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UPPDRAGET
Öckerö kommuns kommunstyrelse beslutade 
2017-12-19 att lämna positivt planbesked för 
fastigheten Hönö 2:67. Gällande detaljplan 
anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kom-
munal verksamhet. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av 
fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva 
möjligheten att omvandla den gamla Gårda-
skolan till lägenheter samt att uppföra ett min-

dre antal komplementbyggnader på den gamla 
skolgården. Den gamla skolbyggnadens kultur-
historiska värde avses skyddas i detaljplanen. 

Denna förundersökning redovisar skolans 
byggnadshistoria och dess kulturhistoriska 
värde och utgör ett kunskapsunderlag för 
pågående detaljplanearbete och vid kommande 
bygglovgivning. 

Gårdaskolan ligger mitt på Hönö utmed Gårdavägen inom blått markerat planområde. 



6  
2018-11-15

PLAN- OCH 
BYGGLAGEN (PBL)
Plan- och bygglagen reglerar planläggning 
och bygglov. Lagens syfte är bland annat att 
främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktig hållbar livsmiljö för människor 
i dagens samhälle och för kommande genera-
tioner (PBL 1 kap 1§). Att värna om kultur-
värdena är ett sätt att säkerställa en långsiktigt 
hållbar livsmiljö. 

I plan- och bygglagen (PBL 2 kap 6§) redogörs 
för de allmänna intressen som ska tillgodoses 
vid planering och byggande. Bland annat ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras med hänsyn till stads- och landskaps-
bilden samt till kulturvärdena på platsen. Kul-
turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden ska skyddas och ändringar ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respek-
teras och tas till vara. 

Varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 
8 kap. 17§) finns för att byggnaders kvaliteter 
ska bevaras vid ändringar. Kravet gäller för 
alla byggnader, vid alla typer av ändringar och 
oberoende av om en åtgärd kräver bygglov. 
Varsamhetskravet innebär att en ändring av en 
byggnad ska utföras så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och att byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden tas tillvara. 
I detaljplan kan en byggnad få varsamhetsbe-
stämmelser som t.ex. reglerar färgsättning, tak-
form och material, fasadmaterial och fönsters 
utseende. Karaktärsdrag på allmänna platser 
som t.ex. markbeläggningar, planteringar och 
fasta gatumöbler kan också regleras. 

En byggnad eller ett bebyggelseområde kan 
bedömas vara särskilt värdefull ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt och lyder då under plan- och bygg-
lagens förbud mot förvanskning (PBL 8 kap. 
13§). Förvanskningsförbudet innebär att en 
åtgärd inte får medföra att en byggnads karak-
tärsdrag eller egenskaper som ligger till grund 

för byggnadens eller områdets kulturhistoriska 
värden går förlorade eller skadas. För att säkra 
en särskilt värdefull byggnads kulturhistoriska 
värden kan byggnaden få skyddsbestämmelser i 
en detaljplan. 

Plan- och bygglagen säger också att ett bygg-
nadsverk ska hållas i vårdat skick och att det 
ska underhållas så att dess utformning och 
de tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivning-
ens karaktär och byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är 
särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 
Boverkets byggregler (BBR)

För att ge vägledning vid ombyggnader har 
Boverket utarbetat byggregler, BBR. De all-
männa råden ger exempel på vad som är sär-
skilt värdefulla byggnader. Man anger också att 
ändringar skall föregås av förundersökning så 
att kulturvärden och kvaliteter synliggörs. Det 
finns också råd kring avsteg som gäller särskilt 
värdefulla byggnader.

Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun 
antogs mars 2012. Det grundar sig på ett kul-
turmiljöarbete utfört under åren 2005–2008 
och reviderat 2012. 

”Ett kulturmiljöprogram har idag en given plats 
i samhällsplaneringen och ingår som en naturlig 
del i den kommunala miljödebatten. Bevarande-
intressen, såväl i bevarandet av de förhistoriska 
och maritima lämningarna som värdena i den 
bebyggda miljön, har stöd i lagstiftningen och 
det är därför viktigt att Öckerö kommun har ett 
väl fungerande beslutsunderlag i dessa frågor. 
Kulturmiljöprogrammet visar Öckerö kommuns 
vilja när det gäller arbetet med kulturmiljöfrågor, 
och ingår som en del i kommunens översiktliga 
planering. Det är ett stöd vid handläggning av 
frågor som rör kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 

KULTURHISTORISKT 
VÄRDE
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Karta ur Kulturmiljöprogam 2012. Gårdaskolan är inringad med röd markering.. 



8  
2018-11-15

kommunen. Programmet innehåller ett urval kul-
turmiljöer med beskrivningar, rekommendationer 
och förslag till åtgärder.” Citat från inledningen i 
Kulturmiljöprogrammet.

På Hönö är ett antal områden med kulturhis-
toriska värden avgränsade. Gårdaskolan ingår 
i område 7. 3. Hönö Gårda. Det är ett område 
som sträcker sig utmed Gårdavägen med flera 
särskilt bevarandevärda byggnader markerade 
varav Gårdaskolan är en av dessa. 

Den gamla Gårda by är idag en del av tät-
bebyggelsen på Hönö, men kan fortfarande 
urskiljas i den omkringliggande bebyggelsen. 
Det är en sammansatt kulturmiljö med rester 
av det gamla jordbrukslandskapet. 

Området ligger inom landskapstyp mellan-
skärgård och under rubriken Allmänna rekom-
mendationer finns kommunens bedömning hur 
kulturlandskapet och de objekt som avgränsats 
i kulturmiljöprogrammet ska vägas mot andra 
intressen, vilken hänsyn som ska tas vid plane-
ring, prövning av lov och tillstånd samt andra 
åtgärder.

För Särskilt bevarandevärda byggnader gäller 
följande:

Särskilt bevarandevärda byggnader är byggna-
der som är mycket välbevarade (med få eller 
omsorgsfullt utförda ombyggnader) eller bygg-
nader som är särskilt representativa för sin tid. 
Även interiörens värden kan vägas in. 

Vård av befintlig miljö 

Byggnader ska bevaras och underhållas så att 
dess äldre karaktär inte förvanskas. 

Åtgärder

Vid eventuell framtida detaljplanering ska 
detaljplanens planbeskrivning innehålla redo-
visning av kulturmiljövärden.

I planen ska skyddsbestämmelser (q) enligt 
PBL8 kap 13 § tilläggas för byggnader som är 
särskilt bevarandevärda.

I samband med framtagande av detaljplanen 
1989 gjorde dåvarande länsmuseet en redovis-
ning av aktuell avgränsning av värdefull miljö. 
Gårdaskolan ingick i denna avgränsning. 
Karta över området finns i planhandlingen. 
Meningen var att detta område skulle vara en 
rekommendation till såväl byggnadsnämnden 
som markägarna inom området att uppmärk-
samma de kulturhistoriska värdena. ”Det är 
viktigt att det tas största möjliga hänsyn till den 
befintliga miljön när nybyggnads- eller om- och 
tillbyggnadsprojekt blir aktuella” är formule-
ringen i planbeskrivningen. 

Karta från planhandlingen 1989. Länsmuséets 
avgränsning avseende värdefull miljö. Gårdaskolan 
är rödmarkerad.
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Gällande detaljplan vann laga kraft 1989 och 
för Gårdaskolan anges allmänt ändamål, d v s 
statlig eller kommunal verksamhet. Det finns 
skyddsbestämmelser för hembygdsgården som 
ligger granne med skolan. Ett av syftena med 
detaljplanen var att ge förutsättningar för upp-
rustning av Västra vägen/ Gårdavägen. Konflikt 
mellan bevarande och framkomlighet upp-
märksammades. Planförslaget kom att utformas 
så att större delen av de gamla välbevarade häg-
naderna utmed vägarna kunde behållas. Bohus-
läns museum konstaterade att en breddning av 
Västra vägen/Gårdavägen är ur kulturhistorisk 
synpunkt olämplig då vägen är den enda äldre 
bevarade vägsträckning på ön som finns kvar. 
Den visar på hur kontakterna mellan gårdarna 
och stränderna en gång fungerat.  

PLANFÖRHÅLLANDE

Gällande detaljplan från 1989 med rödmarkering runt Gårdaskolan. 
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HISTORIK

ALLMÄN FOLKSKOLA
År 1842 infördes allmän folkskola i Sverige. 
Skolor och undervisning hade funnits innan 
dess men nu var tanken att alla barn skulle få 
utbildning. Reformen fick dock inte genomslag 
direkt och på Öckerö tog det 15 år innan den 
första skolan uppfördes. Det var inte så lätt 
att enas om var en skola skulle finns när det 
fanns tio olika öar att välja på. 1857 beslutade 
socknen att skolhuset skulle hamna på den 
folkrikaste ön som var Hönö. Hans Pettersson 
i Gårda hade lämplig tomt för ändamålet som 

han sålde för 20 riksdaler och Erik Olsson på 
Grötö hade ett hus till salu för 1 800 riksdaler. 
Huset kom att innehålla en skolsal som var 12 
alnar lång och 8 alnar bred samt en lärarbostad 
på nedervåningen. På laga skifteskarta från 
1864 finns Gårdaskolan med och man kan se 
att den hamnade på ett impediment nära den 
brukade marken.

Skolsituationen för Öckerö socken förändrades 
när barnantalet ökade och år 1894 beslutades 
att en småskola skulle finnas i Hult samt att 
Gårdaskolan skulle byggas ut.

Laga skifteskarta över Gårda by från 1864. Gårdaskolan är markerad med röd ring. 
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SKOLBYGGNADENS 
UTVECKLING
Gårdaskolan har genomgått flera tillbyggnader 
vilket är lätt att uppfatta när man ser alla olika 
byggnadsvolymer som fogats till varandra. Vi 
vet att den första byggnaden var en timmer-
byggnad som skeppades från Grötö och skol-
salen var cirka 7 gånger 5 meter. Till det fanns 
det också en lärarbostad. Det finns några foto-
grafier som visar skolans olika utbyggnader.

SLUTET AV 1800-TALET
Ett skolfoto från cirka sekelskiftet 1900 visar 
skolans elever sittandes en bit ifrån skolan på 
andra sidan vägen. Det är en skola med två 

byggnadsvolymer med sadeltak och inredd 
vind. Huvudbyggnaden har en rektangulär 
grundform med en vinkelställd utbyggnad med 
gavel och entré mot skolgården. I bottenvå-
ningen finns höga korspostfönster och i gavelns 
andravåning finns tre lite lägre korspostfönster. 
En trätrappa leder upp till entrén som har ett 
dekorativt utformat överstycke. Det framstår 
vara en relativt mörk träfasad med fönster och 
omfattningar i en avvikande kulör. 

Gårdaskolans elever sittande på andra sidan vägen. Foto cirka 1900. 
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CIRKA 1905
På ett skolfoto några år senare sitter en skol-
klass framför en ljusmålad träfasad. Vi vet att 
eleverna är födda 1896. Vi ser endast den nedre 
delen av byggnaden. Vi känner igen trappan 
och entrén som pryds av ett dekorerat över-
stycke. Fönstren och naturstenssockeln är lika 
som tidigare. Den stora förändringen är en 
envånings tillbyggnad som byggts rakt ut på 

ena sidan. Träfasaden är ljus med avvikande 
fönsteromfattningar och mörka fönsterbågar. 
Det finns ett litet prång i hörnet mellan huvud-
byggnaden och den låga tillbyggnaden. Till-
byggnaden har tvåluftsfönster med spröjsar. 

Skolfoto med elever födda 1896. 
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CIRKA 1930
Sedan har vi ett foto på Gårdaskolan där vi 
ser hela byggnaden från skolgården. Fotot är 
inte daterat men skulle kunna vara taget någon 
gång mellan 1930 och 1950-talet. Huvudbygg-
naden har fått ett brutet tak som troligen är 
belagt med eternit i fassettmönster.  De många 
skorstenarna visar på flera uppvärmningskäl-
lor; kaminer och kakelugnar. Det har också 
tillkommit en mindre tillbyggnad i två våningar 
i ena hörnet. Annars är mycket sig likt från de 
tidigare fotografierna. Entrétrappan och den 
dekorativt utformade förstukvisten kvarstår. 

Den låga tillbyggnaden i en våning har sadel-
tak med enkupigt lertegel. Den har dessutom 
en liten byggvolym på hörnet med ett synligt 
fönster. I direkt anslutning till entréerna finns 
en låg uppbyggd terrass med omkringliggande 
låg stenmur. Ett litet träd står nära den ena 
trappan. Skolgården verkar vara en kal grus-
plan.

Gårdaskolan, foto cirka 1930-1940. Foto från Hembygdsföreningen. 
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BYGGLOV 1986, 2008 OCH 2017

1986 beviljas bygglov för om- och tillbyggnad 
av skolan. Det sker en utbyggnad i en våning 
mot väster och ett nytt trapphus byggs framför 
huvudbyggnaden. Den största förändringar är 
dock tilläggsisolering och förändring av föns-
tertyp. Fönstren minskar i storlek och man 
sätter in sidohängda tvåluftsfönster som saknar 
spröjs. Tilläggsisoleringen medför att fönstren 
hamnar i djupa nischer och den nya träpanelen 
förenklas och avslutande gesims avlägsnas. 

När Gårda kristna skola flyttar in i skolan 2008 
beviljas bygglov för en smal tillbyggnad utmed 
framsidan och nya entréer och ett stort trädäck 
byggs utmed hela byggnaden. 

2017 söks bygglov för att bygga om skolan 
till bostäder. Ett tillfälligt bygglov beviljas. 
Ombyggnadsarbetena pågår under 2018. Exte-
riöra förändringar som sker är större balkong 
mot norr samt att flera av befintliga tvålufts-
fönster byts ut till pivåhängda fönster med hel 
ruta. 

Bygglov 1986, fasad mot väster.

Bygglov 2008, fasad mot väster. Nytt entréparti och trädäck framför fasaden. 
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ÅLDERSLEGEND FÖR 
GÅRDASKOLAN
Utifrån bilder och bygglovhandlingar har en 
ålderslegend skapats. Det är en ungefärlig bild 
av de olika tillbyggnaderna som gjorts genom 
åren. Exakta datum har inte forskats fram. På 
grund av frånvaron av de tidiga ritningarna är 
det en uppskattning av utbyggnadsetapperna.

1857 - Troligen upptog inte den första 
byggnaden hela denna yta utan endast 
en mindre del.

Slutet av 1800-talet.

Början av 1900-talet.

1986

2008
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SKOLAN 2018

EXTERIÖR
Gårdaskolan har målade ljusmålade träfasader 
i enkel ohyvlad locklistpanel med vita fönster 
och omfattningar. Fasaden är tilläggsisolerad 
vilket syns genom att träpanelen går längre ut 
än sockeln och att fönstren har djupa nischer. 
Takfallen har rött betongtegel förutom den låga 
tillbyggnaden längst fram som är täckt med röd 
bandplåt.

FASAD MOT SÖDER�
Söderfasaden ger uttryck för alla utbyggnader 
som skolbyggnaden genomgått under alla år. I 
bakgrunden syns det brutna takfallet med röda 
tegelpannor. Entrédörr ligger i en smal utbygg-
nad som sträcker sig utmed fasaden. 

Två gavlar dominerar fasadens uttryck varav 
den lägre volymen skjuter fram. En hög fyrkan-
tig volym med flackt pulpettak ligger bredvid 

den höga gaveln. En balkong finns i hörnet 
mot det brutna taket. Två envånings byggvoly-
mer sticker ut från huvudbyggnaden. Fönstren 
är en blandning av tvåluftsfönster och fönster 
med en hel ruta. Ett stort trädäck med räcken i 
tryckimpregnerat trä är uppfört utmed fasadli-
vet på byggnadens framsida.  

Fasad mot väster, foto 2018.

Norr

Väst
er

Ö
ste

rSöder
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FASAD MOT VÄSTER
Fasaden visar två gavelmotiv med det brutna 
höga taket och det lägre på tillbyggnaden. Den 
låga träfasaden möter det nakna berget som 
ligger synligt i dagen. Vindskivorna är tvåfär-
gade med både en röd och vit träbräda. Föns-
teromfattningarna i andra våningen är röda. En 
vit entrédörr finns mitt på fasaden. Tre stycken 
enluftsfönster utan post och spröjsar finns på 
fasaden.

Fasad mot väster.
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FASAD MOT NORR
Fasaden utgör baksida på skolbyggnaden. En 
stor balkong i tryckimpregnerat trä med höga 
stolpar dominerar intrycket. Balkongen sträcker 
sig ut med det förhöjda fasadpartiet som har 
balkongdörrar och fönster med låg bröstning. 
En entrédörr finns under balkongen. Den låga 
tillbyggnaden har endast ett fönster. Det finns 
en trappa ned till källaringången. Bredvid käl-
lardörren sitter tre mindre fönster i band.

Fasad mot norr.

Dörr till källaren på fasaden mot norr..
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FASAD MOT ÖSTER
Den låga tillbyggnaden landar alldeles nära 
körbanan på Gårdavägen och byggnaden vilar 
tydligt på det släta berget. Naturstenen utmed 
hela sockeln bildar tillsammans med berget en 
fin helhet som fortsätter i stenmuren utmed 
vägen. Gaveln med brutet takfall dominerar 
fasaduttrycket. Vindskivorna är tvåfärgade med 
både en röd och vit träbräda. På andra våningen 
sitter vita tvåluftsfönster med röda omfatt-
ningar. På nedvåningen har vita pivåhängda 
enluftsfönster utan post satts in under 2018. 

Fasad mot öster, 2018.

Fasad mot öster, 2017. Lägg märke till de tvådelade 
fönstren i bottenvåningen. 
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INTERIÖR
Hösten 2018 är skolan under ombyggnad 
för att omvandla skolan till bostäder. För att 
nivellera golven har flytbetong lagts ut på hela 
golvytan på bottenvåningen och få ytor av äldre 
ursprung är synliga. Väggar och tak är inklädda 
med gipsplattor. 

På andra våningen finns de befintliga lärarbo-
städerna. Här finns planlösningar och värden 
som bör bevaras, till exempel taklister och 
ådringsmålade dörrar. 

Bottenvåning med flytbetong på golven och gipsskivor på väggarna.
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Hålkälslister i taket på övervåningen.

Övervåningen med fin planlösning.

Ådringsmålade dörrar på övervåningen.Äldre garderob på övervåningen.
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Mur mot Gårdavägen.

Mur mot Gårdavägen sedd från skolgården.
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STENMUR VID 
GÅRDASKOLAN
På Lagaskifteskartan följer tomten Gårda-
vägen. Mot nordost angränsade tomten till 
byns inägor. Tomten som avvarades bestod 
mestadels, precis som nu, av berg i dagen med 
ett par mindre insprängda ängslotter utmed 
Gårdavägen. På den västra av dessa ängslotter 
placerades skolan. 

Naturstensmuren fungerar som tomtavskiljare 
mot Gårdavägen. Muren är en fogad skalmur 
som följer den omgivande terrängen som till 
stor del utgörs av berg. Murstenen utgörs av 
sprängsten blandad med fältsten av bohus-
granit i blandade storlekar som skiftar i såväl 
grått som rött. Den grovtuktade stenen ligger 
i ojämna skiftgångar. Utifrån en okulär besikt-
ning av muren verkar det som om muren har en 
kärna av stenfyllning, vilket är den vanligaste 
konstruktionen av fristående gärdesgårdar, det 
vill säga att muren består av två murade sidor 
med en kärna av mindre stenpackning. Mur-
krönet är idag täckt med bruk. 

Muren i sin helhet är fortfarande i relativt gott 
skick. Partiellt är den i sämre skick med utkal-
vade delar med kil- och fyllnadssten som fallit 
ur sina ursprungliga lägen. I murens kröntäck-
ning finns sprickbildningar och större bortfall 
som vittnar om murens rörelser. Orsaken till 
skadeproblematiken kan bero på många års 
ovarsamma omfogningar med cementhaltiga 
bruk med frostsprängningar som följd. 

Skadad mur sedd uppifrån.

Mur i anslutning till grundmur..

Mur sedd från skolgården.
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ANTIKVARISKA 
SYNPUNKTER
Gårdaskolan var den första skolan som uppför-
des i Öckerö socken. Det var den svenska folk-
skolereformen från 1842 som påskyndade byg-
gandet av skolan. Så småningom byggdes fler 
skolor på öarna som ingick i socken. Att det 
är den första skolan som uppfördes har stort 
kulturhistoriskt värde. Byggnaden har byggts 
till vid flera tillfällen under dess 160 års långa 
historia. Av de tidiga bilder som finns ser vi att 
tillbyggnaderna kring sekelskiftet 1900 gjordes 
med höga arkitektoniska ambitioner. Det vi 
idag skulle kalla förvanskning, att byggnadens 
värden skadas eller går förlorade, skedde i mit-
ten av 1980-talet då byggnaden tilläggsisole-
rades och fick nya mindre fönster. Något som 
efterhand borde skett på ett med varsamt sätt. 
Trots de förvanskade fasaderna uppmärksam-
mades skolan i det Kulturmiljöprogram som 
finns från 2012. 

Vid kommande åtgärder på skolan bör man 
överväga att återställa fasaderna eller del av 
fasaderna som de såg ut innan bygglov bevilja-
des 1986. Det skulle innebära en återgång till 
fönster av korspostmodell och en träfasad med 
gesims och fönsteromfattningar. Färgsättningen 
skulle också kunna vara i harmoni med det som 
fanns i början av 1900-talet. 

Karaktäristiskt för en skola är att det finns en 
skolgård. Trots att byggnaden kan upplevas 
som förvanskad är ändå de olika tillbyggna-
derna gjorda för att tillgodose ett växande antal 
elever. Även när det nu kommer att vara bostä-
der i hela byggnaden är det viktigt att man kan 
förstå att det har varit en skola. Skolgården blir 
då en viktig pusselbit i berättelsen om Öckerö 
kommuns första skola. Endast en minde kom-
plementbyggnad bör uppföras på fastigheten 
och placeras mot sydväst, på den yta där ber-
get har bearbetats. En så stor öppen yta som 
möjligt bör finnas i direkt anslutning till skol-
byggnaden. Traditionellt har uthusbebyggelse 
falufärgad träfasad och tak med lertegel. Med 
fördel kan återvunnet lertegel användas. 

Muren mot vägen besitter ett högt kulturhis-
toriskt värde. Framför allt bidrar den till att 
bibehålla vägens och områdets ålderdomliga 
agrara karaktär. Mycket tyder på att muren 
tjänat som tomtavskiljare och hägnad till skol-
gården. Gemensamt med skolbyggnaden och 
anliggande skolgård besitter muren ett högt 
kulturhistoriskt värde. Tillsammans speglar de 
lokala fysiska uttryck som uppstod som följd av 
1842 års statliga folkskolereform och gör det 
möjligt för människor att utläsa och förstå plat-
sens funktion och användning sedan mitten av 
1800-talet. Vägsträckningen är också den äldsta 
bevarade på Hönö.

Muren bör underhållas så att den inte fal-
ler sönder. Viktigt att i kritiska punkter som 
början/avslut och hörn använda bindare som 
ökar murens hållfasthet. Murstenen fogas med 
hydrauliskt kalkbruk. Fogarna görs smala. 
Beslut om eventuell kröntäckning sker genom 
samråd med antikvarisk expertis. Sly och vege-
tation som växer nära inpå muren bör avlägs-
nas.
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FÖRSLAG TILL 
BESTÄMMELSER I 
KOMMANDE DETALJPLAN

 • Utifrån tidigare utförda om- och
tillbyggnader av skolan bör den få ett
rivningsförbud på den byggnad som
fanns före 1986. Enkelt uttryckt är det
den byggnad som syns på den äldre
bilden som finns på denna rapports
framsida. Se också skiss nedan. Det skall
finns möjlighet att också återgå till en
fasad med det äldre utförandet med stora
fönster.

 • Skolgården bör ”prickmarkeras”, mark
som inte får bebyggas. En mindre
komplementbyggnad kan byggas i
sydväst. Utformningsbestämmelse med
fasad- och takmaterial bör tillfogas.

 • Muren bör bevaras med en
skyddsbestämmelse kompletterad med en
underhållsbestämmelse.

KÄLLOR
Kulturmiljöprogram, Öckerö kommun 2012.

Öckerö kommun. Kulturhistoriskt undersök-
ning. Underlag för fysisk planering och kultur-
minnesvårdsprogram. 1988. 

Hembygdsprojektet Öckeröarnas historia: Del-
rapport 8:2, Hönö : de fyra byarnas ö. Öckerö: 
Kulturnämnden i samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan. 1992.

Foton från Hembygdsföreningen.

De med orange kulör färgade volymerna anger hur 
Gårdaskolan såg ut före 1986-års tillbyggnad. Grått 
visar tillbyggnaden 1986 och grönt tillbyggnad från 
2008. 
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SAMMANFATTNING

Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun beräknat ljudutbredning och ljudnivå vid fasad från
vägtrafik till Gårdaskolan, Öckerö för prognosår 2040. Utredningen syftar till att undersöka
möjligheten att göra om skolbyggnaderna till bostäder.

Beräkningarna visar att grundkravet enligt trafikbullerförordningen, Leq 60 dBA, uppfylls på
samtliga fasader och lokalerna skulle därmed kunna utformas fritt till bostäder utan krav på
bullerdämpande kompensationsåtgärder.

Gemensam uteplats kan förläggas till markplan på den norra delen av tomten, eventuella privata
uteplatser kan då anses vara ett komplement och behöver inte uppfylla riktvärden.

Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik gör att den
maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluftsventiler kommer därför
behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en framtida projektering för att riktvärdena
inomhus ska kunna innehållas.
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1 BAKGRUND
Öckerö kommun undersöker möjligheten att omvandla Gårdaskolan till bostäder, byggnaden
ligger i direkt anslutning till Gårdavägen, se figur 1.

Figur 1. Gårdaskolan, Öckerö. Källa: Hitta.se

Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun beräknat ljudutbredning och ljudnivå vid fasad från
Gårdavägen för prognosår 2040. Beräknade värden jämförs med gällande riktvärden.

2 BEDÖMNINGSGRUNDER
Buller anses, framförallt vid trafikerade vägar och järnvägar, vara ett stort folkhälsoproblem. När
människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses
buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och
sömnstörningar.

2.1 STÖRNINGSMÅTT

Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar
frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka.

2.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq) respektive
maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24
timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem
gånger per natt av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i
anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids
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fem gånger under en genomsnittlig timme under dag och kväll.

En fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet till vägen
ger 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå.

2.3 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID BOSTÄDER

Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse. Under
2017 genomfördes en uppdatering av förordningen, numera benämns den SFS 2015:216 t.o.m.
2017:359.

För detta projekt innebär det följande:

· Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas utanför fasad.

· Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras mot sida med högst
Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.

· På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

3 BERÄKNING
Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet följer denna
beräkningsmodell:

• Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik - Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996.

Metoden antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången kan kort
beskrivas enligt följande:

• En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På
markkartan placeras sedan vattendrag, byggnader, skärmar, vägar mm.

• Utgående från markkartan har samtliga bullerkällor av betydelse matats in i modellen.

• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa medräknas.

• Övriga parametrar som ingår i beräkningar är exempelvis geometrisk
avståndsdämpning, atmosfärsdämpning och markdämpning (hård eller mjuk mark).

Beräkningarna baseras övervägande på mjuk mark, vägar, trottoarer och parkeringsplatser
räknas som hård mark.

Ljudutbredningen räknas på två meters höjd över mark och redovisar ljudnivån inklusive
fasadreflex.
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3.1 TRAFIKDATA

3.1.1 VÄGTRAFIK

I tabell 1 redovisas trafikdata för Gårdavägen, som är den enda väg som bedöms påverka
ljudnivån vid fastigheten. Uppgifterna är hämtade från en trafikräkning som Öckerö kommun
låtit göra under sommaren 2018. Uppgifterna och har stämts av och räknats upp till år 2040 av
Anna-Karin Ekström, trafikingenjör, Tyréns AB.

Tabell 1. Trafikuppgifter Gårdavägen, nuläge och prognosår 2040.

Väg Antal
fordon/dygn

Andel tung trafik
(%)

Hastighet
(km/h)

Nuläge 2040 Nuläge 2040 Nuläge 2040
Gårdavägen 1323 1697 15 18 30 30

Under räkneperioden passerade 11 % av det totala antalet tunga fordonen nattetid (kl. 22-06).
Detta motsvarar mer än fem passager per natt vilket gör att den maximala ljudnivån vid fasad
kommer bestämmas av de tunga fordonen.

För uteplats gäller istället antalet tunga fordon under en genomsnittstimme mellan kl. 06-22.

4 RESULTAT OCH SLUTSATS
Beräkningsresultaten för Gårdaskolan redovisas som utbredningskartor i bilaga AK01-03. Figur 2
nedan visar att grundkravet Leq 60 dBA uppfylls vid samtliga fasader. Bostäder skulle således
kunna utformas fritt utan krav på kompensationsåtgärder med avseende på vägtrafiken.

Figur 2. Utklipp från AK01 som illustrerar frifältsvärden vid fasad och ekvivalent ljudnivå två meter över mark
för prognosår 2040. Grön och blå färg anger ljudnivåer under 60 dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl.
fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Då grundkravet Leq 60 dBA uppfylls ställs inget krav på den maximala ljudnivån vid fasad,
däremot finns krav på maximal ljudnivå inomhus och på uteplatser.
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Figur 3 visar den maximala ljudnivån för nattperioden. Högst nivå blir det vid fasaderna närmast
vägen, som mest 85 dBA.

Figur 3. Utklipp från AK02 som illustrerar maximal ljudnivå för natten, två meter över mark för prognosår
2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 dBA. Ljudutbredningen redovisas
inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Om uteplatser finns ska dessa klara Leq 50 och Lmax 70 dBA för en genomsnittstimme mellan
kl. 6 och 22. Beräkningsmässigt hamnar maxnivån ca. 1 dBA högre under en genomsnittstimme
under dag och kväll än under natten. För gemensam uteplats blir maxnivån dimensionerande
och kan anläggas i grön och blå zon enligt figur 4.

Figur 4. Utklipp från AK03 som illustrerar maximal ljudnivå för en genomsnittstimme dag och kväll, två
meter över mark för prognosår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70
dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

4.1 INOMHUSNIVÅER

Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik gör att den
maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluftsventiler kommer därför
behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en framtida projektering för att riktvärdena
inomhus ska kunna innehållas.
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Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 51 resor / dygn

Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 20 %

med kollektivtrafik: 14 %

med cykel: 6 %

till fots: 58 %

med annat: 2 %

Osäkerhet
Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal 
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet, 
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik) 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Antal resor / dygn 10 7 3 30 1 51

Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Lägenhet 10 7 3 30 1 51

Totalt 10 7 3 30 1 51

Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 10 bilresor
Uppskattning av antal bilar: 8 bilar (ÅDT),
vilket motsvarar ungefär 8 ÅVDT

Antaganden:

• 1,2 personer per bil för arbetsresor

• 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

• 1,5 personer per bil för fritidsresor

Page 1 of 5Sammanställning av projekt - Trafikalstringsverktyg
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• Bostäders resor fördelar sig enligt:
◦ 35% arbetsresor

◦ 23% inköp/serviceresor

◦ 42% fritidsresor

• Övrig markanvändning ger:
◦ 34% arbetsresor

◦ 27% inköp/serviceresor

◦ 39% fritidsresor

Uppskattat markbehov för transporter
Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel 

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Area (m2) 324 30 33 24 - 410

Antaganden:

• Bil: 31,7  m2 / bilresa

• Kollektivtrafik: 4,2  m2 / kollektivtrafikresa

• Cykel: 10,7  m2 / cykelresa

• Till fots: 0,8  m2 / gångresa

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för 
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så 
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Indata

Lokalisering 

Kommun Öckerö

Var i kommunen Centralt i huvudorten

Markanvändning 

Lägenhet 629 BTA
10 bostadsenheter
18 boende (automatiskt värde)

Svar på frågor om Kollektivtrafik 

Turtäthet under 
högtrafik i området 
(sammanlagt för alla 
linjer)

16-30-minuterstrafik

Avstånd till hållplats 
(genomsnitt i området)

Mindre än 250 m

Är tidtabeller i tätorten 
taktfasta/styva (dvs är 
det regelbundna 
minuttal alla timmar)?

En del linjer har taktfasta tidtabeller. i alla fall under högtrafik.
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Hur stor del av tätorten 
täcks av 
kollektivtrafiknät?

Endast delar av tätorten. Vissa viktiga målpunkter ligger utanför kollektivtrafiknätet.

Vilken standard har de 
fordon som används för 
tätortstrafik?

Majoriteten är moderna fordon.

Turtäthet under 
högtrafik i området 
(sammanlagt för alla 
linjer)

30-60-minuterstrafik

Avstånd till regional 
busshållplats 
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Avstånd till station med 
regional tågtrafik 
(genomsnitt i området)

Mer än 1500 m

Är tidtabeller i 
regionaltrafiken 
taktfasta/styva (dvs är 
det regelbundna 
minuttal alla timmar)?

En del linjer har taktfasta tidtabeller. i alla fall under högtrafik.

Vilken standard har de 
fordon som används för 
regionaltrafik?

Enbart moderna fordon (max 6 år gamla eller motsvarande).

Har resenärerna tillgång 
till realtidsinformation 
om kollektivtrafiken?

På den viktigaste knutpunkten (t ex busstationen i centrum).

Prioriteras 
kollektivtrafiken i 
kommunens planering?

Anpassningar görs för kollektivtrafiken men ofta i sena planeringsskeden.

Hur ofta ser kommunen 
över kollektivtrafiknätet?

Översyn brukar ske när problem uppmärksammas. vilket brukar vara relativt oregelbundet.

Finns mål och 
handlingsplan för 
kollektivtrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

Svar på frågor om Gång 

Avstånd till lokalt 
centrum (genomsnitt i 
området)

1-2 km

Hur är gångvägnätet 
utformat i tätorten?

Gångvägar m m kompletterar systematiskt trottoarer för att förbättra genheten.

Hur är standarden på 
gångvägnätet i tätorten?

Vissa delar har god standard. men i större delen finns det brister.

Finns problem med 
otrygghet för fotgängare i 
tätorten?

Tryggheten är låg på många håll.

Hur stor andel av 
korsningspunkterna 
mellan kommunens 
gångpassager och 
biltrafikens huvudnät är 
hastighetssäkrade till 30 
km/h? (85-percentil)

Mindre än 25 %

Är gångtrafik prioriterat 
vid drift och underhåll (t 
ex snöröjning)?

Gångtrafiknätet underhålls samtidigt med biltrafiken.
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Följer kommunen upp 
mängden gångtrafik (t ex 
genom 
fotgängarräkningar eller 
resvaneundersökningar)?

Det var länge sedan en uppföljning gjordes. och ingen är heller planerad inom den närmsta tiden.

Finns mål och 
handlingsplan för 
gångtrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

Svar på frågor om Cykel 

Avstånd till lokalt 
centrum (genomsnitt i 
området)

1-3 km

Höjdskillnader vid färd till 
lokalt centrum

Lite uppför/nerför men inga kraftiga lutningar.

Hur stor del av tätorten 
täcks av cykelvägnät 
(cykelväg. cykelbana. 
cykelfält eller 30 
km/h-gator)?

Cykelvägnätet täcker endast delar av tätorten. Vissa viktiga målpunkter ligger utanför cykelvägnätet.

Hur stor andel av 
kosningspunkterna 
mellan kommunens 
cykelvägnät och 
biltrafikens huvudnät är 
hastighetssäkrade till 30 
km/h? (85-percentil)

Mindre än 25 %

Är cykeltrafiken 
prioriterad vid drift och 
underhåll. t ex 
snöröjning)?

Cykelvägnätet underhålls samtidigt med biltrafiken.

Följer kommunen upp 
mängden cykeltrafik (t ex 
genom cykelräkningar 
eller 
resvaneundersökningar)?

Det var länge sedan en uppföljning gjordes. och ingen är heller planerad inom den närmsta tiden.

Finns mål och 
handlingsplan för 
cykeltrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.

Svar på frågor om Bil 

Hur planeras tillgången 
till bilparkering vid 
bostäder i området?

Kommunens parkeringspolicy tillämpas.

Hur prioriterat är 
bilvägnätet i tätorten?

Biltrafiken prioriteras före kollektiv-. cykel- och gångtrafik.

Förväntat bilinnehav i 
området (Medel i Sverige 
2009: 461 bilar/1000 
invånare. Min 290. Max 
694)

350-461 bilar/1000 inv.

Hur är inställningen till 
att bygga nya vägar i 
kommunen?

Restriktiv. Nya vägar byggs nästan uteslutande vid nybyggen.

Finns mål och 
handlingsplan för att 
minska biltrafiken?

Kommunen har mål. men de omsätts inte i praktiken. Handlingsplan saknas.
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Svar på frågor om Mobility Management 

Arbetar kommunen med 
mobility management 
dvs. mjuka åtgärder för 
att ändra resbeteende?

Ja

Grön 
resplan/mobilitetsplan

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Kampanjer för mer 
miljövänligt resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Samlad reseinformation 
för flera färdsätt

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Utbildning om hållbart 
resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Distansarbete Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Resfria möten Kommunen arbetar inte med åtgärden

Målgruppsanpassade 
kampanjer t.ex. 
testresenärer. 
hälsotrampare

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bättre cykelfaciliteter (ej 
infrastruktur)

Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Bilpooler Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Sparsam körning/Eco-
driving

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Hur länge har 
kommunen arbetat med 
mobility management?

Kortare än 2 år

Version: 1.0
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PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk 
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö 
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en 
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100 
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger 
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10 
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt 
givna tillstånd. 
 
Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2008-2017, 
har befolkningen i snitt ökat med 63 personer per år. 
 
Tabell 1 Källa: SCB 

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

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

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

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

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

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



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

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe 
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan) = 
12 948 pe. 

 
 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av 
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö 
nya centrum och detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan kan antas utan risk för 
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 



 
 
 
 
 
 
Öckerö kommun 2019-03-15 
 
Lisette Larsson 
Enhetschef Va 
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