2017-10-25

Samrådsunderlag inför planerad vattenverksamhet
avseende förtätning och utökning av två hamnar på
Knarrholmen

Sett från ovan: befintlig hamn på Norra delen av Knarrholmen.

BlueOrbis AB
Hälleflundregatan 16
SE-426 58 Västra Frölunda
Sweden

+46 (0)31 788 58 00
info@blueorbis.com
www.blueorbis.com

Org. Nr: 556858–4576
VAT: SE556858457601

BG: 782–4667
Företagets säte: Göteborg

Mallversion 2017-01-01, Mall skapad av: Robert Eriksson, Mall godkänd av: Bengt Mårlind
http://portal/projekt/170034/Delade dokument/Konsult/Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet/Samråd/Arbetskopior/170034 Samrådsunderlag Final.docx

Innehållsförteckning
1.

Bakgrund & inledning ..................................................................................................... 3

2.

Planerad verksamhet ..................................................................................................... 6

3.

2.1.

Utformning på hamnarna ......................................................................................... 6

2.2.

Arbetstid .................................................................................................................. 7

Förutsättningar ............................................................................................................... 7
3.1.

Rådighet.................................................................................................................. 7

3.2.

Planförhållanden ..................................................................................................... 7

3.3.

Riksintressen........................................................................................................... 8

3.4.

Områdesskydd ........................................................................................................ 8

3.4.1.

Strandskydd ..................................................................................................... 8

3.4.2.

Fornminnen/Kulturobjekt .................................................................................. 8

3.5.

Kablar och ledningar på havsbotten ........................................................................ 8

3.6.

Naturvärden ............................................................................................................ 8

4.

Samrådskretsen ............................................................................................................. 9

5.

Fortsatt arbete i tillståndsprocessen ............................................................................... 9

Bilagor
1. Ritning Norra hamnen
2. Ritning Södra hamnen
3. Notis i GP

Sida 2 av 9

1. Bakgrund & inledning
Billström Riemer Andersson Bygg AB (nedan kallad sökanden) äger ön Knarrholmen i
Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Se Figur 1 nedan för översiktskarta.
Knarrholmen hyser idag 52 hus och 15 lägenheter i Bostadsrättsföreningen Knarrholmen 1,
samt också 35 hus i Bostadsrättsföreningen Tältstaden. På ön finns en restaurang,
gemensamhetsanläggningar, fotbollsplan, dansbana, friluftsbad samt två färjelägen för
yrkestrafik (bl.a. godstransporter samt kollektivtrafiken).
Det finns två befintliga hamnar för fritidsbåtar (”småbåtar”) på Knarrholmen, här kallade
Norra respektive Södra hamnen, se Figur 2 nedan. Bägge hamnarna ligger på fastigheten
Knarrholmen 1:1, men betjänar boende på Knarrholmen 1:1 och 1:2 samt förstås också
besökande till ön/allmänheten. Hamnarna har sammanlagt cirka 70 båtplatser fördelade på
cirka 40 platser i den Norra hamnen, och cirka 30 platser i den Södra hamnen. De båtar som
får plats i hamnarna har generellt en längd om 6–8 meter. Figur 3 och Figur 4 nedan
beskriver befintliga hamnar.
Båtplatserna, och de bryggkonstruktioner som de befintliga platserna finns vid, är inte
optimala eller till antalet tillräckliga för det behov man idag har, och sökanden avser därför att
förtäta och utöka nämnda hamnar. Den planerade verksamheten skulle medge totalt cirka 70
båtplatser i Norra hamnen, och cirka 80 båtplatser i Södra hamnen.
För att få lov att förtäta och utöka hamnarna måste sökanden ansöka om tillstånd till
vattenverksamhet hos Mark- och Miljödomstolen i Vänersborg. Sökanden har anlitat
BlueOrbis AB för att projektleda tillståndsansökan. En ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet inleds med ett samråd med de personer, föreningar, företag eller
myndigheter som kan antas bli påverkade av planerad verksamhet. Syftet med samrådet är
att tillföra projektorganisationen kunskap och erfarenhet kopplad till planerad verksamhet och
verksamhetsområdet.
Med föreliggande underlag inleds samrådet med den krets som funnits berörda eller på
annat sätt bedömts kunna bidra till projektorganisationen. Beskrivning av planerad
verksamhet finner du nedan.
Eventuella frågor och synpunkter på planerad vattenverksamhet delges projektledare Robert
Eriksson på BlueOrbis AB via epost: robert.eriksson@blueorbis.com eller telefon
+46725650056, senast den 17: e november 2017.
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Figur 1. Översiktskarta. Knarrholmarna är markerade med röd streckad linje. Norr är uppåt i figuren.
Kartkälla © Lantmäteriet. Överlagd grafik: BlueOrbis.

Figur 2. Flygfoto över Stora och Lilla Knarrholmen. Norra hamnen är ungefärligt markerad med röd
streckad linje medan Södra hamnen är ungefärligt markerad med gul streckad linje. Norr är uppåt i
figuren. Flygfoto: Metria, överlagd grafik: BlueOrbis.
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Figur 3. Flygfoto över Norra hamnen. Här ses befintlig hamnanläggning avseende pålad/gjuten brygga/kaj
med färjeläge (”Pålad brygga med färjeläge”) samt de två flytbryggor som är anlagda vinkelrätt färjeläget
(”Flytbrygga 1” och ”Flytbrygga 2”), med tillhörande akterförtöjningspålar (”Flytande pålar för
akterförtöjning”). En flytbrygga urspringer från ”Pålad brygga…”, och är ungefärligt markerad med gul
streckad linje (”Flytbrygga 3”). Norr är uppåt i figuren. Flygfoto: Metria, överlagd grafik: BlueOrbis.

Figur 4. Flygfoto över Södra hamnen. Här ses befintlig hamnanläggning avseende pålade bryggor (”Pålad
brygga 1” och ”Pålad brygga 2”) och bryggdäck (”Bryggdäck”). Till vänster i figuren ses husen som ingår
i Bostadsrättsföreningen Tältstaden. Norr är uppåt i figuren. Flygfoto: Metria, överlagd grafik: BlueOrbis.
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2. Planerad verksamhet
Syftet med planerad verksamhet är att förtäta och utöka de två befintliga hamnarna på Stora
Knarrholmen i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. Förtätning och utökning av
hamnarna kommer gagna de boende på ön, besökande samt allmänheten.

2.1.

Utformning på hamnarna

En preliminär utformning på hamnarna togs fram under våren 2017 (ej presenterat i
föreliggande underlag). Denna utformning utgjorde underlag för de marinbiologiska
dykningar som genomfördes sommaren 2017 vid respektive hamnområde. Dykningarna
visar att ålgräs finns i bägge hamnområden. Mot bakgrund av dessa fynd har man reviderat
utformningen på hamnarna på sådant sätt att bottnar med ålgräs undviks i största möjliga
mån. Man har dessutom gjort en analys gällande antalet båtplatser som behövs idag, och
kan komma att behövas i framtiden, och härvidlag minskat anläggningarnas kapacitet
(minskat antal båtplatser). Den reviderade utformningen av hamnarna beskrivs i Figur 5 och
Figur 6 nedan. Ritningarna finns också bilagda (se Bilaga 2 och 3).
Observera att planerad verksamhet dels avser att utöka befintliga hamnar, dels avser att
ersätta delar av befintliga anläggningar med anläggningar med högre miljöprestanda
och/eller med bättre kapacitet avseende antalet båtplatser.

Figur 5. Tänkt utformning av Norra hamnen. Här ses befintlig hamnanläggning som i huvudsak består av
pålad brygga med färjeläge (”Bef. pålad brygga m färjeläge”). Tillkommande konstruktioner avser
”Konsolbrygga längs berg”, ”Pålad brygga 1”, ”Pålad brygga 2” samt ”Flytbrygga 1”. Norr är uppåt i
figuren. Ritningen över hamnen finns också Bilaga 1, dock utan namngivna befintliga och tillkommande
konstruktioner. Kartunderlag: Arkitektbyrån Design. Överlagd grafik: BlueOrbis.
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Figur 6. Tänkt utformning av Södra hamnen. Här ses befintlig hamnanläggning som i huvudsak består av
pålad brygga (”Bef. pålad brygga”). Tillkommande konstruktioner avser: ”Konsolbrygga längs berg 1” på
Stora Knarrholmen, ”Konsolbrygga längs berg 2” på Lilla Knarrholmen, samt ”Flytbrygga” som anläggs
så att den förbinder Stora och Lilla Knarrholmen. Norr är uppåt i figuren. Ritningen över hamnen finns
också i Bilaga 2, dock utan namngivna befintliga och tillkommande konstruktioner. Kartunderlag:
Arkitektbyrån Design. Överlagd grafik: BlueOrbis.

2.2.

Arbetstid

Sökanden avser att genomföra planerad verksamhet så snart tillstånd meddelas.
Förhoppningen är att ha hamnarna förtätade och utökade till sommaren 2018, vilket innebär
att vattenverksamheten planeras till våren 2018.

3. Förutsättningar
3.1.

Rådighet

Sökanden äger fastigheten Knarrholmen 1:1 som berörs av planerad förtätning & utökning av
hamnarna, och man har därför rådigheten över vattenområdet genom ägandeskap.

3.2.

Planförhållanden

Översiktsplan för Göteborgs stad indikerar att hamnområdena är havsområden med särskilt
stora värden för naturvård, friluftsliv och/eller yrkesfiske.
Detaljplan för området finns (1480K-II-4348), men planens genomförandetid har dock gått ut.
Planbesked för ny detaljplan finns (Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontorets Dnr 0346/13,
2013-10-29), och man arbetar i skrivande stund med den nya detaljplanen. I den nya planen
kommer hamnarnas yta, inkluderande utökningen, att markeras med ”WV” – Småbåtshamn.
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3.3.

Riksintressen

Knarrholmen ingår i ett område som är markerat som riksintresse för friluftsliv,
högexploaterad kust samt kulturmiljövård. Direkt väst om Knarrholmen finns farled nr. 109
(Rivö fjord – Valö - Nidingen) som är av riksintresse för sjöfarten (Länsstyrelsens
webbgistjänst 2017-10-09).

3.4.

Områdesskydd

3.4.1. Strandskydd
Knarrholmen omfattas till stor del av strandskydd. Befintliga hamnar ligger i område som är
undantaget strandskyddet (Länsstyrelsens webbgistjänst 2017-10-09). Planerad utökning av
hamnarna kommer till del att omfatta strandskyddat område.
3.4.2. Fornminnen/Kulturobjekt
Det finns inga kända fornminnen i vattenområdet som berörs av planerad verksamhet
(Fornsök 2017-10-09).

3.5.

Kablar och ledningar på havsbotten

Det finns två kända ledningar/kablar i området vid Norra hamnen. Dessa är utmärkta på
sjökort samt sågs också i samband med genomförd dykinspektion. En förfrågan via
ledningskollen.se har gjorts för att komma i kontakt med ledningsägarna så att deras
intressen säkerställs i samband med planerad verksamhet. Ledningsägarna är inkluderade i
samrådet (se avsnitt 4. Samrådskretsen).

3.6.

Naturvärden

En marinbiologisk undersökning har genomförts under sommaren 2017. Undersökningen
visar att ålgräs finns i bägge hamnområdena, och man bör därför utforma hamnarnas
förtätning och utökning på sådant sätt att bottnar med ålgräs undviks i största möjliga mån.
Sådan utformning har översiktligt beskrivits under avsnitt 2.1 Utformning på hamnarna.
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4. Samrådskretsen
Syftet med samrådet är tillföra projektorganisationen kunskap och erfarenhet kopplad till
verksamheten och verksamhetsområdet. Nedanstående parter har via epost fått del av detta
samrådsunderlag.
Allmänheten har genom meddelande om samråd i Göteborgsposten fått möjlighet att ta del
av föreliggande underlag (notisen infördes under vecka 43, 2017; se Bilaga 3).
Tabell 1. Sammanställning av enskilda samrådsparter samt deras kontaktuppgifter.
Samrådspart
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Göteborgs Stad
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen
Försvarsmakten
Kustbevakningen
Styrsöbolaget
Vrångö transport
•
Bostadsrättsföreningen Tältstaden
(ägare till Knarrholmen 1:2)
Göteborgs Kungliga Segelsällskap
(ägare till Köpstadsö 1:106)
Lednings & Kabelägare:
-

Ellevio

-

Skanova/Geomatikk

Kontaktperson
Registrator
Registrator
Registrator
Registrator
Registrator
Registrator
Säkerhetsansvarig
Christian Hallberg
Registrator
•
Ordförande
Rolf Johansson
Ordförande
Thomas Rahm
Tekniker
Robert Lovén
Registrator

Kontakt via:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
goteborg@goteborg.se
sjofartsverket@sjofartsverket.se
sjofart@transportstyrelsen.se
exp-hkv@mil.se
registrator@kustbevakningen.se
christian.hallberg@styrsobolaget.se
vrangotransport@telia.com
rrrooolllfff@gmail.com
thomas.rahm@gkss.se

robert.loven@ellevio.se
ledningsanvisning@geomatikk.se

5. Fortsatt arbete i tillståndsprocessen
Föreliggande samrådsunderlag beskriver övergripande de förutsättningarna som råder för att
förtäta och utöka hamnarna på Knarrholmen. För att ansökan om tillstånd till
vattenverksamhet skall vara komplett behövs en Miljökonsekvensbeskrivning samt en
Teknisk beskrivning tas fram och biläggas Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet. Dessa
underlag arbetas fram efter genomfört samråd, med beaktande av de inkomna
synpunkterna.
I den tekniska beskrivningen kommer de tekniska aspekterna på hamnarna att beskrivas i
detalj: antalet båtplatser, vattendjup, typ av konstruktioner mm. Eventuellt behov för
sprängning och muddring eller annan schakt i havsbotten skall också beskrivas.
I Miljökonsekvensbeskrivningen kommer verksamhetens konsekvenser såsom miljöpåverkan
mm. att beskrivas i detalj. Påverkan på det rörliga friluftslivet samt bofasta beskrivs, liksom
påverkan på områdesskydd, riksintressen mm. Likaså beskrivs åtgärder för att begränsa
negativ påverkan på allmänna och enskilda intressen.
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