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1 Uppdrag 
COWI AB har på uppdrag av Öckerö Fastighets AB, utfört en detaljerad geoteknisk 

utredning, enligt IEG:s Rapport 4:2010, i samband med att aktuellt område ska 

detaljplaneläggas.  

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att utgöra underlag för 

beskrivning av de geologiska, geotekniska samt hydrogeologiska förhållandena för 

området. Resultaten av den geotekniska undersökningen har utgjort underlag för 

stabilitets- och sättningsbedömning samt beskrivning av grundläggnings-

förutsättningar. 

Denna PM Geoteknik syftar till att användas som utredningsunderlag och ska 

inte ingå som en del av ett förfrågningsunderlag eller annan bygghandling. 
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2 Utförda undersökningar 
COWI AB har under juni månad år 2015 utfört geotekniska undersökningar inom 

rubricerat område. Undersökningsresultaten har sammanställts i en separat 

handling benämnd "Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, 

Detaljplan för Björkö 1:294 och 1:305, Öckerö kommun", daterad 2015-07-03 och 

med dokumentnamn A070960-RAP-001. 

Undersökningen redovisas i koordinatsystem SWEREF 99 1200 respektive 

höjdsystem RH 2000. 
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3 Planförslag 
Öckerö kommun planerar att detaljplanelägga området vid fastigheterna Björkö 

1:294 och 1:305 för att möjliggöra för exploatering av bland annat bostäder, vård 

och skola samt tillfälligvistelse (hotell, vandrarhem och dyl.). Vid tidpunkten för 

denna geotekniska utredning finns inget färdigt planförslag utan utredningen har 

utgått från en förslagsskiss med två alternativa utformningar, översänd av Öckerö 

kommun via e-post daterat 2015-04-16, se figur 3-1 nedan. 
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  Figur 3-1 Förslagsskiss kommande detaljplan 

Enligt förslagsskissens första alternativ, se övre bilden ovan, ska befintliga 

byggnader på området bevaras och byggas till. Förskolebyggnaden, i norr, föreslås 

byggas ut mot söder och vandrarhemmet i den södra delen, byggs ut mot öster. 

Norr om förskolebyggnaden föreslås att en helt ny byggnad uppförs. 

Enligt det andra alternativet, se nedre bilden ovan, föreslås befintlig förskola att 

rivas varpå detaljplaneområdets norra del bebyggs med tre nya hus. Även detta 

alternativ möjliggör utbyggnad av vandrarhemmet mot öster. 

Erhållen förslagsskiss tillåter byggnader med en högsta nockhöjd på +14 m från 

grundkartans nollplan. Detta innebär att byggnader i ca tre våningsplan får 

uppföras. 
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4 Topografiska förhållanden 
Det aktuella området ligger på de centrala delarna av Björkö, ca 300 m öster om 

Björkö hamn. Området angränsas av Kyrkvägen i öster och Skarviksvägen i söder. 

I väster finns en förskolebyggnad med tillhörande gård och i norr respektive 

sydväst angränsar området till villabebyggelse. För orientering se figur 4-1 

  Figur 4-1 Översikt över detaljplaneområdet (www.google.se) 

På fastigheten Björkö 1:294 finns i dagsläget en byggnad som används för 

förskoleverksamhet. Markytan söder om förskolebyggnaden och fram till tomtgräns 

utgörs av en gård med lekytor som täcks av gräs och grus. Över gården löper även 

mindre gångvägar belagda med asfalt. Norr om förskolebyggnaden finns en 



   
12 DETALJPLAN FÖR BJÖRKÖ 1:294 OCH 1:305 
 PM GEOTEKNIK 

O:\A070000\A070960\DOC\Text\PME-001.docx 

gräsbevuxen yta som används som bollplan. Längs den östra tomtgränsen växer 

sly, buskar och träd. 

Markytan inom fastigheten Björkö 1:305 täcks delvis av en byggnad vilken nyttjas 

som vandrarhem. Norr om bygganden utgörs markytan av en grusad yta som 

delvis är beväxt av gräs. Strax öster om byggnaden finns en parkeringsplats som 

är belagd med asfalt. Söder och öster om byggnaden finns gräsytor bevuxna med 

buskar och mindre träd.  

Markytan inom aktuellt område sluttar svagt mot nordväst, från ca +5,0 närmast 

korsningen Kyrkvägen-Skarviksvägen, till ca +3,0 vid den nordvästra tomtgränsen. 

Avvägda markytenivåer varierar i undersökta punkter mellan +3,1 och +4,9. 

Markytans lutning mellan undersökningspunkterna uppgår som mest till 1:20. I 

söder ansluter området till Skarviksvägen via en stödmur som tar upp en 

höjdskillnad på ca 1,0 m.  
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5 Geotekniska förhållanden 
Jordlagren består överst, i huvudsak, av mulljord men även fyllning förekommer 

lokalt inom parkerings- och uppställningsytor. Under ytskikten utgörs jordlagren i 

allmänhet av friktionsjord ner till sonderat/provtaget djup. Ställvis har torrskorpelera 

påträffats inlagrad i friktionsjorden. I den sydvästra delen av området underlagras 

friktionsjorden av lera. 

Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad friktionsjord, mot block eller berg, på 

ca 0,3-3,0 m djup under markytan. Vid utförda sonderingar har bergets överyta ej 

verifierats. 

Mulljordens tjocklek varierar i undersökta punkter mellan ca 0,3 och 0,6 m. Lokalt i 

punkt CW11, inom områdets västra del, har mulljorden påträffats med innehåll av 

torrskorpelera. 

Fyllningen utgörs av grusig sand. Tjockleken har uppmätts till ca 0,5 m. 

Torrskorpeleran förekommer med innehåll av silt och med en mäktighet av ca  

0,2-0,4 m. 

Friktionsjorden utgörs i huvudsak av något grusig siltig sand med innehåll av skal 

och sten. Sandens tjocklek varierar i undersökta punkter mellan ca 1,2 och 2,3 m. 

Utifrån CPT-sonderingen samt utförda viktsonderingar, inom den södra delen av 

området (Björkö 1:305), bedöms sanden i allmänhet vara mycket löst lagrad. Vid 

jämförelse med genomförda slagsonderingar bedöms lagringstätheten vara likartad 

inom övriga delar av området. 

Leran har påträffats på 2,0 m djup under markytan enligt skruvprovtagningen. 

Utifrån tolkning av utförd viktsondring samt av registrerade spets- respektive 

porövertryck vid CPT-sonderingen kan lerlagrets överkant förväntas ligga något 

högre, 1,2 á 1,6 m under markytan. Leran innehåller sand och silt samt skal. I 

provtagen undersökningspunkt, CW1, har lerans mäktighet uppmätts till 1,0 m. 

Utifrån tolkning av genomförd viktsondering i undersökningspunkt, CW4 är lerans 

mäktighet i denna punkt upp mot 2 m. Lerans odränerade skjuvhållfashet har 

bestämts utifrån utvärderad CPT-sondering. Skjuvhållfastheten, cu, i sonderad 

punkt, varierar mellan ca 10 och 30 kPa. Den naturliga vattenkvoten uppgår till ca 

17 %. 
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6 Grundvatten- och portrycksförhållanden 
I samband med utförd skruvprovtagning observerades en fri vattenyta i öppna 

skruvhål ca 0,6-0,9 m under markytan. I provtagningspunkt CW11 kunde ingen fri 

vattenyta observeras då skruvhålet rasade igen innan observation kunde ske. 
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7 Stabilitetsförhållanden 
Efter genomförd undersökning kan det konstateras att jordlagren inom området i 

huvudsak utgörs av friktionsjord av sand med begränsad tjocklek. Lokalt i den 

sydvästra delen av området har lera, med en mäktighet av ca 1-2 m, påträffats.  

Markytan inom området är relativt plan med marklutningar på som mest 1:20. 

Sammantaget bedöms stabiliteten inom området vara tillfredsställande för rådande 

förhållanden. 

Enligt förslagsskiss som erhållits av Öckerö kommun är största tillåtna byggnads-

area 30 % av fastighetsarean. Vidare framgår att högsta tillåtna nockhöjd får vara 

14 m över grundkartans nollplan. Detta innebär att byggnader i ca 3 våningar kan 

uppföras. 

Om föreslagna byggnader grundläggs direkt i friktionsjorden, utan några 

förstärkningsåtgärder, kommer tillkommande laster på grund av byggnaderna 

uppskattningsvis att vara ca 10-15 kPa per våningsplan. Detta innebär att den 

totala tillskottsspänningen blir ca 30-45 kPa.  

Vidare får befintlig markyta varken fyllas upp eller schaktas av mer än 0,5 m utan 

marklov. 

Sammantaget bedöms eventuell tillkommande lasters storlek ej utgöra någon risk 

för områdets totalstabilitet. 

Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras.  
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8 Sättningsbedömning 
Jordlagren inom området utgörs i huvudsak av mycket löst lagrad friktionsjord med 

begränsad tjocklek. Inom dessa delar bedöms sättningarnas storlek bli relativt små 

samt att eventuella sättningar kommer att utbildas förhållandevis i samband med 

att byggnaderna uppförs. 

I områdets sydvästra del förekommer dock jordlager av sättningskänslig lera. 

Sättningar kommer att utbildas även för små tillkommande laster.  

Om grundläggning av nya byggnader utförs på lera eller på både lera och 

friktionsjord finns risk att differenssättningar uppstår. Enligt erhållen förslagsskiss 

ska området där lera påträffats, ej bebyggas. 
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9 Grundläggningsrekommendationer 
För tillbyggnad av befintliga byggnader rekommenderas att grundläggningen utförs 

på likartat sätt som för den befintliga byggnadsdelen, så att risk för differens-

sättningar mellan ny och gammal del minimeras. Alternativt kan grundläggning 

utföras direkt på berg efter att friktionsjorden har schaktats bort. 

För nya byggnader bedöms grundläggning kunna ske på berg efter att friktions-

jorden schaktats bort alternativt kan grundläggning ske med platta på mark direkt i 

friktionsjorden efter att minst en meter av friktionsjorden schaktats bort och 

terrassen packats med vält. 

Beroende på byggnadernas slutliga placering i plan ska differenssättningar 

beaktas vid projekteringen. 

Förekommande jordar med innehåll av silt är i regel flytbenägna, vilket måste 

beaktas vid schaktarbeten, i synnerhet vid nederbörd och schakt ner mot 

grundvattenytan. 
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10 Rekommendationer för detaljplan 
Med gällande förslag på detaljplaneläggande av området bedöms problem 

kopplade till de geotekniska förhållandena vara små. Utöver gällande 

begränsningar i planen, så som högsta tillåtna nockhöjd, att byggnadsarean 

maximalt får uppgå till 30 % av fastighetsarean samt att uppfyllnader med en 

tjocklek över 0,5 m ej får ske utan marklov, erfordras inga ytterligare restriktioner ur 

geoteknisk synvinkel. 
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1 Objekt 
Öckerö kommun planerar att detaljplanelägga området vid fastigheterna Björkö 

1:294 och 1:305, för att möjliggöra för exploatering av bland annat bostäder, vård 

och skola samt tillfällig vistelse (hotell, vandrarhem och dyl.).  

Det aktuella detaljplaneområdet består av två fastigheter, Björkö 1:294, som utgör 

den norra delen av området och Björkö 1:305, som utgör den södra delen. Det 

aktuella området ligger på de centrala delarna av Björkö, ca 300 m öster om Björkö 

hamn. Området angränsas av Kyrkvägen i öster och Skarviksvägen i söder. I 

väster finns en förskolebyggnad med tillhörande gård och i norr respektive sydväst 

angränsar området till villabebyggelse. För orientering, se figur 1 nedan. 

  Figur 1 Översikt över detaljplaneområdet (www.google.se)  
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2 Syfte 
COWI AB har på uppdrag av Öckerö Fastighets AB, utfört en detaljerad geoteknisk 

utredning, enligt IEG:s Rapport 4:2010, i samband med att aktuellt område ska 

detaljplaneläggas.  

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att utgöra underlag för 

beskrivning av de geologiska, geotekniska samt hydrogeologiska förhållandena för 

området. Resultaten av den geotekniska undersökningen har utgjort underlag för 

stabilitets- och sättningsbedömning samt beskrivning av grundläggnings-

förhållandena. 

Vid planering av undersökningarna har arkivmaterial enligt kapitel 5 använts 

tillsammans med erhållen grundkarta av Öckerö kommun och kartmaterial erhållet 

av berörda ledningsägare. 

3 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För mer 

information gällande styrande dokument för specifika fält- och 

laboratorieundersökningar se Tabell 1 till Tabell 3 nedan. 

Tabell 1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok 

samt SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

 

Tabell 2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 

CPT-sondering (CPT) SS-EN ISO 22476-1: 2012/AC 2013 

Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok 

Störd provtagning, 

Skruvprovtagning (Skr) 

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok 
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Tabell 3 Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbestämning, 

beskrivning och klassificering 

BTR T21:1982 

Materialtyp och 

tjälfarlighetsgrad 

AMA Anläggning 13, Tabell CB/1 

Vattenkvot SS 027116, utgåva 3 

4 Geoteknisk kategori 
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av 

Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG Rapport 6:2008, Tillämpningsdokument EN 

1997-1 Kapitel 11 och 12, Slänter och bankar.  

5 Arkivmaterial 
För aktuellt område har inga tidigare utförda geotekniska undersökningar 
återfunnits. Befintligt geotekniskt underlag har utgjorts av utdrag ur Öckerö 
kommuns digitala jordartskarta. 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
På fastigheten Björkö 1:294 finns i dagsläget en byggnad som används för 

förskoleverksamhet. Markytan söder om förskolebyggnaden och fram till tomtgräns 

utgörs av en gård med lekytor som täcks av gräs och grus. Över gården löper även 

mindre gångvägar belagda med asfalt. Norr om förskolebyggnaden finns en 

gräsbevuxen yta som används som bollplan. Längs den östra tomtgränsen växer 

sly, buskar och träd. 

Markytan inom fastigheten Björkö 1:305 täcks delvis av en byggnad vilken nyttjas 

som vandrarhem. Norr om bygganden utgörs markytan av en grusad yta som 

delvis är beväxt av gräs. Strax öster om byggnaden finns en parkeringsplats som 

är belagd med asfalt. Söder och öster om byggnaden finns gräsytor bevuxna med 

buskar och mindre träd.  
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Markytan inom aktuellt område sluttar svagt mot nordväst, från ca +5,0 närmast 

korsningen Kyrkvägen-Skarviksvägen, till ca +3,0 vid den nordvästra tomtgränsen. 

Avvägda markytenivåer varierar i undersökta punkter mellan +3,1 och +4,9. 

Markytans lutning mellan undersökningspunkterna uppgår som mest till 1:20. I 

söder ansluter området till Skarviksvägen via en stödmur som tar upp en 

höjdskillnad på ca 1,0 m. 

6.2 Befintliga konstruktioner 
Inom områdets norra del, fastigheten Björkö 1:294, finns i dagsläget en byggnad i 

ett plan som används för förskoleverksamhet. Byggnaden är troligtvis grundlagd 

med källare under åtminstone delar av huset. Söder och sydväst om 

förskolebyggnaden finns mindre byggnader som bland annat används som förråd.  

Den södra delen av området, Björkö 1:305, är bebyggd med en byggnad i två 

våningar. Bygganden används i dagsläget som vandrarhem. Ingen uppgift 

angående byggnadens grundläggning har påträffats. 

Längs områdets västra gräns löper ett ledningsstråk med markförlagda ledningar 

för dricksvatten, spillvatten och dagvatten och i Skarviksvägen, söder om området, 

finns ledningar för spill- respektive dricksvatten. Även inom området finns ledningar 

i mark. Den södra delen av Björkö 1:294, strax söder om befintlig skolbyggnad, 

genomkorsas av ledningar för spill- respektive dricksvatten, vilka ansluter till 

ledningar i Kyrkvägen, öster om området och mellan förskolebyggnaden och 

vandrarhemmet finns en vattenledning. Enligt uppgift finns även en äldre 

dagvattenledning vilken går i sydostlig riktning, i gräsytan norr om 

förskolebyggnaden.   

7 Positionering 
Inmätningar och avvägningar har utförts av Mattias Ilmerstrand, Cowi AB, och 

redovisas i koordinatsystemet Sweref 99 12 00 och i höjdsystemet RH 2000.  

Inmätningar och avvägningar har utförts i mätklass B i enlighet med SGF Rapport 

1:2013 Geoteknisk Fälthandbok. 

8 Geotekniska fältundersökningar 
Fältundersökningar har utförts i 18 undersökningspunkter, namngivna CW1-CW18.  

Resultaten av undersökningarna redovisas på ritningsbilagorna G01-G04 i plan 

och sektion, se bilageförteckning. 
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I Tabell 4 nedan redovisas vilka fältundersökningar som utförts i respektive 

undersökningspunkt. Av tabellen framgår dessutom datum för utförande och 

benämning på fältprotokollet.  

Tabell 4 Utförda fältundersökningar och provtagningar 

Undersöknings-

punkt 

Metod Datum Filnamn vid digital 

lagring 

Signatur 

CW1 Vim, 

Slb, 

CPT 

2015-06-08 

2015-06-08 

2015-06-09 

cw1 20150608 1062.VIM 

cw1 20150608 1060.SLB 

cw1.cpt 

MTIL 

CW2 Vim, 

Slb 

2015-06-08 

2015-06-08 
cw2 20150608 1066.VIM 

cw2 20150608 1067.SLB 

MTIL 

CW3 Vim,  

Slb 

2015-06-08 cw3 20150608 1064.VIM 

cw3 20150608 1065.SLB 

MTIL 

CW4 Vim 2015-06-08 cw4 20150608 1063.VIM MTIL 

CW5 Slb, 

Skr 

2015-06-08 

2015-06-09 

cw5 20150608 1070.SLB 

- 

MTIL 

CW6 Slb, 

Skr 

2015-06-08 

2015-06-09 

cw6 20150608 1071.SLB 

- 

MTIL 

CW7 Slb 2015-06-08 cw7 20150608 1073.SLB MTIL 

CW8 Slb 2015-06-08 cw8 20150608 1072.SLB MTIL 

CW9 Slb 2015-06-08 cw9 20150608 1074.SLB MTIL 

CW10 Vim, 

Slb, 

Skr 

2015-06-08 

2015-06-08 

2015-06-08 

cw10 20150608.1068.VIM 

cw10 20150608 1069.SLB 

- 

MTIL 

CW11 Slb, Skr 2015-06-09 cw11 20150609 1075.SLB MTIL 

CW12 Slb 2015-06-09 cw12 20150609 1076.SLB MTIL 

CW13 Slb 2015-06-09 cw13 20150609 1077.SLB MTIL 

CW14 Slb 2015-06-09 cw14 20150609 1078.SLB MTIL 

CW15 Slb, Skr 2015-06-09 cw15 20150609 1079.SLB MTIL 

CW16 Slb 2015-06-09 cw16 20150609 1080.SLB MTIL 



   
12 DETALJPLAN FÖR BJÖRKÖ 1:294 OCH 1:305 

MUR GEOTEKNIK 

O:\A070000\A070960\DOC\Text\MUR RAP-001.docx 

Undersöknings-

punkt 

Metod Datum Filnamn vid digital 

lagring 

Signatur 

CW17 Slb 2015-06-09 cw17 20150609 1081.SLB MTIL 

CW18 Slb, Skr 2015-06-09 cw18 20150609 1082.SLB MTIL 

 

8.1 Utförda sonderingar och in situ-försök 
I Tabell 5 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod 

enligt gällande standarder, se Kapitel 4 Styrande dokument. 

Tabell 5 Antalet utförda sonderingar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

Viktsondering (Vim) 5 

CPT-sondering (CPT) 1 

Slagsondering (Slb) 17 

 

8.2 Utförda provtagningar 
I Tabell 6 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod 

enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument. 

Tabell 6 Antalet utförda provtagningar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

Störd provtagning, 

Skruvprovtagning (Skr) 

7 

 

8.3 Utförda hydrogeologiska undersökningar 
Inga undersökningar med avseende på grundvattenförhållanden har utförts inom 

ramen för den nu genomförda geotekniska undersökningen. 

8.4 Undersökningsperiod 
De geotekniska fältundersökningarna utfördes under vecka 24, år 2015. 
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8.5 Fältingenjör 
Fältarbetena utfördes av Mattias Ilmerstrand, COWI AB. 

8.6 Kalibrering och certifiering 
COWI AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och  

OHSAS 18001:2007. 

Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn, vingsondering samt CPT-spets finns 

sammanställda hos COWI AB och skickas till beställaren vid förfrågan. 

Inga avvikelser från standarder har noterats i samband med fältundersökningarna. 

8.7 Provhantering 
Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 

Geoteknisk Fälthandbok. 

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast. Jordprover har 

förvarats kylda och sparas på laboratoriet i upp till sex månader. 

9 Geotekniska laboratorieundersökningar 
Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts på WSP:s geotekniska 

laboratorium i Göteborg. 

I Tabell 7 nedan redovisas utförda laboratorieundersökningar som utförts på 

jordprover upptagna med störd provtagning enligt gällande standarder, se kapitel 4 

Styrande dokument. 

Tabell 7 Utförda laboratorieundersökningar 

Undersöknings-

punkt 

Laboratorieanalys Antal 

prov/nivåer 

Datum för 

laboratorie-

analys 

CW1 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

4 

4 

2015-06-25 

CW5 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

2 

2 

2015-06-25 

CW6 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

3 

2 

2015-06-25 
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Undersöknings-

punkt 

Laboratorieanalys Antal 

prov/nivåer 

Datum för 

laboratorie-

analys 

CW10 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

4 

3 

2015-06-25 

CW11 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

2 

2 

2015-06-25 

CW15 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

3 

3 

2015-06-25 

CW18 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

3 

3 

2015-06-25 

 

Resultaten av undersökningarna redovisas i bilagda laboratorieprotokoll och på 

ritningar, se bilageförteckning. 

9.1 Utförda undersökningar 
I Tabell 8 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod 

enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument. 

Tabell 8 Antalet utförda undersökningar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

Jordartsbestämning, beskrivning och 

klassificering 

21 

Vattenkvot 19 

 

9.2 Undersökningsperiod 
Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts under juni månad år 2015. 

9.3 Laboratorieingenjör 
Laboratorieundersökningarna har utförts av Karina Stjärne på WSP:s geotekniska 

laboratorium i Göteborg.  



  
DETALJPLAN FÖR BJÖRKÖ 1:294 OCH 1:305 

MUR GEOTEKNIK 

O:\A070000\A070960\DOC\Text\MUR RAP-001.docx 

15

9.4 Kalibrering och certifiering 
WSP Samhällsbyggnad är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008. Laboratoriet är 

ej ackrediterat. Kalibreringsprotokoll för laboratorieutrustning samt certifikat finns 

samlat hos WSP Samhällsbyggnads geotekniska laboratorium i Göteborg och 

skickas till beställaren vid förfrågan. 

Inga avvikelser har noterats i samband med laboratorieundersökningarna. 

9.5 Provförvaring 
Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i 

sex månader efter utförd laboratorieundersökning. 

10 Hydrogeologiska undersökningar 
Inga undersökningar med avseende på grundvattenförhållanden har utförts inom 

ramen för den nu genomförda geotekniska undersökningen.  

En fri grundvattenyta har observerats i öppna skruvhål i samband med den 

geotekniska fältundersökningen. 

11 Härledda värden 

11.1 Hållfasthetsegenskaper 
Härledda värden för friktionsjordens respektive lerans egenskaper har utvärderats 

från utförd CPT-sondering.  

CPT-sonderingen är utvärderad med datorprogrammet Conrad version 3.1. 

Utvärderingen är bilagd denna rapport, se bilageförteckning. 

11.2 Deformationsegenskaper 
Härledda värden för friktionsjordens deformationsegenskaper har utvärderats från 

utförd CPT-sondering och är bilagd denna rapport, se bilageförteckning 

11.3 Indexegenskaper 
Utvärderad vattenkvot framgår av laborationsprotokollen som är bilagda denna 

rapport, se bilageförteckningen. 
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11.4 Hydrogeologiska egenskaper 
I samband med utförd skruvprovtagning observerades en fri vattenyta i öppna 

skruvhål 0,6-0,9 m under markytan. I provtagningspunkt CW11 kunde ingen fri 

vattenyta observeras då skruvhålet rasade igen innan observation kunde ske. 

12 Värdering av undersökning 

12.1 Generellt 
Enligt utförd skruvprovtagning i undersökningspunkt CW1 återfinns lerlagret 

överkant ca 2,0 m under markytan. Utifrån tolkning av utförd viktsondring samt av 

registrerade spets- respektive porövertryck vid CPT-sonderingen kan lerlagrets 

överkant förväntas ligga något högre, ca 1,2 á 1,6 m under markytan. 

12.2 Härledda värdens spridning och relevans 
Lerans konflytgräns har ej bestämts vid laboratorieundersökningen. Utvärdering av 

lerans odränerade skjuvhållfasthet, med programvaran Conrad, blir därför mindre 

noggrann och värdena har satts inom parentes. 

 



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW1
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 18    
0,3  

     
0,3 13   
1,0  

     
1,0 15   
2,0  

     
2,0 17   
3,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

gråbrun ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

grå sandig siltig LERA, sandskikt, enstaka skalrester

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig MULLJORD

brun siltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1

L:\5250\COWI AB\10000668\Björkö A070960-001\

MUR Geoteknik
Bilaga 1
Sida 1/7



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW5
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 12    
1,0  

     
1,0 18   
1,4  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun siltig SAND (stenig enl. fälttekn.)

brun ngt grusig siltig SAND, skalrester

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW6
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    
0,6  

     
0,6 26   
0,8  

     
0,8 18   
2,2  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

grå ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun SAND, siltkörtlar, enstaka gruskorn (stenig enl. 
fälttekn.)

grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW10
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,6 m u my  2015-06-08 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    
0,5  

     
0,5 43   
0,9  

     
0,9 20   
2,0  

     
2,0 18   
3,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

grå ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

grå ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

2015-06-122015-06-08
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / brun grusig SAND (stenig enl. fälttekn.) /

grå rostfläckig LERA av torrskorpekaraktär

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW11
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  ej mtb 2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 28    
0,6  

     
0,6 17   
2,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig lerig MULLJORD, torrskorpelerskikt

gråbrun ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW15
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,6 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 15    
0,4  

     
0,4 38   
0,7  

     
0,7 19   
1,9  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

grå ngt grusig siltig SAND, enstaka skalrester

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun mullhaltig SAND, växtdelar

grå rostfläckig TORRSKORPELERA

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW18
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3)
(%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 25    
0,4  

     
0,4 17   
1,0  

     
1,0 18   
2,7  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

grå ngt grusig siltig SAND, lerkörtlar, skalrester

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig MULLJORD

brun ngt grusig siltig SAND, lerkörtlar (stenig enl. 
fälttekn.)

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1  
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm   

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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C P T - sondering

Björkö 1:294 och 1:305
A070960
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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1 Bakgrund och syfte 
Öckerö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan som ska göra det möjligt att bygga upp till 40 
nya bostäder på Björkö, se Figur 1. Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av 
marken. I den norra delen av området tillåts även skola, vård och centrumändamål och för den södra 
delen möjliggörs för hotell, vandrarhem och centrumändamål.  
 
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle med närhet till kollektivtrafik.  
 
Atkins har fått i uppdrag att undersöka hur trafiken från den planerade exploateringen kan komma att 
påverka trafiken på väg 155. Förslag till åtgärder för att minimera trafikalstringen ska beskrivas. För att 
förbättra trafiksäkerheten i korsningen Skarviksvägen – Kyrkvägen och längs Kyrkvägen ska 
åtgärdsförslag presenteras.  

 

 
Figur 1. Översiktskarta där planområdet är markerat som Mossvägen. 
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2 Förutsättningar 
I kommunens planbeskrivning från detaljplanens samrådshandling redovisas två olika förslag. 
Alternativ 1 innebär exploatering med ca 22 lägenheter och 1 förskola. Alternativ 2 medger 
exploatering av ca 38 lägenheter.  
 
Inom planområdet finns en f.d. skolbyggnad som i dagsläget används som vandrarhem och en 
byggnad som används som förskola. Vid framtagande av trafikalstring för de två olika alternativen 
inom planområdet har det inte tagits hänsyn till den befintliga trafik som alstras från planområdet.  
 
Närmaste busshållplats är Mossvägen och ligger direkt anslutning till planområdet. Busshållplatsen 
trafikeras med linje 294 som går i halvtimmestrafik. Byten till färja och buss för att komma till Göteborg 
är tidsoptimerade och resan tar knappt en och en halv timme till Nils Ericson terminalen.  
 
Pendelparkering finns vid Grönevik färjeläge. 
 

3 Parkeringstal för cykel 
I Tabell 1 redovisas P-tal för cykel som är tagna ur parkeringsnormer från några kommuner. I Öckerö 
kommuns parkeringsnorm står det att cykelplatser utreds separat för varje tillfälle, varför ett medel av 
de andra kommunerna kan användas för detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294. 
 
Tabell 1. P-tal för cykel i utvalda kommuner. 

  Cykelplats per 1000 m2 (BTA) 

Kommun Flerbostadshus Förskola 

Mölndal 25 25 

Partille 20 25 

Lerum 16,3 8,8 

Medel 20 20 
 
Det finns två alternativ för byggande i detaljplanen. Alternativ 1 är ca 22 lägenheter och 1 förskola och 
alternativ 2 är ca 38 lägenheter. Förskolan har en BTA på 325 m2 och BTA för lägenheter är ungefär 
1910 m2. I alternativ 1 innebär det ca 6 cykelplatser för förskolan för barn, besökande och sysselsatta 
beräknat med 20 cykelplatser per 1000 m2 (BTA). De boende i alternativ 1 uppskattas med 20 
cykelplatser per 1000 m2 (BTA) till ca 40 cykelplatser. I alternativ 2 är total BTA ca 2235 m2 för 
lägenheter och antalet cykelplatser uppskattas till 46 st. De cykelplatser som är uppskattade för 
lägenheterna är endast för de boende och ett antal besöksparkeringar behöver läggas till. 
Sammanfattat innebär det 46 platser totalt för båda alternativen, men i alternativ 1 fördelas de till 40 
cykelplatser för boende och 6 st för förskolan.  
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4 Trafikalstring 

 Trafikalstring från detaljplaneområdet 

För att uppskatta trafikalstringen från bostadsområdet används Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
Detaljplanen har inte vunnit laga kraft men samrådshandelningen och följande förutsättningar har 
tillhandahållits av kommunen. Detaljplanen görs flexibel för markanvändning och två olika alternativ för 
den har gjorts. Alternativ 1 består av 1 förskola med BTA på 325 m2 och ca 22 lägenheter med en 
sammanlagd BTA på 1910 m2. Alternativ 2 består av ca 38 lägenheter med en BTA på 2235 m2. 
Ovanstående markanvändning och att planen ligger i mindre tätort i kommunen används som indata i 
verktyget. Information om gång-, cykel-, och kollektivtrafik används också som indata och redovisas 
separat i bilaga 1 och 2. Kommunens arbete med mobility management har inte beaktats. Skillnaden 
på indata i de två alternativen är endast markanvändningen.  
 
I Trafikverkets trafikalstringsverktyg används följande antaganden för beräkningar: 

• 1,2 personer per bil för arbetsresor 
• 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor 
• 1,5 personer per bil för fritidsresor 

 
För bostäder: 

• 35 % arbetsresor  

• 23 % inköp/serviceresor 

• 42 % fritidsresor 
 
Övrig markanvändning: 

• 34% arbetsresor 

• 27% inköp/serviceresor 

• 39% fritidsresor 
 
 
Alternativ 1: 

Resultatet från verktyget blev 184 bilresor per dag med 1 person i varje bil. Trafikalstringsverktyget 
uppskattade sedan ÅDT (årsdygnstrafik) till 135 fordon enligt ovanstående antaganden om antal 
personer per bil. Övrig fördelning av resor redovisas i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Uppskattad fördelning av trafik för alternativ 1, med förskola. 
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Alternativ 2: 

Resultatet från verktyget blev 72 bilresor per dag med 1 person i varje bil. Trafikalstringsverktyget 
uppskattade sedan ÅDT (årsdygnstrafik) till 53 fordon enligt ovanstående antaganden om antal 
personer per bil. Övrig fördelning av resor redovisas i Figur 3.  
 

 

Figur 3.Uppskattad fördelning av trafik för alternativ 2. 

 Påverkan på väg 155 från detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294 

I normalfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordonsflödet 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 Tabell 2. 
 

Alternativ 1: 

Ett rimligt antagande är att endast en del av trafiken som förskolan alstrar kommer belasta väg 155. 
För att redovisa den största trafikbelastningen antas dock att all tillkommande trafik från de planerade 
bostäderna belastar väg 155.    
 
Troligtvis kommer inte all trafik som förskolan uppskattas alstra trafikera väg 155. Enligt Trafikverkets 
alstringsverktyg genererar förskolan ca 66% av resorna i alternativ 1. Det innebär i sin tur ett ÅDT på 
90 fordon från förskolan. Ett antagande är att 50% av trafiken som förskolan generar belastar väg 155, 
alltså ett ÅDT på 45 fordon. Det innebär att ett ÅDT på 90 fordon per årsdygn kommer trafikera väg 
155, 45 av dessa från bostäderna och 45 fordon från förskolan. Belastningen under maxtimme med 
hänsyn till ovanstående antagande visas i Tabell 2. 
 

Tabell 2. Tillskott av fordon i maxtimmen på väg 155 från alternativ 1. 

Tillskott av fordon i 
maxtimmen på väg 155 

 
ÅDT 90 fordon 

10 % av det totala 
fordonsflödet 

+ ca 9 fordon 

70 % i den mest belastade 
riktningen 

+ ca 6,3 fordon 
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Alternativ 2: 

Tillskott av fordon i maxtimmen på väg 155 från bostäder i alternativ 2 redovisas i Tabell 3.  
 

Tabell 3.Tillskott av fordon i maxtimmen på väg 155 från alternativ 2. 

Tillskott av fordon i 
maxtimmen på väg 155 

 
ÅDT 53 fordon 

10 % av det totala 
fordonsflödet 

+ ca 5,3 fordon 

70 % i den mest belastade 
riktningen 

+ ca 3,7 fordon 

 
Även om kommunen väljer att inte ha en förskola inom det aktuella planområdet så kommer 
trafikalstringen kvarstå så länge förskolan finns, fast på annat ställe på Björkö. 
 

 Åtgärder för att minska trafikökningen på väg 155 från planområdet 

Enligt beräkningarna ovan innebär den föreslagna exploateringen en trafikalstring på mellan 53 – 135 
fordon per dygn. Alternativet med förskola genererar mest trafik, men det finns redan idag en förskola i 
området. Väljer Öckerö kommun att anlägga en förskola på annan del av ön kommer troligtvis 
trafikalstringen vara den samma fast då på annat gatunät. 
 
Med utgångspunkt i den information som finns tillgänglig idag går det inte att säga hur många av 
bilresorna som kommer belasta väg 155, öster om Lilla Varholmen. För att minska antalet bilresor på 
väg 155 kan man i samband med utbyggnaden studera möjlighet att anlägga bilpool inom eller i 
anslutning till planområdet. Detta kan vara attraktivt även för boende i närmiljön. Syftet med en bilpool 
är att boende inte behöver skaffa egen bil utan kan nyttja kollektivtrafiken till dagliga resor och ha 
tillgång till bil genom bilpool när behov finns.  
 
Att utöka befintliga pendelparkeringar kan också medverka till att fler åker kollektivt. Om man 
dessutom ser över turtätheten i kollektivtrafiken, bytesmöjligheter samt arbetar med pålitlighet och 
bekvämlighet i kollektivtrafiken blir detta ett mer attraktivt alternativ till den egna bilen. Det har dock 
visat sig att begränsa tillgången till parkeringsplats på arbetet är det mest effektiva sättet att minska 
arbetsresorna med egen bil, vilket är en faktor som inte kan påverkas i denna detaljplan.    
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5 Trafiksäkerhet     
Under detaljplanens samråd har det framkommit synpunkter på att trafiksituationen vid korsningen 
Skarviksvägen – Kyrkvägen kan upplevas som osäker. Även trafiksituationen längs Kyrkvägen 
upplevs osäker.  

     

Skarviksvägen är mycket bred väster om Kyrkvägen och betydligt smalare öster om Kyrkvägen. Björkö 
hotell ligger långt fram i korsningen vilket ger begränsad sikt för trafik som kommer på Kyrkvägen mot 
Skarviksvägen. Detta kan innebära att om en bilist kör fram i korsningen på Kyrkvägen för att få sikt 
mot öster så kommer fordonet ut i körbanan eftersom gatan är betydligt bredare åt väster. 

Busshållplats finns på södra sidan om Skarviksvägen.    

     

Det finns en smal gångbana på Skarviksvägens södra sida. Gångbanan är inte genomgående 
eftersom det finns ett stort antal korsande anslutningar. Cyklister är hänvisade till blandtrafik.  
 
Kyrkvägen är en typisk bostadsgata i ett område som byggts ut under tid. Gatubredden är varierande 
och det finns många olika utformningar av staket, häckar och tomtanslutningar. Vi behov nyttjas även 
gatan som parkering. 
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 Åtgärdsförslag 

Det finns många olika åtgärder som kan göras för att förbättra trafiksäkerheten. Det är dock viktigt att 
ta hänsyn till kringliggande miljö och i möjligaste mån anpassa åtgärden för att inte göra för stora 
markintrång. Nedan presenteras några olika principer för åtgärder. Oavsett val av åtgärd bör en 
detaljutformning göras för att säkerställa tillräckliga gatubredder och svängutrymmen.  
 
 
Förslag 1 

 
Förslaget innebär att körbanan väster om Kyrkvägen smalnas av och gångbanan görs bredare. 
Förslaget innebär ett körfält i vardera riktningen och att busshållplatsen på södra siden ligger kvar. 
Korsningen Skarviksvägen – Kyrkvägen blir tydligare i sin form.  
 
 
 
 
Förslag 2 

 
Förslaget innebär att en så kallad drumlin (överkörningsbar refug) anläggs i mitten av gatan väster om 
Kyrkvägen. I förslaget flyttas busshållplatsen ut i gatan så det blir en så kallad stopphållplats där 
fordon som ligger efter bussen inte kan köra om. Detta ger kollektivtrafiken prioritet. Korsningen 
Skarviksvägen – Kyrkvägen blir oförändrad men med en mittrefug smalnas körfälten av och körfälten 
får en tydligare avgränsning. 
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Förslag 3 

 
Förslaget innebär att väster om Kyrkvägen smalnas körbanan av och gångbanan blir lokalt bredare. 
Detta ger samma effekt som Förslag 1 men om kommunen önskar ha kvar en möjlighet till 
korttidsparkering eller eventuellt en busshållplats kan denna möjlighet skapas på norra sidan av 
Skarviksvägen.  
  
 
Förslag 4 – Kyrkvägen 
För att förbättra trafiksäkerheten på Kyrkvägen kan i ett första skede hastighetsreducerande åtgärder 
provas. Det kan vara i form av gupp eller sidoförskjutningar. Innan dessa placeras ut bör gatan ses 
över i sin helhet. Siktsträckorna vid tomtanslutningarna bör ses över och behov kan finnas att ta bort 
viss växtlighet eller annat som skymmer sikten.    
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Till Trafikverket.se

Trafikalstringsverktyg - DP Björkö alt 1 Användarhandledning  (pdf)

Allmänt om projektet

Projektnamn

Projektnamn DP Björkö alt 1

Egna kommentarer

Senast ändrad 2018-04-11 08:44

Verktyget

Version 1.0

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 342 resor / dygn

  
Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 54 %

med kollektivtrafik: 14 %

med cykel: 5 %

till fots: 25 %

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 184 48 19 84 7 342

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

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Lägenhet 62 27 7 40 5 142

Förskola 122 21 11 44 2 200

Totalt 184 48 19 84 7 342

 
Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 184 bilresor

 Uppskattning av antal bilar: 135 bilar (ÅDT),
 vilket motsvarar ungefär 151 ÅVDT

Antaganden:

1,2 personer per bil för arbetsresor

1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/?page=main_page
http://www.trafikverket.se/
https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/docs/manual.pdf
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1,5 personer per bil för fritidsresor

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) 5 834 203 199 67 - 6 303

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.

Observera: Förhöjd risk för dubbelräkning
Området innehåller både bostäder och annan markanvändning vilket gör att risken för dubbelräkning av resor
ökar. Se användarhandledningen för ytterligare information.

Indata

Lokalisering

Kommun Öckerö

Var i kommunen I mindre tätort i kommunen

Markanvändning

Lägenhet 1 910 BTA
 22 bostadsenheter

 50 boende (automatiskt värde)

Förskola 325 BTA
 32 elever

Svar på frågor om Kollektivtrafik

Turtäthet under 16-30-minuterstrafik
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högtrafik i området
(sammanlagt för alla
linjer)

Avstånd till hållplats
(genomsnitt i området)

Mindre än 250 m

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

Alla linjer har i princip taktfasta tidtabeller.

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)

16-30-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).

Svar på frågor om Gång

Avstånd till lokalt
centrum (genomsnitt i
området)

Mindre än 500 m

Hur är gångvägnätet
utformat i tätorten?

Gångvägnätet är inte sammanhängande. Ofta saknas infrastruktur för gående.

Hur är standarden på
gångvägnätet i tätorten?

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

Svar på frågor om Cykel

Avstånd till lokalt
centrum (genomsnitt i
området)

Mindre än 1 km

Höjdskillnader vid färd
till lokalt centrum

Lite uppför/nerför men inga kraftiga lutningar.

Svar på frågor om Bil

Hur planeras tillgången
till bilparkering vid
bostäder i området?

Extra åtgärder planeras för att få underskrida minimivärdet i p-normen (ex. mark för bilpool)

Hur planeras tillgången Områdets arbetsplatser får parkeringsplatser enligt minimivärde i p-normen.
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till bilparkering vid
arbetsplatser i området?

Finns mål och
handlingsplan för att
minska biltrafiken?

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

Svar på frågor om Mobility Management

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

Nej

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 arbetar inte med åtgärden

Resfria möten Kommunen arbetar inte med åtgärden

Målgruppsanpassade
kampanjer t.ex.
testresenärer.
hälsotrampare

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bättre cykelfaciliteter (ej
infrastruktur)

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bilpooler Kommunen arbetar inte med åtgärden

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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Till Trafikverket.se

Trafikalstringsverktyg - Björkö Användarhandledning  (pdf)

Allmänt om projektet

Projektnamn

Projektnamn Björkö

Egna kommentarer

Senast ändrad 2018-11-22 13:24

Verktyget

Version 1.0

Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 165 resor / dygn

  
Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 44 %

med kollektivtrafik: 19 %

med cykel: 5 %

till fots: 28 %

med annat: 4 %

 

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 72 32 8 47 6 165

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

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Lägenhet 72 32 8 47 6 165

Totalt 72 32 8 47 6 165

 
Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 72 bilresor

 Uppskattning av antal bilar: 53 bilar (ÅDT),
 vilket motsvarar ungefär 59 ÅVDT

Antaganden:

1,2 personer per bil för arbetsresor

1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

1,5 personer per bil för fritidsresor

https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/?page=main_page
http://www.trafikverket.se/
https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/docs/manual.pdf
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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) 2 296 133 90 37 - 2 556

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 I mindre tätort i kommunen

Markanvändning

Lägenhet 2 235 BTA
 32 bostadsenheter (automatiskt värde)

 58 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

Alla linjer har i princip taktfasta tidtabeller.
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det regelbundna
minuttal alla timmar)?

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)

16-30-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).

Svar på frågor om Gång

Avstånd till lokalt
centrum (genomsnitt i
området)

Mindre än 500 m

Hur är gångvägnätet
utformat i tätorten?

Gångvägnätet är inte sammanhängande. Ofta saknas infrastruktur för gående.

Hur är standarden på
gångvägnätet i tätorten?

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

Svar på frågor om Cykel

Avstånd till lokalt
centrum (genomsnitt i
området)

Mindre än 1 km

Höjdskillnader vid färd
till lokalt centrum

Lite uppför/nerför men inga kraftiga lutningar.

Svar på frågor om Bil

Hur planeras tillgången
till bilparkering vid
bostäder i området?

Extra åtgärder planeras för att få underskrida minimivärdet i p-normen (ex. mark för bilpool)

Hur planeras tillgången
till bilparkering vid
arbetsplatser i området?

Områdets arbetsplatser får parkeringsplatser enligt minimivärde i p-normen.

Finns mål och
handlingsplan för att
minska biltrafiken?

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

Svar på frågor om Mobility Management
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Arbetar kommunen med
mobility management
dvs. mjuka åtgärder för
att ändra resbeteende?

Nej

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 arbetar inte med åtgärden

Resfria möten Kommunen arbetar inte med åtgärden

Målgruppsanpassade
kampanjer t.ex.
testresenärer.
hälsotrampare

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bättre cykelfaciliteter (ej
infrastruktur)

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bilpooler Kommunen arbetar inte med åtgärden

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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1 Bakgrund och syfte 
Öckerö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan, Björkö 1:305 och 1:294, vilken kommer att 
innebära en förtätning av Björkö samhälle. I närheten till planområdet finns flera av öns målpunkter, 
som skola, mataffär och kyrka. För förbättrad tillgänglighet till dessa målpunkter vill kommunen i 
samband med den nya detaljplanen säkerställa möjlighet att anlägga en ny gång- och cykelväg. GC-
vägen ska sträcka sig från Skarviksvägen till Bäckevägen/Björkö skola. På Skarviksvägen finns 
busshållplats Mossvägen. GC-vägen kommer att förbinda skola till hållplats. På en del av sträckan 
finns i dagsläget redan en gångväg. 
 
Atkins har fått i uppdrag att ta fram en detaljritning av GC-vägen, inklusive placering av gatubelysning. 
Anslutning till Skarviksvägen ska ingå i ritningen, liksom tidigare föreslagna principåtgärder på 
Skarviksvägen för förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Kyrkvägen (förslag 1, PM trafik Björkö 1:305 
och 1:294).  

2 Förutsättningar 
Förslaget görs i samband med framtagandet av detaljplan Björkö 1:305 och 1:294. I plankartan ska 
möjliggöras för gång- och cykelväg på den yta som anses behövas för ändamålet. GC-vägen ska ha 
en bredd av 3 meter där det är möjligt.  
 
GC-vägens sträckning kommer att bli mellan Skarviksvägen och Björkö skola, Bäckevägen. 
Skarviksvägen leder till Björkö hamn och är en av öns huvudgator, med hastighetsbegränsning 30 
km/h.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta med gång- och cykelvägens sträckning. Kartunderlag från Öckerö kommun. 

 
1. Korsningen Kyrkvägen/Skarviksvägen upplevs som osäker. Utformningen är otydlig och 

körbanans bredd möjliggör höga hastigheter. Tidigare åtgärdsförslag innebär att körbanan 
smalnas av och gångbanan breddas, se foto i figur 2. 
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2. GC-vägen ska ansluta på norra sidan av Skarviksvägen. Tvärs över vägen, på södra sidan, möter 
Mossvägen Skarviksvägen. Mossvägen har en brant lutning och sikten i korsningen är delvis 
skymd. Trafiksäkerhetsrisk föreligger, främst på grund av cyklister som kommer i hög hastighet 
på Mossvägen, se foto i figur 2. Det finns en höjdskillnad mellan Skarviksvägen och Björkö 1:305, 
vilken tas upp av en stödmur, se figur 4. 

 
3. Längs gränsen mellan Björkö 1:305 och fastigheterna väster om denna, finns en höjdskillnad. En 

remsa med kommunal mark skiljer fastigheterna åt, se foton i figur 3 och 4. 
 

    
Figur 2. Skarviksvägen österut, där Mossvägen möter  Figur 3. Västra gränsen Björkö  
söderifrån och framtida GC-väg norrifrån.    1:305. 

 

 
Figur 4. Sydvästra hörnet av Björkö 1:305. Södra gränsen med nivåskillnad och  
stödmur mot Skarviksvägen. 

 
4. Utanför den västra fastighetsgränsen till Björkö 1:294 går en befintlig asfalterad gångbana, 

omgiven av staket på vardera sidan, se foto i figur 5. Gångbanans bredd är ca 2 meter. Det finns 
belysning längs insidan av staketet på den västra sidan, som gränsar till en förskola. Det är oklart 
vilka delar av dygnet förskolans belysning är tänd. Ett cykelställ är placerat utanför grinden till 
förskolan, på gångbanan. 
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5. I den norra änden av förskolans gångbana tar en grusad gångbana vid, vilken tillhör kommunen, se 
figur 6. Denna del av gångbanan saknar helt belysning. I anslutningen till Kyrkvägen är ett räcke 
och en öppningsbar bom placerade, för att hindra mopedtrafik. Det finns tre stycken kupolbrunnar 
på den grusade delen av gångvägen. 

 

  
Figur 5. Asfalterad gångbana.   Figur 6. Grusad gångbana. 

  
6. I den norra änden av sträckningen, finns en remsa kommunal mark som är avsedd för GC-väg, 

se foto i figur 7. Där GC-vägen ska ansluta till skolgården finns en höjdskillnad, pga. tillfarten till 
kyrkan som ligger högre än omgivande mark, figur 8. 

 
 

   
Figur 7. Område för gång- och   Figur 8. Tillfart till Kyrkan. 
cykelväg från Kyrkvägen norrut 
mot Björkö skola. 
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3 Analys och åtgärdsförslag 
Ritningsunderlag till GC-vägen och trafiksäkerhetsåtgärder på Skarviksvägen bifogas i bilaga 1 
respektive 2. Nedan presenteras en förklaring till utformningen, vilken påverkan GC-vägen kommer att 
få på intilliggande fastigheter samt ett antal mindre åtgärder som behöver göras i samband med 
anläggandet.  

I detta förslag är hänsyn inte tagen till dagvattenhantering. En konsekvensanalys bör göras så att 
hanteringen av dagvatten kan säkerställas även efter att GC-vägen är byggd. 

 Gång- och cykelväg 

Bredden på GC-vägen är enligt förslaget 3 meter genomgående längs sträckningen. Om avvikelser 
önskas på grund av befintligheter som staket eller fastighetsgränser, kan det avgöras vid anläggandet. 
 
I sydvästra delen av planområdet föreslås GC-vägen anläggas huvudsakligen inom 
exploateringsområdet (Björkö 1:305), se figur 8. En höjdskillnad mellan tomtgränserna gör att det blir 
den bästa lösningen. En remsa kommunal mark väster om exploateringsområdet nyttjas till slänt. I 
ritningen är släntens utbredning ungefärligt angiven, behovet avgörs vid projektering eller byggnation. 
För gång- och cykeltrafikanternas säkerhet placeras ett räcke längs en del av GC-vägen, där 
höjdskillnaden mot väster är som störst. 
 
Även i anslutningen till befintlig gångbana har undvikits att dra GC-vägen där höjdskillnaden är som 
störst. Det innebär att en bod som står i sydvästra hörnet av Björkö 1:294 behöver flyttas.  
 

 
Figur 9. Södra delen av GC-vägen. Slänt på västra sidan. 

 



  
 
 

5 
 

Den befintliga gångbanan rustas upp och breddas något. Bredden kan anpassas till befintliga 
staket/häckar på vardera sidan om gångbanan. Det cykelställ som är placerat utanför grinden till 
förskolan behöver flyttas till annan plats för att parkerade cyklar inte ska utgöra ett hinder. De 
befintliga kupolbrunnarna innebär en trafiksäkerhetsrisk, dessa byts ut mot annan modell. Även räcke 
och bom i anslutningen till Kyrkvägen bör tas bort av såväl tillgänglighets- som trafiksäkerhetsskäl. 
 
I GC-vägens norra ände, vid anslutningen till skolgården, måste en del av fastigheten öster om GC-
vägen, Björkö 1:207, tas i anspråk, se figur 9. Anledningen är utbredningen av kyrkans tillfartsväg, 
vilken tar ca 1,5 meter av bredden på den kommunala mark som är avsedd för GC-väg. Av 
tillgänglighetsskäl kan tillfartsvägens bredd inte minskas. En stödmur ersätter befintlig slänt för 
tillfartsvägens uppbyggnad. GC-vägens sektion i denna del bör inte minskas, 3 meter bredd är 
nödvändigt för möte mellan olika trafikanter, vingelmån och sikt. 
 
 

 
Figur 10. Norra delen av GC-vägen. Ansluter till skolgården bredvid tillfartsväg till kyrkan. 

 
Belysning föreslås för hela sträckningen av GC-vägen. Lämpligt avstånd mellan belysningspunkterna 
bedöms vara ca 20 meter. Mellan de föreslagna punkterna varierar dock avståndet något, eftersom 
lägena är valda med hänsyn till t.ex. korsningar och andra fysiska förutsättningar som befintlig 
belysning, staket och luftledningar för el/tele. På sträckan utanför förskolan, kan behöva placeras en 
stolpe om den befintliga belysningen inne på gården inte är tillräcklig eller om samnyttjande inte 
fungerar. 
 
Exakt placering av fundament och kabelförläggning avgörs vid projektering/anläggningstillfället. 
Hänsyn har inte tagits till befintliga ledningar, men det är möjligt att ansluta på den kommunala 
gatubelysningsanläggningen både vid Kyrkvägen och Skarviksvägen. 
 
Vid anläggandet avgörs eventuellt behov av justering av brunnar längs GC-vägens sträckning. 
 
Vid anläggandet av GC-vägen är det viktigt att komma ihåg trygghetsaspekten. Växtlighet kring GC-
vägen bör anpassas med hänsyn till det. Det gäller särskilt i GC-vägens norra ände där den vid 
anslutningen till skolgården passerar mellan en stödmur för kyrkans uppfart och en stor häck som 
växer på intilliggande fastighet. För att undvika skymd sikt bör häcken på östra sidan tas bort på 
sträckan där stödmuren behövs, eller kapas till en höjd om ca 0,8 meter. 
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 Trafiksäkerhet Skarviksvägen 

På Skarviksvägen väster om Kyrkvägen görs åtgärd för förtydligande av korsningens utformning, 
enligt tidigare framtaget principförslag, se figur 10. Körbanan smalnas av och gångbanan görs 
bredare. Avsmalningen påverkar inte framkomligheten, utan innebär även fortsättningsvis ett körfält i 
vardera riktningen med en total bredd på ca 6 meter. Gångbanans varierar mellan ca 3 och 4 meter. 
Befintlig bussficka på södra sidan av vägen behålls.  
 
Korsningen Skarviksvägen/Mossvägen kommer att få en ökad trafiksäkerhetsrisk när det möjliggörs 
för cyklister från Mossvägen att passera tvärs över Skarviksvägen till GC-vägen. Ett farthinder anläggs 
på Skarviksvägen väster om Mossvägen för att hastighetssäkra korsningen.  
 

 
 
Figur 11. Trafiksäkerhetsåtgärder Skarviksvägen, avsmalning av körbana och farthinder. 

 
Det finns brister i den befintliga gatubelysningen på den aktuella delen av Skarviksvägen. Belysning 
föreslås förstärkas på Skarviksvägens södra sida där Mossvägen ansluter. Det skulle kunna vara ett 
alternativ att koppla på den befintliga anläggningen på Mossvägen och förlägga nytt kablage utanför 
vägräcket. 
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4 Bilagor 
Bilaga 1 Trafikförslag Gång- och cykelbana 2018-10-16 
 
Bilaga 2 Trafikförslag Korsning Kyrkvägen/Skarviksvägen 2018-10-16 
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1 Bakgrund och syfte 
I samband med detaljplan Björkö 1:305 och 1:294 planeras en ny gång- och cykelväg mellan 

Skarviksvägen och Västergårdsskolan, Bäckevägen. Förslag på GC-väg finns presenterat i PM Gång- 

och cykelväg Björkö. Med anledning av den planerade GC-vägen har Atkins har fått i uppdrag att 

genomföra en översiktlig dagvattenutredning i tidigt skede.  

Utredningen syftar till att säkerställa att dagvattenhanteringen kan lösas i samband med 

anläggandet av ny GC-väg. Förslag på metod för fördröjning och avledning av dagvatten tas fram. 

2 Förutsättningar 
Den nya GC-vägens utbredningsområde är cirka 800 m2. För dagvattenutredningen har området 

delats upp i fyra delsträckor, se figur 1. 

Förändring av markanvändning görs framförallt på delsträcka 2 och 4, som i befintlig situation består 

av naturmark. 

 

Figur 1. Översiktskarta med gång- och cykelvägens sträckning. Kartunderlag från Öckerö kommun. 

Som underlag för utredningen har ledningskarta erhållits från Öckerö kommuns VA-enhet. Vid 

jämförelse av ledningskarta och observationer som gjorts vid platsbesök, kan konstateras att 

ledningskartan inte ger en fullständig redovisning av brunnar och ledningssystem. 

En komplettering av grundkartan har gjorts efter inmätning av höjder kring GC-vägens 

utbredningsområde. Utifrån det underlaget har översikten av befintliga brunnar kunnat förtydligas. 

Bilaga 1 visar grundkarta över sträckan, tillsammans med den nya GC-vägens utbredning och 

befintliga höjder från inmätning.  
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Kapaciteten och belastningen/nyttjandegraden på befintligt dagvattensystem är okänd. 

Utgångspunkten i utredningen är därför att den flödesökning som exploateringen medför i 

möjligaste mån ska fördröjas i anslutning till GC-vägen. 

Dagvatten bör hanteras så lokalt och nära källan som möjligt för att minimera risken för 

översvämningar och föroreningar (aktuellt där det förekommer fordon). Dagvatten som avleds från 

hårdgjorda ytor bör fördröjas och om nödvändigt renas genom lokalt omhändertagande (LOD) före 

avledning till diken, recipienter eller ledningar. I sista hand kan dagvatten avledas direkt till 

ledningsnätet. 

3 Dimensionerande dagvattenflöden 
All typ av flödesberäkning inom ramen för denna utredning har utgått från Svenskt Vattens 

publikation P110 (Svenskt Vatten, 2016). Avrinningsberäkningar har utförts med rationella metoden 

för dagvattenflöde. Det dimensionerande flödet baseras på ett regn med återkomsttid 10 år och en 

klimatfaktor på 1,25. Klimatfaktorn har multiplicerats med regnintensiteten för 10-årsregn. Även 

redovisad regnintensitet för 10-årsregn baseras på data från P110. 

3.1 Flödesberäkningar befintlig situation 
Beräkning av flödet (Q) baseras på indata som anges i Tabell 1. Områdets rinntid beräknades till 10 

minuter i befintlig situation, baserat på vattnets hastighet som sätts till 0,1 m/s för naturmark. 

Dimensionerande regnvaraktighet är i det här fallet lika med områdets längsta rinntid.  

 Tabell 1. Indata för flödesberäkningar befintlig situation, redovisad regnintensitet för 10-årsregn baseras på data från P110. 

 

 

 

 

 

Resultat från flödesberäkningarna redovisas i Tabell 2. Avrinningskoefficienten (Φ) sätts till 0,1 vilket 

motsvarar naturmark. Avrinningen från området i befintlig situation (naturmark) uppgår till 2,3 l/s 

vid ett 10-årsregn. 

Tabell 2. Beräknat flöde från området baserat på befintlig situation avseende markanvändning, med en 
avrinningskoefficient på 0,1 motsvarande naturmark. 

 Area (m2) Φ Q 10 år (l/s) 

Naturmark 
818 0,1 2,3 

 

3.2 Flödesberäkningar efter exploatering 
De beräkningar som gjorts för situationen efter exploatering baseras på dimensionerande regn enligt 

Tabell 3. Återkomsttid, regnintensitet och klimatfaktor är lika som i beräkningar för befintlig 

situation. Liksom för befintlig situation sattes områdets rinntid, och därmed även regnvaraktighet, 

till 10 minuter även för situationen efter exploateringen (trots en högre hastighet på hårdgjord yta), 

eftersom det är minimum i beräkningsmetoden. 

  

Avrinning 10-årsregn  

Återkomsttid 10 år 

Regnvaraktighet 10 min 

Regnintensitet 228 l/s ha 

Klimatfaktor 1,25 - 
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Tabell 3. Indata för flödesberäkningar efter exploatering, redovisad regnintensitet för 10-årsregn baseras på data från 
P110. 

Avrinning 10-årsregn   

Återkomsttid 10 år 

Klimatfaktor 1,25 - 

Regnvaraktighet 10 min 

Regnintensitet 228 l/s ha 

 

Efter planerad exploatering kommer hårdgörandegraden att öka vilket gör att avrinningen från 

området ökar. Avrinningskoefficienten sätts till 0,8 vilket motsvarar asfaltsyta.  

Dagvattenflödet, utan hänsyn till fördröjning, redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Flödesberäkningar från hårdgjord yta, baserat på planerad exploatering av GC-väg. 

 Area (m2) Φ Q 10 år (l/s) 

GC-bana 
818 0,8 18,7 

 

Avrinningen från området efter exploatering (asfaltsyta) uppgår till 18,7 l/s vid ett 10-årsregn. Detta 

innebär en ökning av avrinningen med drygt 16 l/s. För att inte överskrida befintlig belastningsgrad 

bör motsvarande flödesökning fördröjas inom planområdet. Behovet av fördröjningsmagasin 

motsvarar cirka 10m3.  

4 Förslag fördröjning och hantering av dagvatten  
Höjdsättningen av GC-vägen en viktig faktor, när beslut om dagvattenlösning tas fram, för att 

kontrollera vattnets avrinning och inte orsaka problem på intilliggande fastigheter.  

För att skapa fördröjning och rening av dagvattnet bör samtliga hårdgjorda ytor, så långt det är 

möjligt, avvattnas mot gröna ytor, öppna magasin eller dräneringsstråk - istället för att ledas direkt 

till dagvattenledningen via rännstensbrunnar. 

På delsträcka 3 och 4 föreslås ingen fördröjning av dagvattenflödet, flödesökningen belastar då 

dagvattenledningen direkt. I detaljprojekteringen bör därför noggrannare flödesberäkningar utföras 

genom exempelvis en digital vattenmodell. För att beräkna erforderliga magasinsvolymer kan ett 10-

års så kallat CDS-regn användas i modelleringen för att få med de regn som har störst intensitet. 

Föreslagna åtgärder illustreras översiktligt på ritning i Bilaga 2. 

4.1 Skarviksvägen, delsträcka 1 
På Skarviksvägen kommer föreslagna GC- och trafiksäkerhetsåtgärder inte att öka 

hårdgörandegraden. Dagvatten kan med rätt höjdsättning avledas mot befintlig dagvattenbrunn, se 

Figur 2. Vid anläggande av farthinder bör rännor ordnas på sidorna, för att inte stänga in vatten. 
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4.2 Sträckan mellan Skarviksvägen och förskola, delsträcka 2  
Höjdmätning i området visar att fastigheterna på västra sidan ligger lägre än exploateringsområdet.  

Höjdsättning av GC-vägen är mycket viktig för att säkerställa att grannfastigheterna inte påverkas 

negativt av ökat dagvattenflöde vid hårdgörande av yta. Höjdsättning och utformning bör utföras så 

att dagvatten i största möjliga mån leds österut från GC-vägen. Hantering av dagvatten på delsträcka 

2 föreslås ske med ett så kallat svackdike öster om GC-vägen. 

Ett svackdike är ett gräsbeklätt dike med relativt flacka slänter, som fördröjer och avleder dagvatten 

samtidigt som det ger en viss rening. Rening sker dels tack vare växtligheten men även genom 

infiltration av en del av vattnet. I botten av diket läggs en dräneringsledning som fördröjt leder 

dagvattnet till ledningssystemet. Mellan dikesbotten och dräneringsledning läggs material som ger 

en hålrumsvolym som gör fördröjning möjlig. 

Svagt lutande sidokanter gör även diket lätt att underhålla med exempelvis gräsklippning. 

Svackdiken förutsätter att grundvattnet inte har någon kontakt med dikesbotten för att under större 

delen av året vara torrt. Lutning i flödesriktningen bör vara svag (0,5-2%), för att reducera 

hastigheten på vattnet. Att anlägga ett svackdike är om utrymmet finns en relativt billig åtgärd. Figur 

3 visar två exempel på hur svackdiken kan se ut. 

Figur 2. Skarviksvägen med befintlig dagvattenbrunn (Foto från Atkins) 
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Figur 3. Svackdike bredvid gång- och cykelbana (Publikation P105, Svenskt Vatten 2011). 

Utrymmet vid sidan av GC-vägen är begränsat, med hänsyn till befintlig byggnad på Björkö 1:305 kan 

diket ges en bredd av cirka 1 meter. Dikets djup bör vara minst cirka 0,2 meter. 

En trappa smalnar av sektionen på ett ställe utmed byggnaden. Platsen bör studeras närmare för att 

säkerställa användningen av befintlig trappa och hur avledning av dagvatten ska ske.  

Svackdike på delsträcka 2 föreslås anläggas med dränering och koppling till befintlig 

dagvattenledning. Anledningen är att undvika risk för att vatten, via diket, tränger in i vägkroppen 

och orsakar erosion eller frostskador. 

Sektionen för GC-väg och svackdike föreslås utformas enligt principen i figur 4. 

 

 

Figur 4. Principskiss normalsektion GC-väg och svackdike. 
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4.3 Sträckan mellan förskola och Kyrkvägen, delsträcka 3  
Delsträcka 3 består av en befintlig gångväg som till hälften är belagd med asfalt och till hälften har 

grusad vägyta, se figur 5.  

Gångvägen avvattnas idag med befintliga dagvattenbrunnar. Dessa föreslås användas även för den 

nya GC-vägen. Vid anläggning av ny GC-väg kan höjden på befintliga brunnar justeras och 

betäckningar byts ut från kupol- till rännstensbetäckningar. För att undvika ett ökat flöde av ytvatten 

in på intilliggande tomter då befintlig grusad yta hårdgörs, kan kantsten sättas för att leda vattnet 

mot dagvattenbrunnarna. 

På en del av sträckan, längs gränsen mot Björkö 1:294 finns utrymmet att anlägga svackdike på 

samma sätt som föreslås för delsträcka 2. Det är ett alternativ som har fördelarna att det ger en 

fördröjning av dagvattenflödet och ökar graden av rening av dagvatten. Skulle en sådan lösning 

väljas, så behöver en del av Björkö 1:294 tas i anspråk för ändamålet. 

Ledningsnätets kapacitet bör vara vägledande för vilket alternativ som används på sträckan. 

4.4 Sträckan mellan Kyrkvägen och skolan/Bäckevägen, delsträcka 4 
På delsträcka 4 kan dagvattenbrunnar placeras jämte den nya GC-vägen för att omhänderta 

dagvattenflödet från GC-vägen. Brunnar föreslås på denna sträcka istället för svackdike, med 

avsikten att göra minsta möjliga intrång på kyrkans fastighet (Björkö 1:153) och de ytor för utelek 

som finns där. 

  

Figur 3. Den befintliga gångvägen. Bild från Atkins 



7 
 

5 Bilagor 
Bilaga 1 Befintliga höjder GC-bana 

Bilaga 2 Förslag dagvattenhantering GC-väg Björkö 2019-02-27 
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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.  

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) = 13 158 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 samt detaljplan för Björkö 
1:294 och Björkö 1:305 kan antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för 
vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 

Lisette Larsson 

Öckerö kommun 2019-05-02 
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