserna föreslås anläggas längs flytbryggorna på
Y-bommar, för att undvika ankring och pålning.

Illustrationsritning redovisande en möjlig utformning av planområdet och småbåtshamnen
enligt planförslaget.
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För att undvika uppvirvling av förorenade bottensediment ska förtöjning ske på vatten som är djupare än 3 meter. Den innersta delen
av viken (den skrafferade vattenytan på illustrationen på föregående
sida) föreslås skärmas av för båttrafik. Med anledning av de höga föroreningarna i sedimenten ska hamnanläggningen utformas så att det
tydligt framkommer inom vilka delar av vattenområdet som bad är
tillåtet. Det ska även vara förbud mot ankring inom småbåtshamnen.
Kommunen avser säkerställa att dessa åtgärder genomförs genom det
exploateringsavtal som kommer upprättas för projektet. Se vidare
under kapitel ”avtal”.
Längs med strandkanten föreslås en bryggpromenad som tillgängliggör strandkanten och havet för allmänheten. Bryggpromenaden föreslås anslutas till befintliga bryggor direkt söder om planområdet, för
att skapa ett sammanhängande gångstråk längs strandkanten. Med
anledning av att det längs stora delar av strandkanten finns relativt
höga naturvärden i vattenområdet föreslås bryggorna och bryggpromenaden fästas på land. För att minimera påverkan på de naturvärden som finns längs strandkanten, på land och vatten, ska bryggorna
utformas så att solljus fortsatt når mark och vatten. Om bryggorna
förses med palissader/kjol ska dessa inte sträcka sig såpass långt ner
mot vatten och land så att skuggpåverkan blir negativ.
Enligt framtagen MKB bedöms konsekvenserna för den marina
miljön sammantaget som medelstora och negativa i förhållande till
nollalternativet. Detta beror bland annat på ökad båttrafik, grumling,
närsalts- och föroreningsspridning, visst biotopbortfall och skuggning
av bottnar, men även på ökad dagvattenpåverkan från land. Se vidare
i tillhörande MKB.
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Markområden
Mark och topografi
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet utgörs av områden med ytligt berg i öster och väster, och
genom området löper i sydostlig riktning en mindre dalgång. Markytan utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor, uppfyllda ytor, grusytor
samt av mindre gräsytor. Området omges av vatten och en mindre
småbåtshamn i söder och väst samt bostadshus och en parkmiljö i
norr och öst. Befintlig markytas nivåer (höjdsystem RH 00) varierar
i huvudsak från som lägst ca + 0 vid släntkrönet till havsområdet till
ca +2 längre in i området. I vissa delar har även ytterligare uppfyllnader utförts och här ligger markytan kring nivån +3. Där ytligt berg
förekommer inom planområdet varierar nivån från som lägst ca +2
till som högst ca +9.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Inför byggnation behöver delar av marknivån höjas med anledning
av ett framtida förändrat klimat och havsnivåhöjning, se mer under
avsnittet ”stigande vatten”.

Geotekniska förhållanden
FÖRUTSÄTTNINGAR
GEOS har i geotekniskt PM (2020-03-26, rev 2020-05-14), samt tillhörande markteknisk undersökningsrapport (2020-03-26) beskrivit
områdets geotekniska förhållanden samt stabilitets- och grundläggningsförhållanden. Resultatet av de den geotekniska utredningen visar att stabiliteten för befintliga förhållande inte är tillfredsställande
ca 15 m in på land från befintligt släntkrön ned mot havsområdet.
Landområde
Enligt tidigare och nu utförda undersökningar på land inom aktuellt
område består jordlagerföljden där inte ytligt berg förekommer från
markytan i huvudsak av fyllning till ca 2-6 m djup, lera till som mest
ca 5-6 m djup och friktionsjord/berg. Djupet till fast botten/berg bedöms i huvudsak variera mellan ca 1-7 m bortsett från områden med
ytligt berg.
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Fyllningen bedöms främst utgöras av grus och sand men block,
mulljord, skalrester, sten, byggnadsrester (tex trä, tegel mm) förekommer också och fyllningen är som mäktigast närmast havsområdet i
sydost. Leran är siltig och innehåller ställvis även sand och skalrester.
Lager av skalsand kan även förekomma i leran med en mäktighet av
ca 0,5- 1 m. Lerans vattenkvot bedöms variera mellan ca 30-50 % och
denna jord bedöms utgöras av materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4
enligt Anläggnings AMA. Friktionsjorden under leran bedöms ha en
mäktighet som varierar mellan ca 0-1 m. Jorden bedöms utgöras av
friktionsjord som tex grus, sand, sten mm. Block har också noterats i
utförda jordbergsonderingar.

Utdrag från geoteknisk utredning redovisande område med låg stabilitet.

Enligt framtaget beräkningsunderlag är stabiliteten inte tillfredsställande ca 15 m in på land från befintligt släntkrön ned mot havsområdet.
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Vattenområdet
Enligt tidigare utförda undersökningar i havsområdet i sydost består
jordlagerföljden från havsbotten i huvudsak av: Gyttja till ca 2-3 m
djup och sedan lera. Enligt tidigare utförda undersökningar under
havsbotten bedöms djupet till fast botten variera mellan ca 3-7 m djup
under havsbotten,
Gyttjan kan även innehålla sand och silt. Tidigare uppmätta värden
på dess vattenkvot visar att vattenkvoten strax under havsbotten är
hög, ett värde på ca 170 % har tidigare uppmätts. Något djupare har
en vattenkvot på ca 50 % uppmätts. Jorden bedöms utgöras av materialtyp 6A och tjälfarlighetsklass 4 enligt Anläggnings AMA. Leran
är siltig och kan även innehålla sand och skalrester. Vattenkvoten har
uppmätts till ca 30 % i en punkt. Lager av skalsand kan även förekomma i leran med en mäktighet av ca 0,5-1 m. Leran bedöms utgöras
av materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt Anläggnings AMA.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
För att erhålla tillfredsställande stabilitet för befintliga och framtida förhållanden krävs förstärkningsåtgärder. Utförda beräkningar
med påldäck på en nivå av ca -0,3 visar tillfredsställande stabilitet.
Påldäcket behöver dock ligga på en väldigt låg nivå som inte skulle
fungera så bra i praktiken med anledning av havets vattenstånd.
För att höja säkerheten mot skred till minst 1,0 förordas istället att en
spont installeras. Med anledning av att det förekommer grovt material i anslutning till, samt i havsområdet, så kommer sponten behöva
slås till berg, förankras med bergdubb och utföras med stag. Som
kompletterande förstärkningsåtgärd ur sättningssynpunkt föreslås
lättfyllning. För att säkerställa att området uppnår god stabilitet föreslås även att slänterna närmast vattenområdet flackas ut till 1:2.
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Eftersom jordlagerföljden och djupen till fast botten/berg varierar i
området så kommer grundläggning av framtida byggnader behöva ske
på olika sätt. Bedömningen är att grundläggning på pålar, grundläggning på plintar (alternativt borrade pålar), grundläggning på packad
fyllning samt grundläggning direkt på packad sprängbotten kan bli
aktuellt. För de föreslagna byggnaderna som är belägna inom ca 15 m
på land från befintligt släntkrön, finns en bestämmelse som anger att
grundläggning endast ska ske på pålar till fast berg.
Framtagen utredningen visar att det inom området går att uppnå
tillfredsställande stabilitet. Utredningen behöver dock kompletteras
med mer ingående beräkningar för att fastställa den mest effektiva
lösningen. Den geotekniska utredningen kommer att kompletteras
inför granskning.
Risken för stabilitetsproblem ökar, enligt tillhörande MKB, tillfälligt
under själva byggtiden men på lång sikt kommer stabilitetsförhållandena inom planområdet att förbättras. Detta innebär att rasrisken
minskar vilket även minskar risken för att skada uppstår på byggnader och omgivande miljö. Konsekvenserna för såväl människors hälsa
som miljön blir enligt små positiva till följd av planerade förstärkningsåtgärder. För mer information se tillhörande MKB.

Naturmiljö
Natur
FÖRUTSÄTTNINGAR
En naturinventering har utförts inom planområdet av Sweco, daterad
2020-05-08. Inom inventeringsområdet förekommer mindre partier
av hällmark med lövträdsinslag samt kustnära berghällar och grusiga
ruderatmarker. Inventeringsområdet utgörs av kustnära, stening och
grusiga ruderatmarker samt hällmarker med viss kalkpåverkan. Flera
yngre träd och buskar förekommer inom området med bland annat
inslag av sälg och vildapel (tidigt blommande trädarter).
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Stora delar av området är i dagsläget hårdgjorda och utgörs även av
en återvinningscentral med få naturvärden knutna till sig. Tidigare
har 20 rödlistade fåglar och sex rödlistade kärlväxter noterats i eller i
nära anslutning till det aktuella inventeringsområdet.
Ett naturvärdesobjekt har avgränsats inom området med naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde. Biotopvärdena utgörs framför allt
av klipp- och hällmark med inslag av grusiga ruderatmark med
kalkpåverkan och förekomst av torrbacksflora. Inom inventeringsområdet noterades en naturvårdsart, den fridlysta murgrönan, samt fyra
värdeelemet utgörandes av blommande träd som bedöms vara av
värde för insektslivet. Båda förekomsterna av murgröna bedöms vara
trädgårdsrymlingar.

Artfynd (vänster) och obejkt med naturvärden (höger) inom inventeringsområdet Bilder:
Sweco
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planförslaget innebär att mark som klassificerats med naturvärdesklass 3 tas i anspråk. I och med att de geotekniska förhållandena
längs med strandkanten inte är tillfredsställande, kommer det att
krävas åtgärder för att säkerställa god stabilitet i området. Åtgärderna
kommer innebära att naturvärdesobjektet till stora delar eller helt,
försvinner. Åtgärderna kommer även att påverka de värdefulla träd
som är placerade inom samma yta. Naturvärdesobjektet som noterats
inom planområdet är dock relativt vanligt förekommande i Öckerö
kommun. Intresset att säkerställa markens stabilitet bedöms väga
tyngre än att bevara ett, i kommunen, vanligt naturvärde.
Inom planområdet har även murgröna noterats på två platser. Murgröna är även den relativt vanligt förekommande i Öckerö kommun
och längs väst- och bohuskusten. Båda förekomsterna av murgröna
bedöms vara förvildade trädgårdsrymlingar. Kommunen avser att
flytta båda förekomsterna av murgröna inom området. Länsstyrelsen
har meddelat att de bedömer att murgrönans bevarandestatus inte
kommer att påverkas negativt av att den i detta fall tas bort. Artskyddsdispens för åtgärden kommer därför inte sökas.
Konsekvenserna för naturmiljön på land bedöms enligt MKB bli
obetydliga till små negativa. Detta beror främst på att fyra träd som
är värdefulla för insektslivet kommer att avverkas. Planförslagets
påverkan på strandskydd, berörd flora, fågellivet och skyddade arter
bedöms som obetydlig.

Ytor för lek, rekreation och utevistelse
FÖRUTSÄTTNINGAR
På Källö-Knippla finns främst område för rekreation och friluftsliv på
öns nordliga del. Direkt nordväst om planområdet finns en park som
kan nyttjas för rekreation.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
I planförslaget pekas inte någon specifik yta ut för lek och rekreation.
Inom planområdet finns en torgyta som kommer fungera som en
naturlig mötesplats på ön där lek och rekreation blir ett naturligt
inslag. Direkt norr om planområdet finns en befintlig parkyta som
kan nyttjas för lek. Det finns även tennisbanor direkt öster om planområdet som ger goda möjligheter till lek och rekreation.

Park norr om planområdet. Vy från norr mot söder.

Strandskydd
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd. Strandskyddet återinträder dock enligt miljöbalken då gällande detaljplan upphör att
gälla och ersätts med en ny. En prövning mot skäl för upphävande/
dispens ska därför prövas.
Om en dispens eller ett upphävande ska medges måste det föreligga
särskilt skäl. De särskilda skälen finns angivna i 7 kap. 18 c § miljöbalken och är följande:
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1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen
inte kan genomföras utanför området.
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
PLANFÖRSLAGET OCH MOTIVERING TILL UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD
Öckerö kommun avser upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Stora delar av landområdet inom planområdet används
idag som återvinningscentral (område 1 på kartan nedan). Området
är instängslat med höga staket och är endast tillgängligt för allmänheten under återvinningscentralens begränsade öppettider. Inom det
instängslade området bedöms skäl nummer 1 vara applicerbart då
området redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att strandskyddets
syften saknar betydelse.
Inom område 2 bedöms skäl nummer 2 vara applicerbart. Stora delar
av området är väl avskilt av befintlig återvinningscentral eller huvudsakligen avskilt från strandlinjen.
Inom område 3 planeras det för sjöbodar i varierad storlek. För område 3 bedöms skäl nummer 3 och 4 vara applicerbart. Sjöbodar har
historiskt sett och behöver för sin funktion vara placerade vid vattnet.
För att minimera biltrafikrörelser från och till den blivande småbåtshamnen är sjöbodarna ett viktigt komplement till småbåtshamnen.
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Inom område 4 föreslås allmän plats torg, natur, bryggpromenad,
småbåtshamn och öppet vattenområde. Kommunen avser låta strandskyddet återinträda inom denna ytan. En utbyggnad av torg och
gångstråk föreslås istället ske genom dispensprövning. Området
besitter enligt framtagen naturinventering ett område med naturvärdes klass 3, vilket till viss del talar emot en dispens inom området.
Det påvisas dock i den geotekniska utredningen att de geotekniska
förhållandena inte är tillfredsställande för rådande förhållande.
Åtgärder kommer med andra ord krävas inom området, oberoende av
aktuell detaljplan, för att säkerställa människors hälsa och säkerhet
för befintliga och framtida förhållanden.

4

2

4

1
2

3

4

Ortofoto redovisande områden där olika skäl ges för upphävande av strandskydd samt
områden där strandskyddet kommer att återinträda.

För en utbyggnad av föreslagen småbåtshamn kommer det krävas en anmälan eller en tillståndsprövning om vattenverksamhet.
Strandskyddsdispens för hamnanläggningen kommer då att prövas i
samband med anmälan eller tillståndsprövningen för vattenverksamheten.
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Vid en dispensprövning av hamnanläggningen anses skäl nummer
3 vara applicerbart. ”behövs för en anläggning som för sin funktion
måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.” En hamnverksamhet med bryggor och båtplatser behöver ligga i
anslutning till vattnet.

Kulturmiljö
FÖRUTSÄTTNINGAR
Området är inte utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. Området
angränsar dock till Källö-Knipplas sammanhängande kulturmiljö.
Även fast området inte är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram
är det dock av vikt tillkommande bebyggelse förhåller sig till kulturmiljön och omkringliggande byggnation. Det har framförallt stor vikt
med tanke på landskapsbilden då området är väl synligt från havet.
Inga kända fornlämningar är noterade inom planområdet. Längst upp
i parken norr om planområdet finns en noterad fornlämning.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planförslaget har utformats med ett antal utformningsbestämmelser
för att säkerställa att bebyggelsens färg, form, storlek och material
utgår ifrån omkringliggande bebyggelse och byggnadstraditionen på
Källö-Knippla. De tillkommande byggnaderna tillåts dock ges ett mer
modernt formspråk så att det går att utläsa tidsålder även för denna
bebyggelse (se mer under avsnitt ”utformning”).
Utpekad fornlämning norr om planområdet bedöms inte påverkas av
planförslaget.
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Områdets historik
FÖRUTSÄTTNINGAR
Under stora delar av 1900-talet har området fungerat som ett
skeppsvarv. Skeppsvarvet startades 1932 och fram till i början av
1950-talet hade varvet en verksamhet med nybyggen av fiskefartyg.
Under dessa år byggdes över 20 fartyg för svenska och utländska
beställare. Utöver nybygge av fartyg fanns en omfattande reparations- och serviceverksamhet vid varvet. Genom åren som skeppsvarvet varit aktivt har verksamheten bedrivits i varierande omfattning.
Området byggdes om ett flertal gånger bl.a. beroende på en brand som
bröt ut i området.
Sommaren 1986 tvingades Knippla Skeppsvarv i konkurs p.g.a att det
en längre tid hade varit mycket lite att göra. Öckerö kommun köpte
varvsanläggningen för att säkerställa markområdet som industrimark. År 1995 revs den stora båthallen och upphalningssliparna togs
upp (Fredriksen, Bornmalm. 2008).

Flygbild över Knippla skeppsvarv. Vykort
från 1947. (Fredriksen, Bornmalm. 2008,
s.171)

Varvsplan Knippla skeppsvarv 1951.
(Curt S. Ohlsson 2008, s.173)

Foto över Knippla skeppsvarv 1947. (Curt S.
Ohlsson 2008, s.171)
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Sociala aspekter
Barnperspektivet
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planförslaget bedöms inte innebära en negativ påverkan på barnperspektivet. Planförslaget möjliggör för en torgyta som kommer fungera
för som en mötesplats för hela öns befolkning. Direkt norr om planområdet finns en park som ger goda möjligheter för lek och rekreation
för yngre barn.

Jämställdhet och mångfald
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planförslaget bedöms innebära en positiv påverkan på jämställdhets- eller mångfaldsaspekten. Detaljplanen möjliggör för en blandad
bebyggelse med blandade upplåtelseformer, vilket möjliggör för ett
breddat bostadsutbud på ön för olika målgrupper.

Tillgänglighet och trygghet
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Tillgängligheten till området bedöms öka i och med ett genomförande
av detaljplanen. Området möjliggör för centrumverksamhet och torg
vilket innebär att området öppnas upp för allmänheten.
Planförslaget bedöms även bidra till en ökad trygghet på platsen
genom att området tillgängliggörs. Detaljplanen skapar förutsättningar för centrumverksamhet och torg vilket kommer bidra till liv och
rörelse under dygnets alla timmar, samt att fler människor rör sig i
området än idag.

Service
FÖRUTSÄTTNINGAR
Närmaste mataffär finns vid hamnplan ca 300 meter från planområdet. Vårdcentral skola och annan service finns på Hälsö och Öckerö,
ca 2 - 5 km söder om planområdet.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planförslaget möjliggör för en utbyggnad av centrumverksamhet,
vilket möjliggör för ett breddat serviceutbud på Källö-Knippla. Fler
bostäder på Källö-Knippla bidrar även till ett större underlag för öns
mataffär och övriga verksamheter. Inom planområdet föreslås en
byggnad som kan fungera som coworking/kontorshotell.

Trafik och transporter
Gång- och cykeltrafik
FÖRUTSÄTTNINGAR
På Källö-Knippla finns inga utbyggda gång- och cykelvägar. Samtliga
trafikanter samsas i vägutrymmet. Närmaste gång- och cykelväg är
belägen vid färjeläget på Burö. Gång- och cykelvägen sträcker sig genom de sammanbyggda öarna till Fotö i söder och färjeläget vid Hönö
pinan i öst.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planförslaget innebär att en allmän bryggpromenad byggs ut längs
vattenkanten, som föreslås anslutas till befintliga bryggor direkt söder
om planområdet. Bryggpromenaden och torgytan tillgängliggör ytor
som tidigare varit otillgängliga för allmänheten.

Kollektivtrafik
FÖRUTSÄTTNINGAR
Det finns inget utbyggt kollektivtrafiknät på Källö-Knippla. Närmaste
hållplatsområde finns vid Burö färjeläge som nås via färjan från hamnen på Källö-Knippla. Hållplatsen på Burö trafikeras med buss 290
som går med halvtimmestrafik i högtrafik. Från Burö tar det cirka en
och en halv timma in till centrala Göteborg.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Inga åtgärder föreslås avseende kollektivtrafik. Planförslaget innebär
att fler personer kommer nyttja kollektivtrafik som färdmedel vilket
medför ett ökat underlag för buss 290.
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Biltrafik och parkering
FÖRUTSÄTTNINGAR
Området nås idag via Lindeviksvägen som sträcker sig längs planområdets västra och norra gräns. Vägen förenas med centrumvägen vid
gästhamnen som sedan sträcker sig till färjeläget på Källö-Knippla.
Lindeviksvägen är den primära vägen för de boende på den norra delen av Källö-Knippla. Befintlig infart till ÅVC:n ligger i planområdets
norra del, och infart till den privatägda fastigheten finns i planområdets västra del.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Tillfart till planområdet föreslås ske längs Lindeviksvägen i den västra delen av planområdet och vid befintlig infart i den norra delen av
planområdet. Bakom den främre raden av föreslagna bostadsbyggnader föreslås en körbar gångväg, för att säkerställa att tillgänglighetskraven för byggnaderna uppfylls. Tillfart till återvinningscentralen
föreslås fortsatt ske i den norra delen av planområdet.
Parkering löses inom kvartersmark genom öppen lösning. För aktuellt
planförslaget gäller en parkeringsnorm på 0,5 för bostäder. Besöksparkering och övrig parkering sker på pendelparkeringen vid Burö
färjeläge. På illustrationskartan redovisas parkeringsplatser enligt
detaljplanens parkeringsnorm. För cykel har det antagits ett p-tal om
20 cykelplatser/1000 m2 BTA.

Väg 155 och Nordöleden
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planförslaget kommer generera trafikrörelser både lokalt och på väg
155. För att minimera trafikpåverkan på väg 155 samt belastningen på
färjan på Nordöleden har parkeringstalet sänkts till 0,5. Med anledning av att parkeringstalet sänkts till 0,5 bedöms kompletterande
åtgärder som nödvändiga. Inom planområdet planeras för en byggnad
som i första hand är tänkt att användas för coworking/kontorskollektiv. Funktionen möjliggör att de boende inom området, som kan sköta
sitt arbete på distans, inte blir lika bundna till utpendling. Funktionen är en viktig aspekt i att minska påverkan på väg 155.
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Som ytterligare komplement till angivet parkeringstal för bil redovisas ett parkeringstal för cykel på 20 cykelplatser/1000 m2 BTA.
Tillgången till cykelplatser bedöms som en viktig åtgärd för att de
boende ska ha tillgång till ett alternativt färdmedel lokalt, samt för att
de boende på ett enklare sätt ska kunna ta sig till färjan och kollektivtrafikplats. Cirka hälften av de boende i området kommer att nyttja
kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel.
Sammantaget bedöms exploateringen med föreslagna åtgärder inte ge
en betydande påverkan på väg 155 eller Nordöleden.

Helikopterlandingsplats
FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom planområdet finns idag en yta som nyttjas som landningsyta för
ambulanshelikoptrar. Under detaljplanearbetet har det konstaterats
att landningsplatsen inte är optimalt lokaliserad och att ett nytt läge
bör identifieras.
Ytan där helikopter landar idag består även efter ett genomförande
av detaljplanen. Det tillkommer dock bostäder tätt inpå ytan, samt
att båtplatser föreslås intill, vilket gör platsen mindre lämplig än idag
ifall det skulle bli segelbåtar i hamnen där master skulle kunna störa
inflygningen.
Det som mest talar emot att behålla det befintliga läget är dock att
den geotekniska utredningen som tagits fram i samband med detaljplanearbetet visar på att markstabiliteten kan vara dålig på platsen. Utredningen pekar också på att fler utredningar bör genomföras
för att bättre klarlägga de geotekniska förutsättningarna.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Inom ramen för planarbetat har ett antal alternativa lokaliseringar
studerats. De ytor som bedöms som mest lämpliga för en omlokalisering är fotbollsplanen på den östra sidan av Källö-Knippla, samt en
yta norr om fotbollsplanen.

36 / 64

Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv | Öckerö kommun | Dnr SB 0141/16
Planbeskrivning | Samrådshandling 2021–03-24

Området norr om fotbollsplanen
är i kommunal ägo. Inom ytan
gäller dock utökat strandskydd.
För att möjliggöra flytten krävs
strandskyddsdispens för att bl.a.
genomföra de markarbeten som
krävs för att göra ytan lämplig
för landning.
Fotbollsplanen är inte i kommunal ägo. Platsen ligger likt
område norr om fotbollsplanen skyddat på Källö-Knipplas
östsida, vilket ger piloterna goda
förhållanden att flyga in mot
platsen. För att område fotbollsplanen ska bli lämplig som
Studerade ytor för omlokalisering av
landningsplats krävs åtgärder
helikopterlandning
på fotbollsplanen för att den
inte ska ta skada av helikopterns tyngd vid landning. Vägen ner till fotbollsplanen behöver även
dimensioneras upp för att säkerställa att ambulans kan ta sig ner till
fotbollsplanen.
Området norr om fotbollsplanen bedöms i det här läget som mest
lämplig för en ny lokalisering. Frågan kommer att undersökas vidare
under planarbetet och fler alternativ diskuteras. I det fall att enbart
ytan norr om fotbollsplanen kvarstår kommer en ansökan om strandskyddsdispens att sökas.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
FÖRUTSÄTTNINGAR
Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt på Källö-Knippla och planområdet är beläget inom kommunens verksamhetsområde för VA.
VA-ledningar är belägna längs med Lindeviksvägen.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Vatten och spillvatten för nybyggda hus kommer att anslutas till det
befintliga ledningsnätet. Anslutning föreslås ske via den gemensamhetsanläggning som reserveras inom kvartersmark, samt längs Lindeviksvägen för byggnaderna i planområdet sydvästra del. En VA- och
dagvattenutredning kommer att utföras till granskning för att studera
ev. förstärkningar av VA-nätet.

Reningsverk Pinan
FÖRUTSÄTTNINGAR
Pinans avloppsreningsverk (ARV) på Hönö har ett kapacitetsproblem
på grund av att mängden organiskt nedbrytbart material eller syreförbrukande material, BOD, som tillförs reningsverket kan riskera att
bli för högt i förhållande till det tillstånd som finns. Det Pinans ARV
tagit emot i måttet personekvivalenter (PE) har under åren 2013-2019
varierat i maxvärde och överskridits vid 11 tillfällen (se tabell nedan).
För ett reningsverk är det maxvärdet som är av intresse då kommunens reningsverk är skyldiga att kunna ta hand om det förväntade
maxflödet. Nuvarande tillstånd för avloppsreningsverket på Pinan är
14 000 PE.
En risk med ett överskridande är att miljökvalitetsnorm vatten för
Stora Kalvsund inte kan uppnås. Hittills har reningsgraden varit god
på Pinan, mycket tack vare en god bakteriekultur.
Öckerö kommunfullmäktige beslutade 2019-12-12 (KF § 125) att
Pinans avloppsreningsverk ska upprustas och byggas ut i två etapper
till att kunna omhänderta 25 000 PE. Fram tills att en utbyggnad är
upphandlad och klar behöver en bedömning göras kring varje enskilt
planärende.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planförslaget innebär att en ökad mängd spillvatten behöver omhändertas i Pinans avloppsreningsverk. Ett PM med en bedömning kring
hur föreslagen exploatering ryms inom kapaciteten för kommunens
reningsverk kommer att tas fram inför antagande
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Dagvatten
FÖRUTSÄTTNINGAR
Kommunal dagvattenledning finns belägen längs Lindeviksvägen.
Dagvattenledningen löper längs planområdesgränsen i väster och
korsar torgytan ner mot vattnet. Längs med Lindeviksvägen finns ett
antal spolbrunnar/tillsynsbrunnar och kupolbrunnar. I planområdets
nordvästra del finns en nedstigningsbrunn.
Inom planområdet rinner regnvatten, som inte infiltreras i marken,
framförallt från planområdets nordöstra och nordvästra del ner mot
områdets centrala del. Ett antal lågpunkter finns i planområdets
västra del.

Kartering av lågpunkter och ytavrinning i området.
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I parken direkt norr om planområdet finns en större lågpunkt där
dagvatten samlas från de högre delarna av parken och Lindeviksvägen.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Öckerö kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy eller riktlinjer för dagvattenhantering, men arbetet med ett styrdokument för
dagvattenhantering pågår. I väntan på dokumentets färdigställande
så eftersträvas att tillämpa lokala lösningar för omhändertagande av
dagvatten, LOD, i så stor omfattning som möjligt.
Planförslaget innebär en ökning av hårdgjorda ytor inom området.
Detta innebär att ytavrinningen ökar inom området, vilket ställer
krav på fördröjning av dagvatten. En VA- och dagvattenutredning
kommer att arbetas fram till granskning av detaljplanen.

El, tele, fiber, bredband
FÖRUTSÄTTNINGAR
El, tele och fiber finns delvis utbyggt inom området samt i direkt
angräsning till området. Inom planområdets nordöstra del finns en
befintlig transformatorstation.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Området ansluts till Öckerö näts fiber som finns utbyggt i området.
Öckerö nät har fiberledning i anslutning till gatan i den norra delen av
planområdet. Anslutning el, tele och fiber till de nya fastigheter sker
vid exploatering och förslagsvis via den gemensamhetsanläggning
som reserveras inom kvartersmark.
Detaljplanen säkerställer att befintlig transformatorstation kan ligga
kvar på befintlig plats. Plankartan möjliggör för en större transformatorstation i befintligt läge om det krävs en utökad kapacitet.

Avfallshantering
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för området.
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Kommunens gällande renhållningsordning anger att dragavståndet
inte får överstiga 5 meter, vilket i viss mån begränsar placeringen av
avfallshanteringen. Förslagsvis uppförs ett eller flera gemensamma
kärlskåp eller avfallsrum inne i området i anslutning till gatan.

Hälsa och säkerhet
Förorenade områden – mark
FÖRUTSÄTTNINGAR
Inom planområdet har en miljöteknisk markundersökning
genomförts av COWI 2012 samt en kompletterande undersökning
2015. Totalt har provtagning gjorts i 13 punkter (se bild nedan).
Analyserna visar att riktvärden för både känslig markanvändning
(KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) överskrids för
flera analyserade parametrar.

Provpunkter inom utredningsområdet. Röda markeringar visar provpunkter från 2012.
Gula markeringar visar provpunkter från 2015.
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Resultaten från analyserna visar att det förekommer kraftiga föroreningar i halter som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för MKM i flertalet av provpunkterna. Det finns även halter som
endast överskrider riktvärdet för känslig markanvändning i några
punkter. Det är främst metaller, PAH och TBT som uppvisar höga
halter över riktvärdet för MKM.
Även en av PCB-halterna är över riktvärdet för MKM. För alifater
finns ett prov som överskrider riktvärdet för KM. I provpunkterna 1,2
och 3 (se bild på föregående sida) som är tagna på ytor som använts
för båtuppställning finns kraftigt förhöjda halter av koppar, krom, bly
och zink i ytliga jordlager. Även TBT-halten i provpunkt två är kraftigt
förhöjd. Även kvicksilver överskrider KM riktvärdet i de flesta provpunkterna. Metallhalterna är genomgående höga i de flesta provpunkterna med enstaka undantag.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
För att marken inom planområdet ska bebyggas enligt planförslaget
krävs en sanering av de förorenade massorna ner till en acceptabel
föroreningshalt. På plankartan finns en planbestämmelse som reglerar att startbesked inte får ges för uppförande av byggnation innan
markens lämplighet säkerställs genom avhjälpande åtgärder avseende
förorenad mark.
COWI arbetade 2016-10-24 fram en riskbedömning och åtgärdsutredning för efterbehandling av förorenad mark inom området. För
planområdet bedöms det finnas två åtgärdsscenarier.
Det första åtgärdsalternativet innebär att den förorenade jorden ovan
berg och sprängsten saneras. Exponeringsrisken tas då bort i byggnaderna och för människorna som vistas i området. Åtgärdsalternativ
1 innebär att ca 5000 - 6000 m3 förorenade massor schaktas bort
från planområdet, varav 1000 m3 massor är farligt avfall. På grund
av de begränsade ytor som finns till förfogande bedöms det inte vara
möjligt att mellanlagra massor i väntan på analyser utan allt måste
transporteras bort direkt efter schaktning.
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Det andra åtgärdsalternativet är en totalsanering av både förorenad
mark ovan sprängsten samt föroreningar under sprängstensfyllningen. Det kommer att innebära omfattande hantering av vatten och
åtgärden kommer troligen även att räknas som vattenverksamhet. Det
kommer även att vara svårt att avgränsa saneringen mot de förorenade sedimenten i viken. En tätspont bedöms vara svår att slå ner
i närheten av strandlinjen på grund av tunna sedimentlager vilket
gör att lösningen kan vara svår att genomföra. Att helt schakta ur all
sprängsten för att sanera under stenen och därefter lägga tillbaks rent
material innebär ett omfattande ingrepp i den stenpir som är uppbyggd samt i ytorna närmast stranden i övrigt.
Det åtgärdsalternativ som i nuläget bedöms tekniskt och ekonomiskt
genomförbart är åtgärdsalternativ 1. Genom att sanera de ytliga
jordlagren tas de direkta exponeringsvägarna bort. Markanvändningen närmast strandlinjen begränsas till gångsstråk och torgyta vilket
innebär att kvarlämnade föroreningar på djupet inte bedöms utgöra
någon risk för människors hälsa. Sammantaget bedöms riskerna och
effekterna av åtgärdsalternativ 1 vara mer gynnsamma än i åtgärdsalternativ 2. Utan saneringsåtgärder, nollalternativet, är området inte
lämpligt att bebygga med bostäder eller verksamhetslokaler. Med anledning av att det krävs geotekniska åtgärder inom området kommer
det i det fortsatta arbetet med detaljplanen studeras om de geotekniska åtgärderna kan innebära en påverkan på de förorenade massor
som föreslås ligga kvar på djupet.
Enligt MKB innebär en sanering av de ytliga jordlagren en förbättring
av föroreningssituationen inom planområdet. Under sanerings- och
byggtiden ökar risken för föroreningsspridning men på sikt bedöms
konsekvenserna blir små positiva, trots att en del av föroreningarna
lämnas kvar. Se vidare i tillhörande MKB.
Kommunen avser söka statligt saneringsbidrag för en sanering av
planområdet. Enligt utredningen bedöms åtgärdsalternativ 1 kosta
ca 4 - 5 miljoner kr och åtgärdsalternativ 2 kosta ca 7 - 8 miljoner kr
(2016).
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Förorenade områden – sediment
FÖRUTSÄTTNINGAR
För området har en sedimentprovtagning tagits fram (2020-09-18)
av Sweco. Resultatet från sedimentprovtagningen visar att området
är tydligt påverkat av den varvsverksamhet som bedrivits i området
under en lång tid. Provtagningen uppvisar ställvis mycket höga halter
av PAH, metaller, TBT och PCB. De högsta halterna av föroreningar
förekommer i områdets östra del samt i nordväst om den lilla småbåtshamnen. Baserat på resultaten kan området grovt delas in i fyra
delområden
•

Östra viken - Karaktäriseras av höga halter av metaller och PAH

•

Västra viken karaktäriseras av förhållandevis låga halter

•

Utanför småbåtshamnen i den västra delen av den västra viken
karaktäriseras av höga halter av TBT, PAH och metaller.

•

Yttre delen av området är inte ett homogent område, resultaten
tyder dock på lägre halter än i de mer förorenade områdena innanför.

Det har även inom vattenområdet noterats stora förekomster av skrot
och båtdelar inom vattenområdet.
En riskbedömning avseende hälsorisker förknippade med föroreningar i sediment vid Knippla varv har utförts (2020-09-11) av Sweco.
Riskbedömningen redovisar att bad på grunt och djupt vatten skiljer
sig åt genom att ingen direkt kontakt med sedimenten antas ske vid
bad på djupt vatten.
Riskbedömningen visar sammantaget:
•

Vid bad på grunt vatten kan exponeringen ge upphov till oacceptabla hälsorisker.

•

Inga oacceptabla hälsorisker bedöms föreligga vid bad på djupt
vatten

•

Exponering enligt scenariot småbåtshamn förväntas inte leda till
oacceptabla hälsorisker.
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Bullerkartläggning redovisande maximal ljudnivå och ekvivalent ljudnivå från tennisbanorna.

PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
I nuläget föreslås inga åtgärder för de förorenade sedimenten i vattenområdet. Risken för oönskade miljöeffekter i samband med att
åtgärderna implementeras bedöms i det här läget vara för stora i
förhållande till miljönyttan av en sanering. Eventuella åtgärder för de
förorenade sedimenten riskerar även att innebära att ålgräset inom
vattenområdet tar skada.
Med anledning av att det finns risk för exponering av oacceptabla föroreningsnivåer vid bad på grunt vatten ska det råda badförbud inom
stora delar av vattenområdet. Hamnanläggningen och bryggpromenaden ska utformas så att det tydligt framkommer var det är tillåtet med
bad. Det föreslås även att det råder ankringsförbud inne i hamnen för
att motverka uppvirvling av sedimenten. Hamnens utformning kommer att regleras i exploateringsavtalet för att säkerställa att ovanstående följs. Se vidare under kapitel ”avtal”.
I och med att området tillgängliggörs och att sedimenten lämnas kvar
orörda, ökar riskerna för att människor och miljö utsätts för negativ påverkan orsakad av sedimentföroreningar. Enligt MKB innebär
detaljplanen medelstora negativa konsekvenser. Föroreningssituationen i sedimenten och ev. åtgärder kommer att undersökas vidare efter
samrådet.
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Buller
FÖRUTSÄTTNINGAR
En bullerkartläggning har tagits fram av Aukustikforum 2014-02-10
för att redovisa beräknade ekvivalenta och maximala ljudnivåer härrörande från intilliggande tennisbanor. Utredningen visar att planområdet inte är olämpligt för bostadsbebyggelse med anledning av buller
från tennisbanorna.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Inga åtgärder bedöms som erforderliga med anledning av buller från
tennisbanorna. De planerade sjöbodar söder om tennisbanorna bedöms ytterligare begränsa bullerspridningen från tennisbanorna.
Återvinningscentralen kommer att generera visst buller under återvinningscentralens öppettider. För att begränsa påverkan på tillkommande byggnader föreslås att ett plank uppförs mellan byggrätten för
flerbostadshuset och återvinningscentralen i planområdets nordöstra
del.

Radon
FÖRUTSÄTTNINGAR
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun
med undantag av delar av Björkö och Hälsö. Kommunens radonundersökning visar att Källö-Knippla klassas som lågriskområde för
markradon.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats
och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.
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Risker
Stigande vatten och klimatanpassning
FÖRUTSÄTTNINGAR
De globala klimatförändringarna beräknas i framtiden bidra till
havsnivåhöjningar och extremväder. En havsnivåhöjning tillsammans
med kraftig storm kan innebära stora konsekvenser för havsnära bebyggelse. Det är därför viktigt i planeringen att ta höjd för ett förändrat vattenstånd och extremväder.
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram
ett regionalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten
(2011). Handboken utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra översvämningszoner.
Inom zon 1 (grön) kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillåtas
inom zon 2 (gul) och zon 3 (orange) om riskreducerande åtgärder
genomförs. Zon 4 (röd) bör reserveras för parker, grönytor, jord- och
skogsbruk samt t.ex. uthus, förråd och parkeringsplatser.

Bild: Markanvändningsdiagram från handboken Stigande vatten. Röd markering
avser användningar som planförslaget möjligör för.
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Enligt Stigande vatten, faktablad – Kusten (version 2.0) (2014-12-29)
beräknas framtida högsta högvatten år 2100 i Göteborg ligga på nivån
+2,4 meter i RH 2000 (zon 4). Högsta högvatten är den nivå som
statistiskt sett beräknas uppstå en gång per 100 år, plus ett tillägg för
vindens påverkan. Zon 3 ligger mellan 2,4 och 2,8 meter, zon 2 mellan
2,8 och 3,4 meter och zon 1 över 3,4 meter. Öckerö kommun använder
sig inte utav höjdsystemet RH2000, vilket ovanstående höjdangivelser är angivna i. Kommunen använder sig istället av höjdsystemet
RH00. Inom planområdet skiljer det 22,5 centimeter mellan RH2000
och RH00. För att få rätt höjdangivelser behöver 22,5 centimeter dras
av från de siffror som Länsstyrelsen anger i Stigande vatten.
För Öckerö kommun finns inte idag några exakta beräkningar på högsta, medel eller lägsta vattenstånd. För Torshamnen, vilket bedöms
som jämförbart med anledning av den geografiska närheten, är idag
medelvattenståndet ca + 0 i höjdsystem RH00, det högsta högvattenstånd ca + 1,7 i höjdsystem RH00 och det lägsta lågvattenståndet ca
- 1,1 i höjdsystem RH00.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
En större del av planområdet ligger inom zon 4, vilket innebär att
åtgärder krävs för att byggnationen ska bli lämplig med hänsyn till
stigande vatten. Detaljplanen medger helårsboende, service (restaurang, café etc.), torg, småbåtshamn, återvinningscentral samt enklare
byggnader så som sjöbodar och förråd.
För att säkerställa den framtida byggnationen avseende stigande vatten, finns på plankartan bestämmelser om att lägsta nivå på färdigt
golv-nivå och öppningar i byggnader inom användning bostad, ska
vara + 3,175 meter över grundkartans nollplan (RH00), samt att alla
byggnadsdelar under samma nivå ska uppföras i fukttålig konstruktion. Exempel på material som kan utgöra fukttålig konstruktion är
exempelvis betong och mursten. För centrumbebyggelse anges att
lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i byggnader ska vara + 2,675
över grundkartans nollplan (RH00) och att alla byggnadsdelar under
nivån på + 2,676 ska uppföras i fukttålig konstruktion.
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Resterande bebyggelse inom planområdet föreslås bli mindre komplementbyggnader kopplade till bostäder, centrum eller hamnverksamhet, såsom förråd och sjöbodar. Sjöbodar har enligt tradition kunnat
översvämmas, bland annat för att lättare kunnat ta in båtarna för
vinterförvaring. Det anses därför inte lämpligt att reglerar färdigt
golv för dessa byggnader, då regleringen skulle kunna motverka
bebyggelsens syfte.

Principskiss över markhöjning och färdigt-golv-nivå. Bild: Tengbom arkitekter.

I och med att stora delar av marken inom planområdet redan idag är
belägen på en relativt låg nivå kommer det krävas att delar av marknivån höjs. För att minska den visuella påverkan av markhöjningen,
och pga av de geotekniska förutsättningarna, kommer marknivån att
stegvis höjas upp (se principskiss ovan). Utrymningsvägar från bostäderna vid ett framtida extremväder sker i nordvästlig riktning där
marken kommer vara belägen på en säker nivå.
Torgytan och bryggpromenaden kommer att vara belägen på en nivå
som i framtiden kommer att bli påverkad av stigande vatten och
extremväder. Ytan kommer att tillåtas att tillfälligt översvämmas.
Passage på säker nivå möjliggörs runt området längs Lindeviksvägen.

Skred, blocknedfall, erosion
FÖRUTSÄTTNINGAR
Enligt framtagen geoteknisk utredning bedöms risk för bergras och
blockutfall föreligga på två platser inom planområdet.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
För att säkerställa stabiliteten rekommenderas i första hand att
blocken rensas. I det fall byggnaderna bevaras eller blocken inte kan
rensas ned ska de istället förankras med bergbult. Eventuella bergarbeten som resulterar i ytterligare schaktväggar med över en meter i
höjd ska besiktigas av bergsakkunnig.

Förekomster av blottat berg (inklusive berg med tunt jordtäcke, < 0,5 m; röda markeringar) i planområdets norra del, samt läget för två partier med potentiellt instabila block i
nära anslutning till två mindre byggnader (blå markeringar). Bild: GEOS.

På plankartan finns en planbestämmelse om att startbesked inte får
ges inom kvartersmark med användning C och V1 förrän risken för
bergras och blocknedfall har avhjälpts.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet
på mark, vatten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område.
Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- och grundvatten, kemiska föroreningar
i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
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Vatten
FÖRUTSÄTTNINGAR
Planområdets omgivande kustvatten – Göteborgs norra skärgårds
kustvatten - omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten.
Den ekologiska statusen har bedömts som måttlig. Denna vattenförekomst är samklassad med Göteborgs norra skärgårds kustvatten och
Göteborgs södra skärgårds kustvatten som tillhör samma vattentyp.
Dataunderlaget är otillräckligt för att tillämpa befintliga bedömningsgrunder, men den sammanvägda statusen för dessa vattenförekomster bedöms vara måttlig.
Den kemiska statusen uppnår ej god. Halten av Kvicksilver (Hg) som
omfattas av den kemiska statusen har genom direkta mätningar i sjön
eller extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar
visat sig överskrida sin miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som
därmed ”Uppnår ej god status”. Vattenförekomsten uppnår inte heller
god status med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). Detta med anledning av ett nytt europeiskt gränsvärde för PBDE i fisk,
som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten.
PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Utbyggnaden kan i viss mån bidra till att försvåra möjligheterna att
uppnå miljökvalitetsnormerna i berörd ytvattenförekomst. Påverkan
bedöms dock inte så stor att någon kvalitetsfaktor försämras eller
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna äventyras.
Inför granskning kommer en dagvattenutredning utföras i syftet att
hitta en dagvattenlösning som minimerar dagvattenpåverkan på vattenförekomsten.

Luft
FÖRUTSÄTTNINGAR
Antalet stora lokala utsläppskällor som industrier och större vägar är
litet i Öckerö kommun och luftmiljön kan beskrivas som god. Bil- och
färjetrafiken utgör den största enskilda utsläppskällan i kommunen.
Många förvärvsarbetare pendlar ut från kommunen med bil vilket
bidrar till utsläppen.
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PLANFÖRSLAGETS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER
Planområdet ligger långt ifrån ett område där gränsvärden överskrids. Tillskottet av fordon kan komma innebära en viss ökning av
utsläpp, dock inte i den grad att MKN överskrids.

Miljömål
Riksdagen har antagit 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och
det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.
De nationella miljökvalitetsmål som berörs av aktuellt planförslag listas nedan. Bedömningen gäller främst lokalt i planområdet och dess
närmaste omgivning.
•

Giftfri miljö

Att förorenad mark till viss del saneras, innebär en positiv påverkan
på möjligheten att uppnå målet. I och med att föroreningarna i sedimenten föreslås lämnas kvar samtidigt som allmänheten i större
utsträckning tillgängliggörs för allmänheten, påverkas målet negativt
i det avseendet.
•

God bebyggd miljö

Planförslaget innebär att den gamla varvsmiljö värnas och goda förutsättningar ska ges för återvinning och cykelparkering. Detta påverkar målet i positiv riktning. De åtgärder som föreslås med hänsyn
till stigande havsnivå i form av höjdsättning, bedöms inte helt kunna
reducera risken på framtida byggnation. Detta eftersom framtida
scenarier är förknippade med stora osäkerheter.
Sanering och förorenad mark bidrar till att målet påverkas i en positiv
riktning. Å andra sidan kommer föroreningar i sediment att lämnas
kvar samtidigt som strandområdet i större utsträckning tillgängliggörs för allmänheten, vilket påverkar innebär att målet påverkas i
negativ riktning.
•

Hav i balans samt levande kust och skärgård

52 / 64

Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv | Öckerö kommun | Dnr SB 0141/16
Planbeskrivning | Samrådshandling 2021–03-24

Planförslaget innebär ökad båttrafik vilket medför ökad spridning
av befintliga sedimentföroreningar. Planförslaget innebär även viss
påverkan på bottnarna, såsom skuggning, vilket bedöms som negativt
för ålgräsbeståndet.
•

Ett rikt växt- och djurliv

Planförslaget innebär att träd avverkas, samt att de marina värdena
påverkas negativt, vilket sammantaget medför att målet påverkas
negativt.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Enligt Plan- och bygglagen 5 kap och Miljöbalken 6 kap ska en undersökning utgöra underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas
medföra betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en strategisk
miljöbedömning göras, bl.a. genom att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i enlighet med PBL och MB upprättas.
Öckerö kommun gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och
Miljöbalken 6 kap. En strategisk miljöbedömning med tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL, 4 kap 34 § ska därför upprättas.
Undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen 2018–10–
11. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning.
STÄLLNINGSTAGANDE GÄLLANDE BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Kommunens plan-, bygg- och miljöenhet och länsstyrelsen har genom
avgränsningssamråd (2019-01-31) beslutat att avgränsa miljökonsekvensbeskrivningen till att omfatta följande områden:
•

Riksintresse 4 kap Högexploaterad kust

•

Naturmiljö, artskydd och strandskydd

•

Förorenat område
Sedimentföroreningar och påverkan från markföroreningar
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•

Geoteknik

•

Marinbiologi

•

MKN vatten

•

Risk för översvämning

Miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del i planhandlingarna. De konsekvenser som blir följden av ett genomförande av planförslaget beskrivs i både planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ger en mer utförlig
beskrivning av konsekvenserna och bör därför läsas tillsammans med
planbeskrivningen.
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Genomförandebeskrivning
I detta kapitel går det att läsa om de frågor som är av vikt för genomförandet av detaljplanen. Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen.
Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga
kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att
bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att
synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter
planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Inom planområdet föreslås allmän plats i form av natur, gång, gata
och torg. Huvudmannaskapet är i detaljplanen kommunalt.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
Merparten av marken inom planområdet ägs av Öckerö kommun.
Delar av marken inom planområdet är i privat ägo. Markägoförhållanden framkommer av till planen hörande fastighetsförteckning daterad
2021-02-15.
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Inlösen av mark
Ingen mark behöver lösas in till följd av detaljplanens genomförande.

Fastighetsbildning
Inga fastighetsindelningsbestämmelser finns i detaljplanen. Genom
avstyckning och fastighetsreglering skapas fastigheter för kvartersmark.

Servitut
Inom planområdet finns ett känt servitut. Till förmån för Källö 1:161
belastande Källö 1:98. Servitutet har innebörden utfartsservitut.
Planförslaget innebär att servitutet blir onyttigt och därför måste
upphävas.
Inga nya servitut föreslås genom planförslaget. Under ev. gemensamhetsanläggningar kommer det att bildas anläggningsservitut.

Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet kommer troligtvis en eller flera gemensamhetsanläggningar att inrättas. Omfattningen kommer att utredas efter
ansökan om lantmäteriförrättning.
Följande gemensamhetsanläggningar kan vara aktuella att inrätta:
•

Gemensamhetsanläggning för gata inom kvartersmark, parkering
samt avfallshantering.

•

Gemensamhetsanläggning för småbåtshamn kan bildas inom W1.

Gemensamhetsanläggningarna kommer att förvaltas av delägarna,
eller av en eller flera samfällighetsföreningar. I anläggningsförrättningen beslutas enligt anläggningslagen om deltagande fastigheter
och andelstal för gemensamhetsanläggningarnas utförande och drift.

Ledningsrätt
Inom planområdets västra del finns befintliga VA- och dagvattenledningar. Plankartan har försetts med ett markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar för området. Kommunens VA-enhet har
sökt ledningsrätt för befintliga ledningsdragningar.
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Ekonomiska frågor
Planekonomi
Detaljplanen bekostas av exploatören och kostnaderna är reglerade i
ett plankostnadsavtal mellan kommun och exploatör. Ingen planavgift
kommer att utgå vid bygglov. Exploatören ska stå för alla kostnader
som projektet direkt medför.

Finansiering och följdinvesteringar
Exploatör bekostar utbyggnaden av området. Detsamma gäller utbyggnadskostnader för gata och allmän platsmark enligt avsnittet
”gatukostnader och övriga avgifter” nedan.
Alla schaktningsarbeten för områdets el- och fiberförsörjning inom
planområdet, samt all förändring av transformatorer och omläggning
av ledningar bekostas av exploatören i enlighet med till planen tillhörande exploateringsavtal.

Driftkostnader
Kommunen avser att ingå en avsiktsförklaring med hamnföreningen
på Källö-Knippla beträffande skötsel och drift av allmän plats.
Drift och underhåll av kvartersmark sköts lämpligen av en eller flera
samfällighetsföreningar. Exploatör avser avyttra område betecknat V1
och C till Källö-Knipplas hamnförening. Dessa områden kommer då
att driftas och underhållas av hamnföreningen.

Gatukostnader och övriga avgifter
Gatukostnader och övriga avgifter regleras i exploateringsavtal. Avtalets huvudsakliga innehåll redovisas under avsnittet ”avtal” nedan.

57 / 64

Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv | Öckerö kommun | Dnr SB 0141/16
Planbeskrivning | Samrådshandling 2021–03-24

Avtal
Exploateringsavtal
Öckerö kommun avser att ingå exploateringsavtal med exploatören.
Exploateringsavtal kopplade till planens genomförande antas samtidigt eller före detaljplanen i kommunfullmäktige. Det huvudsakliga
syftet med exploateringsavtalet är att reglera rättigheter och skyldigheter mellan Öckerö kommun och exploatör. Syftet är även att klargöra vilken aktör som gör vad och när, samt klargöra fördelning av
kostnader. Grundinställningen i projektet är att exploatören står för
de kostnader som projektet medför.
De punkter som behandlas i exploateringsavtalet rör bland annat:
•

Omlokalisering av befintlig återvinningscentral

•

Utbyggnad av vatten och avlopp.

•

Utbyggnad av allmän plats.

•

Anläggande av hamnanläggningen.

•

Sanering av förorenade massor.

•

Utformning av hamnanläggningen

•

Omlokalisering av landningsplats för ambulanshelikopter

•

Hyresrätter inom planområdet.

•

Genomförandetid och arbetsordning

Konsekvensen av att parterna tecknar ett exploateringsavtal är bl.a.
ett klargörande av respektive parts åtaganden avseende utförande,
drift och underhåll.

Markanvisningsavtal
Markanvisningsavtal finns mellan Öckerö kommun och exploatör. Exploatör har genom markanvisningsavtalet ensamrätt att förhandla om
att förvärva marken inom planområdet.
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Övrigt
Planeringsunderlag och källor
•

Fredriksen, C. & Bornmalm, L. (2008). Knippla Skeppsvarv, Källö-Knippla: Fiskebåtsvarvet med eget skeppsmäkleri. Bornholm,
L. Bång, K. Fredriksen, C. Ohlsson, C. S. (red.). Fiskebåtarna &
varven: skeppsbyggarna. Göteborg: Breakwater publishing. ss.
160-186.

•

Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden - Länsstyrelsen 2011

•

Gammaspektrometermätning och preliminär radonriskbedömning inom delar av Öckerö kommun - MRM Konsult AB 1993-1006.

Medverkande tjänstepersoner
Rikard Sporre		
Planarkitekt, Öckerö kommun
Andréas Beutler
Plan- bygg- och miljöchef, Öckerö kommun
Per Karlbäck
Mark- och exploateringsingenjör, Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsverksamheten 2021–03-24
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Bilagor
Bilaga 1: Förklaring av planbestämmelserna
Användning av mark och vatten
ALLMÄN PLATS
TORG1
GATA
NATUR

Torg.
Gata.
Naturområde

KVARTERSMARK
B

Bostäder.

C

Centrum.

C1
E1
E2
V1

Centrumändamål tillåts i bottenplan.
Avfallsanläggning
Transformatorstation
Småbåtshamn

VATTENOMRÅDE
W1

W2
W3

Småtbåtshamn och bryggor. Endast flytande
bryggor.
Öppet vatten
Vattenområde som får överbyggas av brygga/kaj.
Brygga/kaj ska utformas så att solljus når vattenytan.
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Egenskapsbestämmelser för allmän plats
gång1
parkering1

Parkeringsplats får ej anordnas.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
e1

e2

Största byggnadsarea är 90 m² per huvudbyggnad. Största byggnadsarea 300
m2,
Största byggnadsarea är 320 m²
Marken får inte förses med byggnad.
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa att siktlinjer bevaras, samt att
reglera avstånd mellan byggnader och
allmän plats.
Högsta nockhöjd i meter över angivet
nollplan. Syftet med bestämmelsen är att
reglera höjden på bebyggelsen.

+ 0.0

Högsta totalhöjd är 4
meter över marknivån
för komplementbyggnader

p1

En generell bestämmelse som gäller
inom hela planområdet.

Byggnad ska placeras med gavelfasad
huvudsakligen i sydöstlig respektive
nordvästlig riktning. Syftet med bestämmelsen är att minimera den visuella
påverkan av byggnationen från vattnet.
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b1

Lägsta nivå på färdigt golv och öppningar i byggnader ska vara + 2,675
över grundkartans nollplan (RH00).
Alla byggnadsdelar under nivån +
2,675 ska utföras i fukttålig konstruktion.,
Syftet med bestämmelsen är att byggnaderna ska skyddas mot stigande
havsnivåer och översvämning.

b2

Grundläggning endast på pålar till
fast berg,
Syftet med bestämmelsen är att byggnaderna ska skyddas mot stigande
havsnivåer och översvämning.

b2

Grundläggning endast på pålar till
fast berg.
Syftet med bestämmelsen är att
säkerställa att byggnaderna inom området uppförs geotekniskt säkert.

m1

Plank ska uppföras till en höjd av
minst + 5 meter över marknivån
Syftet med bestämmelsen är att
avskärma bostadsbyggnationen från
återvinningscentralen.

Takkupor eller frontespis
får utgöra maximalt 25 % av
takfallet på huvudbyggnad

Generell bestämmelse som gäller för
hela planområdet. Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa en viss
typ av utformning inom området.
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Fasadmaterial ska utgöras
av trä

Generell bestämmelse som gäller för
hela planområdet. Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa en viss
typ av utformning inom området.

Takbeklädnad ska vara matt

Generell bestämmelse som gäller för
hela planområdet. Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa en viss
typ av utformning inom området.

Tak ska utformas som
sadeltak med fall ut mot
fasad. Taklutning ska vara
minst 27 grader och max
45 grader. Takkupor och
komplementbyggnader, ej
sjöbodar, får utföras med
annan takform än sadeltak
och med mindre takvinkel
än 27

Generell bestämmelse som gäller för
hela planområdet. Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa en viss
typ av utformning inom området.

Maximal gavelbredd är 10
meter

En generell bestämmelse som gäller
för hela området. Syftet med planbestämmelsen är att säkerställa en viss
typ av utformning inom området.

Lägsta nivå på färdigt golv
och öppningar i byggnader
inom användning bostäder ska vara + 3,175 meter
över grundkartans nollplan
(RH00). Alla byggnadsdelar under nivån + 3,175
över grundkartans nollplan
(RH00) ska utföras i fukttålig konstruktion.

Generell bestämmelse som gäller för
hela planområdet.

Källare får inte finnas

Generell bestämmelse som gäller för
hela planområdet.

63 / 64

Detaljplan för bostäder m.m. vid Knippla varv | Öckerö kommun | Dnr SB 0141/16
Planbeskrivning | Samrådshandling 2021–03-24

Administrativa bestämmelser
a1
u1

g1

Strandskyddet är upphävt.
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Markreservat för gemensamhetsanläggning.

Genomförandetiden
är 5 år från det datum
detaljplanen vinner
laga kraft

En administrativ bestämmelse som gäller
för hela planområdet.

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

En administrativ bestämmelse som anger
att startbesked för byggnation inte får ges
förrän förorenade massor sanerats till en
acceptabel nivå.

Startbesked får inte
ges för användning C
och V1 förrän avhjälpande åtgärder
avseende rasrisk och
blocknedfall har kommit till stånd

En administrativ bestämmelse som anger
att startbesked inte får ges inom användning C och V1 innan risken för rasrisk och
blocknedfall åtgärdats.
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