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INLEDNING

BAKGRUND
Öckerö kommuns kommunstyrelse beslutade 2017-12-19 (KS § 313) att lämna 
positivt planbesked för fastigheterna Hönö 2:67 och Hönö 2:384. Planstart skede 
vid positivt planbesked. Efter uppstart av detaljplanearbetet kom kommunen och 
exploatören överens om att utesluta fastighet Hönö 2:384 ifrån detaljplanearbe-
tet.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk-
samhet. 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 Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder 
inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde skyddas i 
detaljplanen. 

MILJÖBEDÖMNING 
Plan-, bygg och miljöenheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förord-
ningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger inte användning av planområdet för ett av de ändamål som anges i PBL 
4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 
beaktas.

Plan-, bygg och miljöenheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedöm-
ningen är avstämd med Länsstyrelsen 2018-05-02. Länsstyrelsen har skrivit ett 
yttrande över behovsbedömningen där de påtalar tre frågor. Dessa frågor handlar 
om kulturmiljö, reningsverket på Pinans kapacitet och trafikbuller.  

I planen har bullerpåverkan belysts i en trafikbullerutredning som sammanfattas 
under rubriken ”Risker, störningar”. En antikvarisk förundersökning har tagits 
fram för att redovisa skolans byggnadshistoria och dess kulturhistoriska värde. 
Resultatet redovisas under rubriken ”Befintlig bebyggelse och kulturhistoria”. 
Kommunens VA-enhet har tagit fram ett PM för att belysa planens påverkan på 
reningsverket på Pinan. Resultatet redovisas under rubriken ”Vatten och avlopp”. 
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PLANDATA 

PROCESS OCH TILLÄMPAD LAGSTIFTNING 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
möjligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen. 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planarbetet bedrivs med ett standardförfarande. 

PLANHANDLINGAR 

Samrådshandlingar består av:
• Plankarta med bestämmelser              2019-05-17

• Planbeskrivning (denna handling)     2019-05-17

Övriga handlingar:
• Illustrationsritning            2019-05-17

• Grundkarta,                        2019-03-11

• Fastighetsförteckning,      2019-04- 03

• Samrådsredogörelse          2019-04-08

• Granskningsutlåtande       2019-05-17

Utredningar:
• Trafikbullerutredning, Tyréns, 2018-07-12

• Antikvarisk förundersökning, Tyréns, 2018-11-15

• Trafikberäkning, 2019-03-15

• PM nya anslutningar till Pinans reningsverk 

Planstart Samråd Granskning Antagande Laga Kraft Genomförande

SynpunkterSynpunkter
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LÄGE, AREAL 
Planområdet är beläget centralt på Hönö norr om Gårdavägen, ca 2 km ifrån fär-
jeläget Hönö pinan. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintresse 

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

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, 
vatten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- 
och grundvatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivnings-
buller. 

Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer över-
skrids.

REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Åtgärdsvalsstudie för väg 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna trafikeras av Trafikver-
kets vägfärjor via Hönöleden/väg 155 och Björköleden. Färjorna angör vid Lilla 
Varholmens färjeläge där trafiken ansluter till väg 155. Trafiken på väg 155 har 
ökat stadigt under årens lopp i takt med att Öckerö och Torslanda har växt. Ett 
resultat av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 155, Hjuviksvägen.

Trafikverket har genomfört eller är på väg att genomföra flera åtgärder för en 
ökad säkerhet och förbättrad kollektivtrafik på väg 155. Planerat busskörfält på 
sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal har dock lagts på is på obestämd tid på 
grund av att såväl kostnader som produktionstid bedöms öka markant mot vad 
som tidigare beräknats.

VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad transportin-
frastrukturplan. I transportinfrastrukturplanen är väg 155 utpekade som en av 
de högst prioriterade regionala infrastrukturbristerna. Trafikverket har påbörjat 
arbete med att ta fram ÅVS väg 155, Torslanda –Öckerö i syfte att utreda lämpliga 
åtgärder. Öckerö kommun är delaktiga i arbetet med ÅVS:en. Arbetet förväntas 
pågå under år 2018 och 2019.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan
Översiktsplan för Öckerö kommun (Utblick Öckerö - en inblick i framtiden) anta-
gen 14 juni 2018 anger planområdet som bostäder, service och arbetsplatser. 



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Antagandehandling 2019-05-17  |   Dnr 0024/18

Sida 7/22

Detaljplan 
För området gäller detaljplan för del av Hönö omfattande västra vägen - Gårda-
vägen m.m, som vann laga kraft 1989-02-16. Planområdet redovisas i gällande 
detaljplan som A, allmänt ändamål. Byggnadsplanen saknar genomförandetid 
men gäller som detaljplan tills den upphävs eller ersätts med ny enligt PBL.

Bostadsförsörjningsprogram
Öckerö kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för 2015-2020. 
Bostadsförsörjningsprogrammet lägger fast inriktningen för hur kommunen vill 
att boendet ska utvecklas på sikt. I kommunens nya översiktsplan antogs nya till-
växtmål. Kommunens långsiktiga planering utgår från ett tillväxtmål om 80-120 
personer per år. Tillväxtmålet innebär att bostadsproduktionen till år 2040 bör 
vara runt 40-60 bostäder per år. Eftersom stora delar av bostadsbeståndet i kom-
munen består av småhus ska nybyggnation i första hand ske genom ett byggande 
av flerbostadshus med lägenheter. Planförslaget bedöms ligga i linje med bostads-
försörjningsprogrammets mål. 

Trafikstrategi och trafikprognos 
Öckerö kommuns trafikstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars 
grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att trafiksyste-
met ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Centralt i trafikstrategin är hanteringen av sambanden mellan mar-
kanvändning, bebyggelse, trafiksystemet och människors val av transportsätt. 

Trafikprognos Öckerö kommun är ett planeringsdokument som föreslår konkreta 
åtgärder som gör att fler väljer att andra färdmedel än den egna bilen för resor 
från Öckeröarna till Göteborg. Syftet är att minska trafikmängden på väg 155. 

En del av de förslag som redovisas i trafikprognosen kan inte behandlas inom ra-
men för denna detaljplan, utan behöver ske på en övergripande nivå. Det handlar 
bland annat om standardhöjningar av busshållplatser, utbyggnad av pendelparke-
ringar och utbyggnad av kontorshotell. En förutsättning för att minska bilåkandet 
och öka användandet av kollektivtrafik är att planera i kollektivtrafiknära lägen. 

Kulturmiljöprogram 
Planområdet omfattas av Öckerö kommuns kulturmiljöprogram, antagen av kom-
munfullmäktige den 29 mars 2012. I programmet beskrivs att planområdet är 
beläget inom den sammanhängande kulturmiljön Gårda. Kulturmiljön Gårda och 
Hult bedöms vara av stort värde som miljö och ska bevaras och underhållas så 
att dess äldre karaktär inte förvanskas. Stengärdesgårdar, staket och trädgårdar 
ska så långt som möjligt bevaras. Ny bebyggelse ska exteriört underordnas den 
äldre bebyggelsen inom området. Vid förtätning ska den exteriöra utformningen 
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underordnas den äldre byggnadstraditionen beträffande volym, taklutning, färg-
sättning och material. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK OCH VEGETATION 
Platsen består av berg i dagen och planmark. Befintlig byggnad inom fastigheten 
ligger på den planare delen av tomten, ca + 5,1 - 5,6 meter över till planen höran-
de grundkartas nollplan (RH00). 

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH KULTURHISTORIA
Inom planområdet finns en gammal skolbyggnad som uppfördes på Hönö år 1857. 
Byggnaden hade ursprungligen stått på Grötö men införskaffades av socknen som 
en följd till folkskolereformen 1842. Socknen beslutade att byggnaden skulle flyt-
tas till den folkrikaste ön som var Hönö. Byggnaden var en timmerbyggnad som 
skeppades från Grötö och skolsalen var cirka 7 x 5 meter. Till det fanns det också 
en lärarbostad. Att byggnaden är den första skolan som uppfördes i kommunen 
har ett stort kulturhistoriskt värde.

Gårdaskolans elever sittande på andra sidan 

Gårdavägen. Foto cirka 1900. 

Gårdaskolan, foto cirka 1930 - 1950. Foto från 

Hönö Hembygdsförening.  

Bygglov 1986, fasad mot väster. Bygglov 2018, fasad mot väster. Nytt entréparti 

och trädäck framför fasaden 
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Byggnaden har byggts till vid flera tillfällen under dess 160 års långa historia. Av 
de tidiga bilder som finns kan en se att tillbyggnaderna kring sekelskiftet 1900 
gjordes med höga arkitektoniska ambitioner (se bilder nedan). Det vi idag skulle 
kalla förvanskning, att byggnadens värden skadas eller går förlorade, skedde i 
mitten av 1980-talet då byggnaden tilläggsisolerades och fick nya mindre fönster. 

Gårdaskolan har 2018 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 från 2008 som är 
täckt med röd bandplåt. Söderfasaden ger uttryck för alla utbyggnader som skol-
byggnaden genomgått under alla år. I bakgrunden syns det brutna takfallet med 
röda tegelpannor. Entrédörr ligger i en smal utbyggnad som sträcker sig utmed 
fasaden. Fasaduttrycket på den östra gaveln domineras av det brutna takfallet. 
Fasaden mot väster visar två gavelmotiv med det brutna höga taket och det lägre 
på tillbyggnaden. 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.

Befintlig byggnad och del av Hönö hembygds-

förening från norr 

Befintlig byggnad från väster

Befintlig byggnad från öst 
Befintlig byggnad från söder
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Mur
Mot Gårdavägen sträcker sig en stenmur 
som fungerar som tomtavsilkjare. Mur-
stenen utgörs av sprängsten blandad med 
fältsten av bohusgranit i blandade storlekar 
som skiftar i såväl grått som rött. Muren är 
i sin helhet 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 
kröntäckning finns sprickbildningar som 
vittnar om murens rörelser. Orsaken till 
skadeproblematiken kan bero på många års 
ovarsamma omfogningar med cementhalti-
ga bruk med frostsprängningar som följd.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
Nordväst om planområdet i direkt anslut-
ning till fastigheten finns ett, i gällande 
detaljplan utpekat, naturområde på ca 
5000 m2 som ger goda möjligheter till 
rekreation. Möjligheten till friluftsliv är 
begränsad i närområdet och sker främst på 
nordvästra Hönö i exempelvis Ersdalens 
naturreservat.  

FORNLÄMNINGAR 
Inga kända fornlämningar finns i området. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Marklagren utgörs till största del av urberg medan en mindre del utgörs av post-
glacial sand enligt SGU:s jordartskarta. De geotekniska förhållandena bedöms 
som goda inom planområdet. 

Mur mot Gårdavägen.

Mur i anslutning till grundmur. 

Skada i muren sedd uppifrån 
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SERVICE
Planområdet är beläget centralt på Hönö med 
goda avstånd till både kommunal och kommer-
siell service. För- och grundskola är belägen ca 
300 meter ifrån planområdet. Närmaste vård-
central, bank och livsmedelsbutik är belägna ca 
700 meter ifrån planområdet. 

Övrig service är främst koncentrerad till Hönö 
Klåva ca 1,5 - 2 km sydväst om planområdet. 

TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Vatten och avlopp 
Området är sedan tidigare anslutet till det kom-
munala VA-nätet. 

El, tele, fiber, bredband
El- och teleledningar är utbyggda i området. 
Området är anslutet till Öckerö näts fibernät. 

RISKER, STÖRNINGAR

Buller 
De potentiella störningar som har identifierats i samband med planarbetet rör 
trafikbuller ifrån Gårdavägen. 

Se vidare under rubriken ”Buller” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och 
konsekvenser”.

Radon 
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag 
av delar av Björkö. I kommunens radonundersökning, framtagen 1993, gjordes en 
provtagning sydväst om planområdet. Enligt provtagningen är radiumhalten 30 
bq/kg eller lägre, vilket klassas som lågriskområde.   

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmate-
rial får användas som är radongenerande. 

Livsmedelsbutik

Vårdcentral

Behandling och 
rehabilitering

Bank

Förskola

Planområde

Förskola

Grundskola

Hönö Klåva

Planområdets läge i förhållande till kommunal 

och kommersiell service
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

ÄNDRAD MARKANVÄNDNING 
Detaljplanen innebär att markanvändningen inom aktuell fastighet ändras från 
A - allmänt ändamål till B - bostad. 

Bostäder och övrig bebyggelse 
Planförslaget möjliggör att den gamla skolbyggnaden kan byggas om till ca 8 
lägenheter. Byggnadsarean regleras till 460 m2 vilket ungefärligt motsvarar 
befintlig byggnads fotavtryck. Byggnaden regleras med en högsta nockhöjd + 16,3 
meter över grundkartans nollplan. Det innebär att byggnaden inte kan byggas 
högre än befintlig byggnad. 

Inom delar av den gamla skolgården möjliggörs det för 2 mindre bostäder som 
kan sammanbyggas med en komplementbyggnad. Huskroppen placeras mot 
berghällen i sydväst, där berget har bearbetats, med en vinkel längs Gårdavägen. 
Byggrätten omgärdas med prickmark för att minimera påverkan på den gamla 
skolgården. Den nya byggnadskroppen ges en karaktär och volym som delvis 
överensstämmer med äldre uthusbebygglese för att smälta in i området och ex-
teriört underordna sig befintlig bebyggelse. Byggnaden uppförs med sadeltak och 
lertegel samt falufärgad träfasad vilket stämmer överens med hur uthusbebyggel-
se traditionellt sätt har utformats.

Vy från sydöst som visar volymen av tillkommande byggnation. 
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SKYDDS- OCH VARSAMHETSBESTÄMMELSER 

Plankartan har utformats för att tydliggöra och säkerställa att den gamla skol-
byggnadens och fastighetens kulturhistoriska värden bevaras. För att säkerställa 
detta har skolbyggnaden och muren mot Gårdavägen försetts med skydds- och 
varsamhetsbestämmelse. Den gamla skolgården förses delvis med prickmark. 
Karaktäristiskt för en skola är att det finns en skolgård. Även att det kommer 
vara bostäder i hela byggnaden är det viktigt att man kan förstå att det har varit 
en skola. Skolgården är då en viktig pusselbit i berättelsen om Öckerö kommuns 
första skola. 

Gamla skolbyggnaden 
Att Gårdaskolan är Öckerö kommuns första allmänna skola har ett stort kul-
turhistoriskt värde. En stor del av byggnadens ursprungliga kulturhistoriska 
och arkitektoniska värden har genom åren gått förlorade på grund av ovarsam-
ma tillbyggnader. Tillbyggnaderna som genomfördes 1986 och framåt är ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv inte viktiga att bevara. Delarna av byggnaden innan 
tillbyggnaderna 1986 bedöms som viktiga att bevara ur ett kulturhistoriskt per-
spektiv och förses i plankartan med en skyddsbestämmelse.   

Mur
Muren mot Gårdavägen besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Framför allt 
bidrar den till att bibehålla vägens och områdets ålderdomliga agrara karaktär. 
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 platsens funktion och användning sedan mitten 
av 1800-talet. Muren skyddas på plankartan med skydds- och underhållsbestäm-
melse
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Avsnitt 1 - Förtydligande av vilka delar av byggnaden som ska bevaras rela-
terat till skyddsbestämmelse q2: 
 
De delarna av den gamla skolbyggnaden som ska bevaras är byggnaden innan 
beviljat bygglov 1986. Ålderslegend och foto nedan beskriver omfattningen. 
 

Gårdaskolan, foto cirka 1930 - 1950. Foto från 

Hönö Hembygdsförening.  

SÖDER

NORR

V
Ä

S
T

E
R

Ö
S
T

E
R

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

Slutet av 1800-talet. 

Slutet av 1900-talet. 

1986 

2008 

Ålderslegend
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Avsnitt 2 - Att särskilt beakta vid underhåll av mur relaterat till varsamhets-
bestämmelse k1: 
 
I kritiska punkter som början/avslut ska bindare som ökar murens hållfasthet an-
vändas. Murstenen fogas med hydrauliskt kalkbruk. Fogarna görs smala. Beslut 
om eventuell kröntäckning sker genom samråd med antikvarisk expertis. Sly och 
vegetation som växer nära inpå muren bör avlägsnas.  

 
Avsnitt 3 - Att särskilt beakta vid underhåll och ändring av byggnad relate-
rat till varsamhetsbestämmelse k2: 
 
Vid kommande åtgärder på skolan bör man överväga att återställa fasaderna eller 
del av fasaderna som de såg ut innan bygglov beviljades 1986. Ursprungligt utse-
ende och utförande ska eftersträvas. Det skulle innebära en återgång till fönster 
av korspostmodell och en träfasad med gesims och fönsteromfattningar. Färgsätt-
ningen bör också vara i harmoni med det som fanns i början av 1900-talet. 

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Planförslaget bedöms inte påverka det kommunala serviceutbudet negativt. De-
taljplanen medför ett större underlag till det kommersiella serviceutbudet.  

FRIYTOR

Lek och rekreation 
Detaljplanen pekar inte ut något område inom planområdet för lek. Nordväst om 
planområdet är marken planlagd som natur och kan används som yta för lek och 
rekreation. Möjligheten för allmänheten att ta sig dit och vistas där blir oföränd-
rad i och med ett genomförande av detaljplanen.  

LANDSKAP OCH NATURMILJÖ 
Den västra delen av planområdet består i stora delar av orört berg som tillför 
kvaliteter till fastigheten. En planbestämmelse har införts på plankartan som sä-
kerställer att berget och karaktären som skapas finns kvar efter en exploatering. 
Som tillägg till bestämmelsen finns även en administrativ bestämmelse som höjer 
marklovsplikten för dessa former av åtgärder. 
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TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Ett sammanhängande gång- och cykelnät, som sträcker sig från Burö färjeläge 
i norr till Fotö i söder, nås vid Rödvägen ca 80 meter nordöst om planområdet. 
En asfalterad gångstig förbinder Rödvägen med planområdet. Planområdets läge 
i förhållande till gång- och cykelvägen ger goda möjligheter för de boende inom 
området att använda gång eller cykel som färdmedel lokalt.  

Kollektivtrafik
I närområdet finns två stycken busshållplatser placerade mindre än 75 meter 
ifrån planområdet. Närmaste busshållplats är belägen ca 50 meter söder om plan-
området vid Gårdavägen. Busshållplatsen trafikeras av buss 291 med halvtim-
mestrafik från klockan fem på morgonen till klockan åtta på kvällen. Restiden in 
till centrala Göteborg är cirka en timma. De trafikrörelser som förväntas tillska-
pas i och med en exploatering bedöms kunna rymmas i dagens kollektivtrafiksys-
tem. Planområdets kollektivtrafiknära läge innebär att möjligheten för de boende 
att välja kollektivtrafik som färdsätt är mycket god.

Biltrafik
Biltrafikanter når planområdet från Rödvägen genom att parkera på befintlig par-
kering ca 55 meter ifrån fastigheten och får sedan promenera längs en asfalterad 
gångstig som förbinder parkeringen och fastigheten. Vid Gårdavägen, söder om 
planområdet, är det i gällande detaljplan ut- och infartsförbud till fastighet Hönö 
2:67. Förbudet ligger kvar även i denna detaljplanen då sikten är mycket begrän-
sad längs vägen söder om fastigheten. 

En beräkning av hur mycket trafik som bedöms alstras på väg 155 har genom-
förts med Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Detaljplanen bedöms generera 10 
bilresor per dag. Detta motsvarar enligt trafikalstringsverktyget 8 fordon ÅDT 
(årsdygnstrafik).   I normalfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordonsflö-
det reser i maxtimmen. Riktningsfördelningen på trafiken längs med väg 155 är 
under maxtimmen 30/70 strax väster om Hjuvik. 

Med ÅDT enligt ovanstående ges ett tillskott på väg 155 enligt tabellen ovan. 

TILLSKOTT AV FORDON I MAXTIM-
MEN PÅ VÄG 155 

ÅDT 8 FORDON 

10 % av det totala fordonsflödet + ca 0,8 fordon 

70 % i den mest belastade riktningen + ca 0,56 fordon
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Gångstig som förbinder planområdet med parke-

ring och busshållplats

Planområdets läge i förhållande till befintlig kom-

munalägd parkering. Planområdet är markerad 

med röd färg och parkeringen med orange färg.

Beräkningen visar att påverkan på väg 155 endast blir marginell. Detaljplanen 
innebär en förtätning av bebyggelsen centralt på Hönö. Det kollektivtrafik- och 
samhällsservice nära läget ger goda möjligheter för de boende att använda cykel, 
gång eller kollektivtrafik som färdsätt, vilket bedöms minska behovet av bil. Inga 
nya parkeringsplatser tillkommer genom planförslaget. 

Parkering
Inga nya parkeringsplatser för bil tillkommer genom planförlaget. Parkering sker 
utanför planområdet på befintlig kommunägd parkeringsplats. Parkeringsplatser 
för fastigheten säkras genom arrende. Antalet parkeringsplatser fastställs enligt 
kommunens parkeringsnorm.   

I ett flertal detaljplaneprojekt har Atkins tagit fram trafikutredningar som pekar 
på ett behov av 20 cykelplatser per 1000 BTA. Cykelplatsbehovet hade troligtvis 
hamnat på en liknande nivå om en utredning tagits fram för detta planområdet. 
Bostadsytan är beräknad till ca 550 m2, vilket innebär ett cykelplatsbehov på 
ca 10 st. Byggrätt har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett cykelrum. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Området är sedan tidigare anslutet till det kommunala VA-nätet och kan ledas till 
kommunens reningsverk. Reningsverkat har ett tillstånd för 14 000 personekvi-
valenter (PE). 

Det Pinans ARV tar emot i måttet PE har under åren 2013-2018 varierat i max-
värde, se tabell nedan. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet 
av fortsatt 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. 

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 14535 22-mar, 01-jun, 13-jul

2017 0 12 408

2018 0 11 923
 

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 
kommunen har från Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg ut-
byggnadstakt.

En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 bo-
städer 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.  

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 Gårdasko-
lan) = 12 948 pe.
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Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning 
av organiskt material. Kommunens bedömning att detaljplan för bostäder i gamla 
Gårdaskolan kan antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för vatten i 
stora Kalvsund inte kan uppnås.

Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet. 

El, tele, fiber, bredband  
I anslutning till området finns utbyggt ledningsnät för el och tele. Beroende på 
det framtida elbehovet kan nya jordkabelledningar behöva förläggas till de nya 
huskropparna. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planom-
rådet bekostas av exploatören.

Avfall
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten, förslagsvis sker den-
na ut mot Gårdavägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen 
vid tömning. Yta har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett miljörum. Dragavståndet för sopkärlen blir ca 5 
meter vilket ligger i linje med Öckerö kommuns renhållningsordning. 

RISK OCH STÖRNING 

Buller 
Framtagen trafikbullerutredning (Tyréns, 2018-07-12) redovisar att grundkravet 
enligt trafikbullerförordningen, Leq 60 dBA, uppfylls på samtliga fasader och 
lokalerna skulle därmed kunna utformas fritt till bostäder utan krav på buller-
dämpande kompensationsåtgärder.

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. 
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. friskluft-
sventiler kommer därför behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en 
framtida projektering för att riktvärdena inomhus ska kunna innehållas. 

Bullernivåer från vägtrafik vid fasader, avseende 2040, redovisas på kartorna 
nedan. 
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Utklipp som illustrerar maximal ljudnivå för en genomsnittstimme dag och kväll, två meter över 

mark för prognossår 2040. Grön och blå färg i utbredningskartorna anger ljudnivåer under 70 

dBA. Ljudutbredningen redovisas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.

Utklipp 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.

Utklipp 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 redo-

visas inkl. fasadreflex och ska inte direkt jämföras med riktvärden.
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Nollalternativ 
Vid ett nollalternativ fortsätter gällande detaljplan att gälla. Inom bestämmelsen 
A, allmänt ändamål, tillåts endast verksamheter med stat, kommun eller lands-
ting som huvudman. Nollalternativet innebär således att inga bostäder tillkom-
mer och att fastigheten endast kan användas för allmänt ändamål. 

Kulturmiljö 
Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära att kulturmiljön inom fastig-
heten påverkas i viss mån. I och med att det möjliggörs för byggnation inom den 
gamla skolgården kommer det vara svårare att utlösa den gamla skolgården. 

Byggrätten har placerats i en vinkel längs med berghällen för att minska påver-
kan på den gamla skolgården. Byggnaden har utformats med en höjd och volym 
som refererar till äldre uthusbebyggelse. För att tydligare referera till äldre ut-
husbebyggelse ges byggnaden utformningsbestämmelser som anger att fasad ska 
utformas med falufärgad träfasad och att taket ska utformas som sadeltak och 
förses med lertegel. 

Sammantaget bedöms påverkan av kulturmiljön som acceptabel. 

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
För föreliggande plan gäller följande tidplan:

Samråd               kv. 4 - 2018 
Granskning        kv. 2 - 2019 
Antagande          kv. 2 - 2019 
Laga kraft           kv. 3 - 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 
exempelvis förlorad byggrätt).
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Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Ingen allmän plats ingår i planförslaget. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning bedöms inte krävas. 

Servitut
Inga servitut tillkommer genom planförslaget. 

Gemensamhetsanläggning
Ingen gemensamhetsanläggning behöver upprättas. 

Ledningsrätt
Ingen ledningsrätt påverkas eller behöver bildas genom exploateringen.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören och kostnaderna är reglerade i ett plankost-
nadsavtal mellan kommun och exploatör. Ingen planavgift kommer att utgå vid 
bygglov. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför.

Gatukostnader och övriga avgifter
Inga gatukostnader kommer att tas ut i samband med exploateringen. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Handläggare är planarkitekt Rikard Sporre vid samhällsbyggnadsverksamheten 
på Öckerö kommun. 

……………………………………………    ……………………………………………

Rikard Sporre                     Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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