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1. Bakgrund och syfte 

Öckerö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för bostäder vid Hjälvik. 

Kompletteringen av bebyggelsen med både bostäder och verksamheter kommer 

att leda till ökade trafikflöden till/från/inom Öckerö kommun, från boende, 

besökande eventuella anställda samt varuleveranser.  

 

Syftet med denna trafikutredning är att belysa de trafikala effekterna av 

detaljplanen och föra ett resonemang kring hur trafikalstringen kan minimeras 

genom att minska resbehoven och vilka åtgärder som kan vidtas för att främja ett 

mer hållbart resande. Utredningen ska också översiktligt belysa hur planen 

påverkar trafiksituationen på väg 155.  

2. Förutsättningar   

Utredningsområdet är beläget vid Hjälvik, på den västra sidan av Öckerö, längs 

med Norgårdsvägen (väg 1129). Planen kommer att medge byggnation av 

lägenheter söder om Norgårdsvägen.  

 

 

Figur 1: Utredningsområdet (röd markering).  

Bildkälla: © OpenStreetMaps bidragsgivare 

 

Exploatören Bo Aktivt är inriktade på att bygga ca 30 lägenheter för seniorer, 

enligt ett koncept där boendet inkluderar tillgänglighet till viss service i 

bostadshuset, till exempel hemleverans av matvaror. Därtill finns tankar om att 

erbjuda golfbil för kortare resor inom kommunen. Kostnaden för användningen 

fordonen skulle kunna inkluderas i boendeavgiften. Utöver golfbilen erbjuds också 

en cykelpool med eldrivna cyklar och lastcyklar.  
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2.1 Service 
Planområdet ligger i ett naturskönt läge, i direkt närhet till rekreationsmöjligheter. 

I övrigt finns det inget serviceutbud i anslutning till planområdet. Avståndet till 

närmaste mindre matbutik (ICA Nära) är cirka 1,4 km och närmaste större 

matbutik (ICA Supermarket) ligger cirka 3,5 km från planområdet. Avståndet till 

dagens centrumbebyggelse, där apoteket, bankomat, kommunhuset, bibliotek, 

Systembolaget och en restaurang ligger, är knappt 1,8 km.  

 

 
Figur 2: Serviceutbud. 
Bildkälla: © OpenStreetMaps bidragsgivare 

 

I Hönö Klåva (som är beläget drygt 5 km söder om planområdet) återfinns 

merparten av kommunens resterande serviceutbud i dagsläget, exempelvis hotell, 

ICA Nära Alexius Livs 

ICA Supermarket Hönö 
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Kommunhus, bibliotek 
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restauranger, XL-byggvaruhus och ytterligare en mataffär. Framöver kommer 

dock serviceutbudet att förbättras på Öckerö. Kommunen arbetar med en 

detaljplan för Öckerö centrum där en ny centrumbildning med 350 bostäder 

(merparten i flerbostadshus) och verksamheter ska anläggas i direkt anslutning till 

hamnen. Verksamheterna ska utgöras av kontor, handel och hotell, där 1500 av 

totalt 7500 m2 planeras för en större livsmedelsbutik. 

2.2 Kollektiv- och biltrafik 
Centrala Öckerö trafikeras idag av en busslinje (290) som angör ett tiotal 

hållplatser längs Hällsviksvägen, Norgårdsvägen, Kärrsviksvägen, Breviksvägen, 

Ekelundsvägen och Hönövägen. Hållplatserna som är belägna närmast 

utredningsområdet heter Kärrsviksvägen och Olvonvägen och ligger drygt 600 

respektive 1000 m från området.  

 

3: Kollektivtrafik, linjesträckning och hållplatser för ordinarie kollektivtrafik och 
flexlinjen. 

Källa: Västtrafik, Öckerö kommun och © OpenStreetMaps bidragsgivare. 
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Linje 290 trafikerar sträckan Burö-Göteborg och omvänt, med en avgång var 

tjugonde minut i högtrafik och halvtimmestrafik övrig tid. Linjen följer 

pendlingsströmmen varför hållplatserna Norgård-Ekelundsvägen och 

mellanliggande hållplatser inte trafikeras alls mellan klockan 14-20 i riktning mot 

Göteborg, samt endast med enstaka oregelbundna turer i riktning mot Burö på 

förmiddagen.  

 

All fordonstrafik som ska till/från Öckerö kommun reser via Lilla Varholmen och 

väg 155. År 2014 kom cirka 8 100 fordon med färjorna från Öckerö kommun till 

Lilla Varholmen, varav 1000 via Björköleden och 7100 via Hönöleden. I högtrafik 

kör 70 % i den ena riktningen och 30 % i den andra. I maxtimmen åker cirka 500 

fordon per timme på Hönöleden i den mest belastade riktningen. Detta motsvarar 

0,045 bilresor i timmen per invånare (i högtrafik), i den mest belastade 

riktningen. Högst belastning på väg 155 uppstår på eftermiddagen, i riktning mot 

Lilla Varholmen. 

2.3 Kommunala mål – Öckerö kommuns trafikstrategi 
Öckerö kommun antog år 2015 en trafikstrategi där man gör en genomlysning av 

trafiksituationen och sätter tydliga mål för trafikutvecklingen inom kommunen.  

 

Strategin sätter tre mål för utvecklingen till år 2025, med ett antal tillhörande 

satsningar:  

 

Mål 1: Levande skärgårdskommun – 

hela kommunen ska leva 

• Utveckla kollektivtrafiken på 

land och till sjöss så att den blir 

ett attraktivt alternativ till 

bilen. Det ska gå att åka 

kollektivt mellan Hönö Klåva 

centrum och Öckerö centrum 

utan väntetid på Pinan. 

 

• Planera framtida bebyggelse i 

kollektivtrafiknära lägen – 90 

% av bebyggelsen anläggs 

högst 300 meter från 

hållplatsläge/färjeläge. 

 

 

 

 

Mål 2: Människan i centrum 

• Öka andelen gående och 

cyklande till 33 % (22 % RVU 
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2011). 

 

• Öka andelen kollektivtrafik av de motoriserade personresorna till  

o Totalt 25 % (11 % RVU 2011) 

o Pendling 40 % (30 % RVU 2011) 

 

• Minska antalet olyckor till 15 per år (30 olyckor per år i snitt 2004 – 

2014). 

 

• Öka andelen medborgare som tycker att trafiksäkerheten är god eller 

mycket god till 70 % (23 % Kritik på teknik 2013). 

 

Mål 3: Utveckla centra 

• Utveckla hamnarna till mötesplatser genom att skapa noder med väl 

utbyggd infrastruktur för samtliga trafikslag. 

 

• Öka andelen som bor och arbetar i kommunen till 45 % (40 % 2012). 

 

I trafikstrategin anges också att ett övergripande trafikprogram ska utvecklas, i 

vilket det bland annat ska finnas en gång- och cykelplan, en hastighetsplan, en 

trafiksäkerhetsplan, en parkeringsplan, en kollektivtrafikplan och en mobility 

managementplan. I skrivande stund är ingen plan helt färdigställd och antagen. 

Arbete pågår dock med att ta fram en trafiksäkerhetsplan samt en parkeringsplan. 

  

lenbom0113
Kommentar till text
Arbete pågår med en mobilitetsplan 
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3. Trafikalstring: resultat bostäder 

I utredningen har trafikalstringar för två bostadsscenarier genomförts, med hjälp 

av Trafikverkets alstringsverktyg. Alstringen beräknas utifrån schabloner för hur 

mycket olika typer av bostäder genererar i olika miljöer. Planområdet är beläget i 

utkanten av tätortsbebyggelsen på Öckerö och kommunen är en liten 

skärgårdskommun med en i huvudsak lantlig karaktär, med inslag av mindre 

tätortsbebyggelse. Med anledning av de lokaliseringsalternativ som är valbara i 

alstringsverktyget, har två alstringar genomförts för lägenhetsboendet; en med 

lokaliseringen i mindre tätort i kommunen och en på landsbygden. Alstringen har 

beräknats för 30 lägenheter, med totalt 54 boende. Övriga ingångsvärden för 

beräkningen, exempelvis gällande tillgängligheten till kollektivtrafik, service och 

standard på gång- och cykelnätet, är desamma. En redogörelse för samtliga 

ingångsvärden återfinns i bilaga 1. 

 

Verktygets beräkningar utgår ifrån att fördelningen av resor från bostäder 

resulterar i 35 % arbetsresor, 23 % inköp/serviceresor och 42 % fritidsresor, samt 

att persontätheten i varje fordon är följande: 

• 1,2 personer per bil för arbetsresor 

• 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor 

• 1,5 personer per bil för fritidsresor 

 

I tätortsscenariot för boende alstras totalt 153 resor/dygn. I landsbygdsscenariot 

för boende alstras totalt 154 resor/dygn. Färdmedelsfördelningen för resorna 

framgår av figur 4 nedan.  

Lokaliseringsalternativet landsbygd ger framför allt ett högre antal bilresor och 

lägre antal resor med kollektivtrafik och till fots, än i tätortsscenariot. 

 

 

Figur 4: Trafikalstring för 58 lägenheter med totalt 104 boende, i respektive 
lokalisering. 
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I tätortsscenariot alstras 80 bilresor/dygn, vilket motsvarar en uppskattad 

årsdygnstrafik1 (ÅDT) om 59 bilar, då verktyget beräknar att det i genomsnitt 

reser 1,36 personer/bil. I landsbygdsalternativet alstras totalt 100 bilresor/dygn, 

vilket ger en uppskattad ÅDT om 74 bilar.  

3.1 Påverkan på väg 155  
I normalfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordonsflödet reser i 

maxtimmen. Mot bakgrund av att riktningsfördelningen i maxtimmen på väg 155 

är 70/30, beräknas landsbygdsalternativets uppskattade ÅDT om 74 bilar och 

tätortsalternativets 59 bilar, totalt ge följande tillskott till trafikflödet på väg 155:  

 

Tillskott av fordon i maxtimmen 

på väg 155 
I mindre tätort På landsbygden 

Totalt (10 % av det totala 

antalet bilar) 
+ Cirka 6 fordon + Cirka 8 fordon 

varav 70 % i den mest  

belastade riktningen 
+ Cirka 4 fordon + Cirka 6 fordon 

 

Om man istället utgår från att 0,045 bilresor i timmen per invånare (i högtrafik) 

sker i den mest belastade riktningen2, ger bostädernas 54 boende följande tillskott 

till trafikflödet i maxtimmen i den mest belastade riktningen på väg 155: 

 

Tillskott av fordon i maxtimmen 

på väg 155 
I mindre tätort På landsbygden 

I den mest belastade riktningen 

(0,045*54) 
+ Cirka 3 fordon + Cirka 3 fordon 

3.2 Parametrar som bidrar till lägre påverkan från seniorboendet 
Resultatet av trafikalstringarna ovan gäller generellt för bostäder. Bostäderna som 

planeras vid Hjälvik utgörs dock av seniorbostäder, vilket innebär att ovanstående 

påverkan på väg 155 behöver justeras ned av olika anledningar. 

 

Alstringsverktyget utgår ifrån att 35 % av resorna som företas från bostäder 

utgörs av arbetsresor. Dessa utgår helt i fallet för seniorboendet, vilket bidrar till 

att tillskottet till trafikflödet på väg 155 blir betydligt lägre. Utan 35 % arbetsresor 

skulle cirka 52 bilresor genereras i tätortsalternativet och cirka 65 bilresor i 

landsbygdsalternativet. Detta skulle motsvara cirka 38 respektive 48 fordon/dygn. 

De flesta resorna som kommer att genomföras av de boende bedöms vara lokala 

och det regionala resandet bedöms bli lågt, cirka 10 %, vilket resulterar i 4 

respektive 5 fordon/dygn på väg 155. Då det är svårare att undvika 

rusningstrafiken under återresan från en regional resa kan cirka 25 % av de 

regionala resorna antas ske i maxtimmen (i den mest belastade riktningen). Detta 

resulterar i en belastning på väg 155 om ytterligare 1 fordon. 

 
1 det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som fordon per dygn, axelpar per dygn 
eller gående och cyklister per dygn. 
2 Se kapitel 2.2. 
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Därtill är seniorer inte lika bundna av att resa under dygnets mest belastade 

timmar på samma sätt som den yrkesarbetande delen av befolkningen. Detta gör 

att de fritids- och inköp/serviceresor som sker sannolikt kommer att förläggas 

under lågtrafik i möjligaste mån, då det ger en möjlighet att undvika köerna till 

färjan. 

 

Boendekonceptet för Bo Aktivt bedöms bidra till att sänka resbehovet både inom 

kommunen och till/från Göteborg. Bland annat genom tillgången till service i huset 

(leverans av matkasse) och ett lägre resbehov generellt.  

 

Vidare kommer tillgången till golfbil att bidra till ett lägre resande med bil 

generellt sett, då boende kommer använda golfbilen istället för bil. Golfbilen har 

goda förutsättningar för att bli en attraktiv aspekt av boendekonceptet, då de ger 

fördelarna av att ha tillgång till ett fordon samtidigt som användarna undviker 

nackdelarna med privat bilägande. Två viktiga parametrar för att golfbilen ska bli 

framgångsrik är att avgiftsbelägga parkeringen med en kännbar avgift och sänka 

parkeringstalet för bostäderna. Vidare möjliggör boendekonceptet för samåkning 

då det uppmuntrar till social samvaro mellan de boende. 

 

I dagsläget har Öckerö kommun 1,2 som parkeringsnorm, men i arbetet med 

detaljplanen för nya Öckerö centrum används 0,7 som p-tal för bostäderna vid 

Skärhamnsås. Eftersom seniorer reser mindre än människor i arbetsför ålder 

bedöms 0,7 också vara ett rimligt p-tal för seniorbostäderna vid Hjälvik. Detta 

skulle innebära att boendet behöver innehålla 21 p-platser (varav en är avsedd för 

golfbilen och fem för besöksparkering). Antalet besöksparkeringar kan hållas lågt 

då det finns en stor besöksparkering vid idrottsplatsen i nära anslutning till 

boendet.  

 

Sammantaget bidrar detta på följande sätt till antalet bilresor på väg 155: 

• Med frånvaron av arbetsresor bedöms tillskottet till trafikflödet på väg 155 

kunna sänkas till 1 fordon/dygn i maxtimmen, i den mest belastade 

riktningen.  

• Tillgången till service avlastar väg 155 ytterligare då behovet av att resa 

in till Göteborg för serviceärenden minskar.  

• Tillgången till golfbil, lägre p-tal och uppmuntran till social samvaro 

bedöms leda till ökad samåkning och att de boende planerar sitt resande i 

större utsträckning, vilket ger ett lägre tillskott till trafikflödet på väg 155. 

4. Slutsats 

Anläggandet av seniorboendet skulle generellt sett generera lite trafik på väg 155, 

varav inget eller endast ett ringa tillskott i högtrafik. De boende skulle sannolikt 

också göra mestadels lokala resor, främst med den samägda golfbilen och i de fall 

de reser med bil, samordna sina resor, både med andra boende samt för flera 

ärenden. Golfbilen är således en viktig mobilitetsåtgärd att inkludera i 
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tjänsteutbudet för seniorboendet. För att boendekonceptet ska bli framgångsrikt 

är det viktigt att sänka parkeringstalet för bostäderna från 1,2 till 0,7 (eller lägre), 

samt att avgiftsbelägga parkeringen med en kännbar avgift. Det lägre 

parkeringstalet motiveras också med att seniorer inte reser lika ofta som 

människor i arbetsför ålder. 
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ÖCKERÖ 2-200 OCH 2-198, ÖCKERÖ 
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2016-09-20 Naturvärdesinventering 

	  
Naturcentrum AB har, på uppdrag av Ramböll Sverige AB, genomfört inventeringar av 
naturvärden och skyddsvärda arter i planområdena 2-200 och 2-198, Öckerö kom-
mun. Inventeringen genomfördes 2016-07-08 och resulterade i avgränsning av två 
naturvärdesobjekt tillhörande naturvärdesklass 3, vilka presenteras i rapporten jämte 
befintligt underlagsmaterial rörande planområdena.  
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1 Uppdrag och metoder  
På uppdrag av Ramböll Sverige AB har Naturcentrum AB genomfört en inventering av naturvär-
den inför upprättande av detaljplan för planområdena 2-200 och 2-198, Öckerö kommun. Planom-
rådet framgår av karta 1 och är beläget på västsidan Öckerö, söder om badplatsen Hjälvik. 

I ett första skede har uppgifter om hotade arter, skyddsvärda områden mm sökts fram från Natur-
vårdsverkets samt Skogsstyrelsens karttjänster och från ArtPortalen.  

Inventering genomfördes vid ett fältbesök i området den 8 juni 2016. Naturvärdesbedömning har 
skett enligt bilaga 1. 

2 Sammanfattning av inventeringsresultatet 
Det inventerade området är beläget på västra Öckerö, direkt söder om badplatsen i Hjälvik. Områ-
det domineras av ljungrika hällmarker med öppna, lavklädda hällar, torrängar och mindre buskage. I 
norr finns en mindre träddunge av igenväxningskaraktär. Utmed områdets västra kant finns öppna 
gräspartier med torrängar och ett mindre parti med frisk-fuktig mark.  

Det inventerade området ligger inte inom skyddsvärt område så som strandskydd, riksintresse för 
naturvård m fl och inga naturvärdesarter finns noterade i befintligt underlagsmaterial. Vid invente-
ringen noterades inga rödlistade arter men naturvårdsarten murgröna. 

Totalt avgränsas två objekt med naturvärden (bild 1), båda bedöms tillhöra klass 3 (naturvärde).  

3 Naturvärdesinventering 

 

Bild 1. Objekt med naturvärden inom det inventerade området. 
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Naturvärdesobjekt: 1 
Naturtyp: Hällmark 
Skyddsvärda arter och strukturer: Hällmarkerna placeras i naturvärdesklass tre eftersom de utgör 
en speciell, delvis kulturskapad hedmiljö. Naturtypen är emellertid mycket vanlig i Bohusläns kust-
trakter. En naturvårdsart noterad; murgröna. 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – naturvärden 

 
Beskrivning: Hällmarksmosaik med öppna berghällar och partier med växtlighet dominerad av 
ljung och olika gräsarter samt buskvegetation. Berghällarna är klädda med olika blad- och skorpla-
var. I området förekommer för naturtypen typiska kärlväxter som kärleksört, stensöta, kråkbär, liten 
blåklocka, fårsvingel, flockfibbla och rotfibbla. I mindre fuktsvackor växer bl a ängsull, knapptåg 
och diverse starrarter. I områdets sydvästra del noterades blodnäva. Noterbart är att sandstarr före-
kommer rikligt i princip hela området. Busk- och trädskiktet är varierat med arter som en, rönn, 
brakved, nypon, slån, hagtorn, björk, oxel, asp, tall och olika videarter. I områdets nordvästra del 
förekommer rikligt med körsbär. Murgröna, som är fridlyst i Västra Götalands län, klättrar uppför 
berget i nordöst. Området nyttjas av fasan, enligt muntlig uppgift från boende. Den förhållandevis 
blomrika miljön gynnar insekter som t ex fjärilar. Vid fältbesöket noterades kamgräsfjäril, hedblå-
vinge och slåttergräsfjäril. 

 

Bild 2. Det inventerade området sett från väster. I förgrunden ses partier med torrängar, bortom dessa 
tar ljungrika hällmarker vid.  
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Bild 3. I hällmarksmosaiken förekommer blomrika partier, vilket gynnar bl a fjärilar som hedblåvinge. 
Förekomsten av blodnävan i områdets sydvästra del indikerar mark med kalkinnehåll. 
    
 
Naturvärdesobjekt: 2 
Naturtyp: Torrängar 
Skyddsvärda arter och strukturer: Kalkgynnad flora 
Naturvärdesbedömning: Naturvärdesklass 3 – naturvärden 

 
Beskrivning: Torräng med delvis kalkgynnad flora. Noterade kärlväxter är gulkämpar, getväppling, 
gulmåra, harklöver, vitknavel, käringtand, rödklint, skogslök, backnejlika, småborre, rockentrav, 
bockrot, renfana. Hedblåvinge och mindre tåtelsmygare noterades vid fältbesöket. 
 

Bild 4. Torrängar i områdets västra del.  
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Bild 5. Getväppling, backnejlika och småborre trivs på öppen, gärna kalkrik mark. 	  

4 Artskyddsförordningen och dess arter 
Arter som är upptagna i artskyddsförordningen är i många fall upptagna i EU:s art- och habitatdi-
rektiv (rådets direktiv 92/43/EEG). Detta direktiv är till för att säkra den biologiska mångfalden 
genom bevarandet av livsmiljöer och arter inom EU. Målet är att alla livsmiljöer och arter ska ha en 
positiv bevarandestatus. Art- och habitatdirektivet består av två huvuddelar: det ekologiska nätver-
ket Natura 2000 och artskydd. Natura 2000 behandlar speciellt utsatta arter och deras livsmiljöer 
och dessa livsmiljöer och arter finns upptagna i bilagorna I respektive II i direktivet. De är sedan 
implementerade i svensk lagstiftning via förordningen om områdesskydd (bilaga 3) i miljöbalken 
och upptagna i artskyddsförordningen (bilaga 1, angivna med B). 

Den vid inventeringen noterade arten murgröna är fridlyst i Västra Götalands län enligt artskydds-
förordningen 8 §, vilket innebär att det är förbjudet att, avsiktligt eller oavsiktligt, plocka, gräva upp 
eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, samt att ta bort eller skada frön eller 
andra delar. Med att skada arten avses även åtgärder som på ett indirekt sätt skadar arten genom att 
exempelvis de hydrologiska förhållandena på artens växtplats förändras. Förbudet gäller även vid 
exploatering. 
 

5 Referenser 
ArtPortalen (www.artportalen.se)  
Artskyddsförordning (2007:845) Svensk författningssamling 2007:845 
Gärdenfors, U. (red.) 2010: Rödlistade arter i Sverige 2010. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 
Naturvårdsverket 2009: Handbok i artskyddsförordningen. Del 1 – Fridlysning och dispenser. Naturresurs-

avdelningen. 
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/Skogsstyrelsen: 
http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor 
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Bilaga 1. Naturvärdesinventering 

Naturvärdesinventering	  	  
Syfte	  
Naturvärdesinventering är en väl beprövad metod för inventering och värdering av skyddsvärda 
naturmiljöer. Syftet är att med en rimlig arbetsinsats kartera områden med naturvärden inom ett 
aktuellt område. Resultatet kan t ex användas som underlag för kommunal och regional planering, 
tillståndsärenden mm. Naturvärdesinventering kan göras översiktlig över större områden, t ex en 
hel kommun eller mer fördjupat och noggrant inom mindre och begränsade områden. Metoden är 
utarbetad efter samma principer och riktlinjer som gäller för Naturvårdsverkets, länsstyrelsens och 
Skogsstyrelsens inventeringar t ex ängs- och hagmarksinventering och nyckelbiotopsinventering 
och är anpassad så att resultat från dessa inventeringar kan vägas in. 

Förarbete	  
Tillgängligt underlagsmaterial från länsstyrelse, skogsstyrelse och kommun sammanställs och analy-
seras. Uppgifter om hotade eller i övrigt skyddsvärda arter inhämtas från Artdatabanken och Art-
portalen.  

Inventering	  
Biotoper som under förarbetet misstänks kunna hysa naturvärden besöks i fält. Inventeringen inne-
bär i huvudsak identifiering, avgränsning och beskrivning av skyddsvärda biotoper. Dessa biotoper 
värderas enligt en 3-gradig skala (se Naturvärdesbedömning). Avgränsning av varje område görs 
med utgångspunkt från ekologiskt funktionella gränser. 

Vid inventeringen eftersöks särskilt naturvärdesintressanta arter som signalarter och rödlistade arter 
samt allmänna biotopstrukturer som kan ligga till grund för bedömning och värdering av varje bio-
top. Biotopinventeringen innefattar inte någon fullständig inventering av arter. Enskilda rödlistade 
arter eller signalarter kan förbises. För bästa resultat rekommenderas att inventering utförs under 
vegetationssäsong april–oktober. Inventering kan i de flesta fall även utföras andra tider men be-
dömningarna blir mer osäkra.  

I de fall sjöar och vattendrag omfattas görs bedömningar endast med utgångspunkt från vad som 
kan uppfattas från land. Undersökningar under vattenytan ingår ej såvida inte särskild överens-
kommelse träffats kring detta.  

Signalarter	  och	  rödlistade	  arter	  
Med signalarter menas arter som indikerar högre naturvärden. Där signalarter påträffas är sannolik-
heten stor att andra skyddsvärda eller rödlistade arter också förekommer. Med rödlistade arter avses 
sådana som enligt specifika kriterier bedöms löpa risk att försvinna från Sverige. Sveriges officiella 
lista över rödlistade arter har fastställts av Naturvårdsverket. De rödlistade arterna indelas i olika 
kategorier utifrån utdöenderisk. 
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Hotkategorier: RE – Försvunnen (Regionally Extinct) 
 CR – Akut hotad (Critically Endangered) 
 EN – Starkt hotad (Endangered) 
 VU – Sårbar (Vulnerable) 
 NT – Missgynnad (Near Threatened) 
 DD – Kunskapsbrist (Data Deficient) 

Kategorin DD innehåller arter som misstänks vara hotade eller missgynnade men där utdöenderis-
ken inte gått att bedöma. Dessutom finns, utanför listan, kategorierna LC – Livskraftig (Least Con-
cern) för arter som inte kan placeras i någon av ovanstående kategorier samt NE – Ej bedömd (Not 
Evaluated). 

Resultat	  
Biotopkarteringen presenteras med kartor där områden med naturvärden redovisas. I text ges kort 
beskrivning till varje område. Beskrivning innehåller en textsammanfattning av varje områdes värde, 
känd förekomst av rödlistade eller andra särskilt intressanta arter samt områdets naturvärde enligt 
en 3-gradig skala.  

Naturvärdesbedömning	  	  
Här presenteras Naturcentrums metod för att klassificera miljöer med utgångspunkt från deras 
biologiska och ekologiska värden – ”naturvärdesbedömning”. Det är naturligtvis ingen exakt veten-
skap utan baserar sig på värdering av artinnehåll, strukturer och objektets ålder mm. I varje enskilt 
fall måste en lång rad aspekter bedömas, värderas och vägas mot varandra, men med den nationella 
skalan som utgångspunkt. Vid naturvärdesbedömningen värderas biotoper i olika klasser. Höga 
klassningar betyder att naturvärdet kan vara av nationell dignitet. En viss naturvärdesklass innebär 
inte automatiskt ett visst skydd. För att ett område skall vara skyddat krävs särskilda beslut eller 
förordnanden. Vissa områden med naturvärden är skyddade enligt lag, t ex naturreservat eller bio-
topskydd, men huvuddelen saknar formellt skydd. Däremot är det brukligt att man så långt som 
möjligt tar hänsyn till områden med naturvärden vid såväl samhällsplanering som vid skogs- och 
jordbruk.  
 
Naturvärdesbedömningar gäller alltid för de förhållanden och med den kunskap som var känd vid 
inventeringstillfället. Ny kunskap eller ändrade förhållande kan hypotetiskt innebära att ett områdes 
värde eller avgränsning kan ändras. Ett område som bara konstaterats ha ”naturvärden” (skall läsas 
att objektet har minst ”naturvärden”) kan ha höga naturvärden eller unika naturvärden. Det kan 
bero på hur väl undersökt det är, om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. 
 
Vid värderingen är områdenas biologiska värden mest betydelsefulla. Det biologiska värdet bedöms 
i första hand med utgångspunkt från vilka arter eller artgrupper som noterats eller sedan tidigare är 
kända, men även med utgångspunkt från förekomst av viktiga ekologiska strukturer (vilket kan vara 
viktiga förutsättningar för krävande arter). I de fall geologiska värden ingår i bedömningen anges 
detta särskilt. 
 
Betydelse för friluftsliv ingår inte i ”naturvärdesbedömningen”. Om ett område har betydelse för 
friluftsliv anges det däremot separat som en tilläggsinformation.  
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Naturvärden	  
En grundläggande fråga vid naturvärdesbedömning är att avgöra om ett område har naturvärden 
eller ej. Områden med ”naturvärde” avser miljöer som har större betydelse för djur och växter än 
vårt vanliga produktionslandskap (åkrar, brukade skogar och tätorter). Det kan t ex handla om ett 
vattendrag, en våtmark, ett öppet dike, en åkerholme, ett äldre eller ovanligt skogsbestånd, en sten-
mur eller ett gammalt träd. Dessa områden har betydelse för variationen i landskapet och det är 
viktigt för biologisk mångfald att denna typ av områden ej blir färre utan snarare tvärtom. 

Objekt som åtnjuter ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 § och förordning 
(1998:1252) om områdesskydd 5 § bör betraktas som naturvärden. Av praktiska skäl kan dock inte 
alla sådana mindre områden redovisas. 

Ett område som konstaterats ha ”naturvärden” kan också ha höga naturvärden eller till och med 
unika. Det kan bero på vilken kunskap man hunnit skaffa sig, hur väl undersökt området är, om 
inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv. Vid en översiktlig inventering kan en van fältin-
venterare relativt snabbt identifiera de flesta miljöer med naturvärden. Genom fördjupade invente-
ringar av arter och strukturer kan man konstatera vilka områden som dessutom hyser höga eller 
kanske till och med unika naturvärden. 

 

Höga	  naturvärden	  
Om man kan konstatera att området hyser livskraftiga bestånd av så kallade signalarter (arter med 
särskilda miljökrav) eller innehåller viktiga ekologiska strukturer har området höga naturvärden. 
Gemensamt för många områden med höga naturvärden är att de har värden som är svåra eller 
omöjliga att få tillbaka - om de försvinner. Sådana här miljöer har till viss del omfattats av natur-
typsvisa inventeringar som ordnas i Länsstyrelsens, Skogsstyrelsens, Naturvårdsverkets och Jord-
bruksverkets regi, men långt ifrån alla områden är kända.  

Objekt	  med	  naturvärden	  

Det	  enskilda	  området	  har	  betydelse	  på	   lokal	   (kommun)	  nivå	  och	  för	  spridning	  av	  arter	  och	  för	  
variation	  i	   landskapet.	  En	  förutsättning	  för	  att	  de	  nationella	  miljömålen	  skall	  kunna	  uppfyllas	  är	  
att	  arealen	  av	  områden	  med	  naturvärden	  inte	  minskar,	  utan	  snarare	  ökar.	  	  

Objekt	  med	  höga	  naturvärden	  

Dokumenterad	  förekomst	  av	  viktiga	  strukturer	  och/eller	  arter.	  God	  förekomst	  av	  signalarter	  eller	  
viktig	   ekologisk	   funktion.	   Ovanliga	   naturtyper.	   Förutsättningar	   för	   röd-‐listade	   arter.	   Viktiga	  
spridningscentra	   och	   värdekärnor.	   Oftast	   svåra	   att	   återskapa.	   Det	   enskilda	   området	   har	   stor	  
betydelse,	  åtminstone	  på	  regional	  (län)	  nivå.	  

Objekt	  med	  unika	  naturvärden	  

Mycket	  god	  förekomst	  (många	  olika	  arter	  eller	  stora	  populationer)	  av	  signalarter	  samt	  förekomst	  
av	   rödlistade	  arter,	   eller	  mycket	  viktig	   ekologisk	   funktion.	  Mycket	  viktiga	   spridningscentra	  och	  
värdekärnor.	   Sällsynta	   naturtyper.	   Dessa	   områden	   är	   oftast	   mycket	   svåra	   att	   återskapa.	   Det	  
enskilda	  området	  har	  mycket	  stor	  betydelse	  på	  regional	  och	  nationell	  nivå	  (Sverige).	  Det	  finns	  få	  
motsvarigheter	  i	  regionen	  och	  landet.	  	  
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Exempel på områden med höga naturvärden är t ex naturliga ängs- och betesmarker, nyckelbioto-
per i skogen, opåverkade våtmarker, naturskogar mm. Hit hör också livsmiljöer enligt EU:s habitat-
direktiv med gynnsam bevarandestatus.  

Områden med höga naturvärden bör betraktas som ”Mark- och vattenområden som är särskilt 
känsliga från ekologisk synpunkt enligt miljöbalken 3 kap 6 §”. Stöd för en sådan tolkning finns bl a 
i förarbetena till naturresurslagen. Sådana områden skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan skada naturmiljön. 

En förutsättning för att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas är att områden med höga 
naturvärden bevaras och sköts på ett sätt så deras värden består.  

Unika	  naturvärden	  
I vissa fall kan det vara önskvärt att skilja ut de allra mest värdefulla områdena. Vi kallar dem områ-
den med unika naturvärden. Till denna grupp hänför vi bl a livsmiljöer med livskraftiga bestånd av 
hotade eller rödlistade arter. Det kan också vara miljöer med lång historisk kontinuitet eller särskilt 
stor ekologisk betydelse t ex viktiga reproduktionsområden, rastplatser eller växtmiljöer. Det kan 
vara viktiga kärnområden inom en större miljö med höga naturvärden. Det kan också vara en större 
miljö med få motsvarigheter i regionen. 
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Naturvärdesbedömningen  som  visas   i   värdepyramiden  ovan  bygger  på  erfarenhet  och  allmänna,   veder-
tagna  naturvårdsprinciper.  Figuren  är  bredast  vid  basen  och  smalast  vid  toppen.  Detta  belyser  att  de  mil-
jöer  som  återfinns  längst  upp  i  pyramiden  är  sällsyntare  än  sådana  som  finns  längre  ner  i  pyramiden.  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

klass III 

klass II 

klass I 

Höga eller unika naturvärden 
motsvarar “ekologisk särskilt 
känsliga områden ” enligt MB och 
PBL (motsvarar nyckelbiotoper 
enligt Skogsstyrelsen eller klass 
1–2 i äldre inventeringar av 
länsstyrelsen). Ofta förekommer 
av en eller flera rödlistade arter. 
Dessa miljöer är ofta svåra eller 
omöjliga att återskapa.

BILAGA - värdepyramid (natur) 

Områden med naturvärden som inte 
kunnat konstateras som höga. Har 
ändå stor betydelse på lokal nivå och 
för spridning av arter och variation i 
landskapet. Motsvarar klass 3–4* i 
äldre inventeringar av länsstyrelsen.

“NATURVÄRDEN” 

“HÖGA NATURVÄRDEN” 

“UNIKA
NATURVÄRDEN”

Produktionslandskap (>80% av kommunens yta). 
Rationellt och modernt inriktad skogs- och jord-
bruksmark, städer, vägar och tätorter.

“LÄGRE NATURVÄRDEN”

* i enskilda fall klass 
2 i våtmarksinventer-
ingen eller lövskogs-
inventeringen
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Detaljplan för Bostäder och Hotell vid Hjälvik
Del av Öckerö 2:200 och 2:198
Bergteknisk besiktning

1. Inledning

På uppdrag av Öckerö kommun har Ramböll Sverige AB utfört en bergteknisk besiktning inom
området för detaljplan för bostäder och hotell vid Hjälvik.

Besiktningen utfördes den 3 februari 2017. Syftet med besiktningen var att identifiera
förekommande rasrisk samt ge åtgärdsförslag.

Planområdet omfattar del av fastigheterna Öckerö 2:200 och 2:198 och det område som
planbeskedet är lämnat för, se Figur 1.

Figur 1. Planområdet omfattar fastigheterna Öckerö 2:200 och 2:198.

2. Områdesbeskrivning

2.1 Allmänt
Planområdet består av hällmarker med blottat berg och gräs-, moss- och slypartier samt buskar och
mindre träd.

2.2 Geologi
Berggrunden domineras av gnejs av sedimentärt ursprung (Stora Le Marstrand-formationen).
Gnejsen är ställvis bandad med ljusa band med kvarts/fältspat varvat med mörkare glimmerrika
band som ofta är småskaligt veckade. Foliationen stryker huvudsakligen i sydostlig–nordvästlig
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riktning med en brant stupning 70-90°, men det förekommer även medelbranta foliationsplan i
nordöstlig riktning, samt vertikala plan med öst-västlig riktning.

3. Resultat

I föreliggande rapport har detaljplaneområdet delats in i nio delområden. Hällarna är synliga i dessa
områden och resten av området är täckt av växtlighet, se Figur 2.

Figur 2. Figuren visar delområde 1-9 inom det aktuella detaljplaneområdet.

3.1 Område 1
Område 1 domineras av en bergslänt i den sydvästra delen av planområdet som är under 1m hög, se
Figur 3 och Figur 4. På etagerna växer sly, buskar, mindre träd och murgröna som sträcker sig ner
över kanterna. Ett tydligt sprickplan finns med strykning 48°N och stupning 60°V. Ingen risk för ras
föreligger.
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Figur 3. Flack bergslänt sydöst om tomt 2:198.

Figur 4. Flat berghäll med höjd cirka 1m, foto taget åt söder.

På toppen av bergslänten finns det sprickytor, lösa små block, gräs och buskar.  Foliationen stryker
huvudsakligen i sydostlig–nordvästlig riktning med en brant stupning 70-90°. Ett tydligt sprickplan
finns med strykning 80°N och stupning 42°S, se Figur 5. Berget bedöms vara stabilt och enligt erhållna
planritningar är planerad bebyggelse på erforderligt avstånd. Rasrisk är låg i det här området. Den
här berghällen sluttar mjukt nedåt 1–2 meter åt söder- och nordsidan, se Figur 4och Figur 6. Ett
tydligt sprickplan finns med strykning 80°N och stupning 32°N.
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Figur 5. Berghäll med sprickytor och synlig foliationen. Foto taget åt öster.

Figur 6. Berghällen sluttar mjukt nedåt 1–2 meter åt nord. Foto taget åt söder.

3.2 Område 2
Område 2 består delvis av moss- och gräsbeväxta, rundade småhällar, se Figur 7 och Figur 8.
Inom området finns även mindre träd. Ett tydligt öppet sprickplan finns med strykning 44°N och
stupning 90°, se Figur 8. Bergslänten har en medelbrant sluttning. Hällen uppvisar ingen
rasbenägen blockighet och bedöms som stabil.
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Figur 7. Område 2 består delvis av små, mjuka, mossbevuxna hällar. Foto taget åt öster.

Figur 8. Platå som kantas av lägre, mjuk berghäll.

3.3 Område 3
Område 3 utgörs av en liten höjd/platå omringad av lägre rundade berghällar, samt en cirka 3
meter hög brant ner mot fastigheter 2:617, se Figur 9 och Figur 10, som avslut på den bergplatå
som utgör område 3. Småträd och sly förekommer samt mindre ormbunkssnår. Berget är moss-
och gräsbeväxt. Berget breder ut sig i en längre, plan och mjuk häll åt väst och nordöst. Det finns
många sprickytor i berghällarna. Ett sprickplan finns med strykning 360°N och stupning 80°Ö, se
Figur 9. Ställvis är det svårt att avgöra hur uppsprucket berget är. Bergslänten har en medelbrant
sluttning och rasrisken är relativt låg.
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Figur 9. Lägre berghällar vid fastigheter 2:617.

Ett tydligt sprickplan finns med strykning 90°N och stupning 80°, se Figur 10.

Figur 10. Plana, låga hällar i område 6. Foto mot öster.

3.4 Område 4
Område 4 utgörs av mindre, rundade hällar samt moss- och gräsbeväxta, korta träd och buskar, se
Figur 11. Berget bedöms vara stabilt och enligt erhållna planritningar är planerad bebyggelse på
erforderligt avstånd. Berget är beklätt med mossa men ser inte uppsprucket ut. Ingen stabilitetsrisk
bedöms föreligga i dagsläget.
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Figur 11. Område med träd, ormbunkssnår och mindre berghällar. Foto taget åt öst.

3.5 Område 5
Område 5 utgör den sydöstra delen av planområdet (se Figur 1). Området utgörs av en cirka 3
meter hög brant ner mot fastighet 2:603 som avslut på den bergplatå som utgör område 5, se
Figur 12. Det finns sprickor och små lösa block av berghällen. Det finns moss- och gräsbeväxta,
korta träd och buskar på norra sidan av berghällen, vid släntfot. Sprickor och etager är gräs- och
ormbunksbeklädda. Ett tydligt sprickplan finns med strykning 82°N och stupning 70°S, se Figur 13.
Viss skivighet noteras på den branta bergslänten. Ställvis är det svårt att avgöra hur uppsprucket
berget är. Rasrisken bedöms vara låg.

Figur 12. Brant ner mot fastighet 2:603.
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Figur 13. Uppsprucken berghäll vid fastigheter 2:603. Foto taget mot sydöst.

Vid en berghäll i den nordöstra delen av området finns en uppsprucken berghäll. Ett tydligt
sprickplan finns med strykning 82°N och stupning 70°S, se Figur 14.

Figur 14. Uppsprucken berghäll.

3.6 Område 6
Område 6 domineras av en bergslänt i den nordöstra delen av planområdet. Berghällen har en 6-7
meter, 85°N brant vägg ner mot vägen och är uppdelad i etager, se Figur 15. På etagerna växer sly,
buskar och mindre träd. Bergsluttningen består av uppsprucket berg med vertikala och horisontella
sprickor. Ett tydligt sprickplan finns med strykning 342°N och stupning 70°SV. Rasrisken bedöms som
låg, men då berghällen är relativet hög kan på sikt en förhöjd rasrisk föreligga då rotsprängning från
vegetation kan skapa instabilitet.
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Figur 15. Uppsprucket berg i vertikala och horisontella riktningar. Rotsprängning i vegetation i
sprickorna kan skapa instabilitet.

3.7 Område 7
I delområde 7 är berget beväxt med träd och täckt av vegetation såsom mossa, vilket försvårar en
bedömning av rasrisken. Det ligger mossbeklädda block vid släntfoten, se Figur 16. Eftersom berget
täcks av mycket vegetation är en rasriskbedömning svår, men risken bedöms som låg.

Figur 16. Mossbeklädda block och bergslänt med vegetation i delområde 7.

3.8 Område 8
Område 8 består av moss- och gräsbeväxta, rundade småhällar, se Figur 17. Inom området finns även
mindre träd. Det här området är en fortsättning av berget med slänt mot norr (från område 3 till
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område7). Ett tydligt sprickplan finns med strykning 340°N och stupning 82°Ö. Bergslänten har en
medelbrant sluttning och rasrisken är relativt låg.

Figur 17. Mindre, plana och mjuka berghällar.

3.9 Område 9
Område 9 är den centrala delen av planområdet och består delvis av moss- och gräsbeväxta, korta
träd och rundade småhällar, se Figur 18. Det finns även ett par lägre, plana hällar. Eftersom berget
täcks av mycket vegetation är en rasriskbedömning svår, men risken bedöms som låg.

Hus 2:617
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Figur 18. Område 9 består delvis av små, mjuka, mossbevuxna hällar.

Ett tydligt sprickplan finns med strykning 168°N och stupning 80°Ö, se Figur 19.

Figur 19. Sprickytor på plana hällar.

4. Slutsats och rekommendationer

Planområdet uppvisar till stor del god stabilitet, på sikt förekommer en något förhöjd rasrisk längs
bergslänter i område 6, dock inte i den grad så att särskilda åtgärder eller restriktioner föreligger.
Nedanför vissa av slänterna ligger husbyggnader som begränsar utrymmet och åtkomsten, varför
utrustning för bergarbeten måste anpassas till dessa förhållanden.

Om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas inför detta en riskanalys med
avseende på vibrationer som omfattar berörda fastigheter och konstruktioner. Sprängningsarbetet
ska då anpassas och följas upp efter de maximala vibrationsvärden som riskanalysen anger.
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VA-utredning BoAktivt Öckerö 
 
Bakgrund och syfte 
 
På uppdrag av BoAktivt i Sverige AB har Lindberg Markkonsult upprättat en översiktlig utredning för 
hantering av dagvatten inom område för planerad byggnation av bostäder i Öckerö kommun. Arbete 
pågår med detaljplan för bostäder vid Norgårdsvägen. 
 
Dagvattenutredning begränsas av området för planerad ny exploatering och innehåller förslag till åtgärder 
för dagvattenhantering för området. 
 
Alla uppgifter i denna PM ska kontrolleras och anpassas vid detaljprojekteringen för området. 
 
Syftet med dagvattenutredningen är att översiktligt beräkna dimensionerande flöden och 
utjämningsbehov för området samt redovisa förslag på hantering av dagvatten vid ny exploatering. 
 
 
Befintliga förhållanden 
 
Området är beläget i nordvästra delen av Öckerö vid Norgårdsvägen inom fastigheterna Öckerö 2:198 
och Öckerö 2:200. Båda fastigheterna är obebyggda. 
Området avgränsas av Hummerviksvägen i väster, bergsområde i öster, befintlig bebyggelse utmed 
Hummerviksvägen i söder samt av Norgårdsvägen i norr. Norr om Norgårdsvägen finns ett naturområde 
med badstrand. 
 
Topografiska förhållanden 
Inom områdets östra och sydöstra del finns högpunkter med marknivå på drygt +10, därifrån sluttar 
marken mot norr och Norgårdsvägen med marknivå + 2. Marken består huvudsakligen av berg i dagen. 
I områdets västra del sluttar marken från söder till norr och består av strandäng, låg vegetation med 
inslag av berg i dagen 
 
Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs jordartskarta består fastigheten till största delen av urberg med ett mindre område i nordväst 
med postglacial sand. 
 
Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattenströmningar i jordlagren och grundvattennivåer inom exploateringsområdet är okända. 
 
Dagvattenavledning 
Dagvattenavledning sker genom naturlig avrinning i lågpunkter från söder mot norr. 
 
Befintliga förhållanden, se bilaga 1. 
Avrinningsområdet omfattar ca 0,7 ha.  
 
Befintliga ledningar 
Norr om området i Norgårdsvägen finns inga dagvattenledningar.  
Dagvattensystem är utbyggt i Norgårdsvägen öster om området och avleds via ledning i naturområdet ut 
till västerhavet. 
 
 
Exploatering 
 
Inom området planeras för byggnation av bostäder.  
I bilaga 2 framgår läget på föreslagen bebyggelse 
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Dagvattenhantering 
 
Enligt Öckerö kommuns riktlinjer bör dag- och dränvattnet omhändertas lokalt i varje område så att det i 
möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten, i enlighet med principen om god hushållning 
med naturresurser. 
 
Koncentrationstid och avrinning 
Avrinningen baseras på nederbördsintensiteten för ett 10-årsregn enligt Svenskt vatten P104. 
Klimatfaktor 1,2 
 
För beräkning av koncentrationstid (den tid det tar för vattnet att rinna genom området och som 
bestämmer regnintensiteten) har följande värden använts: 
 
Mark  0,1 m/s  
Dike 0,5 m/s 
Ledning i allmänhet  1,5 m/s 
 
Koncentrationstid längd, m tid,s 
Mark 60 600 = 10 min vilket ger i10  = 274 l/s ha 
 
Avrinningen från området beräknas enligt formel 
Qdim = i Ar * 1,2 
 
i  nederbördsintensiteten baserad på koncentrationstiden  
Ar  reducerade arean (arean A * avrinningskoefficient ϕ) 
1,2 klimatfaktor 
 
Nedan redovisas avrinningsberäkningar. 
 
Z-värde 24 enligt Byggforskningens rapport R18:1979 
 
Som avrinningskoefficient ϕ har använts (Svenskt Vatten P90): 
Flack tätbevuxen skogsmark.  0-0,1 
Odlad mark, gräsyta, ängsmark mm  0-0,1  
Kuperad bergig skogsmark 0,1 
Asfaltyta 0,8 
Stensatt yta med grusfogar 0,7 
Tak 0,9 
Sedumtak 0,3 
 
Befintliga förhållanden 

Deltagande yta A, ha ϕ Ar, ha 
Gräsyta, ängsmark 0,07 0,05 0,04 
Kuperad bergig skogsmark 0,6 0,2 0,12 
 0,67  0,125 

 
Avrinning Qdim bef = i10 * Ar * 1,2 = 228 * 0,1 * 1,2 = 34 l/s 
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Föreslagen markanvändning vid ny exploatering 
 

Deltagande yta A, ha ϕ Ar, ha 
Gräsyta, ängsmark 0,14 0,1 0,01 
Kuperad bergig skogsmark 0,26 0,2 0,05 
Takyta 0,08 0,9 0,07 
Stensatt yta med grusfogar 0,05 0,7 0,04 
Asfaltyta 0,14 0,8 0,11 
 0,67  0,28 

 
Avrinning Qdim förslag = i10 * Ar * 1,2 = 228 * 0,28 * 1,2 = 77 l/s 
 
Kontroll 100-årsregn = i100 * Ar * 1,2 = 489 * 0,28 * 1,2 = 164 l/s 
 
 
Fördröjningsvolym 
Beräkning av erforderlig magasinsvolym för dimensionerande regn enligt VAV P90 med avtappning på 35 
l/s (Qdim bef), klimatfaktor 1,2 och deltagande area vid ny exploatering ger en erforderlig 
fördröjningsvolym på 27 m³. 
 
Framtida markanvändning 
Fördröjningsbehov för dagvatten vid ny exploatering med bostäder har beräknats med följande 
markanvändning i förhållande till fastighetens areal. 
 
Hårdgjorda ytor 28% 
Tak 12% 
Naturmark med ytligt berg 38% 
Grönytor 22%  
 
 
Förslag till åtgärder 
 
Förutsättningarna för infiltration och perkolation i området bedöms som begränsande då stora delar av 
befintliga markytor utgörs av berg med ett tunnare jordtäcke. Närmare förutsättningar får utredas vidare 
efter att geoteknisk undersökning utförts. 
För planerad byggnation föreslås åtgärder som innebär att utgående flöde från fastigheten inte ökar 
jämfört med den naturliga avrinningen vid ett 10-årsregn. 
Exakt fördelning mellan olika infiltrations-, perkolations- och fördröjningsåtgärder får bestämmas vid 
detaljprojekteringen. 
 
Föreslagen dagvattenhantering, se bilaga 2. 
 
 
Öppet magasin 
Dagvatten från den del av takytorna som inte utförs med sedumtak föreslås tas om hand genom 
avledning till dräneringsledning med en relativt liten kapacitet. Dräneringsledningen ansluts till 
dräneringsstråk med dagvattenintag. Vid kraftigare regn stiger vattnet i översvämningsdiket som då 
fungerar som ett öppet fördröjningsmagasin. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till 0,08 m³/m. 
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Exempel på utformning av dräneringsstråk, öppet magasin med dagvattenintag (P105) 
 
 
Täckt magasin 
Dagvattnet från takytor och parkeringsytor föreslås avledas genom fördröjningsmagasin. 
Magasinen utförs med dagvattenkassetter alt. dimensioneras för att kunna fördröja minst ett 10-årsregn. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till ca 16 m³. 
 

 
Dagvattenmagasin med dagvattenkassetter (Uponor) 
 
Dagvatten från naturmarksslänter, blivande bergskärning i öster föreslås hantera via ett avskärande 
dräneringsdike med relativt liten kapacitet kringfylld med krossmaterial för att uppnå fördröjningsvolym. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till 1 - 2 m³. 
 
 
Dagvatten för bevattning 
Förutsättningarna för att magasinera dagvatten och använda för bevattning utreds i detaljprojekteringen. 
För bevattning av växtbäddar utomhus är ett tänkbart system Savaq 160 city. 
Fördröjningsvolymen har beräknats till ca 0,3 - 0,5 m³. 
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Bevattningssystem typ Savaq 160 city (Savaq) 
 
 
 
 
Sammanställning fördröjning 
 

Deltagande yta m³ 
Öppet dräneringsmagasin 8 
Fördröjningsmagasin parkering 18 
Fördröjningsmagasin övrig yta 1-2 
Ev bevattningssystem 0,3-0,5 
Summa 27,3 – 28,5 
  

 
Erforderlig fördröjningsvolymen har beräknats till 27 m³. 
 
 
Utloppsbrunn 
Före utsläpp till kommunal ledningen regleras dagvattnet i en separat utloppsbrunn. Maximalt utflöde vid 
ett 10-årsregn är ca 35 l/s. 
 
 
 
Dagvattenrening 
 
Området är beläget strax söder om naturområdet med dess badplats Hjälvik där recipienten är Göteborgs 
norra skärgårds kustvatten (vattenområdet).  
 
 
Reningskrav 
Enligt den senaste klassningen av den ekologiska statusen för aktuellt vattenområde måttlig vilket beror 
på övergödning. Vattenförekomsten anses vara starkt påverkad av Nordre samt Göta älv. 
Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska uppnås till 2027. Det är 
tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk status till 2021 på grund av att över 60 procent av den totala 
tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver emellertid 
genomföras till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. 
 
Vattenförekomstens kemiska status uppnår ej god ytvattenstatus med avseende på kvicksilver och 
polybromerade difenyleter (PBDE) enligt den senaste klassningen. Halterna av kvicksilver och PBDE i 
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fisk bedöms överskrida EU:s gränsvärden i samtliga vattenförekomster i Sverige. Det går inte att avgöra 
inom vilken tid det är möjligt att minska halterna. I nytt förslag till miljökvalitetsnorm omfattas 
vattenförekomsten därför av ett generellt undantag i form av ett mindre strängt krav för kvicksilver och 
PBDE. Ingen tidsram är satt för att nå kvalitetskravet om god kemisk status. De nuvarande halterna av 
kvicksilver och PBDE (december 2015) får dock inte öka. 
 
Enligt Öckerö kommuns riktlinjer bör dag- och dränvattnet omhändertas lokalt i varje område så att detta i 
möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten, i enlighet med principen om god hushållning 
med naturresurser. Om möjligt ska dagvattnet renas. 
 
 
Befintlig rening 
Dagvattnet från området avleds idag i huvudsak på mark till öppna diken. På detta sätt fördröjs och 
renas dagvattnet med hjälp av vegetationen i diken. 
 
 
Planerad rening 
På markytorna eftersträvas avrinning via grönytor innan uppsamling i krossdiken och ledningar och renas 
därmed med hjälp av vegetationen i grönytorna. 
 
Takvattnet från takytor föreslås avledas via grönytor till drändike alternativt fördröjningsmagasin av typ 
kassetter där viss sedimentering och rening sker innan avledning till dagvattenservisen. 
 
 
Planförslaget bedöms sammantaget inte medföra försämringar av vattenkvaliteten i omgivande 
kustvatten och bedöms därmed inte motverka att MKN kan uppnås inom uppsatta tidsramar. 
 
 
100-årsregn 
 
Kontroll har även gjorts vilka konsekvenser ett 100-årsregn får på området. 
Ett 100-årsregn innebär ett flöde från tomten på 170 l/s vilket ger en extra volym av 52 m³ på 10 min (164 
l/s – 77 l/s). 
I detaljprojekteringen får vidare utredas hur erforderliga fördröjningsvolymer och höjdsättning bör 
utformas för att hantera flöde vid ett 100-årsregn. 
 
 
VA-lösning 
 
Planerade områden skall anslutas till kommunalt VA-nät. Kapaciteten på befintligt nät bedöms vara 
tillräckligt för att klara planerad byggnation. Dock måste kapaciteten på befintlig spillvattenpumpstation 
kontrolleras. 
 
Förslag till va-lösning, se bilaga 2. 
 
 
Vatten 
 
Planområdet innebär en tillkommande belastning motsvarande ca 54 pe (personekvivalenter), baserat på 
2,0 pe/lgh. Vattenbehovet beräknas med en medelförbrukning på ca 170 l/p.d. Medeldygnsförbrukningen 
beräknas till 0,1 l/s och maximala förbrukningen qdim under dygnet till 2,3 l/s. 
 
Fastigheten ansluts till Öckerö kommuns befintliga ledning norr om fastigheten. 
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Släckvatten 
 
Släckvattenförbrukningen dimensioneras för områdestyp A1, flerfamiljshus lägre än 4 våningar. 
Släckvattenkrav 10 l/s.  
Befintlig brandpost finns ca 80 m öster om fastigheten, se bilaga 2, och uppfyller de krav på avstånd 
enligt räddningstjänstens Råd och anvisning nr:110 Räddningstjänstens insatstid och förmåga.  
 
Spillvatten 
 
Planerade bostäder föreslås anslutas till kommunalt VA-nät.  
Fastigheten föreslås anslutas med ny servis till befintlig ledning norr om fastigheten. 
Spillvattnet avleds vidare ned till kommunens bef spillvattenpumpstation. 
Självfallsledningen ned till befintlig spillvattenpumpstation bedöms ha tillräcklig kapacitet. 
Pumpstationens kapacitet bör dock kontrolleras för det tillkommande flödet från exploateringen. 
Eventuellt måste pumparnas kapacitet ökas vilket kan ske genom att exempelvis byta pumphjul alternativt 
byta pumpar. 
 
VA-systemets omfattning inom exploateringsområdet framgår av bilaga 2. 
 
Dag- eller dränvatten får ej anslutas till spillvattenledning. 
 
Dagvatten 
 
Dagvattnet föreslås anslutas med ny servis till befintlig ledning norr om fastigheten. 
 
 
 
 
Referenser 
 
Svenskt Vatten P90. Dimensionering av allmänna avloppsledningar. Svenskt Vatten. 
 
Svenskt Vatten P104. Nederbördsdata vid dimensionering och analys av avloppssystem. Svenskt Vatten. 
 
Svenskt Vatten P105. Hållbar drän- och dagvattenhantering. Svenskt Vatten. 
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PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk 
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö 
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en 
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100 
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger 
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10 
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt 
givna tillstånd. 
 
Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2008-2017, 
har befolkningen i snitt ökat med 63 personer per år. 
 
Tabell 1 Källa: SCB 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Invånare 12250 12292 12449 12487 12536 12574 12645 12682 12773 12923 12883 

 
 
Överskridanden av tillstånd (pe) för de senaste fem åren visas i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2 Källa: Va-enhetens mätningar 

År Tillfällen peMax Datum överskridande 
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-

aug 
2014 1 16 107 24-jul 
2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 

05-aug 
2016 3 14 535 22-mar, 01-jun, 13-jul 
2017 0 12 408  
2018 0 11 923  

 
Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde, 
se tabell 2. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete 
med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten 
har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete. 
 
Antal besökande till kommunen har ökat. Beläggningen på kommunens gästhamnar 
har sedan 2014 varit relativt konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av 
ställplatser har ökat och förväntas öka ytterligare framgent.  Enligt tabell 2 är 7 av de 
11 överskridanden under föregående fem år i turistsäsongen juni-augusti. För 2017 är 
medelvärdet för månaderna juni-augusti 1 200 pe högre än årsmedelvärdet. För 2018 
är medelvärdet för samma period 2 100 pe högre än årsmedelvärdet. 
 



De senaste två åren har tillfört organiskt material minskat. Detta kan ha att göra med 
att kommunen i maj 2017 startade en kampanj för att samla in fett, sammanlagt har 
1 791 kg matolja samlats in under de 16 månader kampanjen pågått fram till och med 
september. Åren 2013, 2015 och 2016 finns dock fyra mättillfällen då tillståndet 
överskreds innan årets maj månad. I oktober 2017 genomförs möte med företagare 
för att få dessa att installera fettavskiljare. Kommunen har alltid haft ett förbud mot 
avfallskvarnar. 
 
 
I gällande detaljplaner finns byggrätt för 43 villor på privat mark. Kommunen utgår 
ifrån att det flyttar in fyra personer i varje villa och dessa ansluter då med (4*43) 172 
pe till Pinan. Därutöver är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att behovet 
av att utveckla Öckerö centrum är överordnat annan utveckling i kommunen.  
 
 
Enligt exploatören för detaljplan för Öckerö nya centrum, kommer det i snitt bo 1,8 
personer per lägenhet i Öckerö nya centrums 400 möjliga bostäder. Maxbeläggning 
på det hotell som medges i detaljplanen är 120 gäster. Detta sammanlagt tillför 840 
pe. 
 
 
En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 
bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter blir 
den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe 
 
 
Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som 
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och 
bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från 
Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt. 
 
Detaljplanen för Björkö 1:294 och 1:305 tillåter bostäder och centrumbebyggelse. 
Antagandet för belastningen för Pinans reningsverk bedömer jag till ca 210 pe.  
 
Detaljplanen för Hjälvik Öckerö 2:200 tillåter bostäder. Den tänkta bebyggelsen är 27 
lägenheter. Om vi håller oss till samma uppskattning som tidigare 1,8 personer per 
lägenhet blir den tillkommande belastningen på Pinans avloppsreningsverk 
1,8*27=49 pe 
 
 



Tabell 3 Uträkning av tillåtna anslutningar till Pinan 

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe 
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan)+210  
(antal pe för tillkommande bostäder och annan verksamhet för Björkö 1:294 och 
Björkö 1:305) + (planen för Hjälvik Öckerö 2:200) 49= 13 207 pe. 

 
 
 
 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av 
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö 
nya centrum, detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan ,detaljplan för Björkö 1:294 
och Björkö 1:305 samt detaljplanen för Hjälvik Öckerö 2:200 kan antas utan risk för 
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 
 
 
 
 
 
 
Öckerö kommun 2020-03-16 
 
Andreas Beutler   Lisette Larsson 
Tf Verksamhetschef samhällsbyggnad Enhetschef  Va 
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