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Planhandlingar 
I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen för det aktuella plan-
området samt en anvisning på hur den fysiska miljön är tänkt att förändras och 
bevaras. Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser som är juridiskt 
bindande. Till planen fogas även illustrationskarta och planbeskrivning. Efter 
samråd tillkommer samrådsredogörelse med utlåtande över inkomna synpunkter 
och efter granskning ett utlåtande.  

Planbeskrivningens uppgift är att underlätta förståelsen av planförslagets inne-
börd. I planbeskrivningen ingår en genomförandedel som förklarar hur detalj-
planen är avsedd att genomföras. I genomförandedelen redovisas de organisator-
iska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Genomförandebeskrivningen redovisar vilka konsekvenser genomförandet av 
detaljplanen får för fastighetsägare och andra berörda samt om kommunen avser 
genomföra markanvisningar inom detaljplaneområdet. Planbeskrivningen och 
illustrationskartan har ingen rättsverkan utan avsikten är att de ska vara väg-
ledande vid tolkning och genomförandet av detaljplanen. 
 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 
• Planbeskrivning med genomförande (denna handling) 
• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
• Illustrationskarta 
• Grundkarta 
• Samrådsredogörelse 
• Utlåtande (granskning 1) 
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Följande utredningar har tagits fram som underlag för planarbetet: 

• Bocköhalvön, Hindås 1:3 m.fl. Björketorps socken, Härryda 
kommun Särskild utredning, Rio kulturkooperativ, 2013 

• Bocköhalvön i Hindås Kulturhistorisk bebyggelseinventering 
Bebyggelseantikvarisk rapport, Västarvet kulturmiljö och Bohusläns 
museum, 2016 

• Kulturhistorisk konsekvensbedömning Hindås, WSP Sverige AB, 
2021-07-07 

• Bedömning av påverkan på fladdermössens livsmiljöer på Bockö-
halvön, Graptolit Ord & Natur, 2016-01-13 

• Fördjupad artinventering av groddjur, Naturcentrum AB,           
2021-05-05 

• PM Planeringsunderlag Geoteknik, WSP Samhällsbyggnad,        
2014-01-30  

• PM Planeringsunderlag Geoteknik, WSP Samhällsbyggnad,        
2014-01-30 reviderad 2015-12-18 

• Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR), WSP 
Samhällsbyggnad, 2014-01-30  

• Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR), WSP 
Samhällsbyggnad, 2014-01-30 reviderad 2015-12-18 

• Kvantitativ riskutredning för detaljplan för Hindås 1:3 m fl, Cowi 
AB, 2014-05-12 

• DP4360 Bostäder på Bocköhalvön i Hindås Trafikbullerutredning,        
Norconsult, 2021-06-22  

• Kompletterande beräkning trafikbuller sammanställd i mail, Norconsult, 
2021-12-14 

• Bocköhalvön Vibrationer, Ramböll Sverige AB, 2014-04-23 
• PM trafikutredning för Hindås 1:433 Bostäder på Bocköhalvön, 

Kreera Samhällsbyggnad, 2022-05-18 
• VA- och dagvattenutredning Hindås 1:433 m fl Bocköhalvön, 

Norconsult AB, 2021-12-10 version 2 
• Tekniskt PM VA Bocköhalvön, Sweco AB, 2022-05-30 

 

 

 
  

Härryda kommun 
Besöksadress:  
Postadress:  
Telefon växel:  
Webbplats: 

 
Råda torg 
435 80 Mölnlycke 
031-724 61 00 
www.harryda.se 

Planenheten 
Diarienummer: 
Handläggare: 
Telefon: 
Mailadress: 

 
2013KS63 
Anna Wallin 
031-724 62 66 
plan@harryda.se 
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INLEDNING 

Bakgrund och planuppdrag 
Arbetet med detaljplan för del av Hindås 1:433 m fl Bostäder på Bocköhalvön i 
Hindås påbörjades 2013.  

I bostadsförsörjningsprogram för perioden 2016-2020 fastställt 2015-11-16 av 
kommunfullmäktige redovisas Bocköhalvön som ett utvecklingsområde med 
beräknad byggstart 2018. Bocköhalvön har funnits med som ett utvecklings-
område även i tidigare bostadsförsörjningsprogram. 

Bostadsförsörjningsprogrammet bygger bl a på föreslagen mark- och vatten-
användning i gällande översiktsplan, ÖP2012, (antagen 18 juni 2012 av kommun-
fullmäktige) som redovisar Bocköhalvön som ”Utbyggnadsområde för bostäder 
på kort sikt” samt som ”Värdefull kulturmiljö (Kulturmiljöplan)”. I beskrivningen 
av Bocköhalvön i översiktsplanen anges att kommunalt VA ska byggas ut, att 
vägarna ska förbättras samt att förtätning ska ske med hänsyn till områdets kultur-
värden.  

Förslag till detaljplan var föremål för samråd sommaren 2015 och granskning 
hösten 2016. Boende och andra kommuninvånare, föreningar, myndigheter, bolag 
m fl hade då möjlighet att framföra synpunkter på förslagen.  

Den 14 november 2016 §148, efter genomförd granskning av detaljplanen, beslut-
ade kommunfullmäktige i samband med beslut om verksamhetsplan för år 2017 
att stoppa arbetet med detaljplan för Bocköhalvön för att göra ett omtag i arbetet. 
Kommunfullmäktige uppdrog i § 148/2016 till Sektorn för samhällsbyggnad att 
tillsammans med den politiska arbetsgruppen för planer ta fram ett beslutsunder-
lag för vad som är den politiska viljan med detaljplanearbetet för Bocköhalvön. I 
uppdraget ingick att politiker och förvaltning skulle föra en dialog med medborg-
are och sakägare. 

Den politiska arbetsgruppen för planer förde dialog med representanter för boende 
och sakägare i området under 2016 och genomförde därefter möten med Sektorn 
för samhällsbyggnad under 2016 och 2017. 

Den politiska arbetsgruppen för planer tog därefter fram ett förslag till en politisk 
viljeinriktning för Bocköhalvön. 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 oktober 2017 § 158 om uppdrag gällande 
omstart av planarbete Bocköhalvön att uppdraget från kommunfullmäktige § 
148/2016 är genomfört och därmed avslutat.  

Kommunstyrelsen beslutade den 25 september 2017 § 264 att uppdra åt förvalt-
ningen att utifrån plangruppens förslag till politisk viljeinriktning ta fram förnyat 
granskningsförslag. 
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Kommunstyrelsen beslutade 29 april 2020 §178 att uppdra åt förvaltningen att 
arbeta med inriktningen att utbyggnad ska ske med kommunalt VA inom detalj-
planearbetet för Bocköhalvön.  

Kommunstyrelsen beslutade den 23 september 2021 § 325 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett förnyat granskningsförslag med cirka 80 nya bostäder med 
blandade bostadstyper med upp till två våningar i höjd.  

Politiska inriktningsmål 
I förslag till politisk viljeinriktning anges att kommande detaljplan ska värna 
Bocköhalvöns existerande värden i form av natur- och kulturvärden samt den sär-
art som idag återfinns på Bocköhalvön. Särskild omsorg ska ges gestaltningen av 
flerbostadshus. I dessa finns då också möjlighet till etablering av trygghetsboende 
som är efterfrågat. Någon förskola/skola bedöms inte vara lämplig på denna sidan 
av järnvägen.  

Förslag till viljeinriktning anges att den politiska arbetsgruppen för planer vill att 
det i arbetet med detaljplanen beaktas:  

• att tillskapa ca 70 nya bostäder i blandad bebyggelse omfattande 
villor och flerbostadshus med tyngdpunkt på flerbostadshus i den 
södra och sydöstra delen med upp till två våningar i höjd. 

• att genomföra kommunalt övertagande av matarvägen ner till bad-
platsen/tennisplanen med en eventuell GC-bana tillsammans med en 
anslutningspunkt för VA och låta existerande vägförening förvalta 
övriga vägar med den standard de har idag och tillhandahåller tillfart 
och tillgänglighet till råvattenstationen. En samfällighet får bildas för 
övriga hushålls VA-anslutning till anslutningspunkten. 

• att utformning av bullerskydd för planområdet görs estetiskt tilltal-
ande så att visuell kontakt med områdena på var sida om järnvägen 
bibehålls. 

• att inlösen av allmän platsmark minimeras och i övrigt planeras som 
natur, grönområde, plantering eller prickad mark.  

Efter kommunstyrelsens beslut den 29 april 2020 §178 ska det i arbetet med 
detaljplanen även arbetas med inriktningen: 

• att utbyggnad ska ske med kommunalt VA inom detaljplanearbetet 
för Bocköhalvön.  

Efter kommunstyrelsens beslut den 23 september 2021 §325 ska det i arbetet med 
detaljplanen även arbetas med inriktningen: 

• att tillskapa ca 80 nya bostäder med blandade bostadstyper med upp till två 
våningar i höjd. 
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Inriktningsmålen från 2017 och 2020 fortsätter att gälla med undantag för in-
riktningen att cirka 70 nya bostäder ska tillskapas.  

Detaljplanens syfte  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning av befintlig bostadsbebyggelse 
på Bocköhalvön med hänsyn till områdets kulturvärden samt till att försörja          
samtliga fastigheter med kommunalt vatten och avlopp och till att förbättra vägen 
fram till badplatsen. Detaljplanen ska även möjliggöra övertagande av huvud-
mannaskapet för denna vägsträcka liksom för del av Ringvägen och del av 
Graneliden. Detaljplanen ska även möjliggöra ombyggnation av del av Västra 
Nedsjövägen. 

Detaljplanens huvuddrag 
Planområdet ligger i Hindås centrala delar vid Västra Nedsjön. Planområdet om-
fattar övervägande del av Bocköhalvön samt del av Boråsvägen i områdets södra 
del. Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 80 bostäder fördelade på olika bo-
stadstyper och upplåtelseformer i upp till två våningars höjd med hänsyn till om-
rådets natur- och kulturvärden.  

Detaljplanen möjliggör även utbyggnad av och anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp samt ombyggnation av befintliga vägar samt anläggande av nya lokal-
gator inom kvartersmark samt ombyggnad av korsningen Västra Nedsjövägen 
– Boråsvägen samt delar av Bockövägen, Västra Nedsjövägen, Ringvägen och 
Graneliden. Vidare ska branta och smala vägsträckor kunna avhjälpas av Hindås 
vägförening. 

Idag finns det 26 bebyggda bostadsfastigheter samt ett antal oexploaterade skogs-
bevuxna fastigheter inom planområdet lokaliserade utmed ett organiskt väg-
system.  

Planförfarande 
Detaljplanen upprättas med utökat förfarande enligt plan och bygglagen (PBL 
2010:900). Planen bedöms vara förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens 
granskningsyttrande och antas inte innebära en betydande miljöpåverkan. Det ut-
ökade förfarandet bedöms krävas då byggnation på Bocköhalvön är av allmänt 
intresse. 

Planprocessen är en demokratisk process med lagstadgade krav på allmänhetens 
insyn och medverkan. Planer som genomförs med ett utökat förfarande består av 
kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, gransknings-
utlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft. Vid samråd och 
granskning ges möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter på den aktuella 
planen. 

 

Detaljplaneprocessens skeden med utökat förfarande. Svart ram markerar i vilket skede 
detaljplanen befinner sig just nu. 

  



                            
                                                                        

 

       
 

Granskningshandling 2                                                                                                                                     
Detaljplan för del av Hindås 1:433 m fl BOSTÄDER PÅ BOCKÖHALVÖN i Hindås, Härryda kommun 

8 (123)  

Planprocessens tidplan  
Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet. Under förutsät-
tning att antagandebeslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter justerat antagandeprotokoll. 

Granskning 2  andra kvartalet 2022 
Antagande  fjärde kvartalet 2022 

 

PLANDATA 

Läge och omfattning 
Planområdet ligger i Hindås centrala delar vid Västra Nedsjön. Planområdet 
omfattar övervägande del av Bocköhalvön samt del av Boråsvägen i områdets 
södra del. Området gränsar mot Västra Nedsjön i väster, norr, och öster. I sydväst 
gränsar området till Västra Nedsjövägen, i söder till stationsområdet och i sydost 
till bostadsbebyggelse.  

Planområdet är ca 19,2 ha. 

              
Orienteringskarta – planområdet är markerat med röd kontur. 
 

Markägoförhållanden 
Härryda kommun äger Hindås 1:433 och 1:547, Trafikverket Hindås 1:50 och 
Aktiebolaget Hindås Villastad Hindås 1:3. Övriga fastigheter är privatägda. Grön-
markerade fastigheter ägs av Härryda kommun. För en fullständig redovisning av 
ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill planområdet, se till-
hörande fastighetsförteckning.  



                            
                                                                        

 

       
 

Granskningshandling 2                                                                                                                                     
Detaljplan för del av Hindås 1:433 m fl BOSTÄDER PÅ BOCKÖHALVÖN i Hindås, Härryda kommun 

9 (123)  

 
Karta över markägoförhållanden inom planområdet och i dess direkta omgivning, grönmarkerade 
fastigheter ägs av kommunen. Planområdet ungefärligt markerat med röd linje.  

 

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING 

Detaljplan för del av Hindås 1:433 m fl Bostäder på Bocköhalvön har varit ute på 
granskning från 14 september - 7 oktober 2016. Information skickades ut enligt 
sändlista till remissinsinstanser och berörda sakägare enligt fastighetsförteck-
ningen samt till andra boende som är berörda av planförslaget.  

Under tiden som planarbetet varit pausat och stoppat har planeringsförutsättning-
arna för området förändrats även på nationell nivå.  

Den 28 februari 2022 trädde nya strandskyddsbestämmelser för Härryda kommun 
i kraft efter att de som trädde i kraft 12 januari 2017 upphävts av Länsstyrelsen.  

Sedan planarbetet med detaljplanen för Bocköhalvön påbörjades 2013 har även 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader trätt i kraft, 1 juni 
2015, liksom ändring av vissa riktvärden i förordningen (2017:359), 1 juli 2017.  

Dessa förordningar är tillämpbara på detaljplaner som påbörjats efter 2 januari 
2015. Sektorn för samhällsbyggnad bedömer att förordningarna är tillämpbara på 
detaljplanen med hänsyn till kommunstyrelsens beslut den 25 september 2017      
§ 264 att uppdra åt förvaltningen att utifrån plangruppens förslag till politisk vilje-
inriktning ta fram förnyat granskningsförslag. Med hänsyn till det omfattande om-
tag av detaljplanen detta innebär är beslutet att betrakta som ett beslut att ta fram 
en ny detaljplan från grunden. För befintlig bebyggelse tillämpas Naturvårds-
verkets vägledning ”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga 
bostäder”.   

Efter sammanställande av inkomna yttranden, ändrade planeringsförutsättningar 
på nationell nivå, besked kring arkeologi, tillkomna politiska inriktningsmål för 
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arbetet och tillkomna/reviderade utredningar har förslaget bearbetats varvid följ-
ande ändringar har genomförts i plankartan och planbeskrivningen. 

Plankarta 
Efter granskningen har planförslaget justerats avseende reglering av tennisbanan, 
möjligt antal tillkommande bostäder, exploateringsgrad, byggnadsareor, bygg-
nadshöjd, fastighetsstorlek, placeringsbestämmelser, rivningsförbud, skyddsbe-
stämmelser, varsamhetsbestämmelser, höjdsättning av allmän platsmark och 
kvartersmark och störningsskydd för trafik- och järnvägsbuller. Reglering av 
takvinkel och färgsättning har tillkommit sedan granskning.  

Söder om badplatsen möjliggörs iordningställande av en skogsträdgård inom 
allmän platsmark samt bostäder. Möjligheten att uppföra en förskola/skola inom 
området har tagits bort enligt gällande poliska inriktningsmål. Även möjligheten 
att anordna en tunnel under Göteborgsvägen/Boråsvägen och järnvägen har tagits 
bort.  Plangränsen har justerats i gräns med vägområde samt i sydväst där ett 
område för parkering utgått.  

Regleringen av befintliga vägar har justerats och planläggs i föreliggande hand-
ling som både allmän platsmark och som kvartersmark. Vidare föreslås tillkomm-
ande tillfartsgator ligga inom kvartersmark.  

Reglering av strandskydd har anpassats efter gällande strandskydd som trädde i 
kraft 28 februari 2022. 

Krav på utförande av särskild utredning avseende arkeologi inom fastigheter som 
tidigare inte medgivit marktillträde har tagits bort efter besked från länsstyrelsen 
och Rio Kulturkooperativ i januari 2018 per telefon. 

Planbeskrivning 
Planbeskrivningen har justerats avseende beskrivningen av föreslagen bostads-
bebyggelse och regleringen av denna samt nya förhållanden avseende övertagande 
av enskilda gator enligt politiska inriktningsmål. Planbeskrivningen har även revi-
derats och kompletterats med beskrivningen av reviderade och tillkomna utred-
ningar. Vidare har beskrivningen av förskola/skola tagits bort och skrivningen 
kring tidigare behov av särskild utredning avseende arkeologi justerats. 

Genomförandefrågor såsom fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor har upp-
daterats gentemot nya förutsättningar och regleringar.   

Redogörelse för konsekvenser av planen och beskrivning av ekosystemtjänster har 
tillkommit.  

Utöver ovan nämnda justeringar har endast redaktionella ändringar gjorts. 

Utredningar 
Med anledning av inkomna synpunkter under granskning av detaljplanen och nya 
förutsättningar för arbetet med detaljplanen utifrån gällande politiska inriktnings-
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mål har tidigare framtagen bullerutredning, trafikutredning, VA- och dagvatten-
utredning reviderats. Dessutom har en groddjursinventering, kulturhistorisk 
konsekvensbedömning och en fördjupad trafikutredning tagits fram. 

I reviderad bullerutredning har Förordning (2015: 216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader tillämpats och beräkning av en sammanvägd bullernivå för de 
två bullerkällorna väg och järnväg utförts. 

I reviderad trafikutredning studeras möjligheterna till breddning av delar av 
Bockövägen, Västra Nedsjövägen, Ringvägen och Graneliden och konsekvenser i 
form av intrång på befintliga fastigheter utmed vägsträckorna. Vidare studeras 
möjlighet till ombyggnad av korsningen Västra Nedsjövägen – Boråsvägen.  

I reviderad VA- och dagvattenutredning studeras möjligheterna att ansluta befint-
lig och planerad bostadsbebyggelse till kommunalt vatten och avlopp samt förut-
sättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten utifrån nya plan- och 
dimensioneringsförutsättningar. Vidare utreds möjligheter att hantera skyfall.  

Den kulturhistoriska konsekvensbedömningen belyser konsekvenserna av detalj-
planens genomförande på områdets värden och redovisar antikvariska rekommen-
dationer och riktlinjer för möjligheten att bevara och utveckla kulturvärden vid en 
exploatering. 

Groddjursinventeringen redovisar förekomsten av groddjur, bedömning av grod-
djursförekomster och ett resonemang om möjliga åtgärder för att gynna groddjur i 
området i samband med eventuell bebyggelse. 

 

PLANENS UTFORMNING 

Bebyggelse och gestaltning  

Befintlig bebyggelse  
År 1894 drogs järnvägen mellan Göteborg och Borås utmed Nedsjöns södra 
strand, varvid Hindås vackra natur blev känd för göteborgare ur de högre sociala 
grupperna. En station lades i Hindås, vilket fick stor betydelse för ortens utveck-
ling. I början av 1900-talet blev Hindås populär som sommarvistelseort för väl-
beställda stadsbor.  

Bocköhalvön och områden närmast i söder köptes av Villabolaget i början av 
1900-talet. Området styckades i stora fastigheter som såldes och bebyggdes med 
pensionat och stora sommarvillor. Dessa omvandlades i många fall snabbt till hel-
årsbostäder. Bostadshusen representerar flera av de olika byggnadsstilar som före-
kommer under perioden 1900–1940 och har därmed varierade arkitektoniska ut-
formning. 
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Den äldre bebyggelsen har under årens lopp kompletterats med ett mindre antal 
nya bostäder lokaliserade till stora i många fall vegetationsrika naturtomter. Idag 
finns det ca 26 bebyggda bostadsfastigheter på Bocköhalvön. 

Längst ut på udden ligger en råvattenpumpstation som färdigställdes våren 2021. 
Denna station har uppförts med anledning av att Västra Nedsjön ska bli en primär 
ytvattentäkt för kommunen.  

                                 
Vy mot Bocköhalvön från öster. Fotograf: Bergslagsbild AB. 

Föreslagen bebyggelse 
Detaljplanen möjliggör komplettering av bebyggelsen inom såväl privat som 
kommunal fastighet. Planförslaget möjliggör byggnation av ca 80 nya bostäder 
bestående av olika bostadstyper såsom friliggande bostad, parhus, radhus, kedje-
hus och flerbostadshus. Huvuddelen av dessa föreslås i planområdets södra del.  

I planområdets södra del föreslås en tätare och mer yteffektiv bebyggelse uppföras 
eftersom Bocköhalvön ligger nära Hindås centrum och järnvägsstationen. Över-
vägande del av planområdet ligger inom 600 m från kollektivtrafik. Förslagsvis 
kan mindre flerbostadshus och gruppbyggda småhus uppföras med varierade upp-
låtelseformer. I övrigt föreslås friliggande bostäder uppföras inom obebyggda 
fastigheter och inom enskilda bebyggda fastigheter genom styckning. 

För att tillkommande bebyggelse ska harmoniera med befintliga byggnader reg-
leras högsta tillåtna nockhöjd för friliggande bostad, parhus, radhus och kedjehus 
till 8,5 m och 9,5 m för flerbostadshus, vilket motsvarar två våningar. Vind får in-
redas utöver de två våningarna. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbygg-
nader och tekniska anläggningar är 5 m.  

Takutformningen och takvinkeln varierar på befintliga hus. För att möjliggöra ett 
varierat takliv även på tillkommande byggnader regleras takvinkeln på samtliga 
bostadstyper, komplementbyggnader och tekniska anläggningar till 25-45 grader. 

En generell planbestämmelse för alla komplementbyggnader reglerar att största 
sammanlagda byggnadsarean för komplementbyggnader är 50 m2.  
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Minsta tillåtna fastighetsstorlek för friliggande bostäder varierar inom planom-
rådet från 900 kvadratmeter upp till 6 000 kvadratmeter. Planbestämmelse e4-e7  
och e9 reglerar minsta fastighetsstorlek för befintlig fastighet (landareal) i kvadrat-
meter liksom minsta fastighetsstorlek för tillkommande fastighet i kvadratmeter. 
Planbestämmelse d1-d6 och d8 reglerar minsta fastighetsstorlek för befintlig be-
byggd fastighet utan tillkommande byggrätt, befintlig obebyggd fastighet och till-
kommande fastighet.  

Fastighetstorleken för befintlig bebyggd fastighet (landareal), befintlig bebyggd 
fastighet utan tillkommande byggrätt och befintlig obebyggd fastighet varierar 
med anledning av gällande politiska inriktningsmål som anger att ca 80 nya bo-
städer i blandad bebyggelse ska tillskapas inom planområdet. Möjligheterna till 
eventuellt ytterligare avstyckningar för bostadsbyggnation måste därför begränsas.  

Fastighetsstorleken för tillkommande fastighet genom avstyckning varierar med 
hänsyn till om de ligger norr eller söder om gräns som omfattar särskilt värdefullt 
bebyggelseområde enligt 8 kap. 13 § PBL. Gränsen redovisas i illustrationskartan. 
Minsta fastighetsstorleken för tillkommande fastigheter för friliggande bostäder 
söder om gräns är 1 000 kvadratmeter och norr om gräns 1 500 kvadratmeter.  

Minsta fastighetsstorleken för tillkommande fastigheter föreslås vara större norr 
om gränsen med anledning av att området omfattar ett särskilt värdefullt bebygg-
elseområde. Generellt sätt är även befintliga bebyggda fastigheter större inom 
denna del av halvön.    

Exploateringsgraden för friliggande bostad regleras med planbestämmelse e3 och 
e8. Planbestämmelse e3 anger att högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastig-
hetsarea är 30 % och att den totala byggnadsarean inte får vara större än 300 
kvadratmeter. Planbestämmelse e8 har samma lydelse men anger att högsta utnytt-
jandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 %. Skillnaden i utnyttjandegrad 
har att göra med regleringen av minsta fastighetsstorlek inom olika delar av plan-
området. 

Planbestämmelse e1 reglerar utnyttjandegraden i byggnadsarea per fastighetsarea 
inom del av Hindås 1:3 i södra delen av planområdet till 35 % och planbestämm-
else e2 utnyttjandegraden inom delar av Hindås 1:433 till 20 %. Utnyttjandegraden 
bedöms möjliggöra en anpassad bebyggelseutveckling inom respektive fastighet.  

Befintliga huvudbyggnader utmed Bockövägen är många gånger placerade långt 
in på fastigheterna betraktat från vägarna. För att knyta an till denna placerings-
karaktär så reglerar planbestämmelse p1 att huvudbyggnader ska placeras minst 20 
m från fastighetsgräns mot Bockövägen och minst 4 meter från annan fastighets-
gräns. Planbestämmelse p2 reglerar att huvudbyggnad ska placeras minst 6 meter 
från fastighetsgräns mot Bockövägen, Fjellstedsvägen, Vinkelvägen, Graneliden, 
Ringvägen och/eller Västra Nedsjövägen och minst 4 meter från annan fastighets-
gräns 

Planbestämmelse f1 reglerar att färgsättningen av fasader inom del av Hindås 1:3 i 
södra delen av planområdet ska gå i jordskala såsom brända, roströda, gröna, gula 
och gråa toner. Färgsättningen regleras inom detta område med anledning av att 
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det är ett större sammanhängande område beläget vid entrén till Bocköhalvön som 
ska exploateras. För att bebyggelsen ska smälta in i omgivningen och vegeta-
tionen så mycket som möjligt ska färgskalan gå i jordskala.  

Marknivån inom del av Hindås 1:3 i planområdets södra del planeras att sänkas 
varvid befintlig vegetation kommer att försvinna. För att karaktären på tillkomm-
ande kvarter och trädgårdar även inom detta område ska vara grön reglerar plan-
bestämmelse n1 att marken ska återplanteras med träd, buskar och annan vegeta-
tion till minst 20 % av kvarterets sammanlagda fastighetsarea och planbestämm-
else n2 att marken ska återplanteras med träd, buskar och annan vegetation till 
minst 20 % av minsta fastighetsstorlek. I lydelsen annan vegetation och den 
procentuella regleringen i planbestämmelserna ingår och inräknas inte gräsmatta. 
Gräsplantering uppmuntras dock inom området. Se även rubrik Kulturmiljö 
nedan. 

Planbestämmelse k2 respektive k3, reglerar att träd, vegetation och karaktären av 
grönskande skogsträdgårdar ska bibehållas vid byggnation samt att fastigheter/-
kvarter ska utvecklas mot skogsträdgårdar.  

Fastigheter norr om gräns som omfattar särskilt värdefullt bebyggelseområde en-
ligt 8 kap. 13 § PBL omfattas av ändrad lovplikt och regleras med planbestämm-
else a2 som anger att bygglov krävs även för s k Attefallsåtgärder som avses i 9 
kap. 4 a-c §§ PBL enligt 9 kap. 4 d § PBL med hänsyn till att fastigheten ligger 
inom ett område som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljö-
mässig eller konstnärlig synpunkt enligt 8 kap. 13 § PBL. Planbestämmelse a3 
som anger att bygglov krävs även för att underhålla, måla om eller vidta fasad-
ändringar samt att bygga en altan eller uteplats. 

Byggnader inom fastigheterna Hindås 1:52 (idag sammanslagen med 1:80), 1:69, 
1:77, 1:81 och 1:300 regleras med rivningsförbud, r1.   

Hindås 1:52 och 1:300 omfattas även av skyddsbestämmelser, q1 respektive q2, i 
syfte att skydda deras unika karaktär.  

Ett antal fastigheter berörs även av varsamhetsbestämmelser, k1-k4 och k6-k8, om-
fattande byggnader, anläggning, träd, vegetation, trädgårdar och detaljer i träd-
gårdar såsom t ex brunnar, strandskoningar m m. 

Planbestämmelse, k5, reglerar att ingen ny byggnad får uppföras eller markarbeten 
vidtas inom Hindås 1:77 och 1:152 såvida inte arkeologisk förundersökning tas 
fram mot bakgrund av potentiell förekomst av äldre boplatser och identifierad fast 
fornlämning. Mindre tillbyggnader på befintliga byggnader får dock uppföras. Se 
rubrik Fornlämningar ovan.   

Se rubriken Kulturhistorisk inventering nedan för mer information kring kultur-
historiska värden och reglering.  

Befintlig tennisbana och klubblokal inom del av Hindås 1:3, centralt på Bockö-
halvön, regleras som besöksanläggning, R. Planbestämmelsen möjliggör en flex-
ibel användning av området. Inom området möjliggörs även uppförande av en 
mindre byggnad kopplad till användningen. 
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Detaljplanen möjliggör även en pumpstation för spillvatten, se beskrivning under 
Vatten och avlopp nedan. Reglering av omkopplingsstation för råvatten och 
pumpstation för spillvatten regleras som tekniska anläggningar, E1. Transfor-
matorstation regleras med planbestämmelse E2. 

                                  
Illustrationen visar en möjlig disposition av planområdet. 

Landskapsbild 

                     
Vy mot Bocköhalvön från söder.  
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Bocköhalvön upplevs som ett grönt och lummigt område. I norra delen av om-
rådet går en 4-8 m hög getryggsformad radialmorän/”rullstensås” som syns tydligt 
i landskapet. I anslutning till denna finns två mindre moränvallar av ändmoräntyp.  

Befintlig bostadsbebyggelse, 26 st, ligger på stora tomter ofta med naturkaraktär 
och vegetation emellan sig. Vägarna är smala och organiska som på sina ställen 
medger utblickar mot Västra Nedsjön.  

Det finns även stora obebyggda ytor inom planområdet som till övervägande del 
utgörs av skogsområden. I centrala delen av planområdet finns en utomhustennis-
bana med en klubbstuga för omklädning och funktionärer från 1940-talet och en 
hårdgjord yta inom vilken det tidigare legat en uppblåsbar tennishall.  

                                                      
Tennisbana med klubblokal inom Hindås 1:3 i centrala delen av halvön. 

Centralt på halvön på östra stranden ligger Hindås kommunala badplats med en 
strand och skogsområde.  

Föreslagen exploatering av området kommer att förändra upplevelsen av en 
ganska oexploaterad halvö till ett bebyggt område. Bostadsbebyggelsen föreslås 
uppföras på förhållandevis stora tomter jämfört med bostadsbebyggelse i andra 
utvecklingsområden i kommunen som en anpassning till områdets karaktär.  

Söder om den kommunala badplatsen låg tidigare privat park som förfallit och 
vuxit igen. Naturområdet där parken låg ägs idag av Härryda kommun.  

Badplatsen och naturområdet föreslås tillgängliggöras i större omfattning genom   
t ex anläggande och upprustning av gångstigar och eventuella spänger. Vidare 
föreslås rester från den äldre parkanläggningen såsom t ex stenbro bevaras och 
lyftas fram.  

Badplatsen och föreslagen skogsträdgård planläggs som allmän platsmark 
NATUR1 (badplats och skogsträdgård).  

Tillgänglighet och trygghet 
Gruppbebyggda bostäder och flerbostadshus liksom marken omkring dem ska ut-
föras med god tillgänglighet till byggnadernas entréer och därmed vara tillgäng-
liga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Invändig tillgänglighet säkerställs i bygglovskede i enlighet med Boverkets bygg-
regler.  
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Planområdet är relativt plant och förutsättningarna är goda att tillgodose kraven 
för tillgänglighet. Planen möjliggör bostäder med markkontakt. De största nivå-
skillnaderna återfinns i områdets södra och västra del.  

Nivåskillnaderna avhjälps och hanteras delvis i södra delen av planområdet inom 
ny kommunal gata.  

Tillgängligheten till och från området bedöms vara relativt bra. Kust-till-kust-
banan och Göteborgsvägen/Boråsvägen fungerar dock som en viss barriär mellan 
Bocköhalvön och bostads- och centrumbebyggelsen på dess södra sida. En gång- 
och cykelväg kommer att byggas ut fram till den kommunala badplatsen och an-
sluta till befintlig gc-väg utmed Göteborgsvägen/Boråsvägen, vilket bidar till ökad 
trafiksäkerhet på halvön. 

Den upplevda tryggheten kan tänkas öka med fler boende och besökande männi-
skor, då fler kommer att röra sig och vistas i närområdet under fler av dygnets 
timmar. Täta och vegetationsbevuxna områden kommer minska som av vissa upp-
levts otrygga. Vidare kommer belysning anläggas utmed del av de gator och del 
av gång- och cykelväg som kommer att byggas om och övertas av kommunen.  

Grönstruktur 
Hindås är en naturskön plats med sin kuperade terräng, sin sjö och sina skogar 
som erbjuder bad, fiske, paddling, vandringsleder, löp- och skidspår m m. Stora 
delar av naturen är orörd. Alla dessa kvalitéer och aktiviteter finns i planområdets 
närhet. I närmiljön finns även fina och intressanta kulturhistoriska miljöer. Skogs-
områdena och badplatsen erbjuder goda möjligheter till rekreation och lek. Den 
centralt belägna utomhustennisbanan erbjuder möjlighet till tennis. 

Inom planområdet som omfattar en stor del av Bocköhalvön ligger 26 bostads-
fastigheter och ett flertal obebyggda fastigheter som huvudsakligen är skogsbe-
vuxna. Skogen utgörs huvudsakligen av lövträd, men det förekommer mindre in-
slag av barrträd. På flera ställen utmed vägarna på halvön erbjuds utblickar över 
sjön.  

Centralt på Bocköhalvöns östra strand ligger Hindås kommunala badplats, som är 
ett populärt utflyktsmål alla årstider. Bocköhalvön som helhet är ett populärt be-
söksmål på promenaden och som utgångspunkt för vandring utmed vildmarks-
leden.  

Trots att Bocköhalvön omges av vatten i tre väderstreck så är det på få ställen som 
allmänheten kommer ner till sjön idag till följd av att privata fastigheter leder ända 
ner till sjön och i vissa fall ända ut i vattnet. Utöver badplatsen erbjuder endast 
den öppna ytan vid udden, med sin nya råvattenpumpstation, allmänheten möjlig-
het att ta sig ner till sjön. 

Det finns ingen och planeras ingen anordnad lekplats inom planområdet. Närmsta 
lekplats ligger i centrum vid förskolan utmed Hindås stationsväg.  
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Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan 
och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Begreppet ekosystemtjänster an-
vänds för att skapa förståelse för att människors överlevnad och välmående är 
beroende av de tjänster som ekosystemen ger. Ekosystemtjänster synliggör vårt 
beroende av fungerande ekosystem. 

Hur vi människor använder mark och vatten samt planerar och bygger är avgör-
ande för möjligheterna att bevara och utveckla ekosystemens kapacitet att leverera 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är naturliga lösningar som exempelvis 
skapar renare luft och vatten, mat på tallriken, motverkar katastrofer som över-
svämningar och skogsbränder. Fungerande ekosystemtjänster är t ex bra för 
infiltration och rening av vatten, vattenreglering, temperaturreglering, luftrening, 
sociala relationer, biologisk mångfald, pollinering, rekreation m m.  

Ekosystemtjänster brukar delas i fyra sorter utifrån den funktion de har; stödjande 
(grundförutsättningarna), reglerade (förbättrar livsmiljön), försörjande (ger oss 
mat och råvaror) samt kulturella (får oss att må bra). Skogen är ett exempel på en 
miljö som ger ekosystemtjänster inom samtliga kategorier. 

Planförslaget medför att skogspartier bebyggs och därmed att andelen grönska 
minskar och andelen hårdgjord yta ökar. Träd föreslås bevaras i fastighetsgränser 
samt återplanteras inom området. Söder om badplatsen föreslås en skogsträdgård 
återskapas, vilket kan vara positivt för flera ekosystemkategorier.  

Trafik, parkering och kommunikationer 

Gatunät och biltrafik 
Tillfart till planområdet sker från Boråsvägen via Västra Nedsjövägen i planom-
rådets södra del till vilken Bockövägen ansluter. Bockövägen går genom hela 
halvön fram till norra udden. Inom planområdet ligger även Graneliden, Vinkel-
vägen och Fjellstedsvägen. Västra Nedsjövägen ansluter till Boråsvägen i söder.  

Hindås vägförening, Hindås ga:1, är väghållare för samtliga vägar inom plan-
området förutom Västra Nedsjövägen i sydvästra delen av planområdet som 
förvaltas av Härryda kommun.    

I anslutning till planområdet finns både en busshållplats (längs Boråsvägen) och 
en tågstation (just söder om Boråsvägen). 

Kreera Samhällsbyggnad AB har utfört en trafikutredning och en fördjupad trafik-
utredning för Hindås 1:433 m fl, Bostäder Bocköhalvön daterad 2022-05-18. 
Trafikutredningen avser korsningen Västra Nedsjövägen mot Boråsvägen, delar 
av Bockövägen, Graneliden, Fjellstedsvägen och Ringvägen.  

Efter exploatering bedöms ca 400 fordon och 50 cyklister per dygn (ÅDT) färdas 
längs ”nya” Bockövägen. Antalet fordon och cyklister kan tänkas vara betydligt 
fler en varm sommardag eftersom Hindås kommunala badplats ligger inom om-
rådet. Boråsvägen i södra delen av planområdet har ca 3000 fordon per dygn 
(ÅDT) och en skyltad hastighet på 50 km/h. 
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Detaljplanen möjliggör viss breddning samt mindre omdragning av vägarna för att 
minska deras lutning. Del av Bockövägen, del av Västra Nedsjövägen, del av 
Ringvägen och del av Graneliden ska övertas av kommunen och förvaltas med 
kommunalt huvudmannaskap. Kommunen kommer att bygga ut och äga gatunätet 
och ansvara för framtida drift och underhåll av gatorna. Inom planområdet 
kommer Hindås vägförening även fortsatt att vara väghållare för Norra delen av 
Bockövägen, Vinkelvägen och Fjellstedsvägen.  

För att möjliggöra dessa vägutbyggnader krävs visst intrång samt släntning inom 
enskild fastighet. Fastigheterna Hindås 1:3, 1:103, 1:199, 1:233, 1:256, 1:277 och 
1:433 berörs av inlösen av mark för allmän plats och fastigheterna Hindås 1:3, 
1:103, 1:146, 1:199, 1:231, 1:233, 1:277, 1:338, 1:433 och 1:447 av slänt/stöd-
remsa. Hindås 1:199 och Hindås 1:256 ligger utanför planområdet. Det är endast 
vägens och gång- och cykelvägens utbredning som innebär ett totalt ianspråkta-
gande och som regleras som allmän plats. Områden med slänt hör fortsatt till be-
rörd fastighet och förutses i huvudsak kunna nyttjas som tidigare. 

Enligt de politiska inriktningsmålen från 2017 ska kommunalt övertagande av 
matarvägen (Bockövägen) endast ske ner till badplasen/tennisplanen och Hindås 
vägförening förvalta övriga vägar. Anledningarna till att även del av Västra Ned-
sjövägen, Graneliden och Ringvägen föreslås övertas av kommunen är för att   
lösa in icke oinlöst allmän platsmark i gällande detaljplan, att vägarna leder till 
kommunal badplats och allmän naturträdgård samt att Ringvägen till stor del ändå 
kommer att byggs om i samband med ombyggnation av korsningen Bockövägen – 
Västra Nedsjövägen. Vägsträckorna ansluter till sträckor som redan idag ingår i 
kommunens väghållaransvar. Ett sammanhängande väghållaransvar blir resultatet 
av detta förslag.  

Väghållaransvaret för del av Ringvägen i södra delen av planområdet ska övertas 
av kommunen, men med hänsyn till värdefulla träd på norra respektive södra 
sidan om befintlig väg kommer ingen vägombyggnad att ske utmed sträckan med 
undantag för ombyggnation av vägens anslutning mot Bockövägen. 

Södra delen av Bockövägen, del av Västra Nedsjövägen, södra delen av Ring-
vägen och del av Graneliden planläggs som allmän platsmark – lokalgata. Vägom-
rådena regleras med planbestämmelse GATA2. Fjellstedsvägen och Vinkelvägen 
planläggs som kvartersmark – bostad (B) med egenskapsbestämmelserna 
prickmark – marken får inte bebyggas och u – underjordiska ledningar.    
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Från korsningen Västra Nedsjövägen-
Boråsvägen fram till den kommunala bad-
platsen kommer Bockövägen byggas om till 
en 5 m bred gata med en 2,5 m bred gång- 
och cykelväg på dess östra sida. För att 
möjliggöra infiltration av dagvatten, upp-
förande av belysning samt anläggande av 
erforderliga stödremsor om 0,25 respektive 
0,5 m bredd utmed vägbana reserveras ett 
8,25 m brett vägområde.     

Typsektion väg med gång- och cykelväg. 

Vägombyggnad i enlighet med ovan typsektion kommer att innebära intrång på 
några fastigheter. Breddning sker in på Hindås 1:277 (intrång 146 kvm)) där 
staketet står en bit in på fastigheten. Bedömningen är att detta staket kan stå kvar 
eller med små medel justeras. Eventuellt kan även ett litet intrång på Hindås 1:433 
(1 kvm) komma att behövas. Vägen breddas även in mot Hindås 1:231 (intrång 14 
kvm). Eventuellt kan slänt/stödremsa behöva justeras inne på fastighet på delar av 
sträckan. 

Västra Nedsjövägen sträckan mellan korsningen med 
Bockövägen respektive Fjellstedsvägen kommer att 
byggas om till en 5 m bred gata. För att möjliggöra 
infiltration av dagvattenhantering i täckt makadam-
dike om 1 m bredd, uppförande av belysning samt 
anläggande av erforderliga stödremsor om 0,5 m 
respektive 0,25 m bredd utmed vägbana reserveras ett 
6,75 m brett vägområde.  

 

 Typsektion Västra Nedsjövägen. 

Vägombyggnad i enlighet med ovan typsektion kommer att innebära ett minimalt 
intrång på minde än 1 kvm på Hindås 1:199 finns på grund av det täckta maka-
damdiket, men bör kunna undvikas i detaljprojektering. 

Graneliden kommer att byggas om till en 5 m bred 
gata. För att möjliggöra uppförande av belysning 
samt anläggande av erforderliga stödremsor om 
0,25 m respektive 0,5 m bredd utmed vägbana 
reserveras ett 5,75 m brett vägområde. 

 
 

 

Typsektion Graneliden. 
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Vägombyggnad i enlighet med typsektion till vänster kommer att innebära intrång 
på några fastigheter. Breddning sker in på Hindås 1:433 (intrång 1 kvm), Hindås 
1:256 (intrång 22 kvm), Hindås 1:277 (intrång 5 kvm) och Hindås 1:103 (intrång 
11 kvm).  

Mitt på vägsträckan är det befintliga vägområdet idag så smalt att det inte går att 
undvika mindre markintrång på intilliggande fastigheter. Men i övrigt kan man 
minska intrång med bergschakt och/eller stödmur. 

Korsningen Västra Nedsjövägen - Boråsvägen kommer att byggas om för att göras 
mer trafiksäker och tydlig i samband med övriga vägarbeten på Bocköhalvön. 
Befintlig korsning består egentligen av två korsningspunkter som idag utgör en till 
ytan stor otydlig korsning. För att tydliggöra korsningen föreslås korsningarna 
separeras med en anslutande ”gatustump” mellan korsningarna. Gång- och cykel-
vägen föreslås anslutas över Göteborgsvägen/Boråsvägen som idag. Kors-
ningen föreslås smalnas av till 8 m och flyttas norrut.  

 Korsningsutformning 

Reglering av högsta markhöjd över nollplanet utmed gata sker i detaljplanen.  

Den del av Göteborgsvägen/Boråsvägen som ingår i planområdet planläggs för 
allmän platsmark huvudgata. Vägen regleras med planbestämmelse GATA1.  

Kostnaden för projektering, upprustning och ombyggnad av Bockövägen och 
korsning bekostas gemensamt av fastighetsägarna inom planområdet enligt gatu-
kostnadsutredning.  

Angöring och parkering 

För friliggande bostad ska parkering lösas inom egen fastighet och för radhus, 
parhus, kedjehus och flerbostadshus inom enskild fastighet/tomt alternativt 
gemensamt inom fastighet/kvarter planlagt för bostadsändamål.  

Inom västra delen av badplatsen föreslås ett antal parkeringsplatser och cykel-
parkering för allmänheten liksom angöringsyta till tekniska anläggningar såsom 
pumpstation och transformatorstationer anläggas. Parkeringsytan regleras med 
planbestämmelse P samt b5. Planbestämmelserna möjliggör parkering samt 
reglerar att grundförstärkning ska utföras inför uppförande av byggnader och 
anläggande av hårdgjorda ytor inom moss- och kärrområden samt områden med 
organisk sand. 
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Varje bostad/lägenhet ska ha tillgång till en privat parkeringsplats. Till flerbo-
stadshus, radhus, parhus och kedjehus ska det dessutom finnas ett antal besöks-
parkeringar. I snitt bör det finnas 1,5 parkering per lägenhet/bostad. 

Kollektivtrafik  
Övervägande del av bebyggelsen på halvön ligger inom en radie av 600 m från en 
större kollektivtrafikplats, i enlighet med riktlinjerna om kollektivtrafik i ÖP2012. 
Övervägande del av föreslagen bebyggelse ligger inom 500 m från busshåll-
platsen, vilket ligger i linje med regionens riktlinjer K2020 med syfte att öka an-
delen resor med kollektivtrafik. Den personintensiva bebyggelsen såsom flerbo-
stadshus, radhus, parhus och kedjehus är lokaliserad till planområdets södra del. 

Utmed Boråsvägen/Göteborgsvägen i södra delen av planområdet finns en buss-
hållplats som trafikeras av busslinjer mot Mölnlycke, Göteborg och Bollebygd.  

Hindås station, ca 100 m söder om föreslagen bebyggelse, trafikeras av Västtågen 
mellan Göteborg – Borås.  

Gång- och cykel 
Idag finns inga separata gång- eller cykelvägar inom planområdet. En gång- och 
cykelväg planeras anläggas utmed del av Bockövägen fram till den kommunala 
badplatsen samt utmed Ringvägen söder om badplatsen.  

Gående och cyklister får samsas med bilister utmed norra delen av Bockövägen, 
Västra Nedsjövägen, Graneliden, Vinkelvägen och Fjellstedsvägen.  

Norra delen av Ringvägen, söder om kommunal badplats, 
kommer att byggas om till en 3 m bred gång- och cykelväg. 
För att möjliggöra anläggande av erforderliga stödremsor om 
0,25 m respektive 0,5 m bredd utmed gc-vägen reserveras ett 
3,75 m brett gång- och cykelvägsområde.   
        
 Typsektion gång- och cykelväg Ringvägen. 

Gc-vägsombyggnad i enlighet med ovan typsektion kommer att innebära ett 
intrång på på Hindås 1:433. 

Gång- och cykelvägen utmed Ringvägen ansluter till befintlig gc-väg utmed 
vägen som då kommer att leda fram till den kommunala badplatsen på Bockö-
halvön liksom föreslagen skogsträdgård reglerad som allmän platsmark NATUR1.  

Gång- och cykelvägen utmed Bockövägen föreslås placeras på östra sidan om 
vägen och beläggas med en 2,5 m bred asfaltsyta. För att möjliggöra uppförande 
av belysning samt anläggande av erforderlig stödremsa om 0,5 m bredd utmed 
gång- och cykelvägen reserveras ett 3 m brett vägområde. 

Gång- och cykelvägen utmed Bockövägen ansluter till befintlig gångväg och 
övergångställe utmed Göteborgsvägen/Boråsvägen. Se sektion av gång- och 
cykelväg utmed Bockövägen ovan under rubrik Gatunät och biltrafik. 
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Mobilitetsåtgärder 
Inga mobilitetsåtgärder är aktuella inom området. 

Service  

Offentlig och kommersiell service 
I Hindås centrum som ligger ca 100 m söder om planområdet finns bl a en livs-
medelsbutik, vårdcentral, bibliotek, tidigareskolor och förskolor. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp  
Bebyggelsen inom planområdet har idag enskilda vatten- och avloppslösningar. 
Ett av de primära syftena med detaljplanen är att försörja samtliga fastigheter med 
kommunalt vatten och avlopp bl a mot bakgrund av att Nedsjöarna ska bli nya 
primära ytvattentäkter.  

Som en följd av att Västra Nedsjön ska komplettera kommunens framtida vatten-
försörjning som en ny ytvattentäkt har en råvattenpumpstation anlagts och intags-
ledningar lagts ner i sjön i syfte att försörja vattenverket vid Iberovägen i Hindås 
med råvatten. Vattenverket som håller på att byggas kommer att rena vattnet från 
Västra Nedsjön. 

Pumpstationen regleras som teknisk anläggning, E1. Miljö- och bygglovsnämnden 
har givit dispens från strandskydd för råvattenstation inom Hindås 1:3 i beslut 11 
maj 2015 §300. 

Möjligheterna att placera stationen på alternativ plats har studerats utifrån tre 
alternativa förslag för intagningsledning. Dels har ett alternativ med två ledningar 
från vattenverket som förläggs norr om Bockön fram till intagsplatsen utretts. Två 
ledningar krävs för ett alternativt intag på två olika djup. Det andra alternativet 
som utretts bestod i två ledningar från vattenverket genom sundet mellan Bockön 
och Bocköhalvön, men det har visat sig svårforcerat med mycket berg och grunt 
område. Det tredje alternativet bestod i en omkopplingsstation på Bocköhalvöns 
norra udde, vilket medför en ledning från vattenverket till omkopplingsstationen 
och två ledningar ut till intagspunkten på olika djup. Det sista alternativet har be-
dömts vara det mest kostnadseffektiva alternativet.  

Byggnaden kommer initialt inte att inhägnas med staket eller liknande utan om-
rådet kommer fortsatt vara tillgängligt för allmänheten och de boende på halvön. 
Byggnaden kan dock komma att hägnas in om det visar sig att kommunen får 
problem med påhälsning av individer med oärliga avsikter. Vägen fram till udden 
kan komma att stängas av för fordonstrafik med en bom om problem uppstår för 
de boende eller verksamheter.  
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Vy mot pumpstation för råvatten från vändplan vid sjön  

Norconsult har studerat möjligheterna att försörja befintlig och föreslagen bebygg-
else med kommunalt vatten och avlopp genom att ta fram ett förslag på översiktlig 
ledningsdragning för vatten och spillvatten samt en dagvattenutredning för detalj-
plan, VA- och dagvattenutredning Hindås 1:433 m fl Bocköhalvön, Version 2 
2021-12-10, Norconsult AB.  

Spill- och dricksvatten 

Bebyggelsen inom planområdet har idag enskilda avlopps- och vattenlösningar 
med undantag för ett fåtal befintliga bostäder inom de södra delarna av planom-
rådet som är anslutna till det kommunala nätet. Befintliga spillvatten- och dricks-
vattensystem ligger längs med Boråsvägen samt längs Västra Nedsjövägen. Öster 
om planområdet, vid Ringvägen, finns en befintlig pumpstation, Kuntz PST. Ut-
med Bockövägen finns ett antal befintliga diken och vattendrag. 

Idag finns det ingen befintlig dagvattenledning i de norra delarna av planområdet, 
utan dagvatten bedöms avledas ytledes till Västra Nedsjön. Sjön är recipient för 
planområdets dagvatten. Strax sydost om planområdet, längs Ringvägen, finns en 
befintlig dagvattenledning med tillhörande rännstensbrunnar. 

Inom planområdet finns ett antal mindre vattendrag och diken, vilka avvattnar 
både trafikerade ytor och naturmark. Utmed Bockövägen går ett stråk av både 
konstgjorda diken och mer naturliga bäckar som mynnar i Västra Nedsjön öster 
om halvön, vid badplatsen. I södra delarna av planområdet finns en stående 
vattenyta i samband med mossmark, vilken övergår i ett grävt makadamdike ut-
med Hindås 1:277. Inom Hindås 1:3 i östra delen av planområdet finns en bäck 
som troligtvis mynnar i befintlig kulvert. I planområdets östra delar finns två be-
fintliga bäckar som sammanstrålar för att därefter mynna ut i Västra Nedsjön.  

Riktlinjerna i Svenskt Vattens P110 har tillämpats vid beräkning av framtida till-
kommande spillvattenflöden och dricksvattenförbrukning. 

En ny pumpstation för spillvattensystemet planeras nära korsningen Bockövägen 
– Ringvägen med anledning av att området är kuperat och delar av området ligger 
lägre än möjliga anslutningspunkter. Pumpstationen har placerats på ett avstånd 
om minst 50 m från bostadsbebyggelse. Pumpstationen regleras som tekniska an-
läggning, E1. 

LTA-system (Lätt Trycksatt Avloppssystem) föreslås för samtliga fastigheter 
belägna norr om Fjellstedtsvägen. Fastighet Hindås 1:51, 1:76 och 1:82 bedöms 
ligga lägre än planerad självfallsledning, varför det kan bli aktuellt att ansluta 
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dessa fastigheter med enskilda pumpar till självfallsledningen. I resterande delar 
av systemet avleds spillvatten med självfall. 

Nya spill-, dricks- och dagvattenledningar planeras anläggas under befintliga vägar. För 
att kunna anlägga och säkerställa underhåll av ledningarna regleras ett område för un-
derjordiska ledningar inom kvartersmark för bostadsändamål utmed vägarna. Området 
regleras med planbestämmelse u1.  
Befintliga och nya fastigheter inom planområdet ska anslutas till kommunalt led-
ningsnät. Fastigheterna kommer att anvisas en anslutningspunkt vid fastighets-
gräns inom gatumark. Fastighetsägarna ansvarar själva för utbyggnad av anslut-
ningsledningar på tomtmark. Ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-
nätet.  

Dagvatten 
Härryda kommuns dagvattenpolicy fastställdes av kommunfullmäktige 2009. 
Dagvattenstrategin är ett led i kommunens arbete för att bidra till uppfyllnad av de 
nationella miljömålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vatten-
drag samt Grundvatten av god kvalitet.  

Enligt kommunens dagvattenpolicy är det övergripande målet för dagvattenhan-
teringen att i första hand tillämpa lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, och 
att dagvatten ska avledas i öppna system med lokal fördröjning och rening. 

Dagvattnet ska tas om hand så nära källan som möjligt och återföra det mesta till 
grundvattnet eller utjämna flödena och rena dagvattnet så att vattenkvaliteten i 
recipienterna höjs, vilket också minskar risken för översvämningar. Kommunens 
vision är att dagvattnet ska nå recipienterna långsamt och rent istället för snabbt 
och smutsigt.  

Enligt policyn får dagvattenledning inte direktkopplas till kommunens VA-nät 
utan anslutning ska ske i makadambädd i förbindningspunkt. Väghållaren an-
svarar för att dagvatten inom vägområdet omhändertas.  

Inriktningen för dagvattenhanteringen enligt dagvattenpolicyn ska vara:  

• Olika former av LOD ska i första hand tillämpas inom tomtmark. 
Dagvattnet ska spridas på markytan och passera vegetationsytor. 
Inom tomtmark ska i normala fall inte dagvattenledningar för bort-
ledning av regnvatten från hårdgjorda ytor anläggas.  

• Minst 10% av fastighetens markyta ska vara anordnad så att den är 
tillgänglig för infiltration av dagvatten.  

• Gatu- och vägytors avvattning utanför tomtmark ska så långt det är 
möjligt ske i öppna diken eller i avrinningsveck. Det samma gäller 
avvattning av park och naturmark. Fördröjning och rening av dag-
vattnet ska även inom dessa områden ske lokalt innan vatten leds ut 
till vattendrag.  
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• Ambitionen ska vara att i största möjliga utsträckning utnyttja LOD i 
de fall dagvatten redan finns uppsamlat i ett befintligt lednings-
system.  

Norconsult har även tagit fram en dagvattenutredning för befintlig och föreslagen 
bebyggelse, 2021-12-10. Utredningen har tagits fram i linje med kommunens dag-
vattenpolicy. 

Utifrån planområdets höjdvariationer och naturliga flödesvägar har området delats 
in i tre delområden, A, B respektive C. Delområde A bedöms avvattna ytledes och 
via privata ledningar till Västra Nedsjön. Delområde B, bedöms avvattna ytledes 
till Västra Nedsjön på västra sidan av halvön. Delområde C bedöms avvattna på 
östra sidan av halvön, vid befintlig badplats.  

Inom delområde A planeras ca 5 friliggande bostäder komma varför framtida 
markanvändning därför inte bedöms påverka dagvattenflöden nämnvärt. Befint-
liga och framtida dagvattenflöden har därför endast beräknats för delområde B 
samt C. 

 Indelning i delavrinningsområden för dagvatten. 
 
Vid dimensionering av framtida dagvattensystem har förändrade dagvattenflöden och 
ett förändrat föroreningsinnehåll i dagvattnet med anledning av planerat exploaterings-
förslag liksom klimatförändringar som allt bedöms kunna leda till förändrade dagvatten-
flöden beaktats. Klimatfaktor 1,25 har använts vid dimensionering av framtida dag-  
vattenflöden.  
 
Den dimensionerande rinntiden för den framtida bebyggelsen bedöms vara 10 minuter 
för delavrinningsområde B och 15 minuter för delavrinningsområde C.  Planerad bebyg-
gelse är framför allt placerad i delavrinningsområde B och C.  
 
I delavrinningsområde A bedöms avrinningen från området i stort bestå av takvatten. 
Viss fördröjning och infiltration bedöms ske på tomtmark då tomterna till stor del består 
av gräsyta. 
 
Fördröjningsvolym för den framtida delvis kommunalt ägda Bockövägen har beräknats 
utifrån Härryda kommuns fördröjningskriterier om 6 kubikmeter makadam per 100 
kvadratmeter hårdgjord yta. 
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För att reducera flöden och rena dagvatten kan ett flertal olika lösningar implementeras. 
För Bocköhalvön är den främsta funktionen av dagvattenanläggning rening av dag-      
vattnet då en stor del av fördröjningen sker på tomtmark.  
 
Svackdike, stenskista och regnbäddar är exempel på lösningar för lokalt omhändertag-
ande av dagvatten, LOD-lösningar. Svackdiken och regnbäddar är främst aktuella för 
flerbostadshusområden och stenkistor för villatomter. 
 
Svackdiken ska inte beaktas som ett komplett reningssystem, men utgör en effektiv   
metod för rening av kväve och även upp till 20 % av metaller. Växtbäddar anläggs        
normalt så att dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor kan magasineras och infilt-     
reras inom cirka ett dygn efter nederbördstillfället. Växtbäddar har även en estetisk 
funktion och bidrar till ökad biologisk mångfald. Tillämpande av växtbäddar inom plan-
området bidrar till en grön stimulerande miljö liksom till att dagvattenhanteringen inom 
planområdet blir mer robust och trögare, vilket gör området mindre känsligt vid hän-
delse av stora regnmängder och skyfall. 
 
Makadamfyllda diken, som är ett alternativ till öppna vägdiken, har främst fördröjande 
förmåga men de har även viss renande effekt. Makadamfyllda diken kan anläggas under 
t ex gräs- eller asfaltsytor.  
 
De norra delarna av planområdet, delområde A, fördröjs och renas via LOD på tomt-
mark. Viss infiltration och fördröjning via LOD på tomtmark kommer även att ske inom 
delområde B och C då stor del av fastigheterna i områdena innehar stora tomter.  
 
Dagvattnet kommer att avledas via ledning från planområdet. Ledningsförslag redovisas 
i VA- och dagvattenutredning Hindås 1:433 m fl Bocköhalvön, Version 2 2021-12-10, 
Norconsult AB. 
 
Det finns en risk för dämning bakåt i dagvattensystemet i samband med sjöns hög-     
vattennivåer på ca +122 m (Sweco, 2015). Höjdsättning av husen måste därför ske för 
att säkerställa att det inte riskerar att dämma upp i fastigheter vid högvattennivåer i 
Västra Nedsjön. Återströmningsskydd kan också installeras för att minska risken vid 
högvattennivåer.  
 
Områden där nya byggnader föreslås uppföras ska höjdsättas och utformas på ett sådant 
sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar byggnader. Gator och fastigheter 
ska i möjligaste mån harmonisera med varandra. Kvartersmark bör generellt höjdsättas 
till en nivå högre än anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- 
och dränvatten samt spillvatten ska kunna erhållas. Enligt rekommendationerna i 
Svenskt Vattens publikation P105 får inte lägsta golvnivå understiga 0,5 m över mark- 
nivån vid förbindelsepunkt för dagvatten. En generell planbestämmelse reglerar att fär-
dig golvnivån för placering av tillkommande byggrätter ska ligga minst 0,5 m ovan an-
gränsande vägar. Om gatorna är belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark 
kan dagvatten avledas via gatorna om dagvattensystemets maxkapacitet skulle överskri-
das vid extrem nederbörd. 
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Illustration över principiell höjdsättning för tillfredställande avledning av yt-, drän- och spillvatten.  
Källa Norconsult. 
  
Höga vattenstånd behöver eventuellt även beaktas vid höjdsättning av området om be-
byggelse föreslås i låglänta områden i anslutning till sjön. 
 
Dagvattensystemet förväntas inte ha kapacitet att avleda dagvattnet vid extrem neder-
börd eller vid extremt hög grundvattennivå. Vid sådana tillfällen överskrids lednings-  
nätets kapacitet och dagvattnet avleds i stället ytledes direkt till Västra Nedsjön.  
 
Större avrinningsstråk går igenom planområdet vid extrem nederbörd. Området bör   
planeras så att dessa flöden kan passera genom planområdet och vidare ut i recipient 
utan att skada på byggnader uppstår. Det är fördelaktigt att befintlig avrinningsväg som 
går öster om Bockövägen via befintliga diken utmed vägbanan bibehålls för att styra 
flödet och underlätta att avledningen sker på ett kontrollerat sätt. En annan naturlig av-
rinningsväg är belägen vid befintlig bebyggelse i korsningen Västra Nedsjövägen – 
Fjellstedtsvägen där en lågpunkt också är belägen. Det viktigt att höjdsätta för att säker-
ställa att skyfall kan ledas via Fjellstedtsvägen mot befintliga diken längs Västra Ned-
sjövägen och ut mot recipient då lågpunkten är belägen vid planerad exploatering.  
 
Sweco har på uppdrag av Härryda kommun och Härryda Vatten och Avlopp AB, 
HVAAAB, tagit fram ett Tekniskt PM VA Bocköhalvön daterat 2022-05-30 med syfte 
att förfina Norconsult AB:s projektering för att säkerställa byggbarheten samt ge un-
derlag till detaljplanen så att detaljplanen möjliggör för anläggande av vatten-, spill- och 
dagvattennät. Sweco konstaterar efter vidare utredning att det inte finns någon dagvat-
tentrumma från Boråsvägen i anslutning till Bockövägen vilket tidigare utredning utgått 
ifrån. Vatten från Boråsvägen rinner inte längs Bockövägen utan avleds öster om det ak-
tuella området, vilket resulterar i mindre tillkommande vatten än antaget av Norconsult i 
tidigare utredning. Troligtvis är skyfallssituationen inom området något bättre än vad 
Norconsult bedömt, då mindre mängd vatten ska avledas genom området varvid också 
mindre mängd vatten riskerar att ansamlas inom befintliga lågpunkter. 
 
Det är viktigt att inte blockera de större naturliga avrinningsstråken och på så sätt skapa 
instängda områden där dagvatten kan bli stående. Avrinningsstråk redovisade som röda 
pilar i nedan illustration rekommenderas att bibehållas i så stor utsträckning som möjligt 
för planområdet. 
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Avrinningsvägar vid skyfall som rekommenderas bibehållas. Flödesriktning markeras med röda pilar. 
Källa Norconsult. 
 
Redovisade avledningssystems funktion behöver säkerställas om de inte kan bibehållas 
för att inte genomförandet av detaljplanen ska försämra situationen för befintlig bebygg-
else. Vid en sådan situation behöver lösningar med motsvarande funktion föreslås och 
anläggas i anslutning till tidigare system och ersätta dessa. Exempelvis kan ett nytt      
dikessystem anläggs parallellt med ombyggd del av Bockövägen inom allmän platsmark 
eller kvartersmark som ersätter befintligt dikessystem och dess funktion. Detta görs an-
tingen genom breddning av den allmänna platsmarken eller att det ersättande dikessyst-
emet anläggs på kvartersmark. 
 
Inom föreslaget utvecklingsområde som avgränsas av vägarna Fjellstedtsvägen, Vinkel-
vägen och Bockövägen behöver höjdsättningen av mark ändras, skyfallsytor reserveras 
eller avrinningsvägar anpassas för att leda ut skyfall till recipient och på så sätt säkra 
området för skyfall.  
 
För att säkerställa exploateringsområdet vid skyfall och inte försämra situationen för be-
fintlig bebyggelse rekommenderas att en kombination av dessa åtgärder genomförs. 
Förslagsvis genom höjdsättning av området så att avrinningen sker i västlig riktning in-
vid Fjellstedtsvägen och i östlig riktning, mellan Vinkelvägen och Bockövägen. Se      
illustration nedan. För att avleda skyfall och undvika att ett instängt område skapas före-
slås också ett dike eller ledning anläggas utmed Fjellstedtsvägen. Om föreslagna åtgär-
der genomförs bedöms kommande exploatering säkerställas för skyfall och situationen 
inte försämras för befintlig bebyggelse. 
 



                            
                                                                        

 

       
 

Granskningshandling 2                                                                                                                                     
Detaljplan för del av Hindås 1:433 m fl BOSTÄDER PÅ BOCKÖHALVÖN i Hindås, Härryda kommun 

30 (123)  

 
Område som föreslås avledas mot Fjellstedsvägen i väster visas inom område med röd kontur och om-
råde som föreslås avledas mot i östlig riktning inom område med gul kontur. Källa Norconsult. 
 
Föreslagen bebyggelse inom streckat område i svart i ovan bild behöver avledas så att 
exploateringsförslagen inte riskerar att försämra för den befintliga bebyggelsen i kors-
ningen mellan Fjellstedtsvägen och Västra Nedsjövägen. Förslagsvis ansluts även detta 
område till föreslagen ledning längs Fjellstedtsvägen.  
 
Avrinningssituationen kring fastighet Hindås 1:447 och 1:552 rekommenderas förbätt-
ras för att säkra bebyggelsen från skador vid större regn, vilket t ex kan ske genom att 
förbättra avledningen från fastigheten och avlägga ledning eller dike. Eftersom avrin-
ningsområdet till lågpunkten där fastigheten är belägen är stort och omfattar ett större 
område utanför planområdet bör detta ses över i en större kontext. 
 
Sweco har i Tekniskt PM VA Bocköhalvön studerat alternativen dike kontra ledning och 
förordar efter samråd med kommunen och HVAAAB dikesalternativ. Hastigheten på 
vattnet kan vara så hög att varken infiltration eller avledning genom ledningssystem 
fungerar vid skyfall. I sådana situationer rinner allt vatten på ytan. På grund av markför-
hållandena runt fastigheterna Hindås 1:447 och 1:532 kan marken vara mättad, vilket 
förvärrar läget och begränsar infiltrationsmöjligheten. Resultatet blir att vatten blir stå-
ende på ytan. Vattnet bör avledas på yta för att minimera problemet. 
Vattnet behöver styras till platser där vattenskadorna blir små. Sweco föreslår att ett öp-
pet dike förläggs i samma läge som trumman föreslogs. Dikessträckan planeras ligga ut-
med västra sidan om vägbana i Fjellstedtsvägen och östra sidan om Nedsjövägen. Mar-
ken är i nuläget i stort sett platt förutom på en kortare sträcka, där marken är ca 0,5m 
högre.  
 
Höjdsättningen av området som avgränsas av Fjellstedtsvägen, Vinkelvägen, Bockö-
vägen och Västra Nedsjövägen föreslås planeras så att avledningen kan ske enligt nedan 
bild. 
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 Föreslagen avrinning. Källa Norconsult. 
 
Avrinningen från föreslagna fastigheter och bebyggelse strax nordväst om korsningen 
Fjellstedsvägen - Bockövägen måste ske på ett sätt att den inte påverkar befintlig be-
byggelse på ett negativt sätt. Se illustration nedan för föreslagen avrinning. Föreslagen 
byggrätt norr om Fjellstedtsvägen (inom orange cirkel) föreslås avledas mot Fjellstedts-
vägen och det ledningssystem som planeras där för att inte riskera att försämra för be-
fintlig bebyggelse i nordväst. För föreslagna byggrätter inom fastighet Hindås 1:115 
(inom blå cirkel) föreslås avledningen anpassas så att den sker ytledes ut till recipient 
utan att försämra förhållandena för befintlig bebyggelse. 
 

 Föreslagen avrinning. Källa Norconsult. 
 
Ny bebyggelse har tillkommit inom område som avgränsas av vägarna Graneliden - 
Bockövägen - Ringvägen efter det att Norconsult tog fram sin VA- och dagvatten-utred-
ning för planområdet. Idag utgör aktuellt område ett obebyggt område som ytligt vatten 
rinner igenom. Område markerat med rosa avrinner mot planerad framtida bebyggelse.  
 

                                                                  
Förlag på hantering av skyfall inom del av Hindås 1:433. Källa Sweco.   
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Höjdsättning och utformning av området är viktigt för att inte skapa framtida problem 
med översvämning. Följande bör säkerställas för att undvika problem med översväm-
ning:  

• Byggnader placeras minst 0,5 m över omkringliggande vägnät 
• Tillse att framtida byggnader inte skapar en barriär för ett skyfallsstråk 
• Skapa ett skyfallsstråk ungefär enligt blå pil i figur 

 
En generell planbestämmelse reglerar att byggnader ska placeras minst 0,5 meter ovan 
angränsande vägar. Vidare regleras att ett dike ska anläggas inom Hindås 1:433 utmed 
gräns mot Hindås 1:256.  
    

Rening av dagvatten 
Dagvattnet som uppstår inom planområdet avleds i nuläget via naturliga flödesvägar 
och diken ut i recipienten Västra Nedsjön. En viss del infiltreras också på tomtmark och 
i befintliga grönområden. En stor del av grönytan inom planområdet kommer bevaras 
efter exploatering, men förändrad markanvändning kan komma att leda till ökad föro-
reningstransport till Västra Nedsjön. 
 
Föroreningsbelastningen efter föreslagen exploatering är genomförd och efter rening via 
föreslagna dagvattensystem, kommer att öka i halt samt mängd för samtliga ämnen jäm-
fört med befintlig situation. Detta frånsett kvicksilver, suspenderat ämnen och olja som 
bedöms vara oförändrat alternativt minska något i halt och mängd.  
 
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för 
vatten i Västra Nedsjön negativt om föreslagna dagvattensystem anläggs. Ingen av de 
klassade biologiska eller fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorerna (fisk, näringsämnen eller 
försurning) bedöms kunna sänkas en klassnivå ifall föreslagna dagvattenlösningar an-
läggs. Planförslaget med föreslagna åtgärder bedöms heller inte påverka någon av de 
klassade hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna negativt.  
 
Genomförandet av planen innebär även att befintliga enskilda spillvattenanläggningar 
ersätts med kommunalt VA och rening i reningsverk, vilket har en positiv påverkan på 
recipienten och bidrar till Härryda kommuns hållbarhetsarbete i enlighet med ”Strateg-
isk plan Agenda 2030”. 

Uppvärmning  
Uppvärmning av de planerade bostäderna ska om möjligt ske med förnyelsebar 
energi.  

Fjärrvärme finns inte utbyggt inom området eller i dess direkta närområde. Fjärr-
värmeledningar finns söder om järnvägen. Solör AB är ansvariga för fjärrvärmeut-
byggnad och ledningar i Hindås. Under förutsättning att det finns ett tillräckligt 
stort kundunderlag bedömer Solör AB att det är möjligt att ansluta ny bebyggelse 
till det befintliga nätet söder om järnvägen. Framförallt skulle det kunna vara 
aktuellt att ansluta södra delen av planområdet där majoriteten av den nya bebygg-
elsen föreslås till nätet.  

Uppvärmningssystem för respektive bostad är dock upp till den enskilde fastig-
hetsägaren. 
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El, tele, fiber 
Härryda Energi AB, HEAB, svarar för områdets elförsörjning. Tillkommande be-
byggelse ansluts till HEAB:s elnät. Framtida ledningsdragning förutsätts kunna 
ske i vägmark. 

En befintlig transformatorstation ligger inom badplatsen. Denna station har ersatt 
en tidigare station på ungefär samma plats. Den nya stationen har större kapacitet 
än den äldre. De tekniska anläggningarna planläggs som kvartersmark E2.  

Fiber finns längs med gatorna i området. IP-only bedömer att det finns en över-
kapacitet i det befintliga nätet, men de behöver studera frågan närmare för möjlig-
heten att ansluta fler fastigheter.  

Avfallshantering  

Avfall ska hanteras enligt Härryda kommuns ”föreskrifter om avfallshantering”. 
Utrymme för sortering av avfall i flera fraktioner ska anordnas inom fastigheten, i 
anslutning till uppställningsplats för hämtningsfordon. ' 

Enligt BBR allmänna råd bör avståndet mellan byggnadens entréer och utrymmen 
eller anordningar för avfall inte överstiga 50 m för flerbostadshus. Utrymmen, 
miljöhus eller liknande, ska vara dimensionerade för hämtning veckovis och er-
bjuda god tillgänglighet samt god arbetsmiljö för hämtningspersonalen. 

Ledningsstråk  
Härryda Energi AB, HEAB, TeliaSonera Skanova Access AB, Skanova, och IP-
Only har ett antal ledningar och kablar inom och i anslutning till planområdet. 
Inom området finns både tele-, fiber och elledningar. HEAB och Skanova har 
framfört synpunkter i samband med samråd av detaljplanen.   

HEAB har 10kV och 0,4kV ledningar inom området liksom en befintlig transfor-
matorstation som försörjer stora delar av området med el. Precis utanför planom-
rådet i korsningen Västra Nedsjövägen-Lyckåsvägen finns ytterligare en trans-
formatorstation som förser området med el.  

I samrådsyttrandet anges att berörda sträckor av elnätet kommer att ses över och 
ersättas av jordkabel i samband med att gatu- och VA-utbyggnad sker.  

Breddning av vägar kan medföra konflikt med Skanovas anläggningar. Skanova 
ska kontaktas i god tid för diskussion om eventuell flytt eller skyddande av an-
läggningarna vid byggnation. 

Föreslagna fastigheter kan anslutas till befintligt telenät. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR  

Tidigare ställningstaganden  

Översiktsplan för Härryda kommun – ÖP2012 
Härryda kommuns översiktsplan (ÖP2012), antogs av kommunfullmäktige den 18 
juni 2012. Enligt inriktningsmålen i ÖP2012 ska de befintliga tätorterna utvecklas, 
byggnation ske kring kollektivtrafik/infrastruktur och en noggrann avvägning 
göras mellan vad som ska exploateras och vad som ska bevaras. I markanvänd-
ningskartan till översiktsplanen redovisas planområdet som ”Utbyggnadsområde 
för bostäder på kort sikt” samt som ”Värdefull kulturmiljö (Kulturmiljöplan)”. 

I beskrivningen av Bocköhalvön i översiktsplanen anges att kommunalt VA ska 
byggas ut, vägarna ska förbättras samt att förtätning ska ske med hänsyn till om-
rådets kulturvärden.  

Föreslagen utvecklingen enligt denna detaljplan bedöms förenlig med översikts-
planens intentioner.  

I översiktsplanen redovisas även zoner med en radie av 600 m från stora kollektiv-
trafikknutpunkter som områden där det är särskilt positivt med bostadsutveckling. 
Nybyggnation inom dessa zoner är nödvändig om Göteborgsregionens tankar om 
bostäder i nära anslutning till större kollektivtrafikstråk ska förverkligas. Härryda 
kommun är en av de kommuner som varit med och tagit fram strukturbilden för 
Göteborgsregionen och står därmed bakom denna utvecklingsstrategi. Överväg-
ande del av Bocköhalvön ligger inom en av dessa 600 m zoner. 

Bocköhalvön ligger centralt i Hindås i nära anslutning till Hindås station och 
service. Efterfrågan på bostäder, framför allt lägenheter, är stort i centrala Hindås 
och kommunen har som uppgift att tillgodose de behov som finns.  

Tillsammans med översiktsplanen tog kommunen även fram fler planer, Natur-
vårdsplan, Grönplan, Kulturmiljöplan och Vindbruksplan. Dessa utgör fristående 
dokument men är även planeringsunderlag för översiktsplanen. Kulturmiljöplanen 
har ersatts av ett kulturmiljöprogram, se nedan. 
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Utdrag ur markanvändningskarta och teckenförklaring för ÖP2012. Planområdet är markerat 
med gul gräns. 

Naturvårdsplan  

Kommunens Naturvårdsplan, antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2012, syftar 
till att lyfta fram naturvårdens intressen i planeringen. En revidering av natur-
vårdsplanen har tagits fram under 2020-2021. Revideringen av naturvårdsplanen 
planeras att antas samtidigt som ny översiktsplan, vilket preliminärt beräknas ske 
andra kvartalet 2024. De naturvärden som redovisades i naturvårdsplanen från 
2012 är de samma som i revideringen av planen. Redovisning av Gröna kilar 
enligt GR:s strukturbild samt gröna stråk i Härryda, vilka ingår i hänsynsnivå 4, 
har dock tillkommit i den reviderade naturvårdsplanen. Ett grönt stråk går i södra 
delen av Bocköhalvön.  

Inom planområdet är det måttligt höga naturvärden enligt naturvårdsplanen. I 
norra och västra delen av planområdet ligger ett område som är redovisat som 
hänsynsnivå 3 samt som hänsynsnivå 4. Västra Nedsjön är redovisat som hänsyns-
nivå 2. Enligt riktlinjerna i naturvårdsplanen medges en eventuell exploatering 
inom områden redovisade som hänsynsnivå 3 om det föregås av detaljplan och 
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största möjliga hänsyn tas till utpekade naturvärdena. Vid exploatering inom hän-
synsnivå 4 ska extra stor försiktighet tas till de speciella värden som pekas ut i de 
olika områdena. Hänsynsnivå 4 omfattar värdefulla landskap. 

Norra och västra delen av Bocköhalvön som är redovisat som hänsynsnivå 3 ut-
görs av ett naturvärdesklassat område, klass 3, vilket består av isälvsavlagringar 
med okänt inventeringsår. Norra delen av området domineras av en 4-8 m hög 
getryggsformad radialmorän/”rullstensås” som syns tydligt i landskapet. I anslut-
ning till åsen ligger två mindre moränvallar av ändmoräntyp. Vid Västra Nedsjöns 
sydvästra hörn övergår moränåsen i ett åsnätlandskap som består av små åsar och 
dödisgropar.  

Inom isälvsområdet ligger bl a befintlig bostadsbebyggelse. Detaljplanen föreslås 
möjliggöra ytterligare byggnation inom detta då det även finns utbyggd infrastruk-
tur inom området. 

                                    
Hänsynsnivåer samt Grön länk enligt Naturvårdsplan 2021.       

                                                       
Naturvärdeklassade områden enligt Naturvårdsplan 2021.  

Grön plan 

Grön plan formulerar en vision, beskriver en målbild och klargör riktlinjer för ut-
vecklingen av grönytorna inom tätorterna samt anger ett antal fokusområden i 
kommunens tätorter. Planområdet omfattas inte av några utpekade fokusområden i 
Grön plan.  

Kulturmiljöplan och kulturmiljöprogram  

Bocköhalvön finns med som en miljö i kommunens nya kulturmiljöprogram an-
taget av miljö- och bygglovsnämnden 29 mars 2022 §70 liksom i tidigare gällande 
kulturmiljöplan, antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2012.  
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I kulturmiljöprogrammet beskrivs Bocköhalvön som en samlad och välbevarad 
villabebyggelse från 1900-talets början i naturskönt, sjönära läge. Bostadshusen 
på halvön representerar flera av de olika byggnadsstilar som förekommer under 
perioden 1900–1940. 

Villorna på Bocköhalvön är exempel på den påkostade villabebyggelse som välbärgade 
göteborgare lät uppföra i natursköna lägen kring sekelskiftet. Villorna har stort kulturhi-
storiskt värde genom sin variationsrika och påkostade arkitektur. Villorna som ligger 
naturskönt med generösa trädgårdar utgör värdefulla inslag i landskapsbilden utmed 
sjön. Bocköhalvön utgör fortsatt ett attraktivt rekreationsområde för promenader, bad, 
båtliv och tennis.  

Kulturmiljön för Bocköhalvön berättar om ortens utveckling och historia från plats för 
sommarbostäder för societeten med frilufts- och idrottsanknytning till permanenta bo-
städer i närheten av stationen. Även tennisanläggningen på halvön har ett stort kulturhi-
storiskt värde. Den är en markör för den tid då halvön bebyggdes med sommarvillor och 
Hindås var en ort som förknippades med friluftsaktiviteter och idrott. 

Kulturmiljöområdet Bocköhalvön liksom all bebyggelse 
på halvön omfattas av generella varsamhetskrav enligt 
PBL 8:17 samt av hänsynskrav enligt PBL 2:6.  

Hela norra delen av udden som ringar in objekt 1-6 i kar-
tan omfattas av särskilt värdefullt bebyggelseområde en-
ligt PBL 8:13. Värdefulla karaktärsdrag nedan får inte 
förvanskas. Särskild lovplikt för detta område regleras i 
plankartan.  

Kulturmiljöområde Bocköhalvön enligt kulturmilöjöprogrammet. 

Vindbruksplan 

Enligt Härryda kommuns Vindbruksplan som antogs av kommunfullmäktige den 
18 juni 2012 finns det inga utpekade områden för vindbruk i kommunen. 
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Gällande bestämmelser 

Detaljplaner 

Planområdet är till över-
vägande del inte planlagt 
tidigare. Planområdets 
södra del är planlagd för 
väg, genomfart respektive 
järnväg. För detta område 
gäller detaljplan P 97/11 
tillägg till P 89/11 som fått 
laga kraft 1997-07-18, 
stadsplan S-80 som fått 
laga kraft 1982-10-27 samt 
stadsplan S-90 som fått 
laga kraft 1986-04-10.  

Gällande planer. 

Planområdet gränsar i öster till gällande detaljplan P 97/11 tillägg till P 89/11 
samt detaljplan P 102 som fått laga kraft 2005-11-05 planlagda för bostadsbe-
byggelse, i väster till stadsplan S-80 planlagd för bostadsbebyggelse och i söder 
till stadsplan S-90.  

Bostadsförsörjningsprogram  

Bocköhalvön ingår som ett utvecklingsområde i gällande bostadsförsörjningspro-
gram för perioden 2022-2026, fastställt av kommunfullmäktige den 18 november 
2021. Utbyggnaden av området planeras starta 2024 och pågå till 2025.  

I bostadsförsörjningsprogrammet för perioden 2016 – 2020, fastställt 16 novem-
ber 2016 av kommunfullmäktige, som gällde när planarbetet påbörjades 2016 
(innan beslut om omtag 2020) redovisas Bocköhalvön som ett utvecklingsområde 
med beräknad byggstart 2018.  

Lokalresursplan 
Ingen utveckling av lokaler planeras ske inom Bocköhalvön enligt gällande 
Lokalresursplan för perioden 2022-2026, fastställd av kommunfullmäktige den 18 
november 2021. 

Agenda 2030 
Agenda 2030 är Förenta Nationernas (FN:s) handlingsplan för hållbar utveckling. 
Handlingsplanen innehåller 17 mål. Samtliga FN-länder har åtagit sig att arbeta 
med dessa 17 globala mål för en hållbar utveckling.  

En hållbar utveckling innebär att dagens behov tillfredsställs utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter utifrån tre dimensioner: 

Miljömässiga – det ska finnas goda förutsättningar för liv på jorden 
Sociala – alla ska kunna ha ett gott liv    
Ekonomiska – god resurshantering 
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Målen är globala, men lösningarna oftast lokala. På nationell nivå finns en 
Agenda 2030-delegation som har till uppgift att stödja och stimulera arbetet. 

Härryda kommun arbetar sedan 2018 aktivt med FN:s globala mål för hållbar ut-
veckling. Arbetet fokuserar på att bidra till hållbarhet i det dagliga arbetet såväl 
som i den långsiktiga planeringen och utvecklingen. Alla 17 mål är viktiga, men 
kommunen har valt att särskilt fokusera på två mål – God hälsa och välbefinnande 
samt Hållbara städer och samhällen.  

Strategi för övertagande av enskilda vägar inom tätorter  
 Kommunfullmäktige antog 2011 utredningen Strategi för övertagande av en-
skilda vägar inom tätorter. Strategin redovisar vilka vägar inom tätbebyggt om-
råde med enskilt huvudmannaskap som ska övertas av Härryda kommun. I Hindås 
berörs Hindås ga:1, Hindås vägförening, av vägövertagande. Med undantag för 
Västra Nedsjövägen i planområdets södra del förvaltas samtliga vägar inom plan-
området av Hindås vägförening.  

Enligt de politiska inriktningsmålen för detaljplanen beslutade 2017 och komplett-
erade 2020 ska dock endast del av Bockövägen som förvaltas av Hindås vägfören-
ing övertas av kommunen.  

Göteborgsregionens strukturbild 
Göteborgsregionens kommunförbund, GR, där 
Härryda, Göteborg och elva andra kommuner 
ingår, är överens om hur den regionala strukturen 
ska utvecklas. En sammanfattande strukturbild 
som visar huvuddragen i regionens fysiska struk-
turer har skapats. Strukturbilden ligger till grund 
för det gemensamma arbetet med att utveckla en 
långsiktigt hållbar struktur i regionen. Utveck-
lingen ska ske utifrån kärnan, stadsområdet, 
huvudstråken, kustzonerna och de gröna kilarna.  

Härryda kommun är en del av det östra huvud-
stråket. GR:s mål är att stärka huvudstråken för att 
alla delar av regionen ska bli långsiktigt livskraft-
iga. Utvecklingen ska ske med stöd av attraktiv 
och kraftfull pendel- och regiontrafik.  

Den aktuella detaljplanen är förenlig med strukturbildens mål då den möjliggör 
för fler boende i centrala delen av Hindås med närhet till kollektivtrafik och tåg-
station.  
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Skydd och förordnanden 

Riksintressen 
Ett riksintresse innebär att miljön är skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv. Enligt 
miljöbalken ska riksintressen skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra till-
komsten eller utnyttjandet av dem. Utpekandet av riksintressen signalerar att 
värdena är så höga att de ska ha ett företräde i avvägningen mot andra intressen. 

Kommunikation 

Kust till kustbanan 

Planområdet gränsar till riksintresse för kommunikation. Kust-till-kustbanan 
ligger direkt söder om planområdets södra gräns.  Hindås station ligger cirka 100 
m söder om föreslagen bostadsbebyggelse i söder. Järnvägen trafikeras av gods-
tåg, kust-till-kusttåg samt regionaltåg som erbjuder möjligheter till pendling mot 
Göteborg och Borås. Tåg med persontrafik gör uppehåll i Hindås.  

Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt genom att försvåra åt-
komsten och nyttjandet av anläggningen.  

Totalförsvaret 
I kommunen finns inga riksintressen anslutna till totalförsvaret som kan redovisas 
öppet. Planen omfattar ej objekt högre än 20 m utanför tätort eller objekt högre än 
45 m inom tätort. 

Generellt biotopskydd 
Det finns inga objekt som omfattas av generellt biotopskydd (allé, källa med om-
givande våtmark i jordbruksmark, odlingsröse i jordbruksmark, småvatten och 
våtmark i jordbruksmark, stenmur i jordbruksmark, åkerholme, naturliga bäck-
fåror) inom planområdet. 

Strandskydd  
Strandskyddet inrättades 1975 för att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till 
strandområden. Numer syftar skyddet även till att bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtliv på land och i vatten. Strandskyddet återinträder när en ny detaljplan 
upprättas om inte kommunen fattar ett nytt beslut om upphävande i enlighet med 
bestämmelserna i miljöbalkens 7 kap. 

Västra Nedsjön och Mölndalsån som rinner väster ut från sjön omfattas av strand-
skyddsbestämmelserna i 7 kap Miljöbalken. Skyddet omfattar för Västra Nedsjön 
ett land- och vattenområde intill strandlinjen vid normalt vattenstånd. Del av 
Hindås 1:3, 1:51, 1:76, 1:82, 1:94, 1:127, 1:260, 1:261, 1:300 och 1:433 omfattas 
av strandskyddsbestämmelserna som trädde i kraft 28 februari 2022 i begränsad 
omfattning. Planbestämmelse a1 och a4 redovisar omfattningen inom kvartersmark 
respektive allmän platsmark. Se vidare under rubriken Upphävande av strand-
skydd nedan.  
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Vattenskyddsområde  
Västra Nedsjön utgör en värdefull vattentäkt som ska komplettera kommunens 
framtida vattenförsörjning som en ny ytvattentäkt. Västra och Östra Nedsjön är 
även reservvattentäkt för Göteborgs stad.  

Bocköhalvön ligger inom primär skyddszon enligt nya förslaget på vattenskydds-
föreskrifter och vattenskyddsområde för Nedsjöarna. Förslaget är ute på samråd 
från länsstyrelsen till och med 15 juni 2022. Kategoriseringen primär skyddszon 
innebär bl.a. att nyetablering av enskild avloppsanläggning för BDT-vatten (bad-, 
disk- och tvättvatten kräver tillstånd från Miljö- och bygglovsnämnden.  

Förslaget på skyddsföreskrifter omfattar även förbud mot uppläggning av avfall, 
förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus, uppläggning av asfalt och 
oljegrus. Tillstånd från Miljö- och bygglovsnämnden krävs för schaktnings- eller 
grävningsarbeten på en yta större än 200 kvadratmeter. 

Vattenverksamhet 
Inom planområdet finns ett antal bäckar och diken vilka kan komma att påverkas 
av föreslagen exploatering med bostäder, utbyggnad av vägar och nedläggning av 
ledningar. Anmälan av vattenverksamhet kommer att ske till länsstyrelsen innan 
genomförande av föreslagna åtgärder sker.  

I detta skede av processen har kommunen inte kännedom om vilka bäckar och 
diken som berörs, i vilken omfattning och vilka exakta åtgärder det kommer att bli 
frågan om.   

 Diken och bäckar inom planområdet. 
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Fornminnen 
Inom Hindås 1:77 ligger en fast fornlämning i 
form av en boplats. Lämningen finns redovisad i 
fornminnesregistret. Fornlämningen kan möjligt-
vis sträcka sig söderut in på fastigheterna Hindås 
1:152 och 1:222. Kulturminneslagens bestämm-
elser gäller för den fasta fornlämningen. För mer 
information se rubriken Arkeologi nedan.  

Ingrepp i fast fornlämning kräver tillstånd enligt 
Kulturminneslagen 2 kap 12 §. Den nya fornläm-
ningen är ännu inte avgränsad varför inte heller 
till hörande fornlämningsområde är det.  

Fast fornlämning redovisas med vinröd markering 

                  

Mark- och vattenförhållanden 

Topografi 
Det är stora typografiska variationer inom området. Generellt sluttar det från de 
genomgående vägarna mot sjön. Inom vissa bostadsfastigheter finns lokala höjder. 
I dess norra del går en 4-8 m hög 4 getryggsformad radial- morän/”rullstensås” 
och i anslutning till denna två mindre moränvallar av ändmoräntyp.  

Stora delar av planområdet är inte bebyggt idag. De 26 befintliga bostadsfastig-
heterna ligger utmed det genomgående vägnät som går genom området.  

Geoteknik 

                                       
SGU:s jordartskarta  

SGU:s översiktliga jordartskarta redovisar att det förekommer en blandning av 
olika jordarter inom området, se utförligare beskrivning nedan.  

Enligt SGI består norra och östra delen av planområdet av sandig morän med 
normal blockighet med små till stora block, västra delen av isälvssediment bestå-
ende av grovsilt till block med låg blockighet på andra jordarter än morän. I cen-
trala delen av området ligger ett område med torv, kärr med låg blockighet på 
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andra jordarter än morän liksom små områden med urberg liksom ett område med 
urberg med okänd blockighet.  

Konsulterna WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Härryda kommun tagit 
fram en geoteknisk undersökning som planeringsunderlag till aktuellt planområde 
daterad 2014-01-30. Undersökningarna utfördes under november och december 
2013. En kompletterande undersökning utfördes av WSP i december 2015, PM 
Planeringsunderlag Geoteknik och Markteknisk undersökningsrapport daterade 
2014-01-30 reviderad 2015-12-18. Den kompletterande undersökningen utfördes i 
syfte att bedöma eventuell förekommande stranderosion och tecken på jordrörel-
ser se rubriken Ras, skred erosion nedan. 

De geotekniska undersökningarna som utfördes november-december 2013 består 
av sticksonderingar i 91 punkter och den kompletterande undersökning som ut-
fördes i december 2015 består av okulär besiktning av strandkant och branta slutt-
ningar. 

I västra delen av Bocköhalvön finns isälvsmaterial som speciellt i söder och syd-
väst återfinns i landformer bestående av små åskrön och fördjupningar,  s k död-
isgropar, vilka bildats av en avsnörd smältande is. Det finns även en isälvsrygg 
längs sydvästra delen som i sin nordligaste förlängning böjer av mot öster. I norr 
och öster finns moränmark.  

Moss- och kärrmarker förekommer i planområdets centrala och sydvästra del. I 
norra delen av fastighet Hindås 1:115 ligger det torv under sand på 0,3-0,5 m 
djup. På 1920-talet flyttades enligt hörsägen material från isälvsryggen till Hindås 
1:300 för att förflytta strandlinjen väster ut. Isälvsryggens sträckning fortsatte 
tidigare över Bockövägen mot öster, till den plats där det idag ligger en tennis-
bana. Hindås 1:115 har tidigare varit bebyggd. En förklaring till förekomsten av 
sand på torv inom fastigheten kan vara att material från isälvsryggen sannolik 
lagts ut även inom denna fastighet. Det kan således också finnas eventuella bygg-
rester i marken. 

Jordlagerföljd 

Jorden inom undersökningsområdet kan delas in i två delområden; fastmarksom-
råde och torvområde. Generellt består fastmarksområdet överst av ett tunt lager 
mulljord som underlagras av isälvsmaterial och/eller morän som vilar på berg och 
torvområdena generellt överst av torv som underlagras av isälvsmaterial och/eller 
morän som vilar på berg. 
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 Redovisning av torvområden markerade med brun färg.  

Mulljorden är ca 0,2 m mäktig och torvens tjocklek generellt 0,3 till 1,3 m. Torv-
tjockleken uppgår dock till 2,5 m i en undersökningspunkt inom fastighet Hindås 
1:3>1, öster om Fjellstedsvägen. Inom fastighet Hindås 1:433>1, mellan Ring-
vägen och Graneliden, återfinns organisk sand med en mäktighet på ca 0,5-1 m. 

I västra delen av planområdet förekommer huvudsakligen isälvsmaterial och då bl 
a i landformer som ett åsnätlandskap med små åsar och dödisgropar samt en is-
älvsrygg. Isälvsmaterialet består av sorterad sand till ganska grovt och osorterat 
material med grövre fraktioner som grus och sten. 

I norra och östra delen av undersökningsområdet förekommer sandig siltig alter-
nativt siltig sandig morän. Dess mäktighet har inte närmare undersökts. 

I anslutning till boningshuset inom fastighet Hindås 1:233 återfinns berg, men 
detta har inte undersökts närmare. 

Geohydrologiska förhållanden 

Grundvattenytan kan antas följa markytans topografi och i moränen och isälvs-
materialet ligga någon eller några meter under markytan. Grundvattenytan kan 
dock variera avsevärt beroende på årstid och nederbördsförhållanden. Grund-
vattenytan ligger i eller strax under markytan större delen av året i moss- och kärr-
marker. Grundvattennivån har inte undersökts närmare. 

Översvämning  

Åtgärder för att förhindra både översvämning och vattenbrist genom att samordna, 
övervaka och styra vattennivåerna i Mölndalsåns vattensystem 
(www.molndalsan.se) har vidtagits genom ett samarbete mellan Göteborgs stad, 
Mölndals stad och Härryda kommun. Östra Nedsjön tillsammans med Västra 
Nedsjön befinner sig högst upp i detta vattensystem. Västra Nedsjön är reglerad 
via ett dämme i sydvästra delen. Vattennivån mäts dagligen och en övre och undre 
riskgräns är bestämd för vattennivån som ska hållas mellan +121.97 och +119.12 
(RH2000). 
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Geotekniska rekommendationer - sättningsförhållanden 

Organiska jordar är mycket sättningsbenägna, varför sättningsförhållandena är 
ogynnsamma i moss- och kärrmarkerna. Betydande sättningar kan uppstå även vid 
relativt små belastningar från byggnader eller uppfyllning, varför någon form av 
förstärkningsåtgärd kommer krävas, förslagsvis urgrävning och återfyllning (se 
nedan). 

Sättningsförhållandena i morän och isälvsmaterial är däremot mycket goda. Under 
förutsättning att det befintliga mullhaltiga ytjordskiktet schaktas bort under bliv-
ande byggnader och uppfyllnader uppkommer inte några nämnvärda sättningar i 
moränmarken. 

Geotekniska rekommendationer - stabilitetsförhållanden 

Stabilitetsförhållandena i moss- och kärrmarkerna samt i den organiska sanden är 
mycket ogynnsamma, med hög risk för markgenombrott redan vid små belast-
ningar. Den organiska jorden behöver förstärkas, vilket t ex kan ske genom att den 
schaktas bort under uppfyllningar, byggnader och hårdgjorda ytor.  

I två branta sluttningar på östra och västra sidan av Bocköhalvön, har stabilitetsbe-
räkningar utförts för befintliga förhållanden. Resultaten visar på tillfredsställande 
stabilitet.  

Generellt sätt kan stabilitetsförhållandena i moränmarken och marken med isälvs-
material sägas vara goda samt att ingen risk för spontana skred eller ras föreligger. 

Geotekniska rekommendationer - grundläggning av byggnader 

Grundläggning av byggnader kan utföras med grundplattor på konventionellt sätt; 
på naturligt lagrad morän och isälvsmaterial, på uppfyllning samt på återfyllning 
efter urgrävning av organisk jord. Förekommande jord med lös lagring ska 
packas. All uppfyllning och återfyllning för byggnader utförs enligt Anlägg-
ningsAMA 10 CEB.212. 

Golv kan utföras som golv på mark under förutsättning att all organisk jord 
schaktas bort under blivande byggnader. 

Geotekniska rekommendationer – förstärkning  

Grundförstärkning genom t ex urgrävning av den organiska jorden krävs i de fall 
byggnader ska uppföras och hårdgjorda ytor ska anläggas inom moss- och kärr-
områden samt områden med organisk sand. Behov av förstärkningsåtgärder reg-
leras med planbestämmelse b5. 

Inom områden med isälvsmaterial och morän krävs endast avschaktning av yt-
jorden, som utgörs av mulljord och/eller ett tunnare, ytligt torvlager, samt före-
kommande jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.  

Generellt kommer urgrävningsdjupet att uppgå till 0,5 - 1 m och lokalt djupare, ca 
2,5 m. 

Återfyllningen kan utföras i torrhet med gruskrossmaterial eller annan friktions-
jord vid mindre urgrävningsdjup. Vid urgrävningsdjup större än ca 1,5 à 2 m kan 
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urgrävning och återfyllning delvis utföras under vatten. Vid dessa fall kan spräng-
sten eller annan sten- och blockrik jord används för återfyllning i botten tills fyll-
ningen når över vattenytan och packning kan utföras. 

Radon 
I den geotekniska utredningen utförd av WSP Samhällsbyggnad har radonmät-
ningar genomförts som visar på att marken huvudsakligen består av högradon-
mark varför området bör klassificeras som högriskområde.  

Radongashalten i jordluften uppmättes i fem punkter fördelade över området, fyra 
punkter i isälvsmaterial och 1 punkt i morän. Två av mätningarna i isälvsmater-
ialet redovisar värden mellan 60-66 kBq/m3 och två värden mellan 43-46 kBq/m3. 
Moränmätningen visar 4 kBq/m3. Det innebär att två mätningar hamnar inom hög-
radonmark (>50 kBq/ m3), två mätningar inom normalradonmark (10-50 kBq/ m3) 
och en mätning inom lågradonmark <10 kBq/ m3). 

Till följd av att de höga radonvärdena har uppmätts i isälvsmaterial och det låga 
radonvärdet i morän finns det en möjlighet att klassa ner för denna jordart. En ny 
radonmätning bör dock i så fall göras på platsen för blivande huskropp. Se även 
Markteknisk undersökningsrapport, geoteknik (MUR) beträffande mätningarnas 
utförande och resultat. 

Byggnader på högradonmark ska enligt Boverkets byggregler BBR (BFS 2011:6 
med ändringar t o m BFS 2015:3) uppföras i ett radonsäkert utförande så att 
radonhaltens årsmedelvärde ej överskrider 200 Bq/m³ i inomhusluft, vilket 
innebär att högre krav ställs på byggnadens täthet mot inläckande jordluft. Sär-
skilda åtgärder måste i detta fall vidtas för att skydda byggnaden mot inträngning 
av markradon.  

Hus grundlagda på högradonmark ska utföras ”radonsäkert”. Höga krav ställs på 
att byggnaden är tät mot inläckande jordluft vid radonsäkert utförande. Några av 
nedan kombinationer brukar kunna användas, källa Boverket ”Åtgärder mot radon 
i bostäder”. 

• Kantförstyvad betongplatta utförd så att den blir så tät att jordluft 
inte kan sugas in i huset. 

• Genomföringar av rör görs lufttäta. 

• I det kapillärbrytande lagret under huset läggs dräneringsslangar. 
Dessa kopplas samman till ett rör som dras upp genom huset eller ut 
till plattans ytterkant. Om lufttrycket under huset måste sänkas, mon-
teras en fläkt på röret. 

Alternativt 

• Ventilerade luftspalter byggs in i golv och eventuella källarväggar 

• Rörgenomföringar görs lufttäta 
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Krav på radonsäkert uppförande av byggnad regleras med planbestämmelse, b4, 
inom områden med isälvsmaterial med hänsyn till att höga radonvärden uppmättes 
i isälvsmaterial och att denna jordart klassas som högradonmark. 

Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet. 

Vattendrag, sjöar 
Västra Nedsjön utgör en värdefull vattentäkt som ska komplettera kommunens 
framtida vattenförsörjning som en ny ytvattentäkt. Västra och Östra Nedsjön är 
även reservvattentäkt för Göteborgs stad.  

Under våren 2021 färdigställdes arbetet med en råvattenpumpstation på udden och 
nedläggning av intagsledningar till denna. Pumpstationen pumpar råvattnet vidare 
till det nya vattenverket i Hindås. Råvattenpumpstationen inom del av Hindås 1:3 
är planlagd för E1 – pumpstation. Se rubriken Bebyggelse samt Vatten och avlopp 
ovan. 

Dagvatten 
Idag bedöms dagvattnet dels infiltreras på tomtytor och i grönområden inom plan-
området och dels avledas ytligt till recipienten Västra Nedsjön. 

Naturvärden 

Rödlistade arter 
Enligt artportalen förekommer det ett antal (publika) rödlistade arter inom plan-
området. Vid badplatsen har hussvala, sädgås, spillkråka, stare och tornseglare 
noterats. Vid Bocköhalvöns sydvästra strand har skaftslamkrypa och dvärglin 
noterats.   

Fladdermusbedömning 

På uppdrag av Härryda kommun har Graptolit ord & natur gjort en bedömning av 
föreslagen utvecklings påverkan på fladdermössens boendemiljö, jaktmarker och 
möjligheter till förflyttning.  

År 2013 utfördes en inventering av fladdermöss väster om Bocköhalvön, i 
Limmerhult och Klåddegärde samt vid Mölndalsåns inlopp i Västra Nedsjön, av 
Naturcentrum.  

Bedömningen av påverkan är gjord utifrån platsbesök och Naturcentrums inven-
tering. Inom planområdet finns ett flertal äldre villor samt tomter med enstaka 
större ihåliga träd, vilka potentiellt skulle kunna utgöra viktiga bostäder för 
fladdermöss. Områdets största tillgång är dock närheten till sjön. Enligt Natur-
centrums inventering visar att vattenfladdermusen är talrik över Västra Nedsjön 
samt att ett av Härrydas rikaste fladdermusområden ligger väster om Bocköhalv-
ön. Graptolit ord & natur bedömer inte att planerad förtätning av byggnader eller 
breddning av vägar bör påverka fladdermusfaunan nämnvärt. Fladdermössens 
jaktmarker över sjön bedöms inte beröras i någon större omfattning, då de ändå 
kommer att ha tillgång till sjön, vilket är det mest avgörande. 
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Graptolit ord & natur rekommenderar att identifierade stora träd bör sparas, växt-
lighet närmast vattnet bibehålls, att belysning närmast sjön och inloppet till Möln-
dalsån undviks samt att belysningen utmed vägarna begränsas och riktas nedåt.  

Groddjursinventering  
Naturcentrum AB har på uppdrag av Härryda kommun utfört en groddjursinven-
tering inom planområdet. Resultatet är sammanställt i en rapport Fördjupad art-
inventering av groddjur daterad 2015-05-05. 

Övervägande del av halvön har inventerats med avseende på groddjur och för 
groddjur lämpliga lekvatten vid ett tillfälle under april månad. Inventeringen har 
utförts genom fältbesök dag- och kvällstid.  

Området har inte fältbesökts en andra gång vilket man vanligtvis gör för att täcka 
in alla arters lekperiod och på så sätt öka chansen att hitta alla förekommande 
groddjur med anledning av att det andra planerade besöket bedömdes vara 
omotiverat på ett antal grunder. Fältbesöket den 19 april gav en mycket god bild 
av områdets groddjursfauna och antalet småvatten var begränsat och lätta att söka 
igenom noga. Dessutom bedömdes de småvatten som förekom sakna kvaliteter för 
reproduktion av större vattensalamander, en art som normalt leker något senare.  

Det förekommer ett begränsat antal lämpliga vattensamlingar för groddjur och 
bara i den södra halvan av inventeringsområdet. Totalt nio olika vattenmiljöer 
noterades. Av dessa utgörs tre stycken av små våtmarkskomplex, två av sump-
skogar och ett område med små vätar intill en bäck. De sex övriga småvattnen är 
delsträckor av bäckar eller diken med varierande kvalitet som grodvatten.  

                                          
Förekomst av småvatten inom planområdet.  

Åkergroda, större vattensalamander, vanlig groda, vanlig padda och mindre 
vattensalamander bedöms kunna förekomma i området. Under inventeringen 
gjordes totalt elva olika observationer av vanlig groda. Fem observationer av totalt 
16 vuxna individer och sex observationer av totalt 37 romklumpar. 
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Fynd av groddjur. Samtliga fynd var av arten vanlig groda. Siffran markerar observationens 
fyndnummer. 
 

Övervintringsplatser för groddjur har ej eftersökts i denna inventering, men till-
gången på sådana bedöms ändå vara god inom detaljplaneområdet. Övervintrings-
platser bedöms inte vara en begränsande faktor för groddjur på Bocköhalvön. 

Bedömning av groddjursförekomster 

Observationerna under fältbesöket visar att vanlig groda reproducerar sig i tre av 
de identifierade småvattnen inom planområdet, småvatten nummer 1, 7 och 8. 
Man kan anta att lek sker regelbundet i dessa småvatten då antalet observerade 
individer och romklumpar är så pass stort. Antalet spelande hannar eller mängden 
rom var dock inte så stor att grodleken kan betraktas som påtagligt stor och av 
regional betydelse för arten. 

Utöver vanlig groda så noterades inga andra groddjursarter vid fältbesöket. De 
småvatten som förekommer bedöms inte heller vara lämpliga reproduktions-
lokaler för arterna större vattensalamander och vanlig padda. 

Teoretiskt skulle även arterna mindre vattensalamander och åkergroda kunna före-
komma i de småvatten som finns på Bocköhalvön då de normalt kan leka i samma 
typ av vatten som vanlig groda. Datumet för fältbesöket, den 19 april, var under 
den tid på säsongen då både mindre vattensalamander och åkergroda leker. 
Observationer av lek av båda dessa arter gjordes på flera platser i Västra Göta-
lands län redan ett par veckor innan och ett par veckor efter fältbesöket. Det visar 
att fältbesöket gjordes under arternas lekperiod våren 2021. Avsaknaden av fynd 
indikerar därför tydligt att arterna faktiskt saknas i inventeringsområdet. 

Som helhet bedöms småvattnen i detaljplaneområdet vara viktiga för vanlig groda, 
men tämligen obetydliga för övriga groddjur. 

Förslag på skydds- och kompensationsåtgärder 

Vanlig groda är fridlyst enligt artskyddsförordningen 6 §, vilket innebär att det är 
förbjudet att:  

1: döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och  

2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.  
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Artens lekvatten är dock inte juridiskt skyddade. Man bör eftersträva att bevara 
småvatten vid en eventuell exploatering med anledning av att vattenförekomster 
generellt starkt bidrar till att gynna den biologiska mångfalden. Småvattnen fram-
över kan komma att nyttjas av andra groddjur. 

Den enklaste och mest effektivaste skyddsåtgärden för att undvika skada på om-
rådets groddjur är att undvika exploatering i och i direkt närhet av småvatten 1, 7 
och 8. Det är viktigt att dessa miljöer även framöver är vattenhållande i samma ut-
sträckning som idag och att de förblir solbelysta för att de ska bibehålla sitt värde 
för groddjur. 

Påverkan på områdets groddjurspopulationer bedöms bli begränsad om man vid 
en eventuell exploatering inte skadar småvattnen 1, 7 och 8.  

Området förutsättningar för groddjur generellt kan förbättras med tämligen små 
och enkla insatser såsom att: 

• Skapa och restaurera reproduktionsmiljöer, t ex biologiska anpass-
ningar av planerat dagvattensystem  

• Förbättra befintliga bäckar 

• Förbättra vattenmiljöernas kvalité som grodmiljö genom att tillföra 
grov död ved (stockar) och stenröse i vattenmiljöernas direkta närhet 

• Skapa grodpassage under väg 

Skyddsvärda träd 
Bocköhalvön ligger inom ett område som redovisas som Värdetrakter skydds-
värda träd. Området sträcker sig från Hindås i norr till Hällingsjö i söder. Det 
finns även tre skyddsvärda träd inom planområdet. Samråd för fällning och kraftig 
beskärning krävs för träd som har en omkrets som är minst 3 m enligt miljöbalken 
12:6. De skyddsvärda träden som är utpekade i kommunens inventering av 
skyddsvärda träd år 2007 växer inom de privatägda fastigheterna, Hindås 1:146, 
1:3 (vid Ringvägen) och 1:52. Inom Hindås 1:52 står en sykomorlönn med om-
kretsen 275 cm (2007), inom Hindås 1:3 en asp med omkretsen 350 cm (2007) 
och inom Hindås 1:146 en blodbok med omkretsen 301 cm (2007). De två träden i 
söder ligger även inom ett område som är redovisat som skyddsvärda 
trädområden.  
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 Redovisning av skyddsvärda träd.           
 Hängbok Sykomorlönn   Ask  - Skyddsvärda träd                        

  Värdetrakt för skyddsvärda träd         
 Skyddsvärda trädområden 

Kulturmiljö 
Mycket av Bocköhalvöns attraktionskraft och kulturvärden är knutna till natur-
förutsättningarna på platsen. Igår liksom idag uppskattas udden ut i Västra Ned-
sjön som naturskön och inbjudande att både bo och vistas på.  

Framväxten av bebyggelsen på Bocköhalvön tog fart i slutet på 1800-talet i och 
med järnvägens tillkomst 1894 som drogs över tidigare obebyggd mark. Hindås 
blev en tillfärdsort som rekreationsområde för främst Göteborgs välbeställda 
familjer. Bocköhalvön blev i och med naturförutsättningarna snabbt en attraktion 
som promenadstråk för de sommarboende och för gästerna på ortens pensionat 
och hotellanläggningar. 

År 1904 bildades Hindås Villastad AB, som kom att köpa Bocköhalvön och det 
stora området närmast i söder. Aktiebolaget organiserade försäljning av egna-
hemslotter med stora tomter. Den agrara bebyggelsen kom att stå i kontrast till det 
som nu lät uppföras. Stora och påkostade sommarvillor uppfördes av en förmögen 
befolkning som hade råd med dubbelt boende. Flera av bostäderna kom snabbt att 
omvandlas till åretruntbostäder. Arkitekturen följde tidens strömningar och 
utfördes gärna i nationalromantisk stil. 

Det kulturhistoriska värdet för Bocköhalvön är intimt knuten till historien om 
ortens utveckling som kombinerat sommarparadis och vintersportort där flera väl-
bevarade byggnader och anläggningar sammantaget bidrar till berättelsen. Hopp-
backen och den särpräglade järnvägsstationen utanför planområdet är självklara 
minnesmärken i denna berättelse.  
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Utredningar  
Det har utförts tre utredningar med olika inriktningar för att kartlägga miljöns och 
bebyggelsens kulturvärden samt belysa konsekvenserna av detaljplanen. Nedan 
följer en redovisning av inriktning och resultat för var och en av utredningarna.  

Arkeologisk utredning 2013 

Rio kulturkooperativ har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland utfört en 
särskild utredning inom planområdet år 2013. Utredning utfördes endast inom de 
fastigheter vars fastighetsägare medgivit marktillträde.  

Vid utredningen påträffades en tidigare okänd fast fornlämning i form av en bo-
plats inom Hindås 1:77. På platsen påträffades slagen flinta. Lämningen kan möj-
ligtvis sträcka sig söderut in på fastigheterna Hindås 1:152 och 1:222. Kultur-
minneslagens bestämmelser gäller för den fasta fornlämningen. 

Ingrepp i fast fornlämning kräver tillstånd enligt Kulturminneslagen 2 kap 12 §. 
Den nya fornlämningen är ännu inte avgränsad varför inte heller tillhörande forn-
lämningsområde är det. 

Planbestämmelse, k5, reglerar att ingen ny byggnad får uppföras eller markarbeten 
vidtas inom Hindås 1:77 och 1:152 såvida inte förundersökning tas fram. Mindre 
tillbyggnader på befintliga byggnader får dock uppföras.  

Med anledning av att Bocköhalvöns läge som landtunga ut i Västra Nedsjön med 
närhet till Mölndalsån har gjort platsen lämplig för bosättning under hela för-
historien och fyndet av fast fornlämning har det tidigare i planprocessen ställts 
krav på särskild utredning inom de fastigheter som inte undersökts. I januari 2018 
meddelade länsstyrelsen och Rio Kulturkooperativ att icke inventerade fastigheter 
bedöms vara fria från benbitar. De fynd som påträffats är det man kan förväntas 
finna med den exploatering som redan skett på Bocköhalvön. En planbestämmelse 
som reglerar att särskild utredning avseende arkeologi måste tas fram innan en 
eventuell exploatering är därmed inte längre nödvändig och har därför tagits bort.  

Kulturhistorisk bebyggelseinventering 2015 

Bohusläns museum/Västarvet har på uppdrag av Härryda kommun år 2015 tagit 
fram en kulturhistorisk inventering av bebyggelsen inom detaljplaneområdet i 
syfte att definiera och beskriva de kulturhistoriska värden som bör värnas och 
säkerställas i detaljplanen för Bocköhalvön.  

Inventeringsarbetet genomfördes under senhösten 2015 som en okulärbesiktning 
av samtliga berörda fastigheter i utredningsområdet. Bohusläns museums bebygg-
elseinventering från 1979-80 har utgjort stöd till den deskriptiva delen av arbetet. 
Vidare har några fastigheter dokumenterats och några uppgifter om byggherre och 
tillkomsttid har verifieras genom kontakt med fastighetsägarna. Arkivmaterial från 
AB Hindås Villastad ger en bild av hur processen kring tomtavstyckningarna 
skedde under 1900-talet första hälft. Härryda kommuns digitaliserade arkiv-
material gällande bygglov inom utredningsområdet har också studerats. Kunskap 
kring enskilda fastigheter har även i enstaka fall erhållits genom kontakt med 
respektive fastighetsägare. 
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I den kulturhistoriska värderingen presenteras de enskilda husen och tomterna i en 
tregradig skala (A= Mycket högt kulturhistoriskt värde, B = Högt kulturhistoriskt 
värde, C = Visst kulturhistoriskt värde/miljöskapande värde). Bedömningen utgår 
från huruvida huset kan läsas som en del av den villastad som etablerades i Hindås 
under 1900-talets början. I värderingen ingår tolkning av hur väl byggnaden har 
bevarat sin ursprungliga utformning. Sentida förändringar såsom byte av panel, 
byte av fönster, olika om- och tillbyggnader samt borttagande eller byte samt för-
enkling av enskilda byggnadsdetaljer kan i många fall fått till konsekvens att 
karaktären och byggnadens ”äkthet” har gått förlorad eller kraftigt minskats.  

                     
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader enligt Kulturhistorisk bebyggelseinventering 2015. 

Kulturhistorisk konsekvensbedömning 2021 

Konsulterna WSP Sverige AB har på uppdrag 
av Härryda kommun utfört en kulturhistorisk 
konsekvensbedömning daterad 2021-07-07 i 
syfte att utreda konsekvenserna av planerad 
bebyggelseutveckling på områdets kultur-
miljövärden utifrån illustrationskarta daterad 
2021-06-02. 

Konsekvensbedömningen har skett i flera 
steg. Bedömningen grundas i text- och kart-
analys av historiska källor samt okulär inven-
tering. Konsekvensbedömning bygger på 
utpekade värden som beskrivs i Kultur-
historisk bebyggelseinventering 2015. 

Identifierade kulturhistoriska värden och 
konsekvenser för miljön av ändring beskrivs 
med hjälp av synbilder från olika platser inom 
och omkring planområdet. 

Den kulturhistoriska värderingen innebär en bedömning av kulturmiljöns värde 
som i sin tur utgör en förutsättning för att kunna minimera exploateringens nega-
tiva konsekvenser.  
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Riksantikvarieämbetets definition av kulturhistoriskt värde (RAÄ, 2015) har an-
vänts som utgångspunkt; ”de möjligheter materiella och immateriella företeelser 
kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika 
skeenden och sammanhang - samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, 
inklusive de förhållanden som råder idag.” 

Utifrån värdekriterierna har en bedömning gjorts och miljön graderats. Grad av 
konsekvens delas in i stor negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens, liten 
negativ konsekvens, ingen eller obefintlig konsekvens samt positiv konsekvens. 
Se mer under avsnitt Planens konsekvenser. 

Kulturhistoriska värden och värdebärande karaktärsdrag 
Bebyggelsens tillkomsttid på Bocköhalvön sammanfaller i stort med utvecklingen 
av det man kallar trädgårdsstadens planeringsideal för anläggning av nya bostads-
områden som var växte fram under 1910–1920-talen. Variationerna i terrängen 
med en höjdrygg utmed halvöns östra sida har skapat förutsättning för husen att få 
ett högt och framträdande läge i miljön. Terrängvariationerna har gett den natur-
liga förutsättningen för vägarnas dragning och tomternas uppdelning.  

Vegetationen på Bocköhalvön är idag en kombination av den ursprungliga natur-
givna och hur man valt att gestalta landskapet utefter olika moden och trender 
sedan sekelskiftet och framåt. Vissa områden är ren skogsmark medan andra be-
står av tomtmark som är gestaltade och underhålls som moderna villaträdgårdar. 
Ibland är kontrasterna mycket påtagliga mellan olika tomter, inte minst mellan de 
som nyttjas för permanentboende och de som alltjämt nyttjas för sommarboende. 
Det traditionella har för merparten av tomterna varit skogstomter med enstaka 
höga träd, enstaka buskar och en grovt tuktad gräsyta. Många trädgårdar, framför-
allt de med sjötomt, har erhållit ett ofta ambitiöst system av stödmurar i slutt-
ningen mellan bostadshuset och sjön. Utmed sjökanten finns ofta en skoning för 
att förhindra jorderosion.  

Det kulturhistoriska innehållet har ett djup som sträcker sig till mesolitisk tid be-
visat genom de fynd av flinta som påträffats 2013 vid områdets västra strand, 
inom fastighet 1:77. Bocköhalvön präglas framför allt av skogsbevuxna tomter, 
det ursprungliga vägnätet samt större fastigheter som sträcker sig från gata ut mot 
sjökanten. Här ryms välbevarade villor, trädgårdar samt ekonomibyggnader från 
tidigt 1900-tal - 1960-tal. Inom tomterna finns ofta skogsträdgårdar med sten-
murar, terrasseringar och stenbryggor, samt ibland brunnar och stenkällare. 

Kulturhistoriska värden på Bocköhalvön finns redovisade i de två utredningarna 
Kulturhistorisk byggnadsinventering 2015 och Kulturhistorisk konsekvensbedöm-
ning 2021. På kartan nedan redovisas en kartläggning av utbredningen av de 
kulturhistoriska värden som identifieras; skogspartier, skogsträdgårdar, vägnätet, 
parkanläggningar, villabebyggelse, tennisanläggning, badplats och fornlämning.  
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Identifierade kulturhistoriska värden enligt Kulturhistorisk konsekvensbedömning (2021)  

Nedan följer en beskrivning av utmärkande karaktärer och beståndsdelar att ta 
tillvara i miljön. Nedan finns även rekommendationer för att utveckla och till-
varata dessa delkaraktärer.   

Markens topografi 

Naturliga terrängformer som skapats av moränavlagringarna ger området en om-
växlande topografi med höjdryggar och sänkor utmed halvöns båda sidor. De är 
viktiga för kulturmiljön eftersom en betydande del av Hindås och Bocköhalvöns 
upplevelse ligger i dess naturgivna förutsättningar. Schaktning och fyllning bör så 
långt möjligt undvikas för bevarande av karaktären. Detta gäller speciellt fastig-
heter med äldre bebyggelse men det ligger även värde i att värna strukturen vid 
nybyggnad. 

Träd och vegetation 

Ett av Bocköhalvöns kännemärken och en angelägen egenskap att bevara är den 
grönskande karaktären som består av en kombinationen av naturlig trädvegetation 
och planterade äldre träd från den tid då villorna började uppföras.  

Mellan bebyggda villor finns fortfarande stor del kvarvarande skogspartier som vittnar 
om naturförutsättningarna som varit avgörande för områdets attraktionskraft för Göte-
borgs societet under 1900-talets början och avgörande för Hindås utveckling. Skogspar-
tierna bildar naturliga avgränsningar mellan fastigheterna och bidrar till den grönskande 
karaktären. 

Skogsträdgårdar 

Villatomterna ända fram till 1960-tal har karaktär av skogsträdgårdar. Utmärk-
ande för karaktären på dessa skogsträdgårdar är luftiga och naturligt anlagda 
tomter med mycket träd och grönska där skogskaraktären fått ta plats i trädgården. 
Stora anlagda gräsmattor saknas och marken tillåts vara kuperad och varierande. 
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Förknippat med skogsträdgårdarna är berg i dagen, stödmurar, stenterrasseringar 
och strandskoning, bryggor och ibland brunnar med nationalromantisk prägel. 
Naturstensmurar markerar ibland fastighetsgränser längs gatan, ibland mellan 
fastighetsgränser inom trädgårdarna. Förekommande är även grindstolpar av sten 
med smides- eller trägrindar. 

De stora skogstomterna är viktiga för kulturmiljön som helhet då de vittnar om de 
trädgårdsideal som rådde när de anlades.  

Stödmurar, terrasseringar, brunnar, strandskoningar och bryggor  

Inom många av tomterna på Bocköhalvön finns en mängd stödmurar, terrasser-
ingar, brunnar, strandskoningar och bryggor. De är tätt förknippade med de stora 
skogsträdgårdarna som finns på hela halvön. Placeringen av dessa är inte kart-
lagda i detalj men de förekommer inom de flesta av de befintliga tomterna på hela 
Bocköhalvön.  

Terrasseringar och stödmurar i sten finns ofta ner mot sjön och terrasseringar eller 
mot vägsystemen på halvöns inre del. Stödmurar och terrasseringar bör i möjlig-
aste mån bevaras och underhållas. Nya terrasseringar bör anpassas till de äldre 
befintliga i karaktär, material och skala. Brunnar med tak utförda med en karaktär-
istisk nationalromantisk prägel bör bevaras då de utgör ett viktigt inslag i miljön.  

Längs stränderna finns enkla strandskoningarna i sten som tillkommit för att 
minska strändernas erosion. Strandskoningar bör bevaras. Ytterligare utfyllnad 
mot vattnet bör undvikas. Befintliga äldre stenbryggor bör bevaras. De bör inte er-
sättas med moderna träbryggor.  

Kulturhistoriska parklämningar 

På två fastigheter (Hindås 1:94 och Hindås 1:433) inom planområdet finns parklämn-
ingar från 1920-talet med terrasseringar, trappor och planteringar. Fastighet 1:433 har 
även stenskodd dammanläggning. 

Vägnät 

Vägdragning inom Bocköhalvön tillkom i början av 1900-talet i samband med villa-   
stadens grundande. Smala gator följer naturförutsättningarna på platsen med mjuka kur-
vor och vinklar. Stenfundament för Bocköbron markerar tidigare bro mellan Bocköhalv-
ön och Bockön, som berättar om historisk nyttjande av landskapet. Vägarna kantas av 
naturstensmurar längs tomtgränser, framför allt på norra delen av Bocköhalvön. 

Badplats 

Vid Bocköhalvöns östra strand finns en allmän badplats som legat på platsen 
sedan   mitten av 1900-talet, nyttjad utifrån landskapets naturliga förutsättningar. 
Badplatsen är idag en attraktiv plats att besöka för boende i området och i hela 
Hindås och minner om den historik som Bocköhalvön haft som natur- och 
friluftsområde.  
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Tennisbana och klubbstuga 

Centralt beläget på Bocköhalvön på gemensam mark finns två tennisbanor placer-
ade på västra respektive östra sidan om Bockövägen. Endast den på östra sidan 
om vägen brukas idag. Den andra var tidigare en inomhusbana som revs under 
2010-talet och kvar finns endast rester av den gamla banan på marken. Vid den 
östra tennisbanan finns ett omklädningshus och klubbstuga i 1940-talskaraktär 
med pulpettak, tre rundpelare vid indragen veranda och liggande panel. Tennis-
banan och klubbhuset utgör en del av den idrottsidentitet som historiskt präglat 
Hindås. 

Enligt Kulturhistorisk bebyggelseinventering 2015 och Kulturhistorisk konse-
kvensbedömning 2021 har tennisbanan och klubbstugan ett högt kulturhistoriskt 
värde, jämförbart med 8 kap. 13 § PBL. Nedan följer en historik och karaktärs-
beskrivning av tennisbana och klubbstuga. 

Hindås 1:3, Tennisbana och klubbstuga             
Bockövägen 16           
Mycket högt kulturhistoriskt värde 

Beskrivning av fastigheten  

Tennisbanor med klubbstuga för omklädningsrum och funktionärer. Tennisan-
läggningen ligger centralt på halvön på gemensam mark.  

Historik  

Tennisbanan ingår alltjämt i ursprungsfastigheten Hindås 1:3 och ägas av Hindås 
Villastad. Tennisbanor på båda sidor om Bockövägen finns redovisade på eko-
nomiska karta från 1935 och sannolikt tillkom dess ungefär vid denna tid. Klubb-
stugan uppfördes sannolikt under årtiondet därefter. År 1967 gjordes en tillbygg-
nad åt norr innehållande omklädningsrum för damer.  

Byggnadsbeskrivning  

Enkel liten byggnad klädd med liggande gulmålad panel på förvandring. Mot syd-
väst är hörnet indraget så att en altan bildas under taket framför entrén. Pulpet-
taket bärs upp av gulmålade träpelare. Inne i entréhörnet är panelen vitmålad och 
mot norr är dörrar till omklädningsrummen. Hela huset står på ett trädäck.  

Karakteristiska byggnadsdetaljer  

Klubbstugan har en enkel och funktionell utformning. Pulpettaket och det in-
dragna hörnet som bärs upp av pelare ger byggnaden dess speciella karaktär. 
Väggklockan och skylten berättar om byggnadens funktion.  

Kulturhistorisk bedömning  

Tennisanläggningen har ett stort kulturhistoriskt värde som en länk till den tid då 
halvön bebyggdes med sommarvillor och Hindås var en ort som förknippades 
med friluftsaktiviteter och idrott. Det lilla funktionärs-/omklädningshuset är upp-
fört i en utpräglad funktionalistisk stil. 
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Tennisbanan med klubbhus från väster.

 
klubbstugan från söder.                       Klubbstugan från norr. 

Äldre villabebyggelse  

Bostadshusen på Bocköhalvön representerar flera av de olika byggnadsstilar som 
förekommer under perioden 1900- 1960. Merparten av de större sjövillorna har en 
arkitektur som anspelar på nationalromantik, men även 1930-talets funktionalist-
iska uttryck förekommer. I de inre delarna av området finns uttryck för 1950-talets 
mer sparsmakade villaarkitektur. Det finns även exempel på än senare villor från 
1980-tal.  

De tidigaste villorna från sekelskiftet är uppförda i varierande allmogeinspirerad, 
nationalromantisk stil präglad av 1900-talets arkitekturideal. Material och färgsätt-
ning: naturstenssockel, variation mellan puts- eller panelfasader i jordiga pigment. 
Variation i fönsterform, ofta småspröjsade i varierande kulörer. Placering: Majori-
teten är på tomten centralt och högt placerade med utsikt över sjön, ofta mindre 
eller inte alls synliga från gatan. Volym: Gedigna volymer i 1,5-2 våningar med 
ett flertal ut- och tillbyggnader samt ekonomibyggnader som alltjämt låter huvud-
bostaden dominera karaktären. Ekonomibyggnader: Ibland vinklade byggnader i 
träpanel och flerglasfönster. Ibland sten- eller jordkällare.  

Den funktionalistisk villaarkitekturen utmärker sig med villor med geometrisk 
plan, fritt dimensionerade och funktionsanpassat placerade fönster men fasader 
fortsatt i trä som avspeglar en försiktig övergång mot funktionalismens arkitektur-
ideal. 
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Bestämmelser för skydd av kulturvärden 
Detaljplanen innehåller skydds- och varsamhetsbestämmelser för att ta tillvara och 
värna kulturvärden hos enskilda byggnader och för miljön. Syftet med bestämmel-
serna är att: 

• skydda kulturvärden som ett allmänt intresse enligt PBL 

• bevara byggnadernas och miljön särart för framtiden 

• bevara idrottsidentitet som historiskt präglat Hindås 

• tydliggöra planens intentioner, syfte och inriktningsmål 

• tydliggöra förutsättningarna för fastighetsägare och myndigheter  

• underlätta bygglovsprövning   

Rivningsförbud 

Byggnader som enligt Kulturhistorisk bebyggelseinventering 2015 är värderade 
med mycket högt kulturhistoriskt värde regleras med rivningsförbud, r1. Dessa 
byggnader finns inom fastigheterna Hindås 1:52 (idag sammanslagen med 1:80), 
1:69, 1:77 och 1:300.  

Skyddsbestämmelser 

Två fastigheter med bebyggelse som är värderad med mycket högt kulturhistoriskt 
värde enligt byggnadsinventeringen har skyddsbestämmelser. De gäller annexet 
på fastighet Hindås 1:52 och bebyggelsen på Hindås 1:300 som har sådant särskilt 
utförande vad gäller material, materialbehandling och uttryck att det krävs skydds-
bestämmelser för att skydda och värna kulturvärden vid ändringar. 

Fastighetsägare till fastigheter som omfattas av rivnings- och skyddsbestämmelser 
kan ha rätt till ersättning av kommunen för den ekonomiska skada som bestämm-
elsen medför enligt PBL 14 kap. § 7 respektive §10. Rätten till ersättning gäller 
endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras 
inom den berörda delen av fastigheten. 

Varsamhetsbestämmelser 

k1 

Ändring av byggnader ska utföras varsamt så att dess karaktär bibehållas med 
avseende på volym, proportioner, indelning, material och materialbehandling 
(färgsättning) samt detaljer. Beskrivna karaktärsdrag enligt planbeskrivning sid 
59-60 ska vara vägledande. 

Byggnader som enligt byggnadsinventeringen är värderade med kulturhistoriskt 
värde regleras med varsamhetsbestämmelse, k1, med syfte att bibehålla byggnad-
ernas karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material och 
materialbehandling samt detaljer. Planbestämmelsen hänvisar till avsnittet Skydd 
av enskilda byggnader där de karaktärsdrag och värden som beskrivs ska vara 
vägledande vid ändringar.  
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Vid ändringar ska ursprungligt utseende vara vägledande. Kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse bör bevaras och underhållas på sådant sätt att dess tidstypiska och 
särpräglade karaktärsdrag bevaras. Byte av ursprungligt fasadmaterial, paneltyp 
samt färgsättning bör undvikas så långt möjligt. Vid reparation bör motsvarande 
material och utförande eftersträvas. Återställande av fasader som i senare tid 
genomgått förändring till ett utförande som bättre överensstämmer med ursprung-
ligt utseende är att anse som positivt. Takmaterial ska vara det ursprungliga för 
respektive byggnad. Äldre fönster, ursprungliga snickerier såsom foder, lister m m 
bör underhållas och bevaras.  

k2 

Träd och vegetation ska behållas i ursprunglig och tillkommande fastighet i så 
stor utsträckning som möjligt vid byggnation och karaktären inom fastigheten/-
kvarteret utvecklas mot skogsträdgård. Schaktning och fyllning ska så långt 
möjligt undvikas. 

Bestämmelsen syftar till att tillvarata och bevara den grönskande karaktär som 
finns på Bocköhalvön. Bestämmelsen finns för de fastigheter där avstyckning 
möjliggörs och innebär att träd och vegetation ska behållas i så stor utsträckning 
som möjligt vid byggnation samt att nya fastigheter utvecklas mot karaktären 
skogsträdgård som är utmärkande för de äldre fastigheterna som finns på Bockö-
halvön. För att tillvarata markens naturliga topografi ska schaktning och fyllning 
så långt möjligt undvikas. 

k3  

Karaktären av grönskande skogsträdgårdar ska bevaras. Träd och vegetation 
mellan fastigheter ska bibehållas vid byggnation. 

Bestämmelsen syftar till att tillvarata och bevara karaktären av skogsträdgård som 
är utmärkande för de äldre villafastigheter som finns på Bocköhalvön. Utmärk-
ande drag för skogsträdgårdar beskrivs ovan under avsnitt Kulturhistoriska värden 
och värdebärande karaktärsdrag. 

k4 

Varsamhetsbestämmelse k4 reglerar att detaljer i trädgårdar som brunnar, natur-
stensmurar, naturstensterrasseringar, murade jordkällare, strandskoningar och 
järngrindar ska bibehållas till sin huvudsakliga utbredning och utformning. Före-
komsten är inte kartlagda i detalj men förekommer inom de flesta befintliga 
tomter med äldre villabebyggelse. 

k6, k7 och k8 

Varsamhetsbestämmelse k6, k7 och k8 reglerar specifika varsamhetskrav gällande 
fasadmaterial och panelklädsel, fönsters placering, form, material, indelning och 
proportioner inom Hindås 1:52, 1:69 och 1:77.  

Skydd av enskilda byggnader  
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Byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla i utredningen Kultur-
historisk bebyggelseinventering 2015 har erhållit skydds- och/eller varsamhets-
bestämmelse. Byggnaderna är värderade i en tregradig skala. Nedan redovisas 
varje byggnad med värdering, bestämmelser och den historik och karaktärsbe-
skrivning som finns i utredningen. Karaktärsbeskrivning och beskrivna kultur-
värden för varje byggnad ska vara vägledande vid ändringar i enlighet med 
varsamhetsbestämmelse k1. 

Hindås 1:52, huvudbyggnad i norr               
Bockövägen 31            
Mycket högt kulturhistoriskt värde                  
r1                      
k1, k3, k4, k6 

Beskrivning av fastigheten  

Längst ute på udden ut i Stora Nedsjön ligger en villa i en omsorgsfullt anlagd 
trädgård. Trädgårdsanläggningen är formgiven med stensatta avsatser och 
terrasser, avskilda med utsikt över sjön. I trädgården finns skulpturer och grind-
stolpar i fint huggen granit. Tomten sträcker sig upp till Bocköhalvöns nordligaste 
spets. Vägen här är kantad av lövträd och vällagd stenmur. Högresta tallar växer 
mot sjösidan.  

Historik  

Tomten har i avstyckningshandlingarna döpts till det finskklingande namnat 
”Metsäpirti” och såldes år 1914 av Hindås villastad. Såsom första ägare till tomten 
stod Gustaf Borin och dennes fru Elin. Borin var vid denna tid kontorschef vid 
Aktiebolaget Svenska Ostasiatiska kompaniet i Göteborg men kom några år 
senare att bli såväl Vice VD som VD vid samma företag. Huset som lär vara upp-
fört 1914 skall enligt uppgift vara arkitektritat och ombyggt vid flera tillfällen, 
bland annat under 1940-talet då huset även byggdes till och fick sitt nuvarande ut-
seende efter ritningar av arkitekten Gustaf Alde, en arkitekt som framförallt var 
inriktad på fartygsinredningar. Byggnaden hade ursprungligen köket förlagt till 
källaren.  

Byggnadsbeskrivning  

Bostadshuset är uppfört i två fulla våningar och byggt på åsens krön och i slutt-
ningen ner mot Västra Nedsjön. Byggnaden är enligt uppgift uppförd med trä-
stomme och möjligen kompletterad med tillägg i tegel vid ombyggnaden under 
1940-talet och står på en huggen gråstensgrund. Fasaden är putsad med spritputs 
och avfärgad i gulbrun kulör. Fönstren är försedda med bruna bågar och några av 
fönstren är blyinfattade. Husets grundform är en bred och L-formad 
byggnadskropp men med ett stort antal mindre tillbyggnader i form av balkonger, 
verandor och stora samt mindre burspråk. De större utbyggnaderna har en halv-
rund form som ger association till tidig funktionalistisk arkitektur. Taket är ett 
flackt valmat tak täckt med tvåkupigt taktegel. Takfallets pagodlika utsvängda 
nedre del kan sannolikt anspela på kinesisk arkitektur.  
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Karaktäristiska byggnadsdetaljer  

Den enkla, till synes funktionalistiskt utformade byggnadskroppen, den putsade 
fasaden, de olika utbyggnaderna. Den varierade fönstersättningen och fönsterut-
formningen. Dörren samt entrépartiets utformning. Huset övergripande asymmetri 
beträffande fönster, tillbyggnader med mera. Trädgården med dess skulpturer och 
prydnadsdetaljer i sten och metall.  

Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden har en särpräglad utformning med inslag av funktionalism, exempel-
vis i de rundade burspråken med höga fönster i rad. Andra delar av byggnaden för 
mer tankarna till 1920- tals klassicisms med de pagodlika svängda takfallen och 
rundade fönsterbågar. Det är 1940- talets ombyggnad som starkast präglar den 
byggnad vi ser idag. Fönsterbågarnas mörka färg Ovan: Huset i trädgården från 
sydväst. Byggnaden är en unik och särpräglad villabyggnad med ett mycket högt 
kulturhistoriskt värde. 

                                  
Trädgården med dess terrasseringar. 

                                           
Fasaden sedd från öster.                                                 
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Trädgårdsdekorationer med kinesisk prägel.  

Hindås 1:52, Annexet                 
Bockövägen 29             
Mycket högt kulturhistoriskt värde                   
r1                                 

q1                          

k1, k3, k4 

Historik  

Fastigheten tillköptes till Borins egendom (se Hindås 1:52) år 1917 och fastig-
heten benämns i köpehandlingarna som ”Metsäperti 2” och har sedan kommit att 
fungera som annex till denna fastighet. Ägarna benämner huset Ornässtugan och 
byggnaden har viss likhet med Ornässtugan vid sjön Runn i Dalarna. Byggnads-
beskrivning Sommarbostad i nationalromantisk stil med utseende liknande en loft-
bod. Den utskjutande övervåningen är spånklädd medan undervåningen är rund-
timrad med synliga utknutar som har sexkantiga knutskallar. Byggnaden fasader 
är bestrukna med trätjära. Fönstren är i de flesta fall småspröjsade och målade i 
engelskt röd kulör med kromoxidgröna foder. På taket ligger 2-kupigt lertegel. 
Byggnaden är försedd med två höga smala skorstenar vilka är putsade samt överst 
krönta av tak med tegelpannor. Byggnaden är tillbyggd är 1967 med en lägre 
byggnadskropp i en våning vilken är uppförd i vinkel med garage i den östra 
delen.  

Karakteristiska byggnadsdetaljer  

Bostadshuset med dess utpräglat nationalromantisk karaktär med förebild i äldre 
svensk timringstradition med dess utkragade övervåning och den inbyggda utan-
påliggande trappan. Fönstersättningen samt fönsterutformningen med småspröj-
sade fönster. Den loftsbodsimiterande byggnadsstilen på bostadshuset, fasadens 
tjärade spån och rundtimmer med utknutar. Skorstenarnas karaktäristiska utform-
ning. Brunnen med brunmålade träpelare med vikingainspirerat mönster och den 
naturstensmurade källaren utgör även viktiga inslag i miljön.  

Kulturhistorisk bedömning  

Den välbevarade sommarbostaden är en fin representant för nationalromantikens 
stilideal. Byggnaden och tomten har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. 
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”Loftbod” med spånklädd övervåning och rundtimrad bottenvåning. 

                                          
Sugan, norrfasad.

  
Stenkällare på tomtens norra del.              En senare tillbyggd garagedel i vinkel åt öster.

                           
Stugan med den karaktäristiska brunnen.  
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Hindås 1:70, Sjöstugan                    
Bockövägen 27                            
Visst kulturhistoriskt värde/miljöskapande värde                  
k1 (gäller endast Sjöstugan), k3, k4  

Beskrivning av fastigheten 

Fastigheten är belägen i den norra delen av Bocköhalvön med strandtomt och ut-
sikt över Västra Nedsjön. Tomten är försedd med terrasseringar som sannolikt har 
tillkommit under 1910 -20-talet och här finns rester av en mindre stenbrygga. 
Strandskoningen är utförd i skiffrad gnejs. Tomten bär idag prägel av en modern 
villatomt med gräsmatta och enstaka större träd. Fastigheten kantas mot Bockö-
vägen av en låg stenmur. 

Historik 

Fastigheten avstyckades år 1916 och anges i förrättningen under namnet Klinten. 
Ny ägare är E. Leon Bergh. Fastigheten har tidigare varit bebyggd med ett hus 
som senare rivits och ersattes med dagens bostadshus kring år 1980. 

Byggnadsbeskrivning 

Sjöstugan är en mindre komplementbostad som ligger utmed sjön i tomtens nord-
västra hörn. Byggnaden är uppförd i regelstomme samt klädd med panel på för-
vandring och är målad i mörkbrun kulör. Taket är ett sadeltak belagt med svarta 
betongpannor. 

Kulturhistorisk bedömning 

Den mindre stugan invid sjökanten samspelar väl med den äldre bebyggelsen på 
den angränsande fastigheten åt norr och är liksom befintliga stödmurar, strand-
skoningen samt muren utmed Bockövägen viktiga för helhetsupplevelsen av 
miljön. Det nya bostadshuset på fastigheten liksom garaget är däremot moderna 
inslag som inte anspelar på det traditionella villabyggande som präglar merparten 
av villorna i denna norra del av Bocköhalvön.  

                        
Sjöstugan med en stenbrygga nedanför. 
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Hindås 1:87                
Bockövägen 25                            
Visst kulturhistoriskt värde/miljöskapande värde               
k1, k2, k4 

Beskrivning av fastigheten 

Bostadshuset är beläget utmed Bocköhalvöns östra strand på en höjd i landskapet 
på en stor tomt med gräsmattor och enstaka träd och buskar samt terrasseringar. 
På tomten finns ett större bostadshus beläget centralt på tomten samt ett mindre 
bostadshus beläget invid sjökanten och vid infarten finns en garagebyggnad. 

Historik 

Fastigheten avstyckades 1917 och den anges i förrättningen liksom i köpehand-
lingarna såsom Klinten nr. 2. Som köpare av marken anges C. Leon Bergh, vilken 
även var ägare till grannfastigheten i norr, Klinten 1. Fastigheten ägdes senare av 
en Gunnar Berg. Det mindre huset, Sjöstugan, är det äldsta huset på fastigheten 
och tillkom år 1923. Några år senare tillkom den äldsta delen av det större bo-
stadshuset vilket byggdes till kring år 1968 med en vinkelställd huskropp samt 
med ytterligare utbyggnader år 1974. Befintligt garage tillkom kring år 1974. 

Byggnadsbeskrivning 

Bostadshuset är uppfört i T-form i en och halv våning med tillbyggnader åt söder 
och åt sjön i öster i en våning. Den äldre delen är uppförd i trä och är klädd med 
panel på förvandring medan huskroppen i syd- nordlig riktning samt den lägre 
byggnadsdelen åt öster är uppförda i vitfärgat tegel. Byggnaden är vitmålad med 
blåmålade fönstersnickerier. Huset är försett med större glasade partier åt öster. 
Det äldre huset på tomten, Sjöstugan, är byggt i L-form och är uppfört på enkel 
bredd utmed sluttningen ner mot sjön. Det står på en låg gråstensgrund. Huset är 
byggt med resvirkestomme samt klätt med locklistpanel. Fönstren är småspröj-
sade. Färgsättningen är den samma som det större bostadshuset med vita fasader 
och ljusblå fönster, dörrar och foder. Taket är belagt med svarta betongpannor. 

Karaktäristiska byggnadsdetaljer 

Det äldre bostadshusets övergripande form, dess stengrund dess fönstersättning 
och småspröjsade fönster.  

Kulturhistorisk bedömning 

Det äldre huset, Sjöstugan, har en relativt välbevarad karaktär. Det stora bostads-
huset på fastigheten är genom olika tillbyggnader relativt förändrat sedan bygg-
nadstiden. 
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Den äldre stugan nere vid sjön.             

                                 
Bostadshuset sett från sjösidan.  

Hindås 1:300                       
Bockövägen 24              
Mycket högt kulturhistoriskt värde                  
r1                      
q2                          

k1, k2, k4  

Beskrivning av fastigheten 

Fastigheten är belägen i ett plant och relativt öppet område i norra delen av 
Bocköhalvön. Tomten är relativt stor och bebyggd med fler byggnader vilka till 
skillnad från flertalet äldre hus inte ligger förlagda i anslutning till stranden. 

Historik 

Fastigheten avsöndrades och försåldes av Hindås Villastad under benämningen 
Sans Souci (Hindås 1:95) år 1918. Köpare var fru Regina Meyer, född Jaffé. 
Tomten var då en av de största på Bocköhalvön. Tomten gick under Meyers tid 
under benämningen ”Nedsjögård”. Fastigheten, en av de största på Bocköhalvön, 
inköptes ursprungligen i syfte att bli till sommarbostad med en sportstuga men 
kom snart att bli åretruntbostad. Husen på tomten byggdes i två mer sammanhäng-
ande skeden där ”Lillstugan” byggdes först år 1919 tätt följt av det större bostads-
huset samt det s.k. ”Magasinet” (sommarbostad samt förråd) följande år. Vid 
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samma tid tillkom även den för tomten och för hela Bocköhalvön så karakterist-
iska brunnen. I bebyggelseinventeringen från 1980 anges att arkitekten som stod 
för ritningarna till de äldre husen på fastigheten hette Anders Berglund. Möjligen 
avses här arkitekt Allan Berglund. (1887 - 1950). 1936 byggdes ”Lillstugan” och 
det större bostadshuset samman till en sammanhängande byggnad och i anslutning 
till det uppfördes garage samt vedbod. Regina Meyer överlät senare fastigheten 
till sin dotter Rut och dennes make civilingenjör Edward Sterner. År 1952 delades 
fastigheten i två delar där en mindre del i norr blev till en egen fastighet. Det 
större huset från 1920 skall innehålla takmålningar signerade konstnären Jerk 
Werkmäster. 

Byggnadsbeskrivning 

Det större bostadshuset är uppfört i två fulla våningar i liggande plank. Grunden 
är av råhuggen granit. Fasaderna är klädda med panel på förvandring i övervån-
ingen samt med halva timmerstockar som fasad på nedervåningen. Fasaderna är 
ljusgrå och sannolikt strukna med lasyr men kan tidigare varit behandlade med 
trätjära. Fönstren är i varierade storlekar och utföranden, ofta med småspröjsade 
bågar och i övervåningen på det större huset är fönstren försedda med blyinfattade 
glas. Flera av fönstren har dekorativa fönsterluckor målade i ljusblå kulör. Övriga 
byggnader är antingen timrade, eller klädda med halva stockar eller med panel på 
förvandring. Taken är genomgående för alla husen sadeltak täckta med enkupigt 
tegel. Magasinet, beläget i den norra delen av fastigheten och byggdes som 
sommarbostad och förråd. 

Karaktäristiska byggnadsdetaljer 

Den komplexa byggnadsstrukturen i allt från de enskilda byggnaderna såväl som i 
helheten. Den utkragade övervåningen på stora huset. Panelen med rundtimmer 
samt panel på förvandring på det större bostadshuset, de småspröjsade små 
fönstren, fönsterluckorna. De mindre byggnadernas fasadutformning med ligg-
ande panel eller med exponerat liggtimmer. Husens karaktäristiska fönstersättning 
samt fönsterutformning. Kulturhistorisk bedömning Bebyggelsen på fastigheten 
bär en tydlig karaktär av nationalromantikens vurm för det traditionella folkliga 
byggandet i Sverige. Anläggningen är en bland ett fåtal välbevarade större anlägg-
ningar i denna idétradition. Bebyggelsen på fastigheten har sammantaget ett 
mycket högt kulturhistoriskt värde. 
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Miljön från Bockövägen (öster)               

                          
Annexets baksida med baksidan på ”Lillstugan” längst till vänster i bild.

                                   
Det större huset från 1920 till väster i bild samt ”Annexet” från 1936 till vänster. 
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Magasinet, beläget i den norra delen av fastigheten som byggdes som sommarbostad och förråd 

Hindås 1:112                 
Bockövägen 21               
Visst kulturhistoriskt värde/miljöskapande värde               
k1, k2, k4 

Beskrivning av fastigheten 

Fastigheten ligger på krönet av en naturlig höjdrygg i landskapet. Den kuperade 
trädgården med gräsmattor och berg i dagen är bevuxen med högresta tallar, löv-
träd och buskar. Fastigheten är bebyggt med ett bostadshus högst uppe på kullen 
samt ett garage och uthus nedanför invid Bockövägen. 

Historik 

Fastigheten avsöndrades och försåldes av Hindås Villastad under namnet Himal-
aya år 1919. Ny ägare till fastigheten var då direktör Knut H:son Natt och Dag. En 
senare ägare till fastigheten skall ha varit Hjalmar Nilsson som blev lagfaren ägare 
av tomten år 1925. Det putsade bostadshuset omgärdas av träd och buskar. Bo-
stadshuset äldsta del, den åt norr, skall ha uppförts år 1928 och byggdes till med 
en större utbyggnad åt söder år 1942. Byggherre var Viking Clase och dennes fru 
Gullveig (född Borin). Huset skall enligt uppgift ej vara arkitektritat. En redskaps-
bod på tomten ges uppskattad tillkomst 1928-1950. Garage ges uppskattad ålder 
1940-60. Besiktigades 1980 även invändigt där man konstaterade en intressant 
interiör med bl. a kolonner, snidade dörrar, glasad loggia med fasad av stenplattor. 

Byggnadsbeskrivning 

Bostadshuset utgörs av en vinkelformad byggnad i en och en halv våning. Den 
norra ursprungliga byggnadskroppen, vilken är den mer exponerade från Bockö-
vägen är aningen högre än tillbyggnaden från 1942. Byggnaden är sannolikt upp-
förd med plankstomme samt utvändigt reveterad med en yta av spritputs. Mer-
parten av fasaderna är avfärgade i ljusgul (ljus ockra) kulör men vissa fasadpartier 
är mörkt bruna. Taken är, såväl i den ursprungliga byggnadsdelen såväl som till-
byggnaden från 1942, sadeltak belagda med tvåkupiga betongpannor. Taket är i 
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den äldre delen svagt utsvängt nertill och gavelfälten avslutas nertill med klassi-
cerande kornischer. Taken har försetts med ett flertal taklyft. Byggnaden har stora 
våningshöga tillbyggnader såväl åt öster som åt väster med altaner på taken.  

Karakteristiska byggnadsdetaljer 

Den ursprungliga byggnadskroppen från 1928 har delvis bevarat sin karaktär 
speglande 1920-talets klassicistiska utryck med den spritputsade fasaden, de små-
spröjsade fönstren, det utsvängda taket samt gavlarnas kornischer. Grindar i fint 
utfört järnsmide med grindstolpar i granit vid infarterna till fastigheten. 

Kulturhistorisk bedömning 

Byggnaden är genom senare tillbyggnader relativt förändrad även om den 
ursprungliga byggnadskroppen alltjämt är avläsbar. Den ursprungliga byggnads-
kroppens putsade fasad är delvis bevarad. Tomten har stora kvaliteter för omgiv-
ningen genom sin vegetation och parkkaraktär. 

                                  
Det putsade bostadshuset omgärdas av träd och buskar.  

Hindås 1:69               
Bockövägen 19            
Mycket högt kulturhistoriskt värde                  
r1                     
k1, k3, k4, k7 

Beskrivning av fastigheten  

Fastigheten består av ett boningshus och ett garage belägna på en höjd med en 
egen strand nedanför. Högresta tallar och rododendron pryder trädgården och på 
strandtomten finns strandskoningar av sten. Sommarvilla från sydväst.  

Historik  

Tomten avstyckas år 1916 och har i lantmäterihandlingarna erhållit namnet Björk-
udden. Köpare var fabrikör Oscar Lysell, Göteborg. Fastigheten har gått i arv 
inom samma familj fram till idag. Villan uppfördes enligt uppgift 1918.  
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Byggnadsbeskrivning  

Större sommarvilla från 1910-talets senare del. Byggnaden står på en hög sten-
grund av råhuggen granit. Byggnaden är uppförd med stomme i resvirke samt 
klädd med locklistpanel med profilerade locklist. Fönstren är till huvuddelen två-
luftsfönster med tre rutor i varje fönsterluft. Fasaden är målad i vitt medan fönst-
ren, såväl bågar som foder, är målade i ljust blå kulör. Taket är ett brant brutet tak 
täckt med röda betongpannor. Byggnaden är försedd med centralt placerade tak-
lyft utmed långsidan åt öster samt tre takkupor åt långsidan åt sjön. Ett burspråk 
samt en balkong finns utmed gaveln i söder och en försutbyggnad finns på mot-
satta gaveln. Viss förändring har skett i huset med bland annat ombyggnad för 
badrum och WC år 1964. Den stora terrassen framför entrén tillkom på 1960-talet. 
Garagebyggnad är tillkommen vid senare tidpunkt. 

Karaktäristiska byggnadsdetaljer  

Det lätt svängda mansardtaket, grunden av natursten, lunettefönster under takåsen, 
en utsirad träpelare. Fönstersättning och fönsterutformning.  

Kulturhistorisk bedömning  

Villan från 1910-talet är relativt välbevarad sedan byggnadstiden och har ett stort 
kulturhistoriskt värde. Tomten som helhet med dess terrasseringar och vegetation 
speglar även de idealen kring skogstomt som är ett utmärkande drag för delar av 
Bocköhalvön. 

                          
Sommarvilla från sydväst                                         . 

 Utsirad pelare - en bevarad äldre byggnadsdetalj.  



                            
                                                                        

 

       
 

Granskningshandling 2                                                                                                                                     
Detaljplan för del av Hindås 1:433 m fl BOSTÄDER PÅ BOCKÖHALVÖN i Hindås, Härryda kommun 

73 (123)  

Hindås 1:77                  
Bockövägen 18             
Mycket högt kulturhistoriskt värde                    
r1                          

k1, k3, k4, k5, k8 

Beskrivning av fastigheten  

Fastigheten är belägen på strandtomt utmed Bocköhalvön västra sida. Tillfarten 
till husen utmed egen väg. Tomten är till största delen skogbevuxen. Tomten be-
står av två skilda fastigheter, fastigheten Hindås 1:77 är bebyggd med bostads-
huset medan övriga byggnader såsom stall, garage redskapsbod och vedbod är be-
lägna på fastigheten Hindås 1:81. Mot sjösidan finns en fornlämning i form av en 
boplats från mesolitisk tid. Sjötomt på halvöns västra sida.  

Historik  

Tomten avsöndrades och frånsåldes av Hindås Villastad år 1916. I handlingarna 
benämns fastigheten Åsa och dess första ägare var Axel Lindahl i Hindås. 1917 
inköper Lindahl ytterligare mark, Åsa nr.2. Villan är enligt uppgift uppförd kring 
1910 och skall ha byggt till redan 1913. Villan ägdes under slutet av 1920-talet 
och-1930-talet av kaptenen och medicine doktor Gustaf de Frumerie och dennes 
maka skulptrisen Agnes de Frumerie (1869-1937). Agnes var utbildad på konst-
akademin i Stockholm men verkade under flera år under 1900-talets början i Paris. 
Paret återvände till Sverige 1927 och köpte då fastigheten. Villan är tillbyggd i 
flera omgångar bland annat på 1930-talet med en tillbyggnad som nyttjades som 
konstnärinnans ateljé. Västergötlands museum förvaltar en stor samling verk av 
Agnes de Frumeries verk.  

Byggnadsbeskrivning  

Bostadshuset är uppfört i trä, sannolikt med en stomme av liggande plank. Bygg-
naden står på en låg gråstensgrund. Utvändigt är huset klätt med lockpanel samt 
på övervåningen omväxlande panel på förvandring och lockpanel. Den avancer-
ade panelklädseln är karaktäristisk för byggnaden. Huset har flera mindre utbygg-
nader som kan vara från husets tillkomsttid eller från tillbyggnaden några år där-
efter, däribland ett burspråk åt norr. Byggnaden är tillbyggd i flera skeden i form 
av utbyggnader i rad åt baksidan. Tillbyggnaderna är tydligt avläsbara som en-
skilda byggnadskroppar. Åt sjösidan finns en större glasad veranda. Denna bygg-
des om från att tidigare varit en öppen veranda under 1960-talet och erhåll då sina 
nuvarande pivothängda fönster.  

Karaktäristiska byggnadsdetaljer 

Fönstersättning och fönsterutformning. Byggnaden har bevarat mycket av sin ur-
sprungliga fönstersättning och har alltjämt många ursprungliga enkla fönster kvar. 
Den ambitiösa fasadklädseln med en hyvlad lockpanel och liggande panel på för-
vandring är karaktäristisk för 1910-1920 talet. Byggnaden bedöms utvändigt vara 
i ett mycket ursprungligt skick. Vid invändig besiktning av huset framgår att 
byggnadens äldre innertak med vitmålade lockbrädor samt vitmålade takbjälkar 
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finns kvar från tillkomsttiden. Agnes de Frumeries ateljé är Bostadshusets gavel åt 
söder sannolikt i stort sett detsamma idag som när hon verkade där, med de stora 
takfönstren och det mörkt laserade hyvlade brädtaket. Brunnen med dess national-
romantiska utformning.  

Kulturhistorisk bedömning 

Bostadshuset är en av de mer uttrycksfulla sommarvillorna på Bocköhalvön och 
speglar sin tillkomsttids stiluttryck väl. Byggnaden är att anse som mycket välbe-
varad från huset tillkomsttid men speglar samtidigt husets olika utbyggnadsskeden 
genom sina olika tillbyggnader. Byggnadens knytning till konstnärinnan Agnes de 
Frumerie utgör ett förstärkande värde. 

                               
Bostadshusets gavel åt söder.         

                          
Bostadshuset från sydost. Brunnen utgör ett karaktäristiskt inslag i miljön. 
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Strandskoningar och terrasser utmed stranden. 

                             
På den stora tomten växer tallar och rhododendron.  

Hindås 1:61                
Bockövägen 15                             
Högt kulturhistoriskt värde                  
k1, k3, k4 

Beskrivning av fastigheten  

Fastigheten är belägen på halvöns östra sida på en stor tomt som sträcker sig från 
Bockövägen och ut till strandkanten i öster På fastigheten finns förutom ett 
boningshus ett garage, ett båthus samt en lillstuga. På tomten finns också en brunn 
med pelare av trä som bär upp ett tak täkt med enkupigt lertegel.  

Historik  

Fastigheten av styckades år 1915. I köpehandlingarna anges fastigheten som Sol-
backen och ny ägare var då Hjalmar Nilsson, Hindås. Ytterligare mark i söder till-
köptes 1918 vilken fick namnet Solbacken 2 (Hindås 1:90) i köpehandlingar och 
lantmäteriförrättningen. Vid avstyckningen 1915 var fastigheten redan bebyggd. 
Byggnaden är förlängd åt öster i senare tid och hade tidigare formen av ett ”T” 
och har genom tillbyggnaden fått en mer symmetrisk form. Bostadshuset står på 
en liten höjd i landskapet. Den tillbyggda delen åt nordost med tätt sittande fönster 
mot sjösidan.  
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Byggnadsbeskrivning  

Byggnaden är uppförd i en och en halv våning på en grund av huggen granit. Den 
är uppförd i trä och utvändigt klädd med liggande fasspontpanel samt avfärgad i 
bruten vit kulör Fönstren är till del tvåluftsfönster med sex rutor i var båge och åt 
sjösidan i öster ospröjsade fönster i ett sammanhängande band över fasaden. Taket 
är till merparten ett brutet tak täckt med 2-kupigt tegel. I byggnadens mitt finns en 
tvärsgående byggnadsdel med brant sadeltak som skjuter ut något från de båda 
långsidorna. Åt söder finns framför denna en halvcirkelformad utbyggnad i neder-
våningen med balkong över. Övriga byggnader m m På tomten finns en gäststuga 
uppförd kring år 2000 samt en garage-och uthusbyggnad, byggd i vinkel. 
Karaktären för dessa båda anspelar vad gäller utformning samt färgsättning på bo-
stadshuset.  

Karaktäristiska byggnadsdetaljer  

Bostadshusets övergripande utformning i den västra och mittersta delen. Fönster-
sättning och fönsterutformning i dessa äldre delar av byggnaden. Burspråket åt 
söder samt frontespiser och balkonger utmed båda långsidorna. Brunnen invid 
Bockövägen är ett nationalromantiskt inslag som är karaktäristisk för området.  

Kulturhistorisk bedömning  

Byggnaderna som är tillkomna vid delvis olika tidpunkter men har en enhetlig 
karaktär. Bostadshuset är till delar att anse som välbevarat även om huset är och 
träfasaden är utbytta i senare tid. Miljön som helhet är välbevarad. 

                          
Den tillbyggda delen åt nordost med tätt sittande fönster mot sjösidan. 

Hindås 1:222                    
Fjellstedtsvägen 10                         
Högt kulturhistoriskt värde                   
k1, k3, k4 

Beskrivning av fastigheten  

Fastigheten är belägen på en smal och brant åsrygg mellan Fjellstedtsvägen och 
Västra Nedsjön på Bocköhalvöns västra sida. Utmed den västra delen av tomten 
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har marken stagats upp med en modern stödmur i betong. Tomten är till över-
vägande del en utpräglad skogstomt.  

Historik  

Fastigheten avstyckade och försåldes från AB Hindås Villastad år 1936. Bostads-
huset på fastigheten skall vara uppfört 1936 och byggt som ett tidigt typhus av 
företaget AB Gullringshus, Järnforsen, Kalmar län. Husets byggherre var Sixten 
Stare, disponent vid sockerbruket i Göteborg. Denne sålde huset vidare till en 
läkare, Simon Ståhl, år 1957 som hade läkarpraktik i huset. Nuvarande ägare har 
haft huset sedan 1976, Huset har gått under namnet ”Backebo”.  

Byggnadsbeskrivning  

Byggnaden utgörs av en enkel huskropp i en och en halv vävning försedd med 
sadeltak. Byggnaden är uppförd med regelstomme och är utvändigt klädd med en 
enkel locklistpanel med profilerad locklist. Fönstersättningen är präglad av funk-
tionalismens ideal och här finns några treluftsfönster samt även några låga fönster 
som ger ljusinsläpp i hall samt vid köksutrymmen. Huset är även försett med lågt 
sittande fönster på övervåningen. En förstuutbyggnad har skapats utmed gaveln åt 
söder och vidare har fönster ändrats utmed västsidan. I övrigt har inga föränd-
ringar skett sedan 1976. Utsikt från tomten mot Takkulla i väster.  

Karaktäristiska byggnadsdetaljer  

Byggnadens övergripande prägel, fönstersättning och fönsterutformning. Bygg-
naden präglas av en enkelhet i gestaltningen med prägel av tidigt funktionalistisk 
arkitektur,  

Kulturhistorisk bedömning  

Byggnaden har en tidstypisk enkel utformning med prägel av tidig funktionalism 
och bär en relativt bevarad karaktär sedan byggnadstiden. 

                  
Bostadshusets fasader åt söder och väster ligger högt. 
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Bostadshuset sett nerifrån Fjellstedsvägen. 

            
Bostadshuset står på en liten höjd i landskapet. 

Hindås 1:51 (1:82)                  
Fjellstedtsvägen 8                          
Högt kulturhistoriskt värde                  
k1, k3, k4 (1:82: k2) 

Beskrivning av fastigheten  

Den före detta sommarvillan ligger på en stor sjötomt. Nere vid sjökanten finns ett 
båthus. På fastigheten intill (1:76) ligger en u-formad faluröd uthusbyggnad och 
en stenkällare som delvis ligger inne i en kulle. Detta tillhör byggnadsmiljön.  

Historik  

Fastigheten Hindås 1:51 frånsåldes av Hindås Villastad år 1914 och benämns i 
köpehandlingarna såsom Furukulla. Köpare var Johannes E Bergqvist och dennes 
fru Anna L Bergqvist. Året därpå, 2015, köpte Bergqvist till ett ytterligare mindre 
markområde, Furukulla nr. 2. År 1915 och 1917 tillköptes sedan även Furukulla 
nr. 3 (Hindås 1:76) resp. nr.4 (Hindås 1:82). Sommarvillan är uppförd 1913-1914. 
Villan är ursprungligen nationalromantisk till sin karaktär men har genomgått en 
del förändringar sedan tillkomsttiden, i form av bland annat tillläggsisolering. 
Villan var i originalutförande faluröd med stående panel. Senare förändringar är 
en entré åt sydost samt en öppen veranda år nordväst vilka tillkom 2004. Villan 
går under namnet Bokelid.  
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Byggnadsbeskrivning  

Stor villa klädd med en närmast kvadratisk form i en och en halv våning, byggd i 
plank eller resvirke. Den är utvändigt klädd med locklistpanel samt målad i ljus 
grå kulör. Fasaden är klädd med gråmålad locklistpanel. Sockeln är av huggen 
granit. Fönstren är såväl treluftsfönster som tvåluftsfönster varav merparten har 
spröjsindelning i den övre delen av fönsterbågen. Fönsterbågarna är målade i 
engelskt röd kulör. Snickeridetaljer som hörnlister, fönsterfoder, vindskivor och 
vattbräda är målade i vitt. Taket är ett brutet tak med avvalmade gavelspetsar samt 
täckt med 2- kupigt lertegel. En frontespis finns på norrsidan och ett taklyft är till-
skapat på den motsatta långsidan. En utbyggd glasad veranda finns utmed gaveln 
åt sjösidan åt väster ovanför ett öppet entréparti och en till delar öppen och till 
delar glasad veranda finns utmed den södra långsidan av huset. En senare tillbygg-
nad av huset har uppförts i verandans förlängning. Övriga byggnader Norr om bo-
stadshuset finns en låg bodlänga i U- form som är uppförd i resvirke samt klädd 
med slätpanel och målad faluröd. Den har ett brant papptäckt sadeltak och i dess 
mitt finns en mindre frontespis med snickerier under taknocken. Några av fönstren 
är liggande småspröjsade. Fönster, foder samt hörnlister är vitmålade. Vid 
stranden nedanför bostadshuset finns ett mindre båthus uppfört 2004, en kvadrat-
isk mindre byggnad med plåttäckt tälttak och målat i bostadshusets nuvarande 
färgsättning. På fastigheten finns en äldre samt en nyuppförd garagebyggnad.  

Karaktäristiska byggnadsdetaljer  

Bostadshusets övergripande form och karaktär samt dess karaktäristiska takform 
med tydlig prägel av nationalromantik och jugendstil Byggnadens fönstersättning 
och fönsterutformning. Bodlängan med sin form och dess karaktäristiska detaljer 
och småspröjsade fönster.  

Kulturhistorisk bedömning 

Bostadshuset är en god representant för det tidiga 1900-talets mer exklusiva villa-
stilar med prägel av jugend och nationalromantik. Villan är relativt välbevarad 
från tillkomsttiden trots senare tids fasadändring och tillbyggnader. Villan har till-
sammans med uthusbyggnaden ett stort kulturhistoriskt värde. 

                                 
Villa Bokelid från norr.         
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Villa och båthus.

Uthus och stenkällare. 

Hindås 1:261                        
Fjellstedtsvägen 4                          
Visst kulturhistoriskt värde/miljöskapande värde               
k1, k2, k4 

Beskrivning av fastigheten  

Fastigheten är belägen utmed Fjellstedtsvägen på västra sidan av Bocköhalvön. 
Tomten vetter ut mot Västra Nedsjön i väster och bär i huvudsak prägel av skogs-
tomt. Den är bebyggd med ett större bostadshus belägen på en höjd samt med 
uthusbyggnader mot sjösidan och stort modernt garage uppfört vid infarten åt 
öster.  

 

Historik  

Fastigheten tillkom genom köp från Hindås Villastad år 1918. Köpare var N A 
Sjögren och fastigheten gick under namnet Sjökulla nr. 1 (Hindås 1:89). Senare 
tillköptes ett markområde söder därom, benämnt Sjökulla nr 2 (Hindås 1:98). 
Fastigheten försåldes under 1900-talets början till Wilhelm Fjällstedt. Bostads-
huset är sannolikt uppfört åren efter försäljningen 1918. Taket över altanen åt 
väster tillkom år1998-1999.  

Byggnadsbeskrivning  

Bostadshuset är uppfört som en vinkelformad byggnad i två fulla våningar. Bygg-
naden är uppförd i resvirke eller liggande plank. Byggnadens ursprungliga form är 
sannolikt densamma sedan tillkomsttiden. Byggnaden har i senare tid erhållit en 
ny fasad av stående vitmålad lockpanel i nedervåningen och en liggande panel, 
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panel på förvandring som är brunmålad i övervåningen. Taket är ett sadeltak be-
lagt med rött betongtegel. Ett mindre taklyft med sadeltak finns utmed långsidan 
åt norr och under denna en grund utbyggnad i övervåningen vilken möjligen ha 
haft sitt ursprung i en tidigare loggia. Utmed samma fasad mot norr samt fram-
byggd mot sjön åt väster finns en modern glasad veranda försedd med pulpettak 
och sadeltak i sin västra del täckt med korrugerad plåt. Denna är byggd på betong-
plintar och i likhet med nedervåningen i övrigt panelad med lockpanel samt vit-
målad. En förstukvist är utbyggd utmed gaveln åt öster. Fönstren är moderna var-
av nedervåningens är brunbetsade lackade träfönster medan övervåningens fönster 
är pivothängda med utanpåliggande spröjs. Kvar från tillkomsttiden är en loggia 
förlagd åt söder där ursprungliga snickerier i form av snidade bärande stolpar bär 
upp taket.  

Karaktäristiska byggnadsdetaljer  

Byggnadens övergripande nationalromantiskt präglade utformning. Sockeln av 
huggen sten. Loggian åt söder med dess snidade bärande element.  

Kulturhistorisk bedömning  

Byggnadens övergripande form som trots sentida ändring av utvändig klädsel 
vittnar om en nationalromantiskt präglad villabyggnad. 

Hindås 1:260                          
Västra Nedsjövägen 3                           
Högt kulturhistoriskt värde                  
k1, k3, k4 

Beskrivning av fastigheten  

Byggnaden är belägen på en höjd i landskapet i det inre av viken på Bocköhalvöns 
västsida. Närmast bostadshuset finns olika terrasseringar och stödmurar i fältsten 
samt bruten sten. En stentrappa på västsidan leder upp till en avsats åt väster.  

Historik  

Grunden till den nuvarande fastigheten avstyckades och frånsåldes från Hindås 
villastad år 1918 med namnet Sjökulla nr. 2. Köpare var densamma som för den 
angränsande och tidigare avstyckade fastigheten Sjökulla 1, N. A. Sjögren. Fastig-
heten utökades 1943 genom tillköp av mark från fastigheten Hindås 1:89. Bo-
stadshuset är uppfört 1959 efter ritningar signerade Nils Olsson, Göteborg.  

Byggnadsbeskrivning  

Bostadshuset är en låg byggnad och uppförd i en våning. Grunden är av huggen 
sten med merparten av stora hällar som är råhuggna på utsidan. Byggnaden är 
uppförd i regelstomme och är utvändigt klädd med panel på förvandring, taket är 
täckt med röda betongpannor. Byggnaden är försedd med en loggia åt såväl sjö-
sidan förlagd utmed hushörnet längst åt söder och invid denna ett frambyggt mitt-
parti i en våning. Fönstren utmed gavlarna är kvadratiska med enkel spröjs i var-
dera fönsterlufterna samt försedda med fönsterluckor. Fönstren utmed långsidorna 
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är ospröjsade fönster, tvåluftsfönster samt perspektivfönster vilka sannolikt till-
kommit under perioden 1950-1960. Gavelröstena är försedda med lunettefönster 
utmed båda sidorna. Byggnaden är målad i ljusblå kulör med mörkare blå kulör i 
fönsterfoder samt en ljusare kulör på fönsterluckorna. Fönsterbågarna är vit-
målade. Loggian var vid investeringstillfället försedd med väderskydd i form av 
träluckor. På tomten finns en garagebyggnad som kan vara samtida med bostads-
huset. Byggnaden är uppförd i resvirke samt klädd med panel på förändring samt 
avfärgad i brunt. Dörr samt fönsterbågar är målade i grönt. Taket är belagt med 
tvåkupigt tegel.  

Karaktäristiska byggnadsdetaljer  

Byggnadens övergripande utformning, dess grund i tuktad sten samt dess panel-
klädsel, de äldre spröjsade fönstren med fönsterluckor, lunettfönstren utmed gav-
larna. Byggnaden är försedd med en mindre tillbyggnad i form av en lägre och 
smalare förlängning av huskroppen mot sjösidan i väster.  

Kulturhistorisk bedömning  

Bostadshuset bär prägel av såväl en sen nationalromantik som funktionalism. 
Huset har ett kulturhistoriskt värde som exempel på en nationalromantiskt präglad 
byggnad från 1900-talets mitt. Hindås karaktär med nationalromantiskt byggande 
för friluftslivet har fortsatt att prägla platsen även vad gäller de mer sentida sport-
stugorna i området Av störst kulturhistoriskt intresse är dock tomten med dess 
olika terrasseringar. 

                      
Fasaden från nordost.                            
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Fasaden åt sjösidan (nordväst)

     
Stenterraseringar och en mindre garagebyggnad.  

Hindås 1:338                 
Västra Nedsjövägen 1               
Högt kulturhistoriskt värde                    
k1, k3, k4 

Beskrivning av fastigheten  

Fastigheten är belägen som den sydligaste bebyggda fastigheten utmed Västra 
Nedsjövägen. Tomten är bebyggd med ett bostadshus samt ett garage. Stenterra-
seringar och en mindre garagebyggnad.  

Historik  

Fastigheten tillkom 1947 och utökades genom tillköp av mark 1962. Bostadshuset 
tillkom sannolikt under perioden 1947-1955 och dess ursprungliga del är belägen i 
nord-sydlig riktning. En större tillbyggnad åt väster har därefter gjorts.  

Byggnadsbeskrivning  

Bostadshuset är uppfört i en våning och byggd i souterräng med inredd 
källarvåning med entré. Byggnaden är uppförd i tegel och är utvändigt putsad med 
spritputs. Taket är ett flackt sadeltak täckt med betongpannor.  

Karaktäristiska byggnadsdetaljer  

Byggnadens flacka sadeltak med smala vindskivor, den slätputsade fasaden, 
fönstersättningen.  
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Kulturhistorisk bedömning  

Bostadshuset kan ses som en god exponent för det mer exklusiva villabyggandet 
under efterkrigstiden. 

                                 
Bostadshuset med dess äldre byggnadsdel i mitten och en utbyggnad till väster i bild. I förgrunden 
en garagebyggnad.  

Hindås 1:146                      
Ringvägen 2                                 
Högt kulturhistoriskt värde                  
k1, k3, k4 

Beskrivning av fastigheten  

Fastigheten är belägen vid infarten till Bocköhalvön strax norr om Hindås järn-
vägsstation. Bostadshuset är belägen på en mindre höjd i landskapet. Tomten är 
relativt öppen och med enstaka höga träd, däribland en hög blodbok samt några 
björkar.  

Historik  

Fastigheten avstyckades och frånsåldes av Hindås villastad år 1924. Som ny ägare 
till fastigheten stod fröken Elida Karlsson Bostadshuset samt en tvättstuga upp-
fördes samma år som avstyckningen genomfördes. 1974-1975 byggdes de båda 
byggnaderna samman med ytterligare en huskropp och samma år uppfördes en 
carport.  

Byggnadsbeskrivning  

Bostadshuset är uppfört i en och en halv våning. Grunden är en stengrund med 
murad fältsten. Byggnaden är uppförd med resvirkesstomme och är utvändigt 
klädd med stockpanel. Fasaden är målad i en faluröd färgnyans men med en täck-
ande oljefärg medan fönstren, såväl bågar som foder, är målade i svart. Taket är 
ett sadeltak täckt med svarta betongpannor. Utmed båda takfallen finns taklyft 
vilka båda är placerade i den södra halvan av byggnaden. Mitt på långsidan åt 
väster finns en stor öppen veranda/förstukvist. Utmed gaveln åt söder finns en 
mindre utbyggnad med balkong över och som avslutas i bakkant med en loggia. 
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Utmed långsidan i öster finns ett tillbyggt garage samt en mindre komplement-
byggnad.  

Karaktäristiska detaljer  

Karaktäristiska detaljer är fasadpanelen med stockpanel samt även huset över-
gripande karaktär som ansluter till nationalromantik. Det sexkantiga samt runda 
fönstren utmed södergaveln samt förstukvisten är karaktäristiska byggnads-
detaljer.  

Kulturhistorisk bedömning  

Byggnaden är sannolikt till stor del välbevarad från sin tillkomsttid. Senare för-
ändringar är sannolikt de båda taklyften på var sida och husets tak med svarta 
betongpannor. Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde. Tomten med dess 
trädvegetation har stora kvaliteter för området. 

                                  
Bostadshuset från sydväst.                                                               

                                                         
Tomt och bostadshus från väster.  
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Byggnaden till höger, en f d tvättstuga har sammanbyggts med bostadshuset. 

Hindås 1:277                       
Graneliden 8                                  
Visst kulturhistoriskt värde/miljöskapande värde               
k1, k3, k4 

Beskrivning av fastigheten 

Bostadshusen på fastigheten utgörs idag av ett större komplex av byggnader samt 
tillbyggnader beläget på en stor tomt i sluttning ner mot Bockövägen. Tomten är 
relativt stor med en flack markyta närmast Bockövägen och med en terrassering 
närmast bostadshuset.  

Historik  

Fastigheten är avstyckad år 1936 och som köpare till den nybildade fastigheten 
står Clas Carling. Sannolikt uppfördes kring samma tid ett mindre bostadshus som 
troligen motsvarar den sydligast belägna byggnadsdelen. Övriga delar av huset har 
byggts till i flera etapper därefter.  

Beskrivning  

Byggnaderna är uppförda i trä samt klädda med modern locklistpanel samt av-
färgade i mörkbrun kulör med vita hörnlister, foder, fönsterbågar och vindskivor. 
Byggnaden längst åt söder är en traditionellt formad mindre stuga. I vinkel med 
denna står en större T-formad byggnad med flackt sadeltak flera olika tillbygg-
nader, däribland ett större glasad uterum med gaveln åt väster.  

Kulturhistorisk bedömning  

En mindre stuga som i senare tid byggts till i flera skeden. Stugan i sig är en tradi-
tionell mindre sportstuga som besitter ett miljöskapande värde. Kulören är väl an-
passad till miljön. 
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Fastighetens byggnader från norr. Det äldsta huset är längst till vänster. 

Hindås 1:231                    
Bockövägen 8                                  
Högt kulturhistoriskt värde                     
k1, k2, k4 

Beskrivning av fastigheten  

Fastigheten ligger på en relativt flack tomt öster om Bockövägen invid korsningen 
Bockövägen och Vinkelvägen.  

Historik  

Tomten avstyckades år 1937. Bostadshuset uppfördes sannolikt ungefär vid 
samma tid.  

Byggnadsbeskrivning  

Bostadshuset är ett hus med en närmast kvadratisk form, uppfört i två fulla vån-
ingar. Byggnaden är belägen i souterrängläge åt öster och har en våningshög 
källarvåning åt samma sida byggd i betongsten. Takformen är ett s k tälttak, d v s 
ett tak valmat åt alla fyra sidor med skorstenen i husets mitt. Byggnaden är upp-
förd i regelstomme samt klädd med en enkel locklistpanel med oprofilerad lock-
list. Fasaden är målad i ockragul kulör med vita foder och hörnlister. Fönstren är 
tvåluftsfönster. Ett burspråk är utbyggt åt öster vars tak utgör golv för en balkong 
på övervåningen. En senare tillbyggnad har gjorts i en våning utmed söderfasaden 
Takets form, husets planlösning och dess fasad bär en omisskännlig karaktär av 
funktionalismens egnahemsbyggande. Byggnaden har bevarat mycket av sin till-
komsttids karaktärsdrag och kan anses som en välbevarad exponent för villabygg-
andet under perioden 1935-1945.  

Karaktäristiska byggnadsdetaljer  

Takets form och dess fasadklädsel och fönstersättning bär en omisskännlig karak-
tär av funktionalismens egnahemsbyggande. 
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Kulturhistorisk bedömning  

Byggnaden har, trots senare tillbyggnad, bevarat mycket av sina karaktärsdrag 
från tillkomsttiden och kan ses som en välbevarad exponent för villabyggandet 
under perioden 1935-1945. 

                          
Högresta björkar på gräsmattan framför det funktionalistiska bostadshuset. 

 

 

STÖRNINGAR OCH RISKER  

Buller  

Riktvärden för nya bostäder 
Riktvärden avseende trafikbuller utomhus för bostäder i detaljplaner startade den 
2 januari 2015 eller senare ges i Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Den 11 maj 2017 beslutade regeringen om en höjning av rikt-
värdena för buller från väg- och spårtrafik vid bostäder (SFS 2017:359). Det be-
fintliga riktvärdet på 55 dBA höjdes till 60 dBA och riktvärdet för små bostäder 
(upp till 35 m²) höjdes från 60 dBA till 65 dBA. Ändringarna trädde ikraft den 1 
juli 2017 men avser även planer startade den 2 januari 2015 eller senare.  
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Förordning SFS 2015:216 tillämpas i aktuell detaljplan och handling då detalj-
planen fick ett förnyat uppdrag med utgångspunkt i de politiska inriktningsmålen 
2017. Vid samråd (2015) och granskning (2016) av detaljplanen utgick bullerbe-
räkningarna från Infrastrukturpropositionen 1996/97:53. 

I förordningen anges följande om riktvärden och beräkning av bullervärden: 

 3§ buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostads-
byggnadens fasad.  

I 4§ anges: Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör  

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en 
sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, 
och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 
dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 
vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- 
och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 
minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden.  

5 § Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 
2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal 
ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.  

[…]  

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till 
framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 

Riktvärden för befintliga bostäder  
För att en god miljökvalitet ska uppnås utanför befintliga bostäder bör enligt 
infrastrukturpropositionen 1996/97:53 och anknytande dokument från centrala 
myndigheter följande nivåer underskridas:  

 Bostads fasad 
(Leq24h) dBA 

Bostads uteplats 
(Leq24h) dBA 

Bostads uteplats 
(Lmax) dBA 

Buller från väg 55 dBA ~55dBAII 70 dBAI 
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Buller från spår 60 dBA 55 dBA 70 dBAI 

Riktvärden för buller vid befintliga bostäder, frifältsvärden.                                  
I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06-22)                 
II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats.) 

Grundregeln enligt Naturvårdsverkets vägledning ”Riktvärden för buller från väg- 
och spårtrafik vid befintliga bostäder” är att åtgärder eller andra försiktighetsmått 
ska övervägas om man kan befara att skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön föreligger eller kan uppstå. 

”Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder” redovisar 
även när åtgärder behöver övervägas. Även om nivåerna för god miljö inte klaras 
har det enligt praxis inte bedömts att åtgärder rutinmässigt ska övervägas i äldre 
befintlig miljö. Istället har de så kallade ”åtgärdsnivåerna” använts för att avgöra 
om åtgärder i normalfallet behöver övervägas i äldre befintlig miljö.  

”Äldre befintlig miljö” avser bostäder byggda före våren år 1997 samt att den 
störande vägen eller spåret inte byggts eller väsentligt byggts om efter nämnda 
tidpunkt. 

Buller från väg 
utomhus, 

fasad (Leq24h)  

Buller rån spår 
inomhus, natt 

(Lmax)1 

65 55 

Åtgärdsnivåer enligt infrastrukturpropositionen 1996:53 och efterföljande praxis för ”äldre befintlig 
miljö”.                                                      
I Tidsvägning Fast. Angiven nivå inomhus motsvarar en utomhusnivå vid fasad på ca 85 dBA (Lmax), be-
roende på fasadens isolering. Värdet inomhus får överskridas maximalt 1-5 ggr/årsmedelnatt i rum för 
sömn och vila (sovrum), kl. 22-06 3. 

Bullerutredning 

Norconsult AB har på uppdrag av kommunen utfört en trafikbullerutredning för 
planområdet med anledning av att trafiken på Boråsvägen/Göteborgsvägen och 
järnvägen kan komma att ge upphov till höga ljudnivåer vid planerade bostäder. 
Resultatet av beräkningarna redovisas i DP4360 Bostäder på Bocköhalvön i 
Hindås Trafikutredning, Version utkast 4 daterad 2021-06-22. Kompletterande be-
räkningar har utförs i december 2021 för ekvivalent ljudnivå för väg- och järnväg 
år 2040.  Resultatet av dessa redovisas i bilaga 1 och 2 daterade 2021-12-14. 

Beräkningarna i utredningen utgår från trafikförutsättningar för Boråsvägen som 
är hämtade från Trafikverkets trafikflödeskarta. Trafikmängden på sträckan var    
2 647 fordon/dygn varav 10 % tung trafik vid den senaste trafikmätningen (2016). 
Generell uppräkning har gjorts enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal för EVA 
till år 2040. Planområdets tillkommande bostäder beräknas komma att alstra ca 
540 fordon/dygn (90 bostäder x 6 trafikrörelser/ bostad och dygn). Skyltad hastig-
het på Boråsvägen mitt för planområdet är 50 km/h.  
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Beräkningarna i utredningen utgår även från trafikförutsättningar för järnvägs-
sträckan förbi planområdet, sträckan Mölnlycke – Bollebygd, som är hämtade från 
Trafikverkets bullerprognos för år 2040. 

Såvida inte Götalandsbanan är byggd och klar 2040 kommer sannolikt tågen på 
befintlig bana genom Hindås vara fler än vad som redovisas i tabell 2A men 
sannolikt inte lika många som i tabell 2A+2B.  

 Tabell 2A. 

Sammanställning av trafikförutsättningar för järnvägstrafik, befintlig bana med prognosår 2040. 

 Tabell 2B                
Sammanställning av trafikförutsättningar för järnvägstrafik, Götalandsbanan med prognosår 2040. 
 

Översiktliga beräkningar visar att skillnaden i ekvivalent ljudnivå mellan att bara 
ta med trafiken redovisade i tabell 2A jämfört med att ta med trafiken redovisade 
både i tabell 2A och 2B är endast 1 dBA (detta då godstågen är helt dominerande). 
För att vara på ”säkra sidan” har beräkningarna därför förutsatt trafikering baserat 
på både tabell 2A och 2B.  

Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad för bostäder är 60 dBA enligt Förord-
ning (2015: 216). Om detta värde klaras finns inga riktvärden för den maximala 
ljudnivån att förhålla sig till.  

Beräkningar visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad 60 dBA klaras 
för samtliga illustrerade bostäder, se bilaga 1. Föreslagna flerbostadshus närmast 
Boråsvägen som är mest utsatt för buller beräknas få en ekvivalent ljudnivå om 57 
dBA vid mest utsatta fasader.  
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 Bilaga 1 daterad 2021-03-24.

 Bilaga 1 daterad 2021-12-09. 
Bilagorna redovisar ekvivalent ljudnivå för väg och järnväg år 2040 baserade på olika planför-
slag inom del av Hindås 1:3 väster om Bockövägen. Bostäder som ligger inom områden som redo-
visas med olika gröna nyanser, gult och orange klarar riktvärde ekvivalent ljudnivå 60 dBA. 

Riktvärdet för ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad är ekvivalent ljudnivå 
50 dBA och maximal ljudnivå 70 dBA. Varje bostad bör ha en uteplats, gemen-
sam eller privat, där riktvärdena klaras. Om en uteplats uppfyller riktvärdena kan 
ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement. Områden marker-
ade med grön färg har ekvivalent ljudnivå om 50 dBA eller lägre i bilaga 1 
(daterad 2021-12-09) se ovan.  

Beräkningar visar att riktvärdena för uteplats klaras för flertalet uteplatser i södra delen 
av planområdet. Undantag är lägenheten längst i sydväst som har en väldigt liten del av 
uteplatsen som klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå samt den södra villan öster om 
Bockövägen. Beräkningarna utgår från redovisade trafikuppgifter, marknivåer och i be-
räkningarna för bilaga 1 (daterad 2021-12-09) även utifrån antagandet att föreslaget     
garage är 3 m högt och centrerat med en portik mellan husen med en öppning. Områden 
markerade med grön färg i bilaga 2, 4 och 5 (daterade 2021-03-24) nedan har maximal 
ljudnivå om 70 dBA eller lägre i.  
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Bilaga 2 (daterad 2021-03-24) redovisar maximal ljudnivå för väg år 2040. Bostäder som ligger 
inom områden som redovisas med olika gröna nyanser klarar riktvärde maximal ljudnivå 70 dBA. 

 
Bilaga 4 (daterad 2021-03-24) redovisar maximal ljudnivå för väg och järnväg (X60) år 2040. 
Bostäder som ligger inom områden som redovisas med olika gröna nyanser klarar riktvärde 
maximal ljudnivå 70 dBA. 
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Bilaga 5 (daterad 2021-03-24) redovisar maximal ljudnivå för väg och järnväg (X60-X64) år 
2040. Bostäder som ligger inom områden som redovisas med olika gröna nyanser klarar riktvärde 
maximal ljudnivå 70 dBA. 

 
Bilaga 3 (daterad 2021-03-24) redovisar maximal ljudnivå järnväg beräknat på godståg år 2040. 
Riktvärdet för maximal ljudnivå 70 dBA får överskridas fem gånger per timme, dock får inte 80 
dBA överskridas. Bostäder som ligger inom områden som redovisas med olika gröna nyanser har 
maximal ljudnivå 80 dBA.  som är den ljudnivå som får överskridas fem gånger per timme.  

Bilaga 3 (daterad 2021-03-24) redovisar maximal ljudnivå från godståg. Enligt 
Boverket accepteras att Riktvärdet för maximal ljudnivå 70 dBA får överskridas 
fem gånger per timme, dock får inte 80 dBA överskridas. Enligt Trafikverkets 
bullerprognos kommer banan trafikeras av ca 12 godståg per dygn år 2040. 

Med största sannolikhet blir därför antal tåg per timme färre än fem. Områden 
markerade med grönt har därför maximal ljudnivå om 80 dBA eller lägre i bilaga 
3 (daterad 2021-03-24) ovan. Riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats kan 
klaras för samtliga illustrerade hus, se bilaga 2-5 (daterade 2021-03-24).  
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Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på uteplats kan klaras för de flesta illustrerade 
hus, se två versioner av bilaga 1 ovan. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå för ute-
plats i anslutning till bostad kan dock inte utan klaras utan krav på särskilda 
bullerskyddsåtgärder, för flerbostadshuset närmast Boråsvägen i sydväst och 
villan i sydost, se bilaga 2. Med nedan exempel på åtgärder klaras riktvärdet för 
uteplats för samtliga bostäder. 

   
Utsnitt ur bilaga 2 daterad 2021-03-24 respektive 2021-12-09 vilka baseras på olika planförslag 
inom del av Hindås 1:3 väster om Bockövägen redovisar föreslagna bostadshus där riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå vid uteplats 50 dBA inte klaras.  

Exempel på åtgärder att förbättra ljudmiljön på uteplats för flerbostadshuset 
närmast Boråsvägen i sydväst är: 

• Lokal skärm, 3 m hög, vid uteplats 

             
utsnitt ur bilaga 2 (daterad 2021-12-09) redovisar ekvivalent ljudnivå för väg och järnväg år 2040 
med skärm på byggnad i sydväst. Riktvärden för samtliga uteplatser uppfylls med lokal skärm.  

Exempel på åtgärd att förbättra ljudmiljön på uteplats för villan i sydöst är: 

• Vrid huset så att långsidan ligger parallellt med Boråsvägen/järn-
vägen, figur D 
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Figur D. Roterat hus.    

En ny detaljplan innebär inga krav på åtgärder för befintliga hus så länge som inga 
förändringar av husen önskas vidtas. Om fastighetsägaren exempelvis vill bygga 
till, göra ändringar, bygga nytt e t c gäller dock detaljplanens bestämmelser vad 
gäller buller. 

För aktuellt planområde är samtliga befintliga bostäder att betrakta som äldre bef-
intlig miljö där åtgärdsnivån för att överväga åtgärd är 65 dBA. Mest utsatt be-
fintligt hus beräknas få en ekvivalent ljudnivå på 61 dBA d v s åtgärder behöver ej 
övervägas. 

Slutsats samt planbestämmelser 

Bullerberäkningarna visar att samtliga bostäder klarar rekommenderade riktlinjer 
för ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå, men att det krävs åtgärder för att 
klara riktvärdet för uteplats för samtliga bostäder. Ingen planbestämmelse införs 
utan olika lösningar för uppfyllelse av rekommenderade riktvärden förutsätts lösas 
i samband med bygglov inom området.  

Vibrationer och stomljud  

Riktvärden för nya bostäder 
Vägtrafik kan ge upphov till vibrationer i byggnader. Detta gäller särskilt för ler-
jordar, korta avstånd, vägar med tungtrafik och där det finns ojämnheter i väg. För 
att minska risken med vibrationer bör eventuella vägbulor inom och i närheten av 
planområdet undvikas.  

Tågalstrat stomljud uppstår vid tågpassage i bostäder nära järnväg eller spårväg. 
Ljuden orsakas av vibrationer som alstras vid järnvägen, fortplantar sig i marken 
och sprids in i en byggnadskonstruktion. I byggnaden får vibrationerna byggnads-
element att utstråla ljud som upplevs som ett lågfrekvent (dovt) muller. Stom-
ljudets storlek beror på ett flertal faktorer såsom tågets hastighet, massa och 
spårets konstruktion. Dessa faktor rör alstringen av vibrationer vid källan.  

I marken dämpas stomljudet med avståndet till spåret. Ljudet och dämpningen är 
även beroende på typ av mark. Ljudet dämpas generellt mer i mjukare jordarter     
t ex mer i lera än i berg. Stomljudet är även beroende av byggnadens konstruktion 
och grundläggning. För att klara riktvärdet för stomljud kan det i stomljudsutsatta 
områden finns möjlighet att grundlägga byggnader med stomljudisolerande mater-
ial. 

Storleken på alstrad vibration är sammanfattningsvis beroende av faktorer såsom 
källan, geologi och avstånd samt grundläggning och konstruktion av hus. 
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Storleken på alstrad vibration är också beroende av hastigheten och vikten på 
passerande tåg eller fordon. Spårets standard och grundläggning är också av 
betydelse.  

Beräknad vibrationsnivå för byggnad för bostadsändamål får inte överskrida 0.4 
mm/s vägt RMS-värde. En generell planbestämmelse reglerar detta. 

I Sverige finns inga nationella riktvärden eller beräkningsmetoder för stomljud. 
Vid behov måste dock hänsyn tas till buller även från stomljud. Med anledning av 
att det inte finns några nationella riktvärden har projektspecifika riktvärden och 
riktvärden framtagna av kommuner brukar tillämpats vid beräkningar.  

Den Nationella bullersamordningen har tagit fram en rapport som beskriver rikt-
värden för stomljud vid spår- och vägburen trafik. I rapporten anges lämpligt rikt-
värde 35 dBA LMax, uttryckt med tidsvägning FAST. 

LpAS,max = 30 dB är ett riktvärde för stomljud i bl a bostäder som förekommit i t ex 
Västlänken. Värdet avser maximal A-vägd ljudnivå vid tågpassage med tidsväg-
ning 1 sekund (S = SLOW).  Naturvårdsverket har även tagit fram ett förslag på 
riktvärde LpAF, max = 35 dBA (WSP (Tomas Jerson), 2015-11-17), vilket motsvarar 
ca LpAS, max = 33 dBA.  

Vibrationsutredning 

Konsulterna Ramboll Sverige AB har på uppdrag av Härryda kommun tagit fram 
en vibrationsutredning för aktuellt planområde daterad 2014-04-23. Utredningen 
avser endast vibrationer som ger upphov till störningar.  

Möjliga källor till vibrationer för aktuellt planområde utgörs framförallt av järn-
vägstrafiken. Vibrationer från Väg 554, Göteborgsvägen/Boråsvägen, bör dock 
beaktas eftersom vägen ligger närmare planerade hus än järnvägen. 

Erfarenhetsmässigt råder stor risk för att störande vibrationer uppstår oavsett geo-
logisk beskaffenhet från spårbunden trafik vid avstånd närmre än 30 m från spår 
medan risken är liten vid avstånd över 50 m såvida inte känsliga geologiska för-
hållanden finns. I de fall känsliga geologiska förhållanden förekommer kan stör-
ningar förekomma flera hundra meter från spår. Föreslagen bebyggelse är plac-
erad minst 80 m från järnvägsspår. 

En byggnads känslighet för vibrationer är beroende av dess grundläggning och 
konstruktion. Med hänsyn till ett 80 m avstånd mellan planerad bebyggelse och 
järnvägsspår föreslås samt platsens gynnsamma geologi med avseende på vibra-
tionsutbredning bedöms risken för störande vibrationer vara relativt liten. Av-
ståndet mellan Göteborgsvägen/Boråsvägen bedöms vara ca 50 m till planerad 
bebyggelse. De geologiska förutsättningarna bedöms vara gynnsamma även vad 
gäller vibrationer från vägtrafik.  

Överslagsberäkningar utifrån antaget avstånd och med tyngsta tillåtna fordon och 
hastighet och med en vägkvalitet av ordinär standard visar att vibrationerna från 
väg ligger med god marginal under riktvärdet för måttlig störning enligt gällande 
riktvärden. Riktvärdena bedöms även kunna innehållas med god marginal vid en 
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hastighetshöjning på vägen från 50 km/h till 60 km/h enligt trafikprognosen för 
2025, vilket teoretiskt ökar vibrationerna något. 

Farligt gods och riskhantering 

Riskutredning 
Cowi AB har på uppdrag av Härryda kommun tagit fram en kvantitativ riskut-
redning för detaljplaneläggningen av Bocköhalvön daterad 2014-05-12. 

Riskanalysen omfattar identifiering av skadehändelser samt beskrivning av 
mängder och typer av farligt gods som bedöms transporteras på farligt godsleder 
förbi området.  

Enligt nedan tabell förekommer det transporter av farligt gods på Väg 554, Göte-
borgsvägen/Boråsvägen, som passerar planområdet i öst-västlig riktning i södra 
delen av området. Aktuell vägsträcka utgörs av en tvåfilig väg med hastighetsbe-
gränsningen 50 km/h. 

Det totala antalet transporter av farligt gods på väg 554 förbi området beräknas 
utifrån ÅDT för det aktuella vägavsnittet och den procentuella fördelningen av 
farligt godsklasser på nationell nivå enligt SRV:s kartläggning av farligt gods-
transporter (2006). 

      
Uppskattat antal transporter av farligt gods per ADR-klass på väg 554 (fordon/år) uppräknat till 
år 2025.  

Kust-till-kustbanan som också passerar genom planområdet i öst-västlig riktning i 
södra delen av planområdet är enkelspårig och trafikeras av både person och gods-
trafik. 

I nedan tabell redovisas uppskattat antal vagnar per år på Kust-till-kustbanan. 
Värdena baseras på uppgifter om mängd transporterad farligt gods på Kust-till-
kustbanan som erhållits från Trafikverket (COWI, 2012), Green Cargo (COWI, 
2008) samt SRV:s kartläggning (SRV, 2006). 

Enligt MSB finns det ingen enskild prognos för ökningar i antalet transporter för 
farligt gods. För att representera ett framtidsscenario för år 2025 utgår beräkningar 
i denna rapport utgår från 20 % högre transportvärden jämfört mot de värden som 
hämtats från de olika källorna. 
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Värden för transport av farligt gods på Kust-till-kustbanan uppräknade för att gälla år 2025. 

Antalet transporter varierar kraftigt mellan de olika källorna. Uppgifterna från 
Trafikverket och Green Cargo bedöms dock som mer trovärdiga med anledning av 
att dessa är baserade på faktiska transporter och inte ett maxvärde av ett intervall 
vilket SRV:s kartläggning är.  

Beräkningen av risknivån på antalet transporter av farligt gods i denna riskut-
redning baseras dock från SRV:s kartläggning (2006). För att ta höjd för event-
uella framtida trafikökningar på Kust-till-kustbanan som en effekt av den 
planerade Götalandsbanan baseras dock beräkningen av risknivån på antalet tran-
sporter av farligt gods i denna riskutredning från SRV:s kartläggning (2006). 
Tillämpning av dessa värden innebär att den beräknade risken för planområdet 
med avseende på farligt godstransporter på Kust-till-kustbanan är mycket kon-
servativ. 

Cirka 700 m väster om planområdet ligger Lantmännen Aspen, vilka hanterar 
drivmedel och oljor till trädgårdsredskap, skogsredskap och dylikt. Verksamheten 
hanterar bl a akrylatbensin och olika oljor. Samtliga transporter till Lantmännen 
Aspen kommer från Göteborgshållet och passerar därför inte planområdet (Lant-
männen Aspen, 2014). Även majoriteten av utgående transporter från Lantmännen 
Aspen går västerut. Ungefär två transporter i veckan, bedöms dock åka österut och 
passerar därmed planområdet. Utöver Lantmännen bedöms ingen ytterligare verk-
samhet i närområdet påverka riskbilden för planområdet. 

Risk och olycka 

Riskanalysen behandlar sannolikheter som är så låga att de allra flesta människor 
inte förmår ta dem till sig, men vars konsekvenser emellertid är synnerligen på-
tagliga. 

Risknivåer beskrivs som individrisk och/eller samhällsrisk. Individrisken är 
oberoende av antalet personer som befinner sig på ett område medan samhälls-
risken påverkas av mängden personer som befinner sig på ett utsatt område. 
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För att en s k farligt godsolycka ska ske krävs att ett fordon lastat med farligt gods 
är inblandat i en olycka t ex en kollision eller urspårning samt att en behållare på 
fordonet skadas så att läckage av ett farligt ämne sker. Halten av det farliga ämnet 
avtar med avståndet till ämnet. För att en människa ska komma till skada måste 
dessa befinna sig inom det område där ämnet uppvisar en skadlig halt. För brand- 
och explosionsfarliga ämnen måste dessutom en antändningskälla finnas som kan 
starta en brand eller ett explosionsförlopp. Riskområdets storlek beror på typ av 
ämnen och händelse som är dimensionerande. 

Slutsats och planbestämmelser 

Individrisken inomhus och utomhus för aktuellt planområde med ett avstånd av  
0-50 m från Väg 554 och bostadsbebyggelse ligger på en risknivå där skyddsåt-
gärder ska vidtagas ifall det är kostnadsmässigt rimligt. Individrisken inomhus 
och utomhus på större avstånd än 50 m ligger på en risknivå som anses som låg 
och där skyddsåtgärder ej anses nödvändiga. Inga byggnader bör planeras inom 30 
m från Väg 554. 

Den samlade samhällsrisken med avseende på både Väg 554 och Kust-till-kust-
banan hamnar inom den zon där skyddsåtgärder ska vidtagas ifall det är kostnads-
mässigt rimligt vid jämförelse med DNV:s kriterier. 

Redovisade resultat avseende samhälls- och individrisk i analysen är konservativa 
då mycket höga värden avseende antalet farligt godstransporter har använts för 
både väg och järnväg. I riskanalysen har syftet varit att undersöka om olycksrisk-
erna avseende farligt gods är acceptabla för studerat planområde. I en riskanalys 
kan möjliga olyckor identifieras och bedömas och eventuella skyddsåtgärder 
rekommenderas. 

För aktuellt område föreslås följande skyddsåtgärder, vilka också införs som plan-
bestämmelser, se nedan: 

• Ett bebyggelsefritt område motsvarande minst 30 m mellan ny be-
byggelse och studerade farligt godsleder ska bibehållas. 

• Området mellan närmsta byggnader och studerade farligt godsleder 
ska ej utformas på ett sätt som uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 
Området kan dock användas för parkeringsplatser. 

• Entréer till första radens hus mot farligt godsled bör om möjligt vetta 
bort från de studerade farligt godslederna (gäller ny bebyggelse). 

• Luftintag till första radens hus mot farligt godsled ska placeras högt 
och på motsatt sida av leden för att undvika konsekvenser från ett 
möjligt utsläpp av kondenserad giftig gas (gäller ny bebyggelse). 

Inga ytterligare skyddsåtgärder anses nödvändiga att lyfta in i detaljplanen med 
avseende på farligt godstransporter på studerade transportleder. Denna bedömning 
gäller dock enbart vid den markanvändning och det minsta avstånd som anges 
under avsnittet förutsättningar i analysen.  
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Planbestämmelse b1 inom del av Hindås 1:3 i södra delen av planområdet reglerar 
att området inte får utformas på ett sätt som uppmuntrar till stadigvarande vistelse. 
Området får användas för parkering samt uppförande av tekniska anläggningar, 
uthus, förråd samt garage med ett minsta avstånd av 30 m respektive 50 m från 
närmsta vägkant på Väg 554 och järnvägsspår. 

Planbestämmelse b2 och b3 i södra delen av planområdet reglerar att entréer till 
nya byggnader inte får vara riktade mot söder respektive att luftintag till ny be-
byggelse ska placeras högst 1,5 m under takfot och vara riktad från Väg 554 och 
järnväg. 

Planbestämmelse b6 i södra delen av planområdet reglerar att ny bebyggelse mot 
angränsande farligt godsleder, Väg 554 och järnväg, ska placeras minst 30 m från 
närmsta vägkant respektive 50 m från närmsta spår.  

Risk för höga vattenstånd  
Norconsult AB har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) uppdaterat översvämningskarteringen längs Mölndalsån sträckan Östra 
Nedsjön till mynningen i Göta älv i syfte att kunna använda underlaget för plan-
ering av Räddningstjänstens insatsarbete samt som underlag vid kommunens risk-
hantering och samhällsplanering. Översvämningskarteringen är sammanställd i en 
rapport; Översvämningskartering utmed Mölndalsån Med detaljerad översväm-
ningskartering för det identifierade området med betydande översvämningsrisk, 
Göteborgsområdet Sträckan från Östra Nedsjön till mynningen i Göta älv, 
Rapport nr: 9, 2013-11-25, Norconsult AB. 

Den sammanlagda sannolikheten för att ett flöde med återkomsttiden 100 år ska 
överskridas under en längre tidsperiod är 40 % under en 50-årsperiod och ett flöde 
med återkomsttiden1 10 000 år har 1 % sannolikhet att inträffa under en 100-års-
period. 

Ett antal tvärsektioner redovisar nivåer (RH2000) vid 100-årsflöde, 200-årsflöde 
och beräknat högsta flöde utmed sträckan Östra Nedsjön till mynningen i Göta 
älv. Tvärsektionerna vid udden samt tvärsektionen precis norr om bron över 
mellan Bocköhalvön och Limmerhult anger att 100-årsflödet är 121,99, 200-års-
flödet 122,08 och ett beräknat högsta flöde 122,74. Vid 100-årsflödet riskerar ett 
begränsat strandområde att översvämmas utmed Bocköhalvön. Ett något större 
område riskerar att översvämmas i nordväst. Vid ett 200-årsflöde är det i stort 
samma fastigheter som berörs som vid 100-årsflödet, men utbredningen inom dem 
blir något större. Inga huvudbyggnader ligger inom översvämningsområdet vid 
100- och 200-årsflödet, men vid beräknat högsta värde. Nivån vid beräknat högsta 
värde kommer inte att uppstå då högsta nivå enligt gällande vattendom ligger 
under detta värde. Beräknat högsta värde är ett teoretiskt flöde. Se även översväm-
ning under rubriken Geoteknik ovan. 

                                                 

1 Begreppet återkomsttid betecknar den genomsnittliga tiden mellan två översvämningar av samma om-
fattning.  
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100-årsflöde

200-årsflöde

Beräknat högsta värde              

Planbestämmelse m2 reglerar att ett 20 m brett område mot Västra Nedsjön endast 
får bebyggas med komplementbyggnad med hänsyn till risk för höga vattenstånd.  

Skyfall  
Ramboll Sweden AB har på uppdrag av Härryda kommun upprättat en skyfalls-
kartering för hela kommunen med hjälp av en hydraulisk modell.   

Bebyggelse bör i första hand undvikas i områden som riskerar att översvämmas, 
eller där viktiga flödesvägar riskerar att blockeras. Det kan fortfarande vara möj-
ligt att bebygga dessa områden, men stora och dyra kompensationsåtgärder kan 
komma att krävas.                                           
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Skyfallskartering visar maximala översvämningsdjup som uppstår i samband med ett 100-årsregn 
med klimatfaktor 1,25. 

I samband med att Norconsult tog fram VA- och dagvattenutredning Hindås 1:433 
m fl Bocköhalvön daterad 2021-12-10 utförde de en lågpunktskartering. Karter-
ingen som identifierar potentiella lågpunkter i terrängen har genomförts i GIS 
(geografiska informationssystem). Lågpunktskarteringen visar att planområdet har 
ett antal lågpunkter i terrängen och att dagvatten kan komma att bli stående i dessa 
punkter vid skyfall när ledningsnätet går fullt. Alla fördjupningar, oavsett storlek, 
antas bli fyllda med vatten. Resultatet redovisar inget sannolikt översvämnings-
djup kopplat till ett givet regn, däremot riskområden vid skyfall. Vid en av de 
identifierade lågpunkterna kan potentiellt vatten bli stående med 1 meters djup. Se 
nedan karta. 

                            
Teckenförklaringen visar potentiellt vattendjup i meter vid stora regn.  Flödesvägarna, (lila streck), visar 
huvudstråk där ytligt dagvatten förväntas rinna under skyfall. 
 

Skyfallshantering handlar om att på ett kontrollerat sätt avleda vatten till platser 
där konsekvenserna av skyfallet blir så små som möjligt. Höjdsättning av mark, 
reservation av skyfallsytor, anpassning av avledningsvägar och styrning av dag-
vatten genom exempelvis kantsten är exempel på olika skyfallsåtgärder. Dessa  
skyfallsåtgärder bör beaktas vid identifierade lågpunkter. 
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Norconsult har även studerat skyfallssituationen i det digitala ytavrinningsverk-
tyget Scalgo Live, som redovisar avrinningsvägar och områden där vatten kan bli 
stående. Analysen i Scalgo visar ett sannolikt översvämningsdjup för en angiven 
nederbördsmängd, men programmet tar däremot inte hänsyn till markens infiltra-
tionskapacitet, ledningsnätet eller större trummor och kulvertars placering eller 
kapacitet, vilket oftast ingår i en skyfallskartering.  

Analysen visar att det finns områden inom planområdet där vatten blir stående vid 
större regnmängder. Resultatet är framtaget för befintlig situation. Nedan bilder 
visar områden där vatten över 0,2 m kan bli stående vid ett schablonmässigt 
klimatanpassat 100-årsregn med 30 minuters varaktighet (regnvolym 55 mm). 

             

                            
Ovan tre kartor redovisar större avrinningsvägar i området och områden där ett vattendjup över 0,2 m 
uppstår. 
Det förekommer instängda områden inom utredningsområdet. Områden som inte 
är gröna i nedan karta saknar ytlig avledning till Västra Nedsjön. Det ligger flera 
instängda områden inom området som ska exploateras. För att säkerställa området 
för skyfall behöver åtgärder vidtas. Förslagsvis genom anpassad höjdsättning av 
mark, reservation av skyfallsytor, skapande och anpassning av avledningsvägar 
från området till recipient. En generell planbestämmelse reglerar att färdig golv-
nivån för placering av tillkommande byggrätter ska ligga minst 0,5 m ovan an-
gränsande vägar. Se även rubriken Dagvatten ovan. Vidare reglerar planbestämm-
else m3 att ett dike ska anläggas utmed gräns mot Hindås 1:256 för att avleda 
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vatten som kommer från områden söder och sydost om Graneliden och som rinner 
mot Hindås 1:433.  

           
Områden som inte är gröna i nedan karta saknar ytlig avledning till Västra Nedsjön. 

Ras, skred och erosion  
Enligt kompletterande geoteknisk undersökning utförd av WSP i december 2015, 
PM Planeringsunderlag Geoteknik och Markteknisk undersökningsrapport 
daterade 2014-01-30 reviderad 2015-12-18 visar strandkanten runt Bocköhalvön 
inga tecken på pågående erosion vid inspektion.  

Övervägande del av Bocköhalvöns strandkant inom planområdet har någon form 
av stenskoning, på varandra liggande lösa block alternativt uppbyggda murar. 
Resterande mark består av blockig friktionsjord, främst morän, och anses inte som 
erosionskänslig. Utmed stranden finns allmänt förekommande markbindande 
vegetation, stora träd och buskar. 

Räddningstjänst 

Planerade vägar i området ska uppfylla kraven på tillgänglighet för räddnings-
tjänstens fordon. Räddningstjänsten ska ges möjlighet till tillträde på sådant sätt 
att räddningsfordon kan placeras maximalt 50 m från entréer. Övervägande del av 
vägarna inom området är befintliga och kommer så att förbli även efter utveckling 
av området i enlighet med planförslaget.  

Områdets brandvattenförsörjning kommer att baseras på ett konventionellt brand-
vattensystem, vilket innebär att vatten för brandsläckning tas ut direkt från närbe-
lägen brandpost. Avståndet mellan brandposter får vara maximalt 150 m, vilket 
innebär att avstånd mellan bebyggelse och brandpost inte ska överstiga 75 m.  

Befintliga brandposter finns vid Västra Nedsjövägen, Graneliden och Ringvägen. 
Brandvattenförsörjningen dimensioneras i samråd med Räddningstjänsten.  

Räddningstjänstens krav på tillgänglighet och vattenförsörjning ska uppfyllas. 
Tillkommande vägar och ombyggnation av del av Bockövägen dimensioneras så 
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att de tål belastning av tunga fordon. Planen bedöms ge utrymme för räddnings-
tjänstens fordon att kunna ställas upp på så vis att avståndet mellan fordon och 
byggnadens angreppspunkter inte överskrider 50 m.  

 

PLANENS KONSEKVENSER  

Avvägningar enligt miljöbalken 
Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller 
andra allmänna intressen. Användningen är därmed förenlig med Miljöbalken 
kapitel 3. Detaljplanen kommer lokalt inte att medföra att någon miljökvalitets-
norm enligt Miljöbalken kapitel 5 överskrids.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska, enligt Plan- och Bygglagen upprättas 
”om detaljplanen innebär betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushåll-
ningen med mark och vatten och andra resurser”. För att utreda om en miljöbe-
dömning med tillhörande MKB behöver genomföras ska kommunen i ett tidigt 
skede göra en undersökning av betydande miljöpåverkan där planens påverkans-
områden identifieras.  

Detaljplanen omfattar ett mindre område för bostadsbebyggelse i en relativt 
central del av Hindås med utbyggd infrastruktur som gator, elförsörjning och 
kollektivtrafik. Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 80 bostäder fördelad på 
olika upplåtelseformer och bostadstyper. 

För den aktuella detaljplanen är kommunens ställningstagande att ett genomför-
ande av detaljplanen inte antas innebära en betydande miljöpåverkan. Någon 
miljöbedömning med tillhörande MKB kommer därför inte att genomföras för 
detaljplanen. Undersökningen har varit föremål för samråd med länsstyrelsen 
2015-03-24. Länsstyrelsen meddelade under samrådet att de delar kommunens 
ställningstagande att planens genomförande inte antas innebära betydande miljö-
påverkan. Bedömningen bekräftas även i samrådsyttrande daterat 2015-08-31. 

Planen avser ett litet område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-
förordningens bilaga 4. Planen berör inte Natura 2000-område, riksintresse, verk-
samheter enligt MKB-förordningens bilaga 3 eller plan- och bygglagen 2010:900 
4 kap 34 §. Planförslaget bedöms inte i sig bidra till att påverka kvaliteten på 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Planen bedöms även vara förenlig med 
kommunens översiktsplan ÖP2012.  

Trafik  
Efter exploatering bedöms ca 400 fordon och 50 cyklister per dygn (ÅDT ) färdas 
längs ”nya” (ombyggd del av) Bockövägen. Antalet fordon och cyklister kan 
tänkas vara betydligt fler en varm sommardag eftersom Hindås kommunala bad-
plats ligger inom området. Den statliga vägen Boråsvägen i södra delen av plan-
området har ca 3000 fordon per dygn (ÅDT) och en skyltad hastighet på 50 km/h. 
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Tryggheten inom området kan komma att öka i samband med anläggande av 
belysning utmed del av de gator och del av gång- och cykelväg som kommer att 
byggas om och övertas av kommunen. 

För att möjliggöra dessa vägutbyggnader krävs visst intrång samt släntning inom 
enskild fastighet. Fastigheterna Hindås 1:3, 1:103, 1:199, 1:233, 1:256, 1:277 och 
1:433 berörs av inlösen av mark för allmän plats och fastigheterna Hindås 1:3, 
1:103, 1:146, 1:199, 1:231, 1:233, 1:277, 1:338, 1:433 och 1:447 av slänt/stöd-
remsa. Hindås 1:199 och Hindås 1:256 ligger utanför planområdet. Det är endast 
vägens och gång- och cykelvägens utbredning som innebär ett totalt ianspråkta-
gande och som regleras som allmän plats. Områden med slänt hör fortsatt till be-
rörd fastighet och förutses i huvudsak kunna nyttjas som tidigare. 

För att gällande riktvärden avseende trafikbuller ska uppfyllas för bostadshusen 
längst i söder krävs någon form av åtgärd mot Göteborgsvägen/Boråsvägen och 
Kust-till-kustbanan. Möjliga åtgärder enligt bullerutredningen är lokal skärm vid 
uteplats och placering av byggnad. Se vidare under rubrik Buller ovan. 

Omgivningspåverkan 

Landskapsbild/Stadsbild 
Bocköhalvön upplevs som ett grönt och lummigt område. I norra delen av om-
rådet går en 4-8 m hög getryggsformad radialmorän/”rullstensås” som syns tydligt 
i landskapet. I anslutning till denna finns två mindre moränvallar av ändmoräntyp.  

Befintlig bostadsbebyggelse, 26 st, ligger på stora tomter ofta med naturkaraktär 
och vegetation emellan sig. Vägarna är smala och organiska som på sina ställen 
medger utblickar mot Västra Nedsjön. Det finns även stora obebyggda ytor inom 
planområdet som till övervägande del utgörs av skogsområden. I centrala delen av 
planområdet finns en utomhustennisbana med en klubbstuga för omklädning och 
funktionärer från 1940-talet och en hårdgjord yta inom vilken det tidigare legat en 
uppblåsbar tennishall.  

Föreslagen exploatering av området kommer att förändra upplevelsen av en 
ganska oexploaterad halvö till ett bebyggt område. Bostadsbebyggelsen föreslås 
uppföras på förhållandevis stora tomter jämfört med bostadsbebyggelse i andra 
utvecklingsområden i kommunen som en anpassning till områdets karaktär. 

Natur 
Utbyggnad enligt detaljplanen medför att skogsbevuxna markområden exploa-
teras. Enligt kommunens naturvårdsplan är det måttligt höga naturvärden inom 
planområdet, se rubriken Naturvårdsplan ovan. I norra och västra delen av plan-
området ligger ett område som är redovisat som hänsynsnivå 3 samt som hänsyns-
nivå 4. Område redovisat som hänsynsnivå 3 utgörs av ett naturvärdeklassat om-
råde, klass 3, som utgörs av isälvsavlagringar. Norra delen av området domineras 
av en 4-8 m hög getryggsformad radialmorän/”rullstensås”. I anslutning till åsen 
finns två mindre moränvallar, s k ändmoräner.  
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Inom isälvsområdet ligger bl a befintlig bostadsbebyggelse. Detaljplanen föreslås 
möjliggöra ytterligare byggnation inom detta då det även finns utbyggd infrastruk-
tur inom området. Föreslagen exploatering bedöms därmed inte medföra att några 
betydande värden går förlorade. I övrigt återfinns träd och vegetation inom be-
fintliga bebyggda fastigheter. 

Med områdets läge i ett befintligt samhälle finns relativt goda möjligheter att 
nyttja kollektivtrafik för miljöanpassade och resurssnåla transporter. 

Kulturmiljö  
I utredningen Kulturhistorisk konsekvensbedömning (2021) finns en samlad be-
dömning av planförslagets konsekvenser som syftar till att belysa och bedöma 
konsekvenser som planförslaget har på Bocköhalvöns kulturvärden. Konsekvens-
bedömningen grundar sig på förslag till illustrationskarta daterad 2021-06-02. 
Nedan följer en redovisning av den samlade konsekvensbedömningen från 
utredningen:  

Bebyggelse och skogsträdgårdar  

På kartan syns fyra rödmarkerade 
områden, där påverkan får stor negativ 
konsekvens:     
                            
1) en ekonomibyggnad medstenkällare 
med stort kulturhistoriskt värde planeras 
ersättas av nybyggnation                
2) området söder om Ringvägen med 
lämningar av 1920-tals parkanläggning 
och grönska röjs till förmån för ny 
bebyggelse och parkering                 
3) inom fastighet 1:112 föreslås avyttring 
av tomter intill Bockövägen, okänt antal 
och utformning                
4) planförslaget innebär rivning av 
tennisbana samt funktionalistiskt omkläd-
nings/funktionärshus. Samtliga av dessa 
delområden behandlas på djupet inom 
synbildsanalysen.  

 

 

 

Karta över planområdet som illustrerar konsekvenser för kulturmiljön enligt Kulturhistorisk konsekvens-
bedömning (2021) 
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Utöver ovannämnda punkter tar planförslaget hänsyn till det äldsta bebyggelse-
mönstret och det sjönära landskapets förutsättningar. Därmed bibehålls väsentliga 
delar av de värde bärande karaktärsdrag som hör nationalromantikens arkitektur 
och de stora skogsträdgårdarna till. Området förtätas som kraftigast i de del-
områden där få byggnader bedömts inneha stort kulturhistoriskt värde utifrån 
arkitektur- och trädgårdshistoriska kvaliteter. Här återfinns främst de fastigheter 
som styckats av och Samlad bedömning av planförslagets konsekvenser samt 
rekommendationer Område där påverkan får stor negativ konsekvens på värde-
bärare och där planförslaget bör revideras. Område med risk för måttlig negativ 
konsekvens, där särskild hänsyn bör tas till omkringliggande värdebärare. Område 
där påverkan får måttlig till stor konsekvens på väg- och grönstruktur. bebyggts 
med villor under 1930-1960-talet. Planförslaget innebär samtidigt ett bryt från den 
försiktiga utbyggnad som skedde under hela 1900-talet. Inom dessa delområden 
har nybyggnation följt traditionen av placering centralt på tomten. Vid nybygg-
nation på äldre fastighet har äldre stenstrukturer och ekonomibyggnader ofta be-
varats. Planförslagets placering av flerbostadshus indraget från gatulinjen är en 
fortsatt kontinuitet positivt för helheten. De nya arkitektoniska uttrycken kan dock 
komma att dominera blickfång och siktlinjer vilket generellt påverkar områdets 
historiska karaktär negativt. Gulmarkerade områden medför dock risk för stor 
negativ konsekvens om inte särskild hänsyn tas till omkringliggande historiska 
karaktärsdrag. Sammantaget bedöms planförslaget innebära måttliga negativa 
konsekvenser för kulturhistoriska värden inom området gällande bebyggelse och 
skogsträdgårdar tidigt till mitten av 1900-tal, förutsatt att planförslaget revideras 
beträffande rödmarkerade områden. 

Väg- och grönstruktur  

Grönstrukturen påverkas i sin helhet av röjning och ersättning av skogspartier till 
bostäder och trädgårdar. Det kulturhistoriska värdet, som grundas i möjligheten att 
förstå Bocköhalvöns historiska attraktionskraft som skogstätt rekreationsområde, 
lämplig för villabebyggelse med skogstomter, försvagas kraftigt. Varje del av 
grönstrukturen som tas bort inom planområdet skapar en sammantaget stor konse-
kvens på möjligheten att uppleva Bocköhalvön som ett småskaligt, intimt och 
lugnt historiskt villaområde. Planförslaget medför inga förändringar av befintliga 
vägdragning varpå vägsystemets organiska struktur som helhet påverkas i liten 
utsträckning. Tillkommande nya gator bedöms ansluta till befintlig karaktär och 
påverkar främst grönstruktur negativt. Bockövägens breddning bedöms däremot få 
stora konsekvenser på upplevelsen av en småskalig och ålderdomlig miljö. Plac-
ering av villor indraget från gatuliv följer bebyggelsemönstret och möjliggör en 
fortsatta siktlinjer där gatornas runda svängar utgör kvaliteter. Planförslaget be-
döms sammantaget medföra måttlig negativ konsekvens på värdebäraren väg- och 
grönstruktur. Gul streckad markering visar var åtgärder gällande växtlighet bör 
fokuseras. Badplatsen bevaras och anpassas för fler besökare vilket medför positiv 
konsekvens för brukskontinuitet och rekreationsmöjligheter.  

Rekommendationer 

• Kombinationen av naturlig trädvegetation och planterade äldre träd från 
den tid då villorna började uppföras är ett av områdets kännemärken och 
en angelägen egenskap att bevara. Samtidigt är delar av Bocköhalvön idag 
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bevuxen med en relativt kompakt vegetation av sly och halvgamla träd 
som är i stort behov av gallring.                       
Följande åtgärder bör vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna:     
- Återplantering av vegetation vid entrén till området.                  
- Återplantering av vegetation intill garageytor som ansluter till gatulinjen. 
- Återställande av park- och bäckmiljö inom fastighet 1:433.                       
- Parklämningar inom fastighet 1:127 bör bevaras, inklusive planterad 
växtlighet.  

• Pågående kommunal utredning gällande tennisanläggning bör inväntas och 
vara styrande. Förmildrande åtgärder, om ingen annan lösning finns, är att 
utomhustennisbanan flyttas till badplatsområdet. Kan byggnaden på så vis 
återställas och bevaras mildras den arkitektoniska och funktionella för-
lusten.  

• På udden i norr är det av särskild vikt att tillkommande bebyggelse tar 
hänsyn till omkringliggande värdebärande karaktärsdrag i bebyggelse-
miljön. Risken finns att arkitektoniska inslag och nya blickfång förändrar 
den historiska och lummiga karaktären negativt. Villorna samt annex på 
fastigheter Hindås 1:52 samt 1:300 skall fortsatt dominera karaktären och 
kunna förstås i sitt historiska sammanhang. Dessa byggnaders materialval, 
färgsättning, murar och grindar skall vara vägledande i den framtida 
gestaltningen. Volymmässigt bör dessa byggnader dominera blickfånget.  

• Villor som i tidigare utredningar pekats ut som innehavande mycket stort 
eller stort värde bör i definitivt planförslag erhålla planbestämmelser för 
kulturhistorisk värdefull byggelse enligt PBL. 

Revidering av planförslaget efter rekommendationerna i konsekvensbedömningen 

Planförslaget har reviderats efter framtagandet av den kulturhistoriska konse-
kvensbedömningen med anledning av redovisade konsekvenser på kulturvärdena 
med utgångspunkt från föreslagna rekommendationer. Utgångspunkten har varit 
att mildra de största negativa konsekvenserna. 

Föreslagen flerbostadshusbebyggelse inom Hindås 1:433 söder om badplatsen ut-
går delvis och istället föreslås den äldre parkanläggning återställas. Här har skett 
en avvägning mellan visst bevarande av den före detta parken och planuppdraget 
att möjliggöra bostäder. Ytan anses vara en lämplig yta för ett trygghetsboende 
vilket ingår i planuppdraget. 

Vad gäller tennisanläggningen på östra sidan om Bockövägen är den värderad 
med mycket högt kulturhistoriskt värde. I sektorn uppdrag har inte ingått att be-
lägga byggnaden med rivningsförbud på grund av kulturvärden. Planen möjliggör 
dock fortsatt bevarande och användning av platsen och byggnaden genom använd-
ningsbestämmelse. Ingen byggrätt för bostadsändamål medges inom fastigheten.  

I övrigt har önskemål om avstyckningar med nya byggrätter setts över och mini-
merats i antal till förmån för möjligheter att bl a bevara och beakta byggnader, 
vegetation och karaktär. Den byggrätt för bostadshus som föreslås på fastighet 
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1:82 som enligt illustrationskarta ersätter en äldre ekonomibyggnad med sten-
källare föreslås fortsatt finnas kvar då ekonomibyggnaden ligger på en redan 
avstyckad fastighet som är lämplig för bostadsbebyggelse. 

Konsekvenser för boende i närområdet 
Upplevelsen av Bocköhalvön som rekreationsområde kommer att förändras efter 
exploateringen med mindre obebyggda skogspartier, fler boende och människor i 
rörelse till fots, cykel och bil samt besökare på den kommunala badplatsen.  

Mindre täta skogspartier kan ha positiva konsekvenser på siktlinjer och vyer mot 
Västra Nedsjön.  

Fler boende i området kan innebära en ökad upplevd trygghet på platsen i form av 
befolkande ögon. 

Strandskydd 
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga medborgarnas tillgång till 
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i 
vatten.  

Planförslaget påverkar inte gällande strandskyddsbestämmelser på platsen. 

Fastigheter på Bocköhalvön som omfattas av strandskyddsbestämmelserna som 
trädde i kraft 28 februari 2022 i olika omfattning är del av Hindås 1:3, 1:51, 1:76, 
1:82, 1:94, 1:127, 1:260, 1:261, 1:300 och 1:433. 

Miljö- och bygglovsnämnden har givit dispens från strandskydd för uppförande av 
en råvattenstation inom Hindås 1:3 i beslut MH §300 11 maj 2015 som tidigare 
omfattades av strandskydd som trädde i kraft 1 december 2014.  

Del av fastighet Hindås 1:3, 1:51, 1:76, 1:82, 1:94, 1:127, 1:260, 1:261, 1:300 och 
1:433 som omfattas av strandskydd och är planlagd för kvartersmark – B (bo-
städer) och del av Hindås 1:433 är planlagd som allmän platsmark Natur. Berörda 
områden prickmarkeras och regleras med den administrativa planbestämmelsen a1 

respektive a4. Utbyggnadsmöjligheterna inom berörda fastigheter bedöms inte för-
hindras av strandskyddsbestämmelsen då det är så marginella områden som om-
fattas strandskydd. Hindås 1:261 omfattas av strandskyddsbestämmelsen i störst 
omfattning varför eventuellt utbyggnadsmöjligheterna inom denna fastighet på-
verkas. Strandskyddet för berörda fastigheter föreslås inte upphävas.  

Hindås 1:261 är idag tillgänglig för allmänheten till följd av att angränsande 
fastighet i nordväst (Hindås 1:3) är obebyggd.  

För att ett upphävande av strandskyddet ska vara möjligt ska särskilda skäl enligt 
Miljöbalken 7 18c-d§ uppfyllas.  
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Hållbar utveckling  

Mål för hållbar utveckling 
Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimen-
sionen av de globala hållbarhetsmålen. Riksdagen har fastställt 16 övergripande 
miljökvalitetsmål och ska fungera som riktmärken för bland annat kommunens 
miljöarbete för att nå en miljömässigt hållbar utveckling på lång sikt. Syftet med 
miljömålen är att främja människors hälsa, värna om den biologiska mångfalden 
och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara 
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga samt att trygga en god hushållning 
med naturresurserna.  

Exploateringen är förenlig med miljömålen om begränsad klimatpåverkan, frisk 
luft och god bebyggd miljö samt relevanta miljömål i kommunens lokala Agenda 
2030-dokument Strategisk plan Agenda 2030 Version 2.0 antagen av 2019-12-12. 
Version 2.0 bygger i stora delar på version 1.0 som anger att två mål särskilt ska 
belysas - god hälsa och välbefinnande och hållbara städer och samhällen, men om-
fattar även en fördjupning och konkretisering av det strategiska arbetet med håll-
barhet i Härryda kommun. 

Begränsad miljöpåverkan och frisk luft 

Miljömålet begränsad miljöpåverkan och frisk luft syftar till att förhindra klimat-
förändringarna och minska växthusgaserna i atmosfären. Luften ska vara så ren att 
människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Den föreslagna utvecklingen bedöms vara förenlig med dessa miljömål då för-
slaget innebär att samtliga fastigheter ska anslutas till kommunalt vatten och 
avlopp och en trafikökning till och från området bedöms lokalt inte påverka att 
miljökvalitetsnormerna överskrida. Vidare ska dagvatten omhändertas.   

Planförslaget bedöms var förenlig med Göteborgsregionens kommunalförbunds 
strukturbild med en samlad utveckling i huvudstråken då det innebär en förtätning 
inom Hindås tätortsområde. Med områdets läge i ett befintligt samhälle finns rela-
tivt goda möjligheter att utnyttja kollektivtrafik (buss och tåg) och cykel för miljö-
anpassade och resurssnåla transporter.  

God bebyggd miljö  

Miljömålet god byggd miljö syftar till att uppnå hållbar utveckling i den byggda 
miljön genom att ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter vägs in i plan-
arbetet. 

Den tänka utvecklingen bedöms vara förenlig med ovanstående miljömål då för-
slaget innebär möjlighet att uppföra ca 80 bostäder fördelade på olika bostadstyper 
och upplåtelseformer i nära anslutning till natur och rekreationsområden, angräns-
ande bostadsområden, service och kollektivtrafik. Planförslaget innebär att delar 
av en igenvuxen park rustas upp inom vilken det finns en bäck med vanlig groda, 
vilket innebär att den biologiska mångfalden främjas liksom kulturvärdet kopplat 
till prkanläggningarna. Vidare innebär planförslaget att fler invånare får tillgång 
till den kommunala badplatsen som ligger inom planområdet.  
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Agenda 2030 

God hälsa och välbefinnande 

Agenda 2030 målet om god hälsa och välbefinnande är en grundläggande förut-
sättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till sam-
hällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och 
sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. 

Förslaget innebär att fler människor får möjlighet att bo i en miljö med närhet till 
natur och rekreation. Detaljplanen möjliggör byggnation av ca 80 bostäder för-
delade på olika bostadstyper och upplåtelseformer som kompletterar beståndet av 
friliggande bostäder.  

Hållbara städer och samhällen 

Agenda2030 målet om hållbara städer och samhällen hanterar det faktum att över 
hälften av världens befolkning bor i urbana områden samt att växande städer kan 
skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men också bidra till ökade sociala 
klyftor och påfrestningar på ekosystem. Denna situation ställer nya krav som be-
höver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bo-
städer, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemi-
kaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. 
Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och 
hållbara för framtiden. 

Förslaget innebär förtätning av ett befintligt bostadsområde med delvis utbyggd 
infrastruktur med närhet till service och kollektiva förbindelser. Planförslaget 
innebär även att kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut och dag-
vatten omhändertas lokalt. Inom naturområdet rustas en äldre park upp och görs 
mer tillgänglig.  

Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i 5 kapitlet 
miljöbalken. Miljökvalitetsnormerna beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet 
inom ämnesområdena; vattenförekomster, fisk- och musselvatten samt luftkvali-
tet. Syftet med MKN är att komma till rätta med miljöpåverkan från s k diffusa 
utsläppskällor från t ex trafik och jordbruk. Normerna fastställs utifrån kunskap 
om vad som utgör en föroreningsnivå eller störningsnivå som människor, miljö 
och natur kan utsättas för utan större påverkan. De ämnen som regleras är kväve-
dioxid och kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10 och PM 2,5), kol-
monoxid, bensen och ozon. Normer finns även för bens(a)pyren, arsenik, kad-
mium och nickel. 

Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, natur och kulturföremål. Luftkvaliteten 
i Härryda kommun är relativt bra idag. Miljökvalitetsnorm luftkvalitet överskrids 
för närvarande inte inom något bostadsområde i kommunen.  
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Föreslagen bostadsutveckling kommer leda till en ökning av trafik i området, men 
den ökning som förslaget medför anses inte bli så betydande att den bedöms för-
sämra trafikmiljön eller medföra några ökade bullerstörningar i området. Föroren-
ingarna i utomhusluften inom planområdet bedöms därmed inte medföra någon 
negativ påverkan på MKN för luft varken före eller efter ett genomförande av 
planförslaget. 

Vattenförekomster (SFS 2004:660) 

Europaparlamentet införde år 2000 ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även 
kallat Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status 
inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s k 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. Miljökvalitetsnormer är ett 
styrinstrument inom vattenförvaltningen.  

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten har 
utarbetat MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenför-
valtningsarbetet. Miljökvalitetsnormer uttrycker den ekologiska och kemiska 
kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt.  

Den tidigare målsättningen var att alla definierade vattenförekomster skulle ha 
uppnått en god kemisk och ekologisk status år 2015. Denna målsättning har dock 
inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet. Arbetet 
med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år. En ny status-
klassning genomförs därmed vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, 
den följande år 2015 och den senaste avslutades 2021.  

Västra Nedsjön är recipient för planområdet Bockhalvön. Västra Nedsjön som 
ligger i direkt anslutning till planområdet är ca 3 kvadratkilometer stor. Den eko-
logisk statusen i recipienten är klassad som otillfredsställande enligt VISS och 
den kemiska statusen klassas som Uppnår ej god.  

Utslagsgivande kvalitetsfaktor för den ekologiska statusen är fisk och problem 
med vandringshinder och regleringspåverkan, hög halt av näringsämnen och dålig 
konnektivitet kopplat till den hydromorfologiska kvaliteten. Detta påverkar fisk 
och andra vattenlevande djur då de inte kan vandra naturligt i vattensystemet.  

Utslagsgivande för den kemiska statusen är förhöjda värden av bromerad difenyl-
eter samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar. Kvicksilver och bromerad 
difenyleter överskrids i alla Sveriges undersökta ytvattenförekomster; sjöar, 
vattendrag och kustvatten vilket beror på utsläpp under lång tid vilket lett till 
långväga luftburen spridning och storskalig atmosfärisk deposition av dessa 
ämnen (VISS, 2021).  

Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar för översväm-
ningsskydd och förändring av hydrologisk regim är påverkanskällor med betyd-
ande påverkan. Atmosfärisk deposition som diffus källa har också betydande på-
verkan.  
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I VISS finns ett förslag till ny miljökvalitetsnorm för Västra Nedsjön, vilket anger 
kvalitetskravet god ekologisk status år 2027 för recipienten samt god kemisk yt-
vattenstatus med undantag för mindre stränga krav för kvicksilver och bromerad 
difenyleter.  

Planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnorm-
erna för vatten i Västra Nedsjön negativt ifall föreslagna dagvattensystem anläggs.  

Bocköhalvön ligger inom primär skyddszon enligt nya vattenskyddsföreskrifter 
och vattenskyddsområde för Nedsjöarna, vilka godkändes av länsstyrelsen 2020. 
Se även rubriken Vattenskyddsområde ovan.   
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GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN  

Denna del av planbeskrivningen syftar till att redovisa de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att 
åstadkomma ett ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Avsikten med 
beskrivningen av genomförandet av projektet är att den ska vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen. Beskrivningen har ingen rättsverkan. 

Organisatoriska frågor  

Tidplan  
Detaljplanen beräknas tidigast kunna bli antagen av kommunfullmäktige i 
december 2022. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen är 15 år från det datum den får laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet med 
planen. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på 
ersättning för förlorad byggrätt.  

Ansvarsfördelning  

Allmän plats 
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen är 
ansvarig för utbyggnad och drift av allmänna platser inom detaljplanen. Detta 
gäller med undantag för Boråsvägen i södra änden av planområdet, för vilken 
Trafikverket är väghållare.  

Kommunen ansvarar genom det kommunägda bolaget Härryda Vatten och Avfall 
AB för utbyggnad och drift av det kommunala vatten- och avloppsnätet inom 
detaljplanen fram till anslutningspunkt. 

Kvartersmark för bostadsändamål 
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggande, drift och underhåll inom 
kvartersmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för att ansöka om 
fastighetsbildningsåtgärder till lantmäteriet för till exempel genomförande av 
avstyckningar och för bildande av gemensamhetsanläggningar.  

Kvartersmark för tekniska anläggningar, E-områden 
I planförslaget finns tre områden angivna som kvartersmark för tekniska 
anläggningar, E-områden. Inom E-området för pumpstation (E1) inom fastigheten 
Hindås 1:547 i norra delen av planområdet finns befintlig pumpstation 
(råvattenintag) för Härryda Vatten och Avfall AB. Inom E-området för 
pumpstation (E1) inom fastigheten Hindås 1:433 ska Härryda Vatten och Avfall 
AB anlägga en ny pumpstation. E-området för transformatorstation (E2) är till för 
befintlig transformatorstation som Härryda Energi AB ansvarar för.  
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Fastighetsbildning m.m.  
Fastighetsbildningsåtgärder ansöks till, handläggs och beslutas av den statliga 
lantmäterimyndigheten.  

Bygglov m.m. 
Ansökan om bygg-, rivnings- och marklov skickas till och handläggs av 
bygglovsenheten i Härryda kommun.  

Nybyggnadskarta beställs av kommunens Mät- och GIS-enhet.  

Vatten och avlopp 
Härryda Vatten och Avfall AB är huvudman för de allmänna vatten- och 
avloppsanläggningarna och ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av det 
allmänna vatten- och avloppsnätet fram till anvisad förbindelsepunkt. 

Det finns ett föreläggande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om att Härryda 
kommun ska bestämma verksamhetsområde samt tillse att fastigheter på Bocköhalvön 
ansluts till allmän anläggning för spillvatten. Den allmänna anläggningen för spillvatten 
ska vara genomförd senast den 31 december 2025. Detta föreläggande gäller oavsett om 
detaljplanen får laga kraft. 

El, tele m.m.  

Härryda Energi AB ansvarar för elförsörjningen inom planområdet och ansvarar 
därmed för utbyggnad, drift och underhåll av elnätet fram till leveranspunkt för 
respektive fastighet.   

Skanova Access AB svarar för områdets telenät. 

Solör AB är leverantör av fjärrvärme i Hindås och ansvarar för att lednings-
utbyggnad sker till vilket den enskilde fastighetsägaren kan ansluta sig.  

IP-only tillhandahåller fiber inom området och ansvarar för att det finns kapacitet 
i befintligt nät att ansluta nya fastigheter till nätet.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 
Planområdet omfattar ca 60 fastigheter som ägs av privatpersoner, företag och 
Härryda kommun, se fastighetsförteckning. 

Fastighetsbildning 

Kvartersmark, bildande av nya fastigheter och fastighetsregleringar 

Detaljplanen möjliggör avstyckning av de idag redan bebyggda fastigheterna 
Hindås 1:52, Hindås 1:87, Hindås 1:95, Hindås 1:103, Hindås 1:112, Hindås 
1:115, Hindås 1:231, Hindås 1:233, Hindås 1:261, Hindås 1:300. Detaljplanen 
möjliggör avstyckning av de obebyggda fastigheterna Hindås 1:3 och Hindås 
1:433 för bostadsbyggnation. Berörda fastighetsägare ansvarar för att ansöka om 
avstyckning hos lantmäterimyndigheten. 
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Detaljplanens illustrationskarta redovisar exempel på möjlig fastighetsbildning. 
Denna redovisning har ingen rättsverkan utan avser endast att illustrera exempel 
på vilken byggnation som detaljplanen kan möjliggöra. 

Kvartersmark, u-områden 

Härryda Vatten och Avfall AB (HVAAB) kommer att bygga ut allmänna vatten- 
och avloppsledningar inom allmän platsmark samt inom den kvartersmark som i 
plankartan är redovisat med u-områden (u1). U-områdena innebär att marken är 
reserverad för allmännyttiga underjordiska ledningar. För att säkerställa åtkomsten 
till utrymmen för förläggning av ledningar inom u-områden krävs att rättighet 
bildas till förmån för HVAAB. HVAAB ansöker om bildande av ledningsrätt för 
allmänna vatten- och avloppsledningar hos lantmäterimyndigheten som gör en 
juridisk prövning och fattar beslut om ledningsrätt. HVAAB har för avsikt att 
träffa frivilliga överenskommelser om ledningsrätt med berörda fastighetsägare i 
första hand och i andra hand låta lantmäterimyndigheten göra en prövning och 
fatta beslut i den lantmäteriförrättning som HVAAB ansöker om. 

Kvartersmark, g-områden 

Ett område inom fastigheterna Hindås 1:3 och Hindås 1:81 har lagts ut som 
kvartersmark med markreservat för gemensamhetsanläggning (g-område) i 
detaljplanen. Anledningen är att möjliggöra gemensamhetsanläggning för 
infartsväg till fastigheterna Hindås 1:81 och Hindås 1:77 inom området. Det är 
lämpligt att fastigheterna gemensamt ansvarar för infartsvägen (eventuellt 
inkluderas nybildad fastighet norr om g-området, del av Hindås 1:115) varför en 
ny gemensamhetsanläggning bör inrättas. Alternativt kan befintlig gemensamhets-
anläggning för vägar i området, Hindås GA:1, omprövas till att även omfatta 
denna infartsväg. Deltagande fastigheter ansvarar för att ansöka om erforderlig 
lantmäteriförrättning för bildande eller omprövning av gemensamhetsanläggning. 

Kvartersmark, a5-områden (rättighet för slänt) 

Områden inom fastigheterna Hindås 1:3, 1:103, 1:199, 1:231, 1:233, 1:277, 1:338 
1:433 och 1:447 har lagts ut som kvartersmark med markreservat för släntservitut 
i detaljplanen (a5). Det innebär att servitut avses bildas för vägslänt till förmån för 
kommunen. Dessa områden behövs för utbyggnad av väganläggningen och när 
byggnationen är utförd kan släntområdet åter nyttjas av fastighetsägaren eftersom 
marken fortfarande tillhör fastigheten. Den begränsning som servitutet innebär är 
att åtgärder inte får vidtas som kan skada vägen och dess uppbyggnad.  

Släntservitut inom privatägda fastigheter: 

Hindås 1:3  442 kvm 
Hindås 1:103  170 kvm 
Hindås 1:199  25 kvm 
Hindås 1:231  56 kvm 
Hindås 1:233  26 kvm 
Hindås 1:277  133 kvm 
Hindås 1:338  4 kvm 
Hindås 1:447  4 kvm 

Arealerna är ungefärliga och bestäms slutligen vid lantmäteriförrättning. 
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Planläggning av slänter som markreservat för släntservitut (a5-område) bedöms 
lämpligt då det är ett bättre alternativ än att planlägga slänterna för allmän plats. 
Intrånget är förhållandevis litet och området kan nyttjas som tomtmark med viss 
inskränkning. 

Kvartersmark för enskilda vägar 

Samtliga vägar inom planområdet utgör inte allmän platsmark med kommunalt huvud-
mannaskap. Norra delen av Bockövägen, Fjellstedtsvägen och Vinkelvägen utgör kvar-
tersmark. Vägarna avses fortsättningsvis vara enskilda och förvaltas av befintlig vägför-
ening, läs vidare under Inlösen av allmän platsmark och omprövning av gemensamhets-
anläggning nedan. 

Kvartersmark, E-områden 

Utrymme för pumpstationer och transformatorstation redovisas som kvartersmark 
med markreservat för tekniska anläggningar (E-område). Dessa kan bilda egna 
fastigheter, alternativt kvarstå inom befintlig fastighet där rätt till utrymme för 
anläggningen kan säkerställas genom rättighetsupplåtelse. 

Inlösen av allmän platsmark och omprövning av gemensamhetsanläggning 

Mark som redovisas som allmän platsmark i detaljplanen har kommunen en 
rättighet men också en skyldighet att förvärva vilket följer av 6 kap. 13 § första 
stycket 1 samt 14 kap. 14 § första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900). 

Del av fastigheterna Hindås 1:3, 1:103, 1:233, 1:277 och 1:433 utgör allmän 
platsmark i detaljplanen. Kommunen avser att träffa frivilliga överenskommelser 
med berörda fastighetsägare vars markområden redovisas som allmän platsmark i 
detaljplanen. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för att markområdena 
ska övergå till lämplig kommunal fastighet. 

Inlösen av privatägd mark för allmän plats: 

Hindås 1:3  6022 kvm 
Hindås 1:103  11 kvm 
Hindås 1:233  14 kvm 
Hindås 1:277  151 kvm 
 
Arealerna är ungefärliga och bestäms slutligen vid lantmäteriförrättning. 
 
Förutom den delar av fastigheter som är utlagda som allmän platsmark, berörs 
gemensamhetsanläggningen Hindås GA:1. Då delar av gemensamhets-
anläggningen är utlagd som allmän platsmark gata och kommunen är huvudman 
för allmän platsmark i detaljplanen, ska kommunen därmed ta över delar av 
vägarna inom planområdet. Dessa framgår av röd markering enligt nedanstående 
kartbild. Gemensamhetsanläggningen behöver omprövas till att inte längre 
omfatta dessa vägar. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för 
omprövning av Hindås GA:1. 
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Enskilda vägar markerade med rött övergår från enskild till kommunal väghållning 
 

Ekonomiska frågor 

Gatukostnader 
Då kommunen föreslås bli huvudman för allmän plats i detaljplanen ska 
kommunen ansvara för utbyggnad, drift och underhåll av allmän platsmark. 
Kommunen får enligt 24 § 6 kap. plan-och bygglagen (2010:900) PBL besluta att 
fastighetsägare i ett område ska betala för kostnader avseende kommunens 
skyldighet att anlägga gata eller annan allmän plats.  

Gatorna inom området behöver byggas om till en tillräckligt god standard för att 
kommunen ska kunna ta över dem. En gatukostnadsutredning har tagits fram som 
visar hur stora kostnaderna beräknas bli och hur dessa ska fördelas samt vilka 
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fastigheter som kostnaderna ska fördelas på. Gatukostnadsutredningen ställs ut på 
granskning separat men samtidigt som planförslaget.  

Ersättning för markåtkomst för allmän platsmark, ledningsrätt och 
släntservitut 

Mark som är planlagd som allmän platsmark ska kommunen förvärva till följd av 
att kommunen är huvudman för allmän platsmark. För att bedöma ersättningen för 
sådan mark utgår man ifrån de planförhållanden som gällde närmast innan 
markområdet lades ut som allmän platsmark.  

Inom markområden som är planlagda som kvartersmark med u1-områden och a5-
områden ska rättigheter tillskapas för att säkra åtkomsten till markområdena för 
att kunna bygga ut allmänna vatten- och avloppsledningar och slänter. I dessa fall 
frångår markområdena inte fastigheterna, i stället upplåts rätt till utrymme för 
anläggningarna genom bildande av ledningsrätt och servitut. 

Vare sig överenskommelse träffas mellan kommunen/HVAAB och berörd 
fastighetsägare eller om lantmäteriet beslutar om tvångsvis fastighetsreglering av 
mark, bildande av ledningsrätt eller servitut, ska ersättning för markavstående och 
markupplåtelse grunda sig på samma värderingsprinciper och praxis. Grundregeln 
vid ersättning av sådan mark är att ersättning utgår för marknadsvärde-
minskningen plus 25 %. Detta följer av 4 kap. expropriationslagen (1972:719). 

Om det inom markområdet som ska lösas in eller upplåtas finns så kallade 
tomtanläggningar (träd, staket, grindstolpar etcetera) och dessa ej kan återställas, 
ska dessa värderas för sig. Ersättningen bedöms efter vilken värdeinverkan en 
anläggning har på fastighetens marknadsvärde. Ersättning för tomtanläggningar 
räknas som en del av ersättningen för markavståendet eller markupplåtelsen varpå 
ett påslag om 25% på ersättningen görs även för denna ersättningspost.  

Fastighetsbildning 
Kommunen bekostar lantmäteriförrättningar som genomförs till följd av inlösen 
av mark som utgör allmän platsmark i detaljplanen och för bildande av 
släntservitut. Bildande av ledningsrätt söks av HVAAB. Alla övriga 
fastighetsbildningsåtgärder som krävs för genomförande av detaljplan på 
kvartersmark bekostas av respektive fastighetsägare.  

Nya gemensamhetsanläggningar 
Inom områden angivna med g1 i detaljplanen gäller att anläggningskostnader, 
kostnader för drift- och underhåll samt förrättningskostnader fördelas mellan 
deltagande fastigheter enligt andelstal som beslutas i respektive 
anläggningsförrättning.  

Bygglov, anmälan och planavgift 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och anmälan enligt gällande taxa. 
Planavgift tas ut i samband med bygglov.  
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Anslutningsavgifter för VA och el 
För anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet debiteras anslutningsavgift 
till respektive fastighet som får en ny förbindelsepunkt. Avgiften baseras på den 
VA-taxa som är gällande i samband med debitering.  

För uppgift om kostnad för anslutning till elnätet kontaktas Härryda Energi AB.  

Kommunens ekonomi 
Kommunens kostnader för framtagande av detaljplanen finansieras delvis via 
uttag av planavgift. Planavgift tas ut i samband med bygglov.  

Kostnaden för utbyggnad av allmän platsmark finansieras i huvudsak genom uttag 
av gatukostnader. I gatukostnaderna ingår kostnad för förbättring och utbyggnad 
av: 

• del av Bockövägen mellan Boråsvägen och den föreslagna parkeringen vid 
Ringvägen 

• del av Ringvägen som löper parallellt med Boråsvägen i södra delen av 
planområdet 

• Granelidens förlängning fram till Bockövägen, samt  

• Ringvägen mellan Bockövägen och badplatsen. 

I dessa gatukostnader ingår även kostnader för sådan marklösen och 
fastighetsbildning som krävs för att möjliggöra utbyggnad av vägarna.  

Kostnader för utbyggnad av gång- och cykelväg, investering i ny parkeringsplats 
samt investeringar i allmän platsmark natur finansieras via skattemedel. Drift- och 
underhållskostnader för all allmän platsmark finansieras via skattemedel.   

Kostnaden för utbyggnad av det allmänna vatten- och avloppsnätet finansieras 
genom anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa. Varje enskild fastighet ska ha 
en förbindelsepunkt för vatten- och avlopp. Debitering av anslutningsavgift sker 
när förbindelsepunkt finns upprättad. Drift- och underhåll finansieras via 
brukningsavgift enligt gällande VA-taxa.  

Kommunen får intäkter i samband med framtida försäljning av de byggrätter som 
tillskapats på kommunens fastighet Hindås 1:433.  
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