
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (2) 
  

   

Yrkande angående – Antagande av detaljplan 
för handel med mera vid Backavägen inom 
stadsdelen Backa 
 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1) Detaljplanen kompletteras med följande stycke: ”Inriktningen för det fortsatta 
arbetet med stadsbebyggelse vid Backavägen inom stadsdelen Backa ska vara att 
den yttre gestaltningen av tillkommande nyproduktion ska vara i klassisk, 
traditionell stil av god kvalitet.” 

2) Detaljplanen kompletteras med följande stycke: ”I stadsdelens planering, ska 
man sträva efter södervända tak, samt höjd och kvarterstruktur som optimerar 
effektuttaget på solpaneler” 

3) Detaljplanen kompletteras med följande stycke ” I all stadsplanering under mark 
i stadsdelen ska man införa ett standardiserat kulvertsystem för VA, el och 
fjärrvärme mm för att på lång sikt minimera underhållskostnaderna” 

4) Stryka samtliga stycken i detaljplanen som handlar om skyfall och dagvatten. 
Gäller endast de delar som innebär ”klimatanpassningsåtgärder” 

5) I övrigt bifalla tjänsteutlåtandet 
 

Yrkandet  
I projekt Skeppsbron har man tydligt stakat ut en riktning för yttre gestaltning                  
” Inriktningen för det fortsatta arbetet med projekt Skeppsbron ska vara att den yttre 
gestaltningen av tillkommande nyproduktion ska vara i klassisk, traditionell stil av god 
kvalitet.” Denna inriktning ska givetvis även gälla detta projekt. 

Vid planering under mark borde man överväga möjligheten att anlägga ett 
kulvertsystem för samförläggning av teknisk försörjning. Detta blir initialt dyrare, 
men på sikt kommer det att medföra drastiskt minskade underhållskostnader, då i 
princip allt grävarbete blir överflödigt. 

Göteborgarna är evinnerligt trötta på stadens undermåliga och föråldrade VA-system 
som ständigt orsakar avbrott, översvämningar och uppgrävda gator. Vi har en 
underhållsskuld, det är dags att börja betala tillbaka.   

 

 

+Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2020-04-17 
 

                                                 
  
                                                  Ärende 2.1.1 
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SD anser att insatser rörande översvämningsrisker ska anpassas till det klimat vi har nu 
och på den havsnivå vi har nu. Det enda vi vet säkert är att vi har haft en landhöjning i 
Sverige de senaste 10 000 åren. SD anser att så länge man inte över tid kan konstatera en 
faktisk havsnivåhöjning, så ska man inte påbörja några kostsamma 
klimatanpassningsåtgärder. Därför vill SD stryka samtliga stycken om skyfall och 
dagvatten från detaljplanen i de fall man antar ett klimat som vi inte har idag. De totala 
utgifterna för klimatanpassning för hela staden beräknas kosta 30 Miljarder. Dessa 
åtgärder riskerar att bli ett fiasko och ett slöseri med skattepengar utan motstycke. Till 
ingen nytta alls.   
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Antagande av detaljplan för handel med mera 
vid Backavägen inom stadsdelen Backa  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för handel med mera vid Backavägen inom stadsdelen Backa, upprättad 
2018-03-20 och reviderad 2020-03-17, antas. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av centrumverksamhet och 
bostäder inom två fastigheter norr och söder om Leråkersmotet. Detaljplanen möjliggör 
för cirka 400 lägenheter, varav hälften äldreboende, och cirka 60 000 kvadratmeter för 
centrumändamål så som kontor och handel. Detaljplanen är en del av den etapputbyggnad 
som ska göras inom hela området Backaplan. 

Inkomna yttranden under samråd berör i huvudsak vikten av att utreda hur ledningsnätet, 
VA och dagvatten ska utvecklas, ekonomiska förutsättningarna för projektet, påverkan på 
riksintresset Lundbyleden, frågeställning om hälsa, säkerhet samt luftmiljön. Vid 
granskning berör inkomna yttranden i huvudsak frågor om mark- och luftmiljön, buller, 
dagvattenhantering, risker med farligt gods på Lundbyleden, placering av tekniska 
anläggningar och den ekonomiska genomförbarheten.  

Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsyttrande med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför 
komma att prövas utifrån Miljökvalitetsnorm (MKN) för luft samt bebyggelsens 
lämplighet för människors hälsa och säkerhet avseende buller och förorenade områden. 

Detaljplanen har av byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige för antagande 
utifrån att detaljplanen är av större vikt avseende att det är första etappen av utbyggnad av 
Backaplan och inbegriper del av större kommunal investering samt förändrad situation 
längs med Lundbyleden som är av riksintresse för kommunikation. Planen 
överensstämmer med kommunens översiktsplan och Program för Backaplan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Backaplan är en del av Älvstaden och omvandlingen av området ska utvecklas i enlighet 
med Vision Älvstaden. Under en 20-årsperiod kommer området kring Backaplan att 
genomgå en förändring från handels- och industriområde till att bli en tätbebyggd 
blandstad. I Program för Backaplan beskrivs utvecklingen på följande sätt: ”Det innebär 
att cirka 7500 bostäder, offentlig service, cirka 140 000 kvadratmeter handel inom hela 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-03-25 
Diarienummer 0655/20 
 

Handläggare  
Lena Risfelt 
Telefon: 031-368 03 61 
E-post: lena.risfelt@stadshuset.goteborg.se  
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området, med varierat bostadsutbud, tillräcklig kommunal service, centrumhandel i 
blandstad, kultur och idrott, prioritering av fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, samt 
attraktiva mötesplatser. Placering av kulturhus är en central fråga liksom parker och gröna 
bostadsgårdar. ” 

Handels- och industriområdet Backaplan är i dag till allra största delen privatägt och en 
omvandling av området ska genomföras i samarbete mellan kommunen och 
fastighetsägarna. Kommunfullmäktige har godkänt inriktningsbeslutet avseende 
ekonomiska konsekvenser och ramavtal för planprogrammet Backaplan samt beslut om 
en projektram för den samlade exploateringen i Backaplan 2019-03-28 § 13. Enligt 
Färdplan Älvstaden 2021–2023 ser den ekonomiska prognosen ut enligt följande: ” Totalt 
bedöms exploateringsekonomin omsluta i storleksordningen utgifter om cirka 2,7 mdkr 
med bedömda inkomster på cirka 2,5 mdkr. Kommunfullmäktige fattade ett 
inriktningsbeslut för den fortsatta utvecklingen av Backaplan under 2019. 
Inriktningsbeslutet avsåg beslut om att godkänna en ekonomisk ram motsvarande 3,5 
mdkr (2018 års prisnivå) i anslutning till planprogrammets godkännande. 
Inriktningsbeslutet ger en inriktning för kommande detaljplaner och exploateringsprojekt 
att förhålla sig till och är på så sätt styrande i den fortsatta planeringen och ekonomiska 
ansvarsfördelningen.” 

Både byggnadsnämnden och fastighetsnämnden har uppdrag i kommunfullmäktiges 
budget 2020 som berör hur ekonomi i detaljplaner ska sträva mot att nå en nollvision 
avseende underskott i detaljplaner. Fastighetsnämnden ska tydligt kunna redovisa, när det 
finns en underskottsplan, hur andra detaljplaner som ger överskott väger upp. Resultatet 
från projektet detaljplan 1, (för handel med mera vid Backavägen) innebär en ökning av 
kommunens underskott jämfört med kommunfullmäktiges inriktningsbeslut för den 
samlade exploateringsekonomin i Backaplan. Avvikelsen beror på en mindre inkomst för 
markförsäljning än vad som tidigare redovisats. Fastighetsnämnden har 2020-03-16 § 48 
beslutat om tilläggsavtal till ramavtal för utveckling av Backaplan, inom området för 
Älvstadens delområde Backaplan. Syftet med tilläggsavtalet är att reglera del av det 
underskott som uppstått i kommunens totala projektkalkyl för ramavtalsområdet. 
Exploateringsekonomin ska ses över tid och i ett större perspektiv än varje detaljplan för 
sig. Målet för exploateringsekonomin i hela exploateringsportföljen är att vara 
självfinansierad över en rullande 10-årsperiod och för närvarande uppgår 
självfinansieringsgraden för hela utbyggnaden av Backaplan till 115 procent. Den av 
kommunfullmäktige fattade ekonomiska investeringsramen för Backaplan omfattar en 
övergripande nivå som innehåller flera etapper/detaljplaner – detaljplaner 1, 2, 3 och Ö. 
Uppföljning av exploateringsekonomin görs på den övergripande nivån och resultatet för 
en enskild detaljplan ska inte ses som avgörande för helheten. Detaljplan 1 är det 
inledande steget i Backaplans omvandling och i var och en av de följande etapperna 
kommer arbete för att hämta ikapp den uppkomna underskottsökningen göras i syfte att 
hålla sig inom beslutad investeringsram. Utfallet för Backaplans totala 
exploateringsekonomi ligger långt fram i tiden då utvecklingen sker etappvis och 
utbyggnaden bedöms pågå under minst 15–20 år. Det finns osäkerheter kring 
detaljplanerna benämnda DP Ö. En osäkerhet är att några fastighetsägare i dagsläget 
meddelat att de inte är intresserade av att medverka till att ny detaljplan tas fram.  
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Ekonomiska konsekvenser vid detaljplanens genomförande: 

Kommunens investeringsekonomi  
Erforderligt exploateringsavtal har tecknats av fastighetsnämnden med exploatörerna. 
Avtalet anger ramverket för genomförandet av detaljplanen och hantering av kostnader 
för utbyggnad av allmän plats. Fastighetsnämnden har beräknat att genomförandet av 
detaljplanen uppgår till cirka 125,1 mnkr. Där 106,0 mnkr utgifter för övergripande 
gatuanläggningar (Stomme). Gatuanläggningarna är till hälften skattefinansierad 
investering och hälften exploateringsfinansierad-investering. Övriga utgifter är 5,0 mnkr 
för markåtgärder, 14,0 för markförvärv och 0,1 mnkr som omfattar myndighetsutgifter. 

Inkomstposter omfattar markförsäljning om cirka 20,4 mnkr och exploatering 
bidrag/gatukostnadsersättning som uppgår till cirka 73,5 mnkr för detaljplanens 
genomförande. Exploateringsbidraget avser detaljplanens finansieringsandel av hela 
stommen vilken består av övergripande gatuanläggningar och stadsdelspark. 

Det ger ett negativt projektnetto på cirka -31,2 mnkr. Investeringarna bedöms rymmas 
inom beslutade exploateringsramar för kommande år. 

Kretslopp- och vattennämnden får utgifter på cirka 2 mnkr för utbyggnad av vatten och 
avlopp samt inkomster på cirka 3 mnkr i form av anläggningsavgifter.  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi  
Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och 
avskrivningar samt för skötsel och underhåll av allmän plats, gata.  

Kretslopp- och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Området omvandlas till bostadsområde och verksamhetsyta för centrumändamål för 
handel och kontor, vilket gör en förflyttning från dagens mer storskaliga handelscentrum 
som en majoritet av kunderna idag tar sig till med bil.  

Genomförandet bidrar till en bostadsmiljö där gång- och cykeltrafik ges utökad plats.  

Omvandlingen beräknas bidra med ett mindre beroende av bil och godstransporter till och 
från området. Hårdgjorda parkeringsytor omvandlas till blandstad med gröna innergårdar 
intill de planerade bostäderna. Detta sammantaget beräknas bidra med en bättre 
stadsmiljö med mindre negativ påverkan av förorenad luft och buller på längre sikt. 

Utvecklingen av området bidrar med utökad tillgång till kollektivtrafik genom bland 
annat att möjliggöra för ny bussgata och eventuell framtida spårväg mellan Hjalmar 
Brantingsplatsen och Brunnsbo. Närheten till Brunnsbo station och till planerad 
kollektivtrafikhållplats direkt utanför norra kvarteret beräknas bidra till ett minskat 
bilberoende. Infrastrukturlösningen ger ökade pendlingsmöjligheter med kollektivtrafik 
till och från området. 

Bedömning ur social dimension 
Efter att aktuell detaljplan bedöms vara utbyggd kommer resterande Backaplan att byggas 
ut under en 5–20-årsperiod. Det kommer att påverka människor som kommer att ha sitt 
boende i ett större stadsomvandlingsprojekt.  
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Området har närhet till såväl Lundbyleden som hamnbanan. Då Lundbyleden avgränsar 
Backaplan åt söder kan inga förskolor eller bostadsnära park skapas utan behov av att 
korsa Backavägen. Detaljplanen är därför beroende av att utveckling av efterföljande 
planarbeten inom Backaplan tillser lösningar för exempelvis förskola, grundskola och 
grönområden för att få till ett fungerande vardagsliv för boende i området.  

Genom att området runt bostäderna, utanför bostadsgårdarna, kommer vara präglade av 
stadsliv och trafik kommer det vara mindre lämpligt för mindre barn att fritt röra sig 
själva utan vuxens tillsyn, vilket påverkar barnens rörelsefrihet. Detta i sig kommer också 
att påverka hur föräldrar fortsätter att gå med eller köra barn till olika målpunkter.   

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens handlingar: protokollsutdrag, protokollsanteckning D 

och tjänsteutlåtande, 2020-03-17 § 79 
2. Plankarta med bestämmelser 
3. Planbeskrivning 
4. Grundkarta 
5. Illustrationsritning 
6. Samrådsredogörelse 
7. Granskningsutlåtande 
8. Program för Backaplan 

 

Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Handlingarna är även möjliga att ladda ned 
från: www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Genomförande- och/eller exploateringsavtal finns tillgängligt på fastighetskontoret, 
Postgatan 10.  
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Ärendet  
Antagande av detaljplan för handel med mera vid Backavägen inom stadsdelen Backa, 
upprättad 2018-03-20 och reviderad 2020-03-17. Byggnadsnämnden har översänt 
detaljplanen för antagande i kommunfullmäktige eftersom den är av större vikt med 
avseende på att det är första etappen av utbyggnad av Backaplan och inbegriper del av 
större kommunal investering samt förändrad situation längs med Lundbyleden som är av 
riksintresse för kommunikation.  

Beskrivning av ärendet 
Tidigare fattade beslut av byggnadsnämnden:  

2013-01-17  godkännande av planeringsförutsättningar för Backaplan  

2015-01-26 anmälan om planstart  

2016-11-22  uppdrag att genomföra samråd för detaljplan  

2018-03-20  uppdrag att låta granska detaljplanen  

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen hanteras med utökat 
planförfarande och ska utifrån detta antas av kommunfullmäktige. Detaljplanen ska antas 
av kommunfullmäktige eftersom den är av större vikt med avseende på att det är första 
etappen av utbyggnad av Backaplan och inbegriper del av större kommunal investering 
samt förändrad situation längs med Lundbyleden som är av riksintresse för 
kommunikation.   

Byggnadsnämnden har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 
(2010:900) 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen 
konstaterades att ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, 
varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte gjorts.  

Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. 

Program för Backaplan godkändes 2019-04-23. Detaljplanen ligger i linje med 
programmets inriktning och strategi. Det övergripande syftet är att omvandla Backaplan 
från ett handels- och industriområde till att bli en tätbebyggd blandstad inom ett 
20-årsperspektiv. 

Planens syfte, innehåll och utformning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av centrumverksamhet och bostäder 
inom två fastigheter norr och söder om Leråkersmotet. Detaljplanen möjliggör för cirka 
400 lägenheter, varav hälften äldreboende, och cirka 60 000 kvadratmeter för 
centrumändamål så som kontor och handel. I detaljplanen ingår allmän plats, gata. I 
detaljplaneområdet ingår Backavägen där detaljplanen bidrar till att säkerställa en del av 
Backaplans övergripande gatunät och möjliggöra för eventuell framtida spårväg mellan 
Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo. Syftet med detaljplanen är även att upphäva del 
av detaljplan inom fastigheten Backa 866:264.  

Utifrån indikationen att det blir cirka 200 lägenheter i planområdet, exklusive 
äldreboenden, uppskattas det inom planområdet bo cirka 100 barn. Det medför ett behov 
av cirka 35 förskoleplatser och 65 skolplatser. Förskola och skola kommer att få sin 
lösning inom övriga delar av Backaplan.  
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Detaljplaneområdet markerad på bild 

Planområdet är beläget vid Backaplan vid Backavägen, cirka 2 kilometer nordväst om 
Göteborgs centrum.  

Etappvis utbyggnad av Backaplan 
Detaljplanen är den första etappen, med de första kvarteren, i utvecklingen av hela 
området runt Backavägen och är en viktig förutsättning för utvecklingen av hela området 
runt Backaplan.  
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Utbyggnadsetapper:

 

Detaljplan 0 som är laga kraftvunnen har syftet att möjliggöra ett övergripande gatunät 
för bland annat bussgata, pendeltågstation på Bohusbanan vid Brunnsbo samt ett nytt 
Kvillemot på Lundbyleden. Trafikverket har i början av 2020 konstaterat att kostnader 
som presenterats från den upphandlade entreprenören inte ryms inom projektets budget. 
Det har utifrån detta tagits beslut om att göra en omstart och därför är denna del av 
utbyggnaden just nu pausad och genomförandet framflyttad i tiden. Mindre förberedelse 
pågår dock med att flytta befintliga ledningar samt färdigställa arbeten med sänkbrunn 
och schaktarbeten mellan Lundbyleden och Hamnbanan. Beslutet att ta ett omtag kommer 
att få en påverkan på utbyggnaden av infrastrukturlösning för området som helhet som nu 
kommer att ske med en förskjutning i förhållande till detaljplan 1 och övrig 
etapputbyggnad av området.  

Detaljplan 2 innehåller centrumbebyggelse och befinner sig just nu i startskede. Därtill 
finns även etapper i form av detaljplan 3 och Ö som ligger längre fram under 
utbyggnadsperioden. 

 

 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (9) 
   
   

Samrådsredogörelse/granskningsutlåtande 
Inkomna yttranden under samråd berörde bland annat vikten av att utreda hur 
ledningsnätet ska utvecklas vad gäller VA och dagvatten för hela utbyggnadsområdet och 
ekonomiska förutsättningarna för projektet i sin helhet. Begäran om kompletteringar 
inkom från Trafikverket och Länsstyrelsen vad gäller påverkan på riksintresset 
Lundbyleden, frågeställningar om hälsa och säkerhet samt Miljökvalitetsnorm (MKN) för 
luft. 

I granskningen inkom yttranden som i huvudsak berörde främst föroreningar: mark- och 
luftmiljön samt buller och dagvattenhantering. Risker med anledning av farligt gods som 
transporteras på Lundbyleden. Även placering av tekniska anläggningar och den 
ekonomiska genomförbarheten var viktiga synpunkter.  

Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsyttrande att med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte kan accepteras och kan 
därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Länsstyrelsen befarar att 
Miljökvalitetsnorm (MKN) för luft inte följs samt att bebyggelsen blir olämplig för 
människors hälsa och säkerhet avseende buller och förorenade områden. 

Byggnadsnämndens övervägande i sammandrag 
Byggnadsnämnden har bedömt att avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen 
har gjorts och att hänsyn tagits till platsens specifika egenskaper och förutsättningar.  

Kvarstående erinran från samråd avseende vikten av att utreda hur ledningsnätet ska 
utvecklas med hänsyn till framtida utveckling av Backaplan där har ett sådant arbete 
påbörjats. Efter granskningen har följande ändringar gjorts i detaljplanen: Bestämmelser 
om riskåtgärder har förtydligats i enlighet med uppdaterad riskutredning. Avgränsningen 
av användningen skola och vård har ändrats för att inte tillåtas närmast Lundbyleden. 
Byggrätt för pumpstation har tagits bort. Bestämmelse om marksanering har tillförts. 
Mindre justering av höjder och BTA. Byggrätter för tekniska anläggningar har 
omlokaliserats. Backavägen har smalnats av.  

Vidare görs bedömningen, efter avstämning med Länsstyrelsen, att frågeställningar som 
Länsstyrelsens haft är så långt som möjligt tillgodosedda. 

Byggnadsnämnden konstaterar att planförslaget är beroende av efterföljande planarbeten 
inom Backaplan för lösningar för förskola, grundskola, social service, grönytor samt 
utbyggnad av kollektivtrafiken i Backavägen. 

Byggnadsnämnden har vid sitt tillstyrkande av detaljplanen bedömt att planförslaget, med 
gjorda kompletterade utredningar och justeringar i förslaget, bedöms lämpligt och 
genomförbart. Detaljplanen är en första viktig pusselbit för omvandling av området runt 
Backavägen och Backaplan och ligger i linje med utvecklingsstrategin så som den 
uttrycks i Program för Backaplan. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas då den möjliggör ett första steg av en 
utveckling av Backaplan i linje med program och vision samt ligger i linje med stadens 
utbyggnadsstrategi. Utveckling, i linje med strategidokumenten, har som målbild att 
områdets utveckling är en viktig deletapp i att knyta ihop staden över älven och 
Backaplan med Frihamnen.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (9) 
   
   

Omvandlingen av Backaplan har en lång tidshorisont och stadsledningskontoret delar 
byggnadsnämndens bild att planförslaget är beroende av efterföljande planarbeten inom 
Backaplan. Detta för att bland annat få tillstånd lösningar för förskola, grundskola, social 
service, grönytor samt utbyggnad av kollektivtrafiken i Backavägen. Dessa frågor är av 
största vikt att följa i ett genomförande för att säkerställa att området utvecklas till den 
tätbebyggda blandstaden som både Program för Backaplan och Vision Älvstaden pekar ut 
som inriktning för omvandling och utveckling av Backaplan.   

 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Byggnadshöjd

(i meter över nollplanet)

Marknivå

(i meter över nollplanet)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.

Byggnadshöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Golvnivå

Taklutning i grader

Nockhöjd

(i meter över nollplanet)

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Följande gäller inom områden med

nedanstående beteckningar. Där beteckning

saknas gäller bestämmelsen inom hela

området. Endast angiven användning och

utformning är tillåten.

PLANBESTÄMMELSER

BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN

GATA

Gata. Trafik mellan områden

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

Bostäder, ej i bottenvåning

Centrum, kontor, handel

(detaljhandel och livsmedel),

service, samlingslokaler och

andra verksamheter

Vård, endast dagverksamhet

B

1

C

Tekniska anläggningar

E

Parkering

P

Utfartsförbud.

Största bruttoarea ovan mark

(BTA). Minst 30% av angiven

bruttoarea ska vara bostäder.

e

2

Fasad längre än 70 m ska vara vertikalt

uppdelad i minst 3 tydligt urskiljbara partier,

undantaget fasad mot Lundbyleden

För ny bebyggelse ska de första 1-2

våningsplanen i fasad mot Backavägen

markeras och ges ett eget individuellt utryck i

förhållande till ovanliggande våningsplan

Byggnad som placeras med längsgående

fasad mot Backavägen och som är över 6

våningar ska från våning 7 och däröver vara

indragna 2 m från fasadliv

Fönster i bottenvåningen, utefter Backavägen,

relaterade till bestämmelse om lokalyta för

centrum funktioner får högst ha en bröstnings-

höjd om 50 cm. Där lokalyta för centrum-

funktion anordnas ska fönsterytans totala area i

bottenvåningen vara minst 50% av den totala

fasadytan i bottenvåningen

Parkering får inte exponeras i fasad mot GATA

Takbjälklag på innergårdar ska vara tillgängliga

som utemiljö för boende och verksamma samt

till minst 50% vara planterbara med ett minsta

jorddjup på 0,5 m

Balkonger får kraga ut med max 1,4 m från

husfasad mot Backavägen.

Ej sammanhängande mark-

parkering. Parkering får endast

utföras i parkeringshus/garage

eller som enstaka parkerings-

platser i anslutning till entréer.

n

1

Område som ska vara

tillgängligt för allmännyttiga

underjordiska ledningar

4. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

u

Lägsta respektive högsta

byggnadshöjd i meter räknat

från nollplanet.

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

BN granskning

BN tillstyrkande.

KF antagande

Laga kraft

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), utökat

planförfarande

Genomförandetiden är 10 år från den dag

planen vinner laga kraft

UPPLYSNINGAR

För ny bebyggelse ska översvämningsskydd

för entré ordnas till minst +2,8 m. Vid m

3

gäller minst +3,0 mot Backavägen. Byggnad

och byggnadsdelar ska utföras med vattentät

konstruktion under denna höjd.

Bebyggelsefritt område i anslutning till

Lundbyleden ska ej utformas på ett sätt som

uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Bland

annat är lastningszoner, markparkering och

lokalväg tillåtna.

Varuintag får inte placeras inom 40 meter

från Lundbyleden. Varuintag som vetter mot

leden ska utformas så att utrymmet innanför

inlastningsportar är övertrycksventilerat för

att undvika gasinträngning.

Inom 50 meter från Lundbyleden ska

utrymning bort från Lundbyleden vara möjlig.

Ventilationsintag ska placeras högt upp och

vara riktade bort från Lundbyleden/

Hamnbanan. Kravet gäller all ny bebygg-

else inom 150 meter från Hamnbanan.

Skola, ej förskola och

grundskola upp till årskurs 6

S

1

Högsta byggnadshöjd i meter

räknat från nollplanet. Utöver

högsta tillåtna byggnadshöjd

får hisschakt  med maskinrum,

trapphus anordnas.

Egenskapsgräns +

Administrativ gräns

Riktvärde för vibrationer i bostadsrum får inte

överskrida 0,4 mm/s vägd rms.

Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är

> 60 dBA ska minst hälften av

bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad

sida.

För små bostäder med boarea max 35 m²

gäller i stället att minst hälften av

bostadsrummen ska vara vända mot

ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid

bostadens fasad är > 65 dBA.

Vid en bygglovpliktig ändrad användning av

en byggnad gäller i stället att minst ett

bostadsrum ska vara vänt mot ljuddämpad

sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens

fasad är > 60 dBA.

Med ljuddämpad sida menas fasad som har

en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och

maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA.

Om bostaden har en eller flera uteplatser ska

ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50

dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal

ljudnivå.

Område för vilket gällande

detaljplan akt 1480K-II-4456

upphävs

a

1

Detaljplan för Handel mm vid

Backavägen inom stadsdelen

Backa i Göteborg

Göteborg 2018-03-20, rev. 2020-03-17

Planchef Konsultsamordnare Planarkitekt, Norconsult AB

Gunnel Jonsson Sirpa Antti-Hilli Janna Bordier

Marken får inte

förses med byggnad.

D

1

Vid utformning av bostadsfasad mot

Lundbyleden ska lågfrekvent buller

beaktas.

10 mm dagvatten per kvadratmeter

hårdgjord yta ska kunna fördröjas inom

planområdet.

Lägsta höjd på färdigt golv för VA-anslutning

med självfall är 0,3 meter över marknivå vid

förbindelsepunkt.

Marken är klassificerad som högradonmark.

Byggnader på högradonmark ska utföras

radonsäkert.

Kontor

K

Handel

H

+00.0-+00.0

+00.0

Lastning, anordningar för

renhållning. Högsta

byggnadshöjd 7,0 m.

Innan slutbesked ges för

påbyggnad eller ändrad

användning ska parkeringshus

mot Lundbyleden vara uppfört.

Balkonger (såväl utskjutande

som indragna) får ej uppföras

på fasad som vetter mot

Lundbyleden, (balkonger mot

innergårdar är möjliga).

Byggnader placerade närmast

Lundbyleden ska utformas och

bindas samman så att dessa

gemensamt bildar en "skydd-

ande skärm" för bakomligg-

ande bebyggelse. Inom 0-50

meter från Lundbyleden ska

entréer inte placeras i fasader

som vetter direkt mot leden.

Entréer på innergårdar är

möjliga. Öppningar för lastning

får dock anordnas.

m

2

Högsta byggnadshöjd i meter.

00.0

a

2

b

1

Största bruttoarea ovan mark

(BTA)

e

1

Område som ska vara

tillgängligt för gemensamhets-

anläggning

g

(B

1

)

Marken får byggas över med

balkonger för bostadsändamål

med max djup på 1,4 m och

med en fri höjd ovan mark på

minst 6,0 m

Entréer ska finnas på varje

fasadlängd mot Backavägen.

Högst 15 m mellan entréer.

f

1

2018-03-20

Marken får underbyggas med

garage.

b

2

Ramp till parkering tillåtet.

n

2

Fasadkrav för ny bebyggelse

samt påbyggnad inom 0-50

meter från Lundbyleden: Alla

fasader inklusive tak som

vetter mot Lundbyleden ska

utformas med ytskikt i

obrännbart material. Fönster

ska vara EI30-klassade och

vädringsläge är inte tillåtet.

m

1

Parkeringshuset ska förses

med sluten fasad i obrännbart

fasadmaterial mot angräns-

ande byggrätt. Infart för bilar

får endast annordnas i söder.

b

3

Största sammanlagda

bruttoarea ovan mark (BTA)

inom med e

3

 betecknade

områden (3 st) är 25 000 m

2

.

e

3

Marken får inte bebyggas i

gatuplan. Anläggningar som

hindrar fri sikt är inte tillåtna.

f

2

Vid markarbeten ska beslut om avhjälpande

åtgärder gällande förorenad mark erhållas av

miljöförvaltningen innan startbesked ges.

3. EGENSKAPSBESTÄMMELSER

3.2 KVARTERSMARK

Ny byggnad med längsgående fasad mot

Backavägen får placeras max 2 m från

GATA, undantaget är byggnad som placeras

med gavel/kortsida mot Backavägen

För ny bebyggelse med entréplan mot

Backavägen ska fritt mått till överliggande

bjälklag vara minst 4,2 m

Entrèer i fastighetsgräns mot GATA ska vara

indragna med minst 1,0 m alternativt utformas

som  skjutdörrar

Lägsta fria höjd i gatuplan är

4,7 m.

f

3

ANTAGANDEHANDLING

handlingarna består av :

- plankarta med bestämmelser - grundkarta

- planbeskrivning - fastighetsförteckning

- illustrationsritning                                                 - samrådsredogörelse

- granskningsutlåtande
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Planprocessen 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-

kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-

jerat i program.  

 

 

Information 

Detaljplanen ingår i produktionsplanen för år 2015. 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av: 

Sirpa Antti-Hilli, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 16 09 

Helena Pyk, Fastighetskontoret, tfn 031-368 11 63 

Anna Fant, Trafikkontoret, tfn 031-368 25 95 

 

 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling  

  

Datum: 2018-03-20, rev 2020-03-17                         

Aktbeteckning: 2-5408 

Diarienummer SBK: 15/0589 Diarienummer FK: 0740/15 

Handläggare SBK  Handläggare FK 

Sirpa Antti-Hilli  Helena Pyk 

tel: 031-368 16 09  Tel: 031-368 11 63 

sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se helena.pyk@fastighet.goteborg.se 

    

Detaljplan för Handel mm vid Backavägen 
inom stadsdelen Backa i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad enlig PBL (2010:900,SFS 2014:900) 

 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Plankarta med bestämmelser 

• Samrådsredogörelse 

• Granskningsutlåtande 

 

Övriga handlingar: 

• Illustrationskarta 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 

• Grundkarta 

 

Utredningar: 

• Sol- och vindstudie, White arkitekter, 2016-09-01 

• Solstudie, White, 2018-02-19 

 

• Luftmiljöutredning, Sweco, 2016-10-10 

• PM Spridningsberäkningar, luftmiljö, Sweco, 2017-01-20 

 

• Geoteknisk utredning, Ramböll, 2016-08-31 

• MUR Geoteknik, Ramböll, 2016-08-31 
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• Översiktlig miljöteknisk markundersökning 171:4, Ramböll 2016-07-12 

• Miljöinventering inför rivning Backa 170:1, Ramböll, 2016-08-31 

• Miljöteknisk markundersökning 170:1, Ramböll, 2016-08-31 

• Kompletterande miljöteknisk markundersökning 170:1, Ramböll 2017-11-29 

• Kompletterande markmiljöprovtagningar Backa 170:1 mfl, Ramböll 2019-01-11 

• Platsspecifika riktvärden och riskbedömning, Ramböll, 2019-02-19 

• Åtgärdsutredning och riskvärdering, Backa 170:1 m.fl., Ramböll, 2019-04-05 

 

• Skyfallshantering Göteborg beslutstöd exemplifierat på planområde Backaplan, 

DHI, 2016-04-15 

• PM Översvämningsrisker DP1, DHI, 2016-07-12  

• PM Klimatanpassning Backaplan, Kretslopp och vatten, 2018-03-29 

 

• Dagvattenutredning, Ramböll, 2016-10-25  

• Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i Kvillebäcken, Kretslopp 

och vatten, 2018-06-12 

• Kompletterande dagvattenutredning med fokus på föroreningar för fastigheten 

backa 171:4, Sweco, 2019-04-12 

• Föroreningsbedömning dagvattenhantering detaljplan Backa 170:1, Ramböll, 

2018-06-15 

 

• PM Trafiksimulering, WSP, 2016-06-20 

• Trafikanalys Leråkersmotet, ÅF konsult, 2017-12-19 

• Trafikförslag, ÅF konsult, 2018-03-20 

• Parkeringsutredning, Koucky & Partners, 2016-10-19 

• Mobilitets- och parkeringsutredning Backa 170:1, Ramböll 2018-11-02 

 

• Vibrationer, WSP, 2016-11-11 

• Industribuller, WSP, 2016-11-17 

• Bullerbedömning, Stadsbyggnadskontoret, 2016-12-01  

• PM Lågfrekvent buller, Norconsult, 2018-09-20 

• Trafikbullerutredning, Norconsult, 2018-03-09 rev 2018-09-13 

 

• Riskanalys för detaljplan för Backaplan, arbetsmaterial, Cowi, 2019-01-31 

• Komplettering av riskutredning för Backaplan DP1, Cowi, 2016-11-18, rev. 2019-

01-31 

 

Leråkersmotet 

Biltema                        Blomsterlandet 

Hjalmar Brantings-
platsen 

B
ackavägen
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av centrumverksamheter och bo-

städer inom två fastigheter; Backa 170:1 norr om Leråkersmotet och Backa 171:4 sö-

der om Leråkersmotet. I detaljplaneområdet ingår Backavägen för att säkerställa en 

del av Backaplans övergripande gatunät och möjliggöra för eventuell framtida spår-

väg mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo. Syftet med detaljplanen är även 

att upphäva del av detaljplan inom fastigheten Backa 866:264. 

Ambitionen är att skapa en attraktiv blandstad och den nya bebyggelsen ska bidra till 

förverkligandet av Vision Älvstaden (2012-10-11) och en bättre stadsmässighet i om-

rådet. Utformningen följer Struktur- och färdplan (2015), samt intentioner i Plane-

ringsförutsättningar för Backaplan (2013-01-17). Detaljplanen ligger även i linje med 

Program för Backaplan (2019-04-23).  

Backaplan står inför en genomgripande omvandling till att gå från dagens handels- 

och industriområde till att, inom ett 20-årsperspektiv, bli blandstad med cityhandel, 

bostäder, kultur och kontor med en stark knutpunkt för kollektivtrafik. Backaplan ska 

växa sig över älven och utgöra en del av innerstadens centrum och det stadsmässiga 

stråk som ska skapas över älven. Området ska också bidra till att knyta ihop Lundby 

med Frihamnen och Brunnsbo.  

Aktuellt planarbete kallas DP1 och ligger i tid mellan två andra stora detaljplaner för 

omvandlingen av Backaplan: DP0 Detaljplan för gator vid Backaplan som omfattar 

gatustrukturen norr om Backaplan och innefattar bland annat ombyggnationen av 

Kvillemotet och Bohusbanan. DP0 är antagen och har vunnit laga kraft. DP2 Detalj-

plan för Backaplan, centrumbebyggelse och knutpunkt vid Hjalmar Brantingsplatsen 

omfattar en omdaning och förstärkning av kollektivtrafikknutpunkten, cityhandel, bo-

städer och en stadsdelspark vid Kvillebäcken. DP2 är i uppstartsskedet.  

Det pågår även ett övergripande programarbete för Backaplan med strategiska ställ-

ningstaganden och framtagande av utredningar. Programmet står inför tillstyrkande. 

Planområdet ligger cirka två kilometer norr om Göteborgs centralstation, mellan 

Backavägen och Lundbyleden i höjd med Leråkersmotet. Norr om planområdet ligger 

Biltema och Blomsterlandet. Norra delen av planområdet är obebyggd. Här fanns tidi-

gare industribyggnader, bland annat biltvätt och bilverkstad. I den södra delen ligger 

en handelsetablering bestående av butiker och gym med tillhörande markparkering. 

 Befintlig bebyggelse söder om Le-

råkersmotet.  

 

 

Tidigare bebyggelse, (nu riven), norr om 

Leråkersmotet.  

 

 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  7 (54) 

Planens innebörd och genomförande 

I det norra kvarteret föreslås en livsmedelsbutik som ersätter dagens Coopbutik på 

Backaplan. Kvarteret kommer även att inrymma bostäder, kontor och annan handels-

verksamhet. Detaljplanen möjliggör även vårdetablering som exempelvis vårdcentral 

eller tandläkare, dock ej vård som omfattas av sängplatser nattetid. Utöver kan områ-

det komma att inhysa skoländamål från årskurs 7 eller vuxenutbildning.  

Den befintliga bebyggelsen inom det södra kvarteret kommer byggas om och vända 

sina entréer mot Backavägen. Kvarteret kommer också kompletteras med ytterligare 

byggrätter för handel och kontor samt garage/p-hus. Backavägen föreslås byggas om 

till en stadsgata som förbereds för en ny spårvägslinje norrut mot Brunnsbo. En ny 

kollektivtrafikhållplats planeras på Backavägen strax norr om Leråkersmotet.  

 

 
En ombyggd Backaväg, vy mot norr, White arkitekter 

Överväganden och konsekvenser 

Lundbyleden, Bohusbanan och Hamnbanan är av riksintresse för kommunikationer. 

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket ska skyd-

das mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-

ningarna. En trafikanalys av Leråkersmotet har genomförts och framkomligheten 

kring Leråkersmotet bedöms vara god utan köbildning, som påverkar Lundbyleden, 

inräknat den trafikalstring som genereras av detaljplanen. I nästa steg då en avstäng-

ning av avfarten från Lundbyleden mot Biltema/Blomsterlandet skett, bedöms ett till-

skott av 170 fordon till Leråkersmotet. I detta scenario når kön enligt analysen aldrig 

över 90 meter. Efter införandet av nya busslinjer klarar systemet cirka 30%-40% mer 

trafik än den som alstrats från detaljplanen.  

Översiktsplanen anger att Backaplansområdets låga exploatering gör området intres-

sant för förtätning. En omvandling av Backaplan från industri/handelsområde till 

blandstad och en levande stadsmiljö är förenlig med god bebyggd miljö och kommer 
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bidra till omställningen av trafiksystemet som trafikstrategin och utbyggnadsplane-

ringen har som mål.  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

Planförslaget medför förutsättningar till nya mötesplatser samt förbättrad service och 

kollektivtrafik. Bostädernas planerade innegårdar som ger möjlighet till utevistelse i 

skyddad miljö är anpassade både för äldres och barns behov. Att arbeta för ett beva-

rande av befintliga verksamheter är viktigt med avseende på att skapa ett levande om-

råde som är öppet för alla. Ambitionen med denna detaljplan är att skapa mötesplatser 

istället för handelsplatser, att möjliggöra en variation av verksamheter och handel som 

kan samspela med bostäder. De kvarteren som detaljplanen omfattar kommer i ett 

första skede vara relativt avskilda och inte omfattas av den känsla av tätbebyggd 

blandstad som är den slutgiltiga visionen. Avståndet till de nya bostäderna i Kville-

bäcken är ca 700 m och till Hjalmar Brantingsplatsen är det ca 500 m från Leråkers-

motet. Till Brunnsbotorget är det ca 1 km. Med en ny kollektivtrafikhållplats mitt i 

planområdet kommer tillgängligheten dock vara mycket god.  

Miljökonsekvenser 

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 

förenlig med Översiktsplan för Göteborg. Kommunen har bedömt att ett genomfö-

rande av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Pla-

nen bedöms överlag ha en positiv inverkan på möjligheterna att nå miljömålen. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Detaljplanen stämmer väl överens med översiktsplanen. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av centrumverksamhet och bo-

städer inom två fastigheter: Backa 170:1 norr om Leråkersmotet och Backa 171:4 sö-

der om Leråkersmotet. I detaljplaneområdet ingår Backavägen för att säkerställa en 

del av Backaplans övergripande gatunät och möjliggöra för eventuell framtida spår-

väg mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo. Syftet med detaljplanen är även 

att upphäva del av detaljplan inom fastigheten Backa 866:264. 

Läge, areal och markägoförhållanden 

 

Planområdet är beläget vid Backaplan vid Backavägen, cirka 2 kilometer nordväst om 

Göteborgs centrum. 

Planområdet omfattar cirka 4,1 hektar och den sydvästra fastigheten ägs av Fastighets 

AB Balder och den nordöstra fastigheten ägs av Skandiafastigheter AB. Ett område 

väster om Backavägen samt en mindre del i norra delen vid Biltema/Blomsterlandet 

behöver tas i anspråk för breddning av Backavägen. Dessa fastigheter är i privat ägo. 

Backavägen och Leråkersmotet ägs av kommunen.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Kommunen har med arrende upplåtit del av planområdet för parkering och uppställ-

ning. Arrendet kommer att behöva sägas upp till följd av detaljplanen.  
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Planförhållanden 

Regionplan  

Enligt Göteborgsregionens dokument Uthållig tillväxt - 

mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur, 

bör regionens kärna; centrala Göteborg, stärkas med ytter-

ligare 40 000 arbetsplatser och 30 000 boende fram till år 

2020. Enligt GR’s tillväxtstrategi ska befolkningsökningen 

i Göteborgsregionen vara minst 8000 invånare per år och 

de möjligheter som skapas av en fortsatt regionförstoring 

skall tillvaratas. Att skapa en attraktiv livsmiljö, en balan-

serad nyproduktion av bostäder och en utbyggd infrastruk-

tur i regionen är några viktiga faktorer som stödjer denna 

utveckling. För att möjliggöra denna utveckling bör de 

centralt belägna markresurserna utnyttjas så klokt som 

möjligt. Dagens centrumkärna är relativt liten medan Gull-

bergsvass, Frihamnen och Backaplan är exempel på stads-

delar med lågt markutnyttjande och stor potential. Reg-

ionen ska arbeta för att stärka de kvaliteter som gör att vi 

vill bo, leva och verka i Göteborgsregionen och skapa en 

stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår 

från storstadsområdets möjligheter. 

Översiktsplan  

Översiktsplanen för Göteborgs Stad antagen 2009-02-26, pekar ut att Backaplansom-

rådet är en del av centrala Göteborgs förnyelseområden för stadsutveckling. En bland-

ning av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärt. Kollektivtrafik, gång- 

och cykeltrafik ska prioriteras och kopplingar mellan stadsdelar förbättras. Förtätning 

bör ske genom kraftsamling vid knutpunkterna. Översiktsplanen anger att Backa-

plansområdets låga exploatering gör området intressant för förtätning. 

Områdets centrala läge i staden, vid Hisingens viktigaste knutpunkt, behöver utveck-

las till en attraktiv blandstad med bättre trafikförhållanden.  

Tre strategier anges för att uppnå detta mål: 

• Utveckla handeln i området och komplettera med andra verksamheter samt 

bostäder. 

• Knyta området bättre till angränsande stadsdelar som Brunnsbo, Ringön, 

Frihamnen och Brämaregården. 

• Förbättra gång-, cykel- och kollektivtrafikstråken. 

Vision Älvstaden 

Visionen blev antagen av kommunfullmäktige i oktober 2012. Backaplan är ett av 

flera utpekade förnyelseområden inom Älvstaden som ingår i Göteborgsregionens till-

växtstrategi som syftar till att utveckla de centrala delarna av stadens kärna på båda 

sidorna om Göta älv. Ambitionen är att en utveckling av stadens centrala delar ska ge-

nerera tillväxt genom att attrahera nya arbetstillfällen, nya branscher och invånare. 

Områdets strategiska läge på den norra Älvstranden gör det till en viktig del av Älv-

staden genom att det kan binda samman centrala delar av Göteborg. 

Bilden visar GR:s  

strukturbild för  

Göteborgsregionen.  
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Detaljplan 

Gällande detaljplan 1480-K-II-3449, medger industri samt handel, dock ej livsme-

delshandel. Detaljplanen vann laga kraft i april 1977. Gällande detaljplan 1480-11-

4456 anger allmän platsmark HUVUDGATA. Detaljplanen vann laga kraft i decem-

ber 1999. Genomförandetiderna har gått ut. 

Riksintressen  

Lundbyleden, Bohusbanan och Hamnbanan är av riksintresse för kommunikationer 

och ligger mellan 30-150 meter från planområdet. Utpekat som riksintresse för järn-

vägen är Hamnbanan både befintlig bana och utökad korridor samt Bohusbanan. 

Hamnbanan är en viktig järnvägslänk till Göteborgs hamn, som är av riksintresse för 

sjöfarten.  

Mark, vegetation och fauna 

Planområdet utgörs idag av övervägande hårdgjorda och delvis bebyggda ytor utan 

registrerade naturvärden. Längs Backavägen finns trädrader och mindre gräsytor.  

Området omfattar cirka 4,1 hektar och är övervägande flackt med lutning söderut. 

Lägsta respektive högsta plushöjd inom området sträcker sig mellan +1,6 längs med 

Backavägen till +4,5 i det nordöstra hörnet. Planområdet ramas in av höjdpartier 

närmast Lundbyleden. I nuläget finns en lokal lågpunkt precis vid infarten till verk-

stadsområdet i den norra delen.  

Marken är starkt förorenad. 

Radon  

I juni 2016 mättes radongasen i jordluften (PM Geoteknik, Ramböll 2016-08-31). Re-

sultatet visar på en stor spridning av värden och marken klassas som högradonmark 

enligt Byggforskningsrådets rapport R85:1988. 

Biotopskydd 

Trädraden längs Backavägen omfattas av biotopskydd. Trädalléer är skyddade i lag då 

de ofta innehåller höga naturvärden och ingrepp kräver dispens från biotopskyddet. 

Stadens strategiska dokument 

”Vision Älvstaden” anger att etap-

pen som planområdet ligger inom 

ska vara färdig innan år 2025. 
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Allén utgörs av cirka 30 stycken lövträd, så som lind och oxel, som växer i dubbla ra-

der norr om Leråkersmotet. 

Rödlistade arter 

Utanför planområdet ligger Kvillebäcken. I bäcken finns den rödlistade vattenväxten 

knölnate. Arten är akut hotad enligt den nationella rödlistan 2005 och ska skyddas för 

att bevara den biologiska mångfalden. Växten har en av sina få växtlokaler i vatten-

draget Kvillebäcken där den observerats i snart hundra år. Växten är känslig för igen-

växning av mer konkurrenskraftiga vattenväxter liksom for skugga. Den kan också 

skadas av igenfyllning och muddring. 

Hittills har växten framför allt noterats i södra delen av området. Förekomsten av väx-

ten inventerades under sommaren 2003. Knölnaten är ansvarsväxt för Göteborg vilket 

innebär att staden har ett nationellt ansvar för bevarandet. 

Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas ska 

enligt Kulturmiljölagen 2 kap 10§ arbetet avbrytas och Länsstyrelsen ska underrättas.  

Strax söder om planområdet har Riksantikvarieämbetet identifierat en vägvisarsten.   

 

Befintlig bebyggelse 

Inom hela Backaplansområdet finns ett stort utbud av såväl volymhandel som butiker 

och som omges av stora parkeringsytor. I närområdet finns också lager och småindu-

stribebyggelse. Dagens Backaplan domineras av de stora markparkeringarna i anslut-

ning till handelshusen. Utnyttjandet av dessa parkeringar utanför butikernas öppetti-

der är mycket lågt. För att ligga så centralt och vara förhållandevis välförsörjt med 

kollektivtrafik har hela området ett lågt markutnyttjande och en ensidig markanvänd-

ning. 

Planområdet används främst för handel och småindustri. Inom planområdets norra del 

fanns tidigare industribyggnader såsom garagebyggnader och biltvätt. Dessa byggna-

der har rivits och hela kvarteret är nu obebyggt. 

I det södra kvarteret finns en tegelbyggnad bestående av en galleria för handel och 

gym. Stadsmiljön i området ger ett oordnat och trasigt intryck, med en mycket varie-

rad och brokig bebyggelse som omges av gator och stora parkeringsytor. Planområdet 

är inte omnämnt i Göteborgs bevarandeprogram. 
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Sociala aspekter 

Inom planområdet saknas friytor, parker och neutrala mötesplatser. Backaplan behö-

ver en ny och förstärkt identitet, och möjligheter till möten och aktiviteter i nya of-

fentliga rum, på lika villkor. Att skapa attraktiva platser och gångstråk har varit en 

viktig utgångspunkt i framtagandet av detaljplaneförslaget. 

I Lundby är det boende i det ”gamla” Kvillebäcken som är i störst risk av att drabbas 

negativt av ojämlikheter. Allt eftersom en mer resursstark befolkning flyttar in kom-

mer skillnaderna att öka. Det är därför viktigt att det äldre beståndet med mindre och 

billigare hyreslägenheter kvarstår för att balansera det nya som kommer. Inom stads-

delen finns en rik variation av verksamheter och arbetsplatser, av kulturutbud och för-

eningsliv som nås till fots, med cykel och kollektivtrafik. Närmsta förskolorna fram 

till dess att det byggts nya inom Backaplan ligger med ett gångavstånd på 1 km i nya 

Kvillebäcken, i Brunnsbo och i Brämaregården. Närmsta grundskola ligger i 

Brunnsbo 1 km gångväg norr om planområdet. 

Inom gångavstånd från Backaplan finns flera större grönområden av hög kvalitet. 

Hösten 2017 påbörjade stadens park- och naturförvaltning att anlägga ett stråk med 

gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Stråket 

längs Kvillebäcken är en del i jubileumssatsningen att skapa fler “Blå och gröna stråk 

och oaser” i staden. Målbilden fram till 2021 för satsningen är ”att göteborgarna och 

besökare har större tillgång till vatten och grönska genom sammanhängande gång- 

och cykelstråk. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym 

och en dansbana att anläggas. Stråket är 4 kilometer långt och ska stå färdigt våren 

2018. Hjalmar Brantingsgatan blir entrén till stråket från söder. Platsen får nya sitt-

platser, planteringar, avståndsmarkörer och skyltar med information om stråket och 

hur långt det är till oaserna.  

Stråket kommer också vara kopplat till Frihamnen i söder där en annan jubileumssats-

ning - Jubileumsparken - växer fram. I området finns bastu, utomhusbassäng i anslut-

ning till älven, seglarskola, simskola, en liten sandstrand, ett vattenkonstverk som 

också är en lekplats, en roller derby-bana och odlingsbäddar. I Jubileumsparken testas 

olika aktiviteter. Vid Göteborgs 400 års jubileum 2021 kommer första etappen vara 

klar. Från Kvillebäcksstråket finns också en koppling till Flunsåsstråket med den kul-

turhistoriskt intressanta Flunsåsparken med plats for evenemang och promenader. 

Flunsåsparken är Sveriges enda folkpark med fri entré.  

planområdet 

Entré Hökälla 
naturområde Aröds utegym Kvilleplatsen, dansbana 

Hjalmar 
Branting 

Frihamnen 
1 km 

1,5 km 

1,5 km 

Entré/mötesplats Oas 

http://alvstaden.se/jubileumsparken
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Närmsta större naturområde är Arödsberget, vilket är ett relativ kuperat område utan 

anordnade stigar. För att nå området måste Bohusbanan och Lillhagsvägen passeras. 

Sydväst om planområdet ligger Keillers park och Ramberget med stora rekreations-

värden. Här finns motionsslinga, mötesplatser, ytor for evenemang, strövområden 

med möjlighet till picknick och naturupplevelser, promenadvägar, utsiktspunkter och 

kulturhistoriska lämningar. Nordost om planområdet finns Tingstadsfjället (även kal-

lat Telegrafberget och Brunnsboberget) med promenadvägar i naturområdet, ytor för 

lek, rekreation och picknick. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Backaplan ligger i anslutning till regionens mest frekventerade trafikknutpunkt kring 

Tingstadstunneln och Götaälvbron. Planområdet nås med bil från Lundbyleden, Back-

avägen, Södra Deltavägen och Norra Deltavägen.  

Längs Backavägen finns gång- och cykelstråk. Parkering finns vid respektive verk-

samhet. Närmaste busshållplats är utmed Backavägen. Närmaste knutpunkt för kol-

lektivtrafik med buss och spårvagn är belägen vid Hjalmar Brantingsplatsen ungefär 

500 meter från centrumpunkten av planområdet. Tillgängligheten anses god. 

Backaplan är en av de största handelsplatserna i staden och i närheten finns god till-

gänglighet på offentlig service.  

Teknik 

Ledningsnät för vatten, avlopp, dagvatten, el, fjärrvärme och kyla, gas och tele finns 

utbyggt i området, och i huvudsak följer nätet befintlig gatustruktur. Avloppssystemet 

inom området består av både duplikat och kombinerat system. Dagvattnet från det 

duplikata systemet leds ut i Kvillebäcken medan det kombinerade avloppsvattnet leds 

via en pumpstation till Ryaverket. Vid hög belastning i det kombinerade avloppssy-

stemet bräddas överskottsvatten till Kvillebäcken. Inom planområdet finns avlopps-

ledningar som avleder spill- och dagvatten från stora delar av centrala Hisingen. Va-

systemets kapacitet minskar vid hög vattennivå i Kvillebäcken och i havet. 

Delar av befintliga ledningar ingår i det så kallade kritiska nätet, vilket bland annat in-

nebär att de har central betydelse för försörjningen av ett större område inom staden. 

Dessa ledningar kräver särskild hantering vid projekt som innebär att dessa ledningar 

kan påverkas. 

Störningar 

Planområdet är utsatt för störningar och påverkas kraftigt av tidigare och pågående 

markanvändningar inom och intill området.   

För förslag till åtgärder se kapitlet Detaljplanens innebörd och genomförande nedan.  

Buller 

Planområdet ligger i ett trafikintensivt område nära Lundbyleden. Buller kommer 

även från järnvägen och från Backavägen och eventuell framtida spårvagn.  

Från intilliggande handelsetableringar kan det förekomma industribuller från fläktar. 
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Farligt gods 

Lundbyleden och Hamnbanan är utpekade leder för farligt gods.  

Luftmiljö och mikroklimat 

Det förekommer höga luftföroreningshalter i närområdet. 

Vibrationer  

Vibrationer förekommer från Hamnbanan samt Lundbyleden.  

Skyfall 

Risken för högt vatten på Backaplan beror av flera faktorer utanför området t ex 

havsnivå, flöde i Göta älv och i Kvillebäcken. På lång sikt förväntas risken for ex-

tremt väder öka och havsnivån kan under de närmsta 100 åren höjas med 9 dm.  

Översvämningssituationen kommer att förändras i takt med att exploateringen i hela 

Backaplan avancerar. Backavägen utgör idag en lågpunkt dit ytligt överskottsvatten 

rinner från omgivande områden i samband med extrema regn. Med ett antagande om 

att befintligt dagvattensystem samt markinfiltration kan hantera ett 5-årsregn bedöms 

cirka 1/3 av vattnet på vägen komma från aktuellt planområde. (Områdets storlek 

uppskattat till 45 000 kvm).  

 
Beräknad översvämningsutbredning och vattendjup (m) för dagens situation. Röda 

pilar indikerar flödesriktning vid Backavägen. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger uppförande av centrumverksamheter och bostäder i två kvarter 

längs med Backavägen och samtidigt ska delar av Backaplans övergripande gatunät 

säkerställas.  

I det norra kvarteret föreslås en livsmedelsbutik som ersätter dagens Coopbutik på 

Backaplan. Kvarteret förslås även rymma bostäder, kontor och annan handelsverk-

samhet. Befintlig bebyggelse inom det södra kvarteret avses bevaras och kompletteras 

med ytterligare byggrätter för handel och kontor. Backavägen föreslås byggas om till 

en stadsgata, som förbereds för en ny spårvägslinje norrut mot Backa. Samtidigt före-

slås en ny hållplats strax norr om Leråkersmotet.  

Kvartersmarken är till stor del privatägd. En mindre del av planområdet ägs av kom-

munen och kommer att överföras till angränsande fastigheter. Avtal om genomfö-

rande av detaljplanen kommer att tecknas med exploatörerna. Kommunen är huvud-

man för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Ex-

ploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. 

Bebyggelse 

Föreslagen bebyggelse utgår från Struktur och färdplan och stadens önskan om blan-

dad kvartersstad med aktiva bottenvåningar mot Backavägen.  

Infarten från Leråkersmotet blir en av Backaplans entréer för de som kommer med bil 

till området och det är därför önskvärt att detta rum markeras. Förslaget föreslår där-

för ett högre hus i denna punkt.  

Söder om Leråkersmotet föreslås befintlig bebyggelse byggas om så att entréerna som 

idag är invändiga vänds ut mot gatan. På den befintlig markparkering intill Leråkers-

motet föreslås det högre kontorshuset. Parkeringen placeras i det befintligt underjor-

diska parkeringshuset och ett nytt parkeringsgarage anläggs närmast Lundbyleden.  

 

Den befintliga gallerian byggs om så att entréer kan vändas ut mot Backavägen. Dreem Arkitekter 
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Den befintliga gallerian byggs om så att entréer kan vändas ut mot Backavägen. Dreem Arkitekter 

 

Den norra fastigheten delas in i tre kvarter. Inom samtliga kvarter föreslås centru-

mändmål blandat med bostäder. I kvarteret närmast Leråkersmotet föreslås livsme-

delshandel i en till två våningar. Ovanpå handeln föreslås kontor eller annan centrum-

verksamhet samt bostäder. I byggnad ett föreslås innehålla cirka 95 hyresbostäder, 

främst små lägenheter i ett till två rum och kök. Utöver planeras äldreboende, ca 100 

lägenheter i vardera byggnad ett och tre, totalt innebär det cirka 300 planerade bostä-

der. Även byggnad två kommer innehålla bostäder, ca 100 lägenheter. Planeringen för 

innehållet är dock i dagsläget inte klarlagt. Detaljplanen ställer krav på bostäder för 

att skapa flexibilitet och förutsättningar för blandstad. Ett parkeringsgarage anläggs i 

hus tre närmast Lundbyleden med blandad användning ovanpå.  

Närmast Lundbyleden är det olämpligt med offentliga lokaler med hänsyn till risk-

avstånd till Lundbyleden och Hamnbanan. Höjden på bebyggelsen mot leden är 

reglerad med minimi och maxhöjd för att utgöra en skärm för övrig bebyggelse i 

respektive kvarter. Se mer om utformning i relation till risksituationen på sida 37. 

 

Blomsterlandet / 
Biltema 

Södra kvarteret 

Leråkersmotet 
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Vy från Backavägen in mot handelsgatan vars entré öppnar sig mot den nya hållplatsen, White 

 

 

Vy från Lundbyleden mot söder, White  

 

Målsättningen är att göra en så flexibel detaljplan som möjligt varför plankartan inne-

håller beteckningarna C- centrum, handel och kontor, B – bostäder, D – vård, S – 

skola och P – parkeringshus. Det är inte önskvärt att bygga vidare på Backaplans tidi-

gare tradition av stora markparkeringar utomhus framför butikslokalerna. Markparke-

ring tillåts därför inte i planens norra del. Parkeringsanläggningarna får inte placeras 

mot Backavägen. För att säkerställa lokaler i bottenvåningarna finns en planbestäm-

melse om att all ny bebyggelse ska i entréplan ha ett fritt mått till överliggande bjälk-

lag om minst 4,2 m. 

Backavägen kommer att justeras i läge något västerut.  

Mötet mellan allmän platsmark och kvartersmark är särskilt studerat. Staden har som 

mål att bottenvåningarna ska vara aktiva. Mellan samråd och granskning har nya 

Backavägens sektion och byggnaders placering i relation till gatan särskilt studerats. 
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Eftersom sektionen för nya Backavägen kommer bli bred så är en placering av bygg-

nader i fastighetsgräns att föredra.  

Konsekvens av byggnad i fastighetsgräns 

• Tydligt gaturum. Hela ytan framför bygg-

naden är allmänt tillgänglig. 

• Inte möjligt för utåtgående dörrar och 

fönster (entréer får placeras indraget, ha 

inåtgående dörr eller skjutdörr). 

• Ingen yta finns för byggnadens dagvat-

tenhantering eller ledningar på kvarters-

mark. Kan lösas på allmän plats med 

hjälp av servitut, men kan i så fall vara i 

strid med planens intentioner. 

• Ingen yta för byggnadsställning vid ev. fasadreparation/fönsterbyte inom fas-

tigheten 

• Staden har rådighet över utformning och användning av allmän platsmark. 

Eventuell varuexponering och uteservering kräver tillstånd.  

Bevarande, rivning 

Befintliga byggnaderna inom Backa 170:1 är rivna.  

Utformning och gestaltning av bebyggelse och allmänna platser 

Bebyggelsen och de allmänna platserna kommer att vara först ut i omvandlingen av 

Backaplan varför staden ansett det vara särskilt viktigt att skissarbete och presentat-

ionsmaterial, som ligger till grund för detaljplanen, har en hög ambitionsnivå och vi-

sar på en tydlig stadsmässighet.  

Inom ramen för det övergripande arbetet med Backaplan ingår att ta fram ett gestalt-

ningsprogram eller motsvarande. Eftersom aktuell detaljplan ligger som första etapp 

så sammanställs här ett antal platsspecifika gestaltningsprinciper som är framtagna i 

samarbete mellan representanter från staden och exploatörer. Principerna tar även 

stöd i övergripande styrande- och vägledande dokument för Backaplan och går i linje 

med Vision Älvstaden.  
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Planområdet delas in i fyra olika stadsrum som bebyggelsen ska förhålla sig till: 

Backavägen, Tvärgator, Leråkersmotet och Lundbyleden:  

 

 

Backavägen 

Backavägen går som en ryggrad genom Backaplan och spelar en avgörande roll för 

att knyta ihop den centrala staden med såväl Backaplan som med Brunnsbo och fort-

sättning norrut. 

Kvaliteten i de offentliga rummen på Backavägen måste vara hög om människor ska 

vilja vistas på platsen och därigenom skapa grund för spontana, informella möten. 

Backavägen ligger i ett vindutsatt läge med förhärskande vindriktning vilket gör att 

träd och vegetation är nödvändiga för att förbättra lokalklimatet. Med den höga explo-

ateringen som föreslås behöver byggnadernas skala brytas ned för att upplevelsen av 

stadsrummet ska bli mänsklig. En vertikal variation i uttryck med skyltar, ingångar, 

fönster och dylikt ger en positiv stimulans för fotgängare och skapas med entréer och 

lokaler som annonseras utmed gata. Variationen som uppstår med flera olikformade 

byggnadskroppar innebär att avstånden upplevs kortare. Byggnaderna längs Backavä-

gen ska ha en robusthet och kvalitet och samtidigt ge plats för moderna inslag. Bygg-

naderna utformas med arkitektonisk hållbarhet; form, materialitet och kvalitet bör stå 

sig över tid och vara tilltalande för många. Byggnader ska inte vara längre än 70 me-

ter. Två likadana byggnadskroppar får inte uppföras bredvid varandra. En markerad 

sockel och brutet tak med fönsterkupor mot gata liksom indragna övre våningsplan tar 

ner skalan. 

Backavägen. Sektion A:A     Tvärgator. Sektion B:B      Leråkersmotet. Sektion C:C  Lundbyleden. Sektion D:D 
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Utformningen av entréer kan varieras för att berika stadsrummet. Entréerna ska vara 

tydligt markerade, indragna entréer ger lä och skapar intimitet medan skärmtak mar-

kerar ingången för besökare. Aktiva funktioner så som matserveringar och dylikt pla-

ceras med tydliga entréer ut mot Backavägen. Dagligvaruhandel ska ha skyltfönster 

med insyn, vid eventuella fönsterskydd bör dessa vara genomsiktliga. En promenad 

längs Backavägen blir en upplevelse med olika entréer, skyltfönster och ett varierat 

innehåll. För att bryta ned skalan i Backavägens höga byggnader rekommenderas fa-

sadmaterial eller materialbehandling i bottenplan som skiljer sig från ovanliggande 

våningar. Även färgskalan kan kontrastera mellan sockeln och ovanliggande fasad för 

att nå önskad effekt.  

En variation med förskjutna liv på gata och gårdar samt variation av bjälklagshöjder 

bör uppmuntras och bidrar till stadsrummens variationsrikedom.  

Tvärgator och torg 

Tvärgator på kvartersmark med gårds-

parkering och eventuella nedfarter 

till underjordiska garage kommer 

att utformas med god orienterbarhet 

och, vara omsorgsfullt utformade och 

integreras i stadsmiljön. Parkering 

längs gata utformas så att de blir en 

naturlig del av gaturummet, de ska bi-

dra till tillgängligheten utan att störa 

övriga trafikanter eller ge upphov till 

trafikfarliga situationer. 

Området i anslutningen till livsme-

delsbutiken och kollektivtrafikhållplatsen är en offentlig plats även om den ligger på 

kvartersmark och bör därför samspela med intilliggande allmänplats yta. 

Leråkersmotet 

Genom sitt strategiska läge, som en av Backaplans östliga entréer från Lundbyleden, 

är det här Backaplan tydligast annonseras från leden. Det är även ett gränssnitt mellan 

stadstrafikled och innerstad. Vid övergången mellan stadstrafikleden och innerstadens 

gator bör ledens estetik övergå till gatans estetik. Övergången mellan dessa båda mil-

jöer bör ske medvetet från exempelvis en bestämd plats där entrépunkten förtydligas. 

Förtydligandet kan exempelvis göras genom en övergång till andra markbeläggningar, 

detaljer, trädplantering, gatumöbler osv. En sådan tvär övergång är också ett bra sätt 

att påminna trafikanten om byte av trafikmiljö. 

Lundbyleden 

Byggnaderna utmed Lundbyleden bör vara medvetet utformade och riktade mot tra-

fikleden. Bakgårdar, öppna inlastningsytor och upplag och dylikt ger intryck av att 

man rör sig i stadens ytterkant och bör i största möjliga mån undvikas. Gestaltningen 

av sidoområdena längs Lundbyleden har som ambition att vara attraktiva och stads-

mässiga, dock måste hänsyn tas till den komplicerade trafikapparaten och gestalt-

ningen av byggnaderna bör präglas av ett visst lugn. Detta görs exempelvis genom 

större enheter och en lägre detaljeringsnivå än mot Backavägen. 

Sektion B:B 

Sektion A:A 



 

Göteborgs Stad, Planhandling  22 (54) 

 

 

Trafik och parkering 

Lundbyleden är Trafikverkets väg och en av Göteborgs mest belastade trafikleder. 

Trafikverket planerar en ombyggnad av Lundbyleden för delen Hjalmar Brantingsmo-

tet – Ringömotet. Ombyggnaden är bland annat en förutsättning för stadens planer för 

utbyggnaden av Backaplan och för att klara kapaciteten vid ändrade trafikströmmar i 

samband med att Marieholmstunneln öppnar. Ombyggnationen av Lundbyleden inne-

bär att Brunnsbomotet tas bort och ersättas av Kvillemotet. Ombyggnaden av 

Lundbyleden och Kvillemotet hanteras av Trafikverket och ingår i detaljplan DP0 De-

taljplan för gator vid Backaplan.  

En trafikanalys av Backavägen med mikrosimulering togs fram av WSP 2016-06-20. 

ÅF konsult har därefter granskat simuleringsmodellen och kompletterat analysen med 

flödesberäkningar till ramperna för Leråkersmotet och anslutande cirkulationsplats på 

Backavägen, ”Trafikanalys av Leråkersmotet, 2017-12-19”. Trafiken i området har 

räknats under två eftermiddagar den 13 och 20 september år 2017 mellan klockan 

16:00-17:00. Därefter har den trafikalstring som bedöms orsakas av denna detaljplan 

tagits fram, och den tillkommande trafiken har lagts på den uppmätta trafiken. Trafik 

till och från handeln har bedömts till att vara lika stor idag som efter utbyggnaden av 

planförslaget. I och med att gallerian med COOP flyttas har trafiken till och från gal-

lerian också flyttats. Närliggande korsningars utformning påverkar inte analysen. Det 

vill säga att konsekvenser kring den planerade regleringen med höger in / höger ut till 

det norra kvarteret fångas inte med i analysen. Det som sker med den typen av regle-

ring blir att södergående trafik på Backavägen som vill till det norra kvarteret kom-

mer behöva göra en u-sväng i cirkulationsplatsen vilket påverkar kapaciteten negativt. 

Andra konsekvenser som inte finns med i modellen är hur trafiken från det norra 

kvarteret planerar sin rutt, när det inte är möjligt med vänstersväng mot Leråkersmo-

tet kan fordon välja att köra via Kvillemotet trots att de ska söderut. 

Med den alstring som orsakas av planförslaget bedöms framkomligheten kring Lerå-

kersmotet vara god utan köbildning som påverkar Lundbyleden. Efter stängningen av 

avfarten mot Biltema och med 170 tillkommande fordon på Leråkersmotet når kön 

aldrig över 90 meter. Med nya busslinjer klarar systemet cirka 30%-40% mer trafik än 

den som alstrats från planförslaget.  

Enligt Göteborgs stads trafikstrategi ska antalet bilresor minska med 25 procent i Gö-

teborg under perioden 2011–2035. Under samma period ska resorna med kollektivtra-

fik, cykel och gång fördubblas. Göteborgarna kommer att resa ungefär lika mycket 

Sektion D:D 
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per person som idag men de kommer att göra färre resor med bil. Därför är det sär-

skilt viktigt med väl fungerande alternativ så som gena gång- och cykelbanor och kol-

lektivtrafik med hög turtäthet.  

Gator, GC-vägar 

En ny sektion för Backavägen har studerats efter granskning. Sektionen som föreslås 

är 33,9 meter bred vid spårvagnshållplats och 32,8 meter bred efter hållplatsen. Till-

gängligheten för gående, cyklister och kollektivtrafik har prioriterats men cykelba-

norna har blivit enkelriktade på var sida gatan för att minska bredden. I mitten av ga-

tan har ett kollektivtrafikstråk reserverats. Inledningsvis kommer gatan trafikeras med 

buss och på längre sikt finns möjlighet att trafikera med spårväg.  

 

 

Förslaget utgår från ett körfält för bil i vardera riktningen och längsgående angörings-

ytor samt ytor för fördröjning av dagvatten och vegetation. Antalet träd är beroende 

av lednings- och dagvattenprojekteringen. En 2,8–3,4 meter bred gångväg föreslås på 

vardera sida av Backavägen. Att gångbanorna görs bredare än normalt bedöms 

minska risken för konflikten mellan gående och cyklister. 

Den nya cykelbanan kommer vara en del av det övergripande cykelvägnätet. Cykel-

bana planeras enkelriktad med en bredd på 1,8 meter på båda sidor om gatan  

Angöring till handels- och kontorsområdet söder om Leråkersmotet kommer, fram till 

att hela Backavägen byggts ut, fortsättningsvis gå via den befintliga cirkulationsplat-

sen som finns i korsningen Backavägen/Södra Deltavägen. Detaljplanen möjliggör två 

framtida anslutningar direkt mot Backavägen. Den södra kommer innebära att den 

Sektion Backavägen i höjd med angöringsfickor. sektion ÅF Konsult 

 

Sektion Backavägen i höjd med kollektivtrafikshållplatsen. sektion ÅF Konsult 
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gångöverfart som finns där i dagsläget kommer behöva flyttas. Den norra medför re-

glering för fri sikt i entréplan (f2). Hur en ny lösning för gångöverfarten kan se ut får 

detaljstuderas i samband med i nästa etapp av detaljplan.  

Angöring till norra handels-/ kontors- och bostadsområdet kommer ske i anslutning 

till Blomsterlandet/Biltema. Korsningspunkten här har studerats med flera alternativ. 

Med beaktande att gång- och cykelstråk löper längs med Backavägen och korsar an-

göringen är det viktigt att denna utformas med största hänsyn till trafiksäkerheten då 

korsningspunkten kommer ha hög belastning, främst under den tid när livsmedelshan-

deln har sin största besökstid.  

Parkering 

Riktlinjerna för parkering har ändrats under planprocessen. Byggnadsnämnden  tog 

2015-06-17 ett första beslut om att områden/planer inom Älvstadenområdet ska plan-

eras utifrån lägre nivåer än då gällande parkeringstal utan. Även Trafikanalys av 

Backavägen med mikrosimulering (WSP 2016-06-20) rekommenderar att antalet par-

keringsplatser minskas för att minska trafikflödena.  

En parkeringsutredning togs fram av Koucky & Partners (2016-10-19) med syfte att 

undersöka möjligheten och konsekvenserna av att minska p-talen samt vilka åtgärder 

som krävs för att dessa lägre p-tal skall fungera.  

2018-04-24 antog Byggnadsnämnden nya riktlinjer för hantering av mobilitets- och 

parkeringsplanering i detaljplan och bygglov. De nya riktlinjerna innebär att antalet 

parkeringsplatser kan minskas ytterligare. En ny mobilitets- och parkeringsutredning 

har tagits fram för kvartersmarken norr om Leråkersmotet, Backa 170:1 (Ramböll 

2018-11-02).  

På grund av ägarbyte för Backa 171:4 har framtagandet av en mobilitets- och parke-

ringsutredning för detta kvarter skjutits upp till bygglov. Detaljplanen medger bygg-

rätt för tillräckligt med parkering. I mobilitets och parkeringsutredningen kommer till-

låtet antal begränsas till användningen i förhållande till kvarterets centrala läge.   

Två parkeringshus har föreslagits inom aktuell detaljplan. Dessa parkeringshus ska in-

nehålla parkeringsplatser för områdets behov. Det har inte bedömts lämpligt att pla-

cera ytterligare parkeringar inom aktuellt planområde då detaljplanen ligger som 

första etapp och parkeringsbehovet samt innehållet i närområdet kan förändras.  

Kollektivtrafik 

En ny kollektivtrafikhållplats planeras strax norr om Leråkersmotet. Detaljplanen ger 

utrymme för en eventuell framtida spårvagn. Gatan förbereds för eventuell framtida 

spårvagn även om inga politiska beslut finns om/när denna kan byggas ut. Utrymmet 

kommer initialt att användas för bussar.  

Tillgänglighet och service 

Tillgängligheten med kollektivtrafik ökar i och med ny kollektivtrafikhållplats.  

Tillgänglighet till service ökar genom den blandning av verksamheter som detaljpla-

nen möjliggör. Det har inte bedömts lämpligt att placera förskola eller grundskola upp 

till årskurs 6 inom planområdet eftersom Backavägen även fortsättningsvis kommer 
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ha mycket trafik och att det finns bättre, mer strategiskt lämpliga lägen för skolor och 

förskolor centralt inom Backaplan.  

Byggnadernas tillgänglighet säkerställs genom att byggnadernas entréer placeras i 

höjd med markplanet. I vissa delar kan andra lösningar krävas för att klara översväm-

ningsåtgärder. Detaljplanen innehåller bestämmelse om att det ska finnas entréer på 

varje fasadlängd mot Backavägen och att avståndet mellan dessa är högst 15 meter.  

Tillgängligheten för gående och cyklister har prioriterats framför tillgängligheten med 

bil. Backavägen är dock dimensionerad för att klara ett stort trafikflöde och det be-

gränsar möjligheterna att korsa gatan.  

Friytor 

Hela Backavägen, GATA, ska anläggas som ett allmänt utrymme med platser och 

grönska. Inom kommande detaljplaneetapper planeras för ett antal stadsdelsparker.  

Tak och innergårdar ska tillgodose behovet av friyta för boende och arbetande in om-

rådet. Dessa bör utformas med goda förutsättningar för vegetation. Ett gestaltnings-

program har tagits fram av Skandiafastigheter för att visa på ambitionen för utform-

ning av gårdsmiljöerna för den norra delen av planområdet som medger bostäder.  

 

Kvartersgata med handel, Ramböll 

Hus 1 är det största huset och inhyser Coop dagligvaruhandel i bottenplan. Gårdsmil-

jön placeras ovan handelslokalerna och ambitionen är att forma gården så att den 

präglas av grönska. På gården finns cykelställ och plats for lek, möten och odling.  

För gårdsmiljön för Hus 2 är ambitionen att gården ska präglas av småskalig träd-

gårdskänsla med fruktträd och bärbuskar i anslutning till mindre och privata gårdar. 
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Gården kan exempelvis utformas så att den möjliggör odling, Ramböll 

Hus 3 består av tre våningar med parkeringsgarage med bostäder, bland annat äldre-

boende ovanpå. Gården kan utformas med omsorg för de äldre som bor här. Vegetat-

ionen kan inspireras av den lilla villaträdgården med fruktträd och bärbuskar. Eventu-

ellt kan det finnas en plats for växthus på gården. 

  

Sittplatser och kanske ett växthus på gården, Ramböll 

Sociala aspekter 

Planförslaget innebär att fler bostäder, butiker och kontor byggs, vilket innebär högre 

täthet och därmed fler människor som rör sig i området under längre tid av dygnets 

timmar. Detaljplanens syfte är att bland annat stärka Backaplan till en socialt hållbar 

miljö utifrån mångfald. En blandad stadsbebyggelse medför en demografisk bland-

ning med ökade möjligheter för fler att verka och bo inom området. En ökad täthet 

med olika användningsområden befolkar området under fler tider på dygnet. Stads-

kvaliteter stärks genom differentierad bebyggelse, urbana mötesplatser och nya soci-

ala anslutningspunkter identifieras som ökar interaktionen mellan olika sociala skikt. 

Identitet och karaktär kommer att tydliggöras för området och skapa värden ur ett so-

cialt perspektiv. Det skapas förutsättningar för ett ökat samspel med Frihamnen och 

övriga kringliggande stadsdelar vars områden utvecklas som pågår på en mer över-

siktlig nivå. Blandstadens karaktär med förbättrad infrastruktur och närhet till social 

infrastruktur, arbete och bostad samt uppfyllelse av stadens strategiska dokument bl.a. 

Trafikstrategin, Grönstrategin samt utvecklar området enligt Vision Älvstaden.  
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Teknisk försörjning  

Ledningsutbyggnad 

Inom planområdet finns VA-ledningar i Backavägen. Dessa ledningar består av en 

stor och djup kombinerad ledning, några grundare dagvattenledningar som ansluter 

till den kombinerade ledningen och en dricksvattenledning. Trafikverket har även en 

dagvattenledning som avvattnar Lundbyleden och ansluter till Kretslopp och vattens 

kombinerade ledning i Leråkersmotet. Denna ledning ansluter på ett stort djup. Den 

djupt liggande dag- och spillvattenledningen planeras ligga kvar.  

Vid detaljplanens genomförande planerar Kretslopp och vatten att bygga ett komplet-

terande, separerat system där spillvattnet och dagvattnet leds i separata ledningar. I 

samband med DP0 frånkopplas allt spillvatten från den kombinerade ledningen vilket 

medför att den endast innehåller dagvatten när den ansluter till DP1:s norra gräns. I 

samband med DP1 infodras den kombinerade ledningen mellan DP1:s norra gräns 

och Leråkersmotet för att ledningen ska kunna ligga kvar trots utbyggnationen av 

spårväg. Dagvattnet från DP1 leds i ett ytligt system söderut längs Backavägen och 

senare till Kvillebäcken.   

I samband med detaljplan 1 byggs även en ny ytlig spillvattenledning. Dricksvatten-

ledningen flyttas på de ställen det är nödvändigt på grund av spårvägen. 

Skyfall 

Backavägen är idag en lågpunkt dit ytligt överskottsvatten rinner från omgivande om-

råden i samband med extrema regn. En skyfallsutredning för hela Backaplans pro-

gramområde utfördes under hösten 2017 och våren 2018. Denna utredning utgick från 

nivåerna som presenterades för DP1 under samrådsskedet och presenterade en höjd-

sättning för hela Backaplans östra programområde. Grundprincipen är att vattnet vid 

ett skyfall ska ledas ytligt, via lågstråk, till Kvillebäcken. Exakt höjdsättning studeras 

vidare. 

Figur 1 nedan visar hur området för DP1 påverkas vid ett 100-årsregn. Figur 2 visar 

hur området för DP1 påverkas vid högsta högvatten 2070. 
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Figur 1. Översvämningsutbredning i etapp 1 vid framtida 100-årsregn (år 2100). 

 
Figur 2. Utvärdering av högvattenrisk för etapp 1. Figur visar djup vid nivån +2,27 

m i Göta älv (högvattennivå år 2070). 

 

 

Utvärdering av skador på byggnader  

Marknivån i etapp 1 är som lägst cirka +2,4 m på Backavägen i områdets sydvästra 

del. Med planeringsnivån +2,8 m och ett förväntat översvämningsdjup med upp till 
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0,2 m på Backavägen uppfylls riktlinjen om 0,2 m marginal. Där marknivån översti-

ger +2,6 m, eller där översvämningsdjupet >0,2 m bör lägsta golvnivå i byggnaderna 

anpassas efter översvämningsbilden eller genom andra tekniska lösningar säkerställa 

översvämningsskydd. På Backavägen i områdets norra del är marknivån +2,4 m och 

översvämningsdjupet beräknat till 0,27 m. Lägsta nivån för översvämningsskydd är 

reglerat till +2,8 meter över nollplan inom planområdet förutom mot Backavägen i det 

norra kvarteret där det på grund av ovanstående är reglerat till minst +3,0 meter. Be-

stämmelsen reglerar medvetet inte lägsta nivå för golvbjälklag då det försvårar till-

gängligheten och det kan finnas andra lösningar för översvämningsskydd. 

Utvärdering av framkomlighet 

Vid skyfall överstiger översvämningsdjupet 0,2 m på Backavägen i områdets norra 

del samt på en tvärgata i områdets södra del. Området är tillgängligt via Backavägen 

söderifrån och Leråkersmotet.  

Påverkan på kringliggande områden 

Med föreslagen höjdsättning inom DP1 kommer avrinningen att ske till Backavägen. 

Så är även fallet idag varför utbyggnaden av detaljplanen ej bedöms medföra någon 

förhöjd översvämningsrisk för kringliggande bebyggelse i framtiden.  

Åtgärdsbehov etapp 1 

I Tabell 1 sammanfattas åtgärdsbehovet inom detaljplanen. 

 

Tabell 1.  

Behov Åtgärd Ansvarig 

Säkerställ att lägsta 

golvnivåer i planen möj-

liggör en acceptabel sä-

kerhetsmarginal (>0,2 

m) 

Där marknivån överstiger +2,6 m, eller där 

översvämningsdjupet >0,2 m bör lägsta golv-

nivå i byggnaderna anpassas efter översväm-

ningsbilden. 

Detaljplanering 

Undvik lågpunkt på 

tvärgata till Backavägen 

i områdets södra del 

Vid detaljprojektering säkerställs att denna 

lågpunkt som är med i den grova höjdsätt-

ningen försvinner. 

Detaljplanering 

Säkerställ framkomlig-

het på Backavä-

gen/Norra Deltavägen 

Vid skyfall överstiger översvämningsdjupet 

0,2 m på Backavägen i områdets norra del. 

Möjliga åtgärder: minskning av tillrinning till 

underfart utanför programområdet eller för-

dröjning och styrning av skyfall inom områ-

det. 

Program 

 

Dagvatten 

Recipient för dagvattnet är Kvillebäcken. Med anledning av att Kvillebäcken bedöms 

ha måttlig ekologisk status och inte uppnår god kemisk status har extra vikt lagts på 

att utreda reningen av dagvattnet. Kretslopp och vatten har i programmet utrett vilken 
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andel programområdet bör bidra med i minskning av fosforhalten (2018-06-12). Mo-

dellering visar att mängderna av de flesta ämnen kommer att minska med exploate-

ringen. Utan någon rening sker dock en ökning av fosfor och föreslagna reningslös-

ningar i dagvattenutredningen för programmet är inte tillräckliga för att minska mäng-

den fosfor.  

För att göra sin andel av att förbättra Kvillebäckens status är en acceptabel belastning 

0,39 kg P/ha. Slutsatsen är att om detaljplanerna kan visa att de uppfyller kravet på att 

släppa ut max 0,39kg P/år, ha är detta acceptabelt. 

Dagvattenutredningen för DP 1 (Ramböll 2016-10-25) redovisar en möjlig lösning för 

dagvattenhantering inom kvartersmark och allmän platsmark. Fördröjning på inner-

gårdar samt ovan parkeringshus och lågstråk i gatusektionerna som underbyggs av 

krossfyllda underjordiska fördröjnings- och reningsanläggningar rekommenderas för 

dagvattenhantering. Alternativ till makadamdiken innefattar inom kvartersmark rör-

magasin kopplade till filterbrunnar.  

Då föroreningsbelastningen från denna typ av område är relativt hög har rening i ma-

kadamdiken föreslagits som huvudalternativ inom kvartersmark och allmän plats-

mark. Makadamdiken reducerar tungmetallshalter med cirka 75 % och näringsämnen 

med cirka 50 %. Just tungmetaller och näringsämnen är för Kvillebäcken extra viktiga 

om bäcken i framtiden ska kunna användas som recipient. Framförallt är det riktvär-

dena för fosfor som är svåra att klara.  

Allmän plats klarar genom makadammagasin värdet 0,39kg P/år/ha som Kretslopp 

och vatten beräknat. Fördjupade föroreningsutredningar har gjorts för kvartersmarken 

(Ramböll 2018-06-15/Sweco 2019-01-30). Norr om Leråkersmotet föreslås växtbäd-

dar, makadamdiken och gräsdiken för rening av dagvatten. Sammantaget understigs 

då målvärdena inklusive fosfor. Söder om Leråkersmotet föreslås krossdiken åt öser 

och norr dit allt dagvatten ska ledas. Alla målvärden kan därmed klaras. Utredningen 

visar även att biofilter kan vara ett alternativ om det i projekteringen framkommer att 

delar av kvartersmarken inte kan avledas till krossdike.  

Utifrån dagvattenutredningarna konstateras att exploateringen minskar utsläppen till 

Kvillebäcken och att exploateringen inte förhindrar målet att nå miljökvalitetsnor-

merna.   

Lundbyleden 

Lundbyleden ligger utanför planområdet. Vatten från Lundbyleden ansluts i dagsläget 

och framöver till en kombinerad ledning i Backavägen.  

Vatten och avlopp 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och vatten 

för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Brandposter finns i Backavägen. Det kan uppkomma behov att komplettera dessa. 

Avstånd från brandpost till uppställningsplats för räddningstjänsten bör ej överstiga 

75 m. Tillgänglighet till byggnader ska följa riktlinjer som anges i RSG:s Råd och an-

visning 110. 
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Värme 

Uppvärmning avses ske i första hand med fjärrvärme som ansluts till kommunal led-

ning.  

El och tele 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 

Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-

heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 

vid elkablar följas. 

Planen medför att nya ledningar ska läggas, nya transformatorstationer kommer före-

trädesvis förläggas inom bebyggelsestrukturen och ska följa rekommendationer om 

skyddsavstånd och storlek som anges av Göteborgs Energi. I de norra kvarteren före-

slås tre nya transformatorstationer. I det södra kvarteret finns en befintlig transforma-

torstation som kan ligga kvar. Utöver finns också en generell användning E, tekniska 

anläggningar om behovet av ytterligare tekniska anläggningar uppkommer.  

Övriga ledningar 

Detaljplanen är anpassad efter befintliga ledningsrätter.  

Det finns ett ledningspaket under Backavägen som har bedömts för kostsam att flytta 

och byta ut. Framtida Backavägen kommer att ligga något förskjutet i förhållande till 

dagens väg men är anpassad i sidled för att ledningarna i stort ska kunna bevaras. 

Norr och söder om planområdet förväntas dock dessa ledningar bytas. Vid en uppgra-

dering av övrig ledning kan denna del av befintlig ledning, inom planområdet, komma 

att upplevas som ett hinder då den inte kommer ha samma kapacitet.  

Avfall 

Det finns en återvinningsstation vid dagens Coopbutik i centrala Backaplan. Eftersom 

befintlig butik föreslås flyttas till lokaler inom aktuellt planområde så har möjligheten 

att flytta med återvinningsstationen studerats. Det har inte bedömts möjligt då parke-

ringen kommer att ske inomhus i parkeringsgarage och där finns inte utrymme för 

hämtning av avfallet. Hantering av avfall, med tillräckligt många fraktioner, ska istäl-

let ske inom varje fastighet och bevakas i bygglovsskedet. Hantering och utformning 

ska följa rekommendationerna i ”Gör rum för miljön” som finns på Kretslopp och 

Vattens hemsida. Utrymmen för sortering av avfall planeras in i bebyggelsen. Miljö-

rum ska lokaliseras så att de nås med god tillgänglighet för såväl de boende som vid 

hämtning av avfallet med sopbil. 

Övriga åtgärder  

Geoteknik 

Jordlagrets översta del, 1-4 meter, utgörs av fyllnadsmassor enligt geoteknisk utred-

ning (Ramböll 2016-08-31).  De naturliga jordlagren under fyllningen utgörs av lera 

med relativt stora mäktigheter. Lera har konstaterats ned till cirka 60-68 meters djup 

vilket stämmer väl överens med de uppgifter som framkommit av övriga utredningar i 

angränsande områden. Under leran finns friktionsjord som går ner till ett djup på 77-
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87 meter. Friktionsjorden vilar på berg. Fyllningen är mycket heterogen och består 

under asfalten av friktionsjord, tegelrester, skrot mm. 

Enligt tidigare undersökningar är leran låg- till mellansensitiv med enstaka högsensi-

tiva nivåer. En undersökning från dagsläget visar dock på sensitivitetsvärden motsva-

rande i huvudsak mellansensitiv lera.  

Grundvattennivån uppmättes 2016-05-30 till cirka 1- 2,8 m djup under markytan. De 

lokala variationerna beror sannolikt på fyllningens olika mäktighet och sammansätt-

ning. Vidare bedöms vattennivån i fyllningsjorden variera med hänsyn till årstid och 

nederbörd. 

Totalstabiliteten i området bedöms vara tillfredsställande inom planområdet. I anslut-

ning till Leråkersmotet finns nivåskillnader med anlagda vägslänter för Lundbyleden 

kombinerat med mindre bankar för dess av- och påfartsramper. Grundförstärkning av 

vägbankarna är utförda med lättfyllning och i anslutning till överfarten finns bankpå-

lar.  

De uppfyllnader som gjorts under årens lopp har medfört stora och långtidsbundna 

sättningar och det är troligt att sättningar fortfarande pågår i området. Inga mätningar 

eller sättningsuppföljningar har hittats för aktuella fastigheter. Det är dock rimligt att 

anta att sättningar utbildas i storleksordningen ca 5- 10 mm/år. För nybyggnation 

inom centrala Göteborg har riktlinjer för marknivåer fastställts med anledning av 

höga vattenstånd.  

Inget berg i dagen finns i området eller i dess direkta närhet varvid ingen risk för 

blocknedfall föreligger inom området. 

Åtgärder 

Området är sättningskänsligt och bedömningsvis pågår sättningar i området. För att 

undvika större och långtidsbundna sättningar rekommenderas att all tillskottsbelast-

ning av området skall lastkompenseras (urgrävning och återfyllning med lättare mas-

sor) för att undvika långtidsbundna sättningar. 

Vid utformning av grundläggning är det av största vikt att ta hänsyn till att det pågår 

sättningar i området. Detta gäller framförallt i övergångar mellan byggnader och om-

givande mark/ledningar. För de nya byggnaderna rekommenderas grundläggning med 

pålar vilket är en genomförbar metod. Det kan dock förekomma gamla grundlägg-

ningar, företrädesvis träpålar i området. Dessa kan vara svåra att lokalisera då det idag 

finns mäktig fyllning i området. Vidare kommer pågående sättningar att generera på-

hängslaster vilket ska beaktas vid val av påle/genomförande. 

Med avseende på vibrationer rekommenderas att grundläggning av byggnader och an-

läggningar utreds med anledning av de mäktiga jordlagren med mycket lös till lös lera 

i kombination med vibrationsalstrande trafiklaster. 

Förutom att marken (fyllningen) klassas som högradonmark vilket föranleder att 

byggnader ska utföras radonsäkert anses det inte behöva införas några planbestäm-

melser med avseende på de geotekniska förhållandena som råder inom området. 
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Markmiljö 

Miljötekniska markundersökningar har gjorts i flera omgångar inom området mellan 

åren 2015 och 2018, vilka har påvisat förhöjda föroreningshalter i mark och grundvat-

ten. En riskutredning avseende markföroreningarna har tagits fram tillsammans med 

platsspecifika riktvärden (Ramböll 2019-02-19) 

Ett flertal undersökningar och utredningar har genomförts på fastigheterna och/eller i 

anslutning till fastigheterna. Föroreningarna är kopplade till den verksamhet som be-

drivits/bedrivs på platsen men även till fyllnadsmaterialets ursprung. Föroreningar 

återfinns huvudsakligen i fyllnadsmassorna, vars mäktighet är mellan 1 och 4 meter 

inom aktuellt planområde.  

De platsspecifika riktvärdena med avseende på människors hälsa och på miljön, är an-

passade till planerad markanvändning (Bostäder och Handel/kontor). Representativa 

halter för området har beräknats och jämförts med framtagna platsspecifika riktvär-

den, varefter en riskbedömning genomförts för två olika nivåer, ytlig jord och djup 

jord.  

I jorden har halter av arsenik, bly, kadmium, kvicksilver och PAH över beräknade 

platsspecifika riktvärden påträffats inom hela planområdet. I grundvattnet har halter 

av bensen, alifatiska kolväten och PAH över beräknade platsspecifika riktvärden på-

träffats.  

Sammantaget bedöms oacceptabla risker föreligga oavsett om markanvändningen är 

Bostäder eller Handel/kontor för ytlig jord med avseende på människors hälsa och 

miljön. Även för djup jord bedöms oacceptabla risker med avseende på människors 

hälsa kunna föreligga.  

Åtgärder 

En sanering av förorenade jordmassor behöver utföras innan området exploateras. En 

åtgärdsutredning (Ramböll 2019-04-05) har genomförts som visar att det finns ekono-

misk rimliga åtgärder för att nå satta riktvärden så att marken blir lämplig för sin an-

vändning.  

Risk- liksom åtgärdsutredningen är avstämda med miljöförvaltningen. Markarbeten 

inom förorenade områden är anmälningspliktiga enligt §28 i Förordningen (1998:889) 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och i samband med kommande entrepre-

nader kommer detaljerade åtgärdskrav tas fram av exploatören i samråd med kommu-

nens miljöförvaltning. Detta tydliggörs i detaljplanen med en administrativ bestäm-

melse om att ”Vid markarbeten ska beslut om avhjälpande åtgärder gällande förore-

nad mark erhållas av miljöförvaltningen innan startbesked ges.”. Bestämmelsen in-

begriper alla markarbeten inklusive dagvattenanläggningar. På detta sätt kan åtgärder 

säkerställas utifrån att miljöförvaltningen godkänt hanteringsplanen samtidigt som sa-

neringsarbetet kan ske löpande med byggnationen.  

Buller 

Vägtrafikbuller 

Bullerberäkningar har genomförts av Norconsult för det norra bostadskvarteret. Bul-

lerberäkningarna har baserats på trafikförutsättningar för flertalet vägar i planområdet 

och dess närhet. Underlag för trafiken utanför planområdet har tillhandahållits av Gö-
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teborgs stad och trafiken inom planområdet av Skandiafastigheter. Andelen tung tra-

fik är satt till samma andel som vid tidigare utredning. I tabell 1A-1C visas en sam-

manställning av de trafikförutsättningar som ligger till grund för bullerberäkningarna.  

 

Beräkningarna visar att ljudnivåerna vid de yttre fasaderna är höga upp till 72 dBA. In 

mot gården har dock större delen av fasaderna ekvivalent ljudnivå som är lägre än 50 

dBA. Flertalet lägenheter bör med rätt planlösning kunna orienteras så att minst hälf-

ten av bostadsrummen placeras mot innergården och därmed uppfylla kraven.  

Undantag är lägenhet/lägenheterna i byggnaden närmast Leråkersmotet mot Lundby-

leden för översta våningsplan där det inte finns någon fasad med ljudnivåer lägre än 

55 dBA. För att möjliggöra att bostäder placeras längs Lundbyleden behöver dessa 

uppföras genomgående så att en tyst/ljuddämpad sida uppnås. I de mest utsatta hörn-

lägena är det inte lämpligt med lägenheter utan dessa ytor planeras istället användas 

för tvätt, omklädning och trapphus etc. för det planerade äldrebostäderna.  

Där så är möjligt utifrån bullernivåerna kommer också delar av bostäderna uppföras 

enkelsidiga och ha en bostadsarea under 35 m2 vilket innebär att tillåten bullernivå på 

65 dBA kan accepteras.  
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Förslag till användning för        Lägenheterna längs Lundbyleden uppförs 

översta våningens hörnläge där        genomgående                                       

bullervärden är höga  

 

    

Exempel på nyttjande i utsatta hörnlägen        

För samtliga måste det finnas tillgång till en gemensam uteplats på respektive gård 

och/eller privat uteplats vid fasad in mot gården där riktvärdena kommer att klaras. 

Göteborgs stad har tagit fram en vägledning för trafikbuller i planeringen, som ska an-

vändas vid framtagande av detaljplaner. Vägledningen har sin utgångspunkt i gäl-

lande riktvärden för buller i förordningen (SFS 2015:16) om trafikbuller vid bostads-

byggande men också stadens lokala miljömål om att göteborgarna ska ha tillgång till 

goda ljudmiljöer ute och inne samt beslut om att barnperspektivet ska genomsyra 

stadsplaneringen.  

I vägledningen framgår att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå 

samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning 

till byggnaden. Om bullret vid en bostadsbyggnads fasad ändå överskrids bör en 

skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
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maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06.00 uppgår till högst 70 dBA vid fasad och 

som minst hälften av bostadsrummen är vända mot. Som ovan gäller även här högst 

50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en så-

dan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Lägenheter med en yta på högst 35 

kvadratmeter, kan byggas enkelsidiga mot gatan upp till 65 dBA. Detta riktvärde gäl-

ler alltså i mest utsatta fasad. Om 60 dBA inte klaras gäller grundkravet på hälften av 

bostadsrummen mot sida med under 55 dBA och 70 dBA maximal ljudnivå enligt 

ovan. 

Industribuller 

En översiktlig industribullerutredning för detaljplaneområdet har tagits fram av WSP 

(2016-11-17). Den närmaste omgivningen kring planerad byggnation utgörs av ett in-

dustri- och handelsområde vars industribullerbidrag till planerade bostäder har be-

dömts. Intilliggande bulleralstrande verksamheter som bedömts i utredningen är Bi-

tema och Blomsterlandet i norr, Kulturlagret i väst och Kville Bangård (Hamnbanan) 

i öst. I utredningen ingår även en bedömning av kommande industribuller från plane-

rad Coop-butik inom planområdet.  

Förväntade ljudnivåer har beräknats till planerade bostäder för jämförelse med Bover-

kets respektive Naturvårdsverkets vägledning för industribuller. Beräknade ljudnivåer 

vid planerade bostäder uppfyller gällande krav. 

Lågfrekvent buller 

Lågfrekvent buller från godståg på Hamnbanan och tung vägtrafik på Lundbyleden 

har studerats (Norconsult 2018-09-14). Resultaten visar att risk för lågfrekventa stör-

ningar föreligger. Särskilt i frekvensbanden 50 och 63 Hz ses överskridanden med 

vald fasad- och fönstertyp. Genom att begränsa fönsterytan mot Lundbyleden förbätt-

ras situationen något, men överskridanden ses fortfarande i 50 och 63 Hz.  

Fönsters ljudreduktion vid låga frekvenser påverkar möjligheten att klara folkhälso-

myndighetens riktvärden (FoHMFS 2014:13) för ljudnivå inomhus. Fönster förekom-

mer på marknaden som erbjuder erforderlig ljudreduktion i låga frekvenser. Viktigt är 

dock att fönster väljs som också har tillräcklig reduktion i frekvenser ovanför det stu-

derade området i denna handling. Bulleråtgärder såsom skärmar skulle också kunna 

förbättra situationen alternativt att ha en annan användning som är mindre känslig. 

Folkhälsomyndighetens riktvärden avses för är bostadsrum i bostäder, undervisnings-

lokaler och vårdlokaler. 

Riktvärdena saknar en tydlig definition av vilken tidsperiod riktvärdena ska gälla för. 

För en ekvivalent ljudnivå kan det innebära en markant skillnad om utvärderingspe-

rioden endast inkluderar den tid som en viss störning pågår eller om även tysta peri-

oder däremellan inkluderas. I gjord utredning tolkas ”en viss tidsperiod” som endast 

den period då störningen pågår, d.v.s. under fordonspassagerna utan tysta perioder 

däremellan. Denna tolkning innebär att riktvärdena tolkas som strängare än om de ut-

värderats för en längre tidsperiod som exempelvis maxtimme eller nattetid.  

Då riktvärdena är otydliga är det svårt att reglera i plan. En upplysning har tillförts 

plankartan om att lågfrekvent buller ska beaktas. Detta ska ske genom val av fönster. 

Åtgärder 

Bullerberäkningarna visar mycket höga bullervärden mot Lundbyleden och höga bul-

lervärden mot Backavägen. Eftersom bostadsbyggnaderna föreslås utformas med 
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kvartersstruktur så uppnås en ljuddämpad sida mot bostadsgårdarna vilket möjliggör 

användningen bostäder. Eftersom tillgången till rekreativa områden med god ljudkva-

litet initialt är begränsade så ska innergårdarna utformas med särskild hänsyn till god 

ljudmiljö och användbara vistelseytor.  

Eftersom det inte finns någon detaljerad information om bullerkällor och dess place-

ring inom planerad verksamhet vid Coop och övriga planerade handels- och bostads-

byggnader får dessa bedömas i en bygglovsansökan. Bedömda källor som har bety-

delse för närliggande bostäder är främst lasthantering och aggregat för ventilation och 

kyla. En bullerutredning i bygglovsansökan behöver addera de ljudnivåer som Coops 

källor m.fl. ger upphov till vid planerade bostäder tillsammans med beräknade nivåer 

från kringliggande verksamhet som anges i industribullerutredningen (WSP 2016-11-

17).  

Vid tomtgränsen mellan Biltema/Blomsterlandet och planområdet finns idag ett cirka 

2 meter högt plank/staket. Planket påverkar bullerutbredningen något men är inte nöd-

vändig för att uppfylla gällande krav. Dock, för t.ex. lastning av kundkorgar nattetid 

vid Blomsterlandet, dämpar ett plank om minst 2 meter den möjliga störning som 

denna verksamhet ger upphov till vid närmast planerade bostäder. 

Vibrationer 

Enligt översiktlig vibrationsutredning (WSP 2016-11-11) är vibrationskällorna i när-

området trafik på Lundbyleden och Backavägen samt trafik på Leråkersmotet. Den 

klart dominerande vibrationskällan i området är tågtrafiken på Hamnbanan.  

De uppmätta vibrationsnivåerna har jämförts med Naturvårdsverkets och Trafikver-

kets riktlinjer. Av mätresultaten framgår att planerade bostäder med stor sannolikhet 

kommer att få komfortvibrationsnivåer som ligger under ovannämnda tillämpbara 

riktvärden.  

En förutsättning för kravuppfyllnad är att tågens tyngd och hastighet inte kommer att 

förändras markant eller att nya spår kommer att förläggas närmare planområdet och 

de planerade bostadsbyggnaderna.  

Åtgärder 

Planbestämmelse har införts angående max tillåtet värde för vibrationer i bostadsrum. 

Vibrationsutredningen rekommenderar att undvika veka träbjälklag samt grundlägg-

ning med platta på mark. 

För eventuell ny spårvagnssträckning på Backavägen förväntas inga komfortstörande 

vibrationer kunna uppstå om spåren anläggs på ett större avstånd än 10 meter från 

byggnaderna. Ett samråd med trafikkontoret angående spårvägen bör dock ske så att 

de belyser frågan och ser över ev. stomljudsproblematik, som kan uppstå om spåren 

förläggs närmare än 10 meter.  

Risk 

En översiktlig riskutredning för Backaplan, Detaljplan 1 och 2 med avseende på far-

ligt godstransporter på Lundbyleden, Hamnbanan och Kville rangerbangård har tagits 

fram (Cowi 2016-06-23). Med riskutredningen som grund har ett kompletterande PM 

för aktuell detaljplan tagits fram som utgår från framtagna volymstudier och skissat 

innehåll (Cowi 2016-11-18, rev. 2019-01-31).  
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Avståndet från Lundbyleden till planerad bebyggelse är generellt 30 meter för hela 

planområdet. Ett parkeringshus i den södra delen av området planeras delvis 15 meter 

från Lundbyleden.  

Enligt beräkningarna blir samhällsrisknivån, utan hänsyn till skyddsåtgärder, oaccep-

tabel för planområdet oavsett om man bygger kontor eller bostäder. Detta gäller såväl 

acceptanskriterier från DNV (SRV, 1997) som från Göteborgs Översiktsplan (GÖP, 

1999), vilka samtliga överskrids. Med skyddsåtgärder blir samhällsrisknivån dock ac-

ceptabel. Oavsett om man bygger bostäder eller kontor hamnar samhällsrisknivån 

med skyddsåtgärder under respektive acceptanskriterium från Göteborgs Översikts-

plan men över DNV:s lägre acceptanskriterium. 

Beräknade risknivåer bedöms som rimliga när hänsyn tas till rekommenderade 

skyddsåtgärder. Vidare följer placeringen av ny bebyggelse riktlinjerna i GÖP (1999) 

avseende placering intill Hamnbanan och Kville bangård. Planerad bebyggelse följer 

inte riktlinjerna i GÖP (1999) avseende Lundbyleden om Lundbyleden betraktas som 

en primär transportled för farligt gods (vilket den idag är klassad som).  

Risken från Lundbyleden minskas dock effektivt genom att ställa krav på fasad i 

obrännbart material då det enligt inventeringen idag i princip enbart går farligt gods-

klass 3 (brandfarlig vätska) på leden. 

Åtgärder 

Baserat på riskutredningen och resultaten från beräkningar av individrisk och sam-

hällsrisk bedöms föreslagen exploatering (såväl kontor som bostäder) med avseende 

på omfattning och geografisk placering i närheten av Lundbyleden, Hamnbanan och 

Kville bangård möjlig förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder/skyddsavstånd beaktas 

vid ny bebyggelse. 

Plankartan innehåller planbestämmelser som följer rekommendationerna i komplette-

rande utredning (Cowi 2016-11-18, rev. 2019-01-31).  

Föreslagen åtgärd gällande Barriär/skydd med tät nederkant som förhindrar mekanisk 

konflikt mellan avåkande fordon och byggnad samt motverkar att vätska kan rinna in 

på området ska finnas längs Lundbyleden i hela planområdets utbredning. Denna åt-

gärd har undersökts vidare genom vägsektioner för leden i relation till planområdet. 

Leden lutar bort från området och någon extra barriär för vätskor bedöms därmed inte 

behövas. Avåkningsskydd är planerade för den nya Lundbyleden och säkerställs ytter-

ligare genom avtal mellan Skandiafastigheter och trafikverket.  

Gällande varuintag möjliggör detaljplanen att varuhanteringen kan byggas in vilket är 

fördelaktigt ur riskhänseende. Bestämmelsen om varuintag avser portarna in till butik. 

Lastbilsportar och lastkajer kan ligga inom 40 meter.  

Detaljplanen reglerar att parkeringshuset söder om Leråkersmotet ska vara byggt in-

nan slutbesked ges för ändrad användning eller påbyggnad av befintlig byggnad 

bakom. Detta säkerställer parkeringshusets skyddsverkan innan känsligare använd-

ning som utbildnings- eller vårdlokaler införs. Risknivån är beräknad utifrån att par-

keringshuset ventileras ut mot leden men har en tät fasad mot angränsande byggrätter. 

Detta för att undvika luftföroreningar, både från leden och parkeringshuset, inom 

kvartersmarken där människor vistas. 
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Luft 

För att undersöka hur luftkvaliteten är på platsen har spridningsberäkningar gjorts 

med syfte att visa på fördelningen av luftföroreningarna inom det aktuella området 

samt att jämföra uppmätta och beräknade halter mot föreskrivna miljökvalitetsnormer 

och det nationella miljökvalitetsmålet, ”Frisk luft”. Resultatet redovisas i Luftmiljöut-

redning (Sweco 2016-09-28 och 2017-01-20).  

I Göteborg har vägtrafiken identifierats som den huvudsakliga källan till kvävedioxid 

och partiklar (PM10), och högst haltnivåer uppmäts i närhet med de stora trafikle-

derna. Övriga källor är industriella verksamheter, småskalig vedeldning och arbets-

maskiner, men också långväga transporter från mer avlägsna källor, både inom Sve-

rige och utanför landets gränser. Partiklar (PM10) och kvävedioxid är de luftförore-

ningar som idag uppvisar höga halter i Göteborg och riskerar att överskrida de miljö-

kvalitetsnormer som finns definierade.  

I denna utredning har spridningsberäkningar utförts för området längs Backavägen, 

inom stadsdelen Backaplan norr om Göteborg centrum. Beräkningar utfördes för den 

nuvarande situationen, 2020 och 2035 med tillhörande emissionsfaktorer och beräk-

nade framtida trafikmängder. Då det finns osäkerheter kring att emissionsfaktorerna 

för kväveoxider faktiskt kommer att minska i samma utsträckning som HBEFA räk-

nat med, genomfördes även ett ”worst case” scenario där dagens emissionsfaktorer 

användes för år 2020.  

Resultatet från spridningsberäkningarna visade att detaljplanen inte försvårar möjlig-

heten att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Planområdets östra delar 

mot Lundbyleden uppvisar i dagsläget höga halter. Miljökvalitetsnormerna för kväve-

dioxid klaras inom planområdet och för samtliga scenarion. Miljökvalitetsmålen för 

års- och timmedelvärde klaras inte för nuläges- eller 2020 scenariot, men klaras för 

större delen av planområdet 2035. Halterna av kvävedioxid beräknades minska fram 

till 2035 i jämförelse med nuvarande situation. Anledningen till minskningen är en 

kombination av att bakgrundhalterna förväntas minska med cirka 30 % till år 2030 

och att teknikutvecklingen kommer leda till renare bilar med minskade direktutsläpp 

av kväveoxider. 

De föreslagna centrumverksamheterna- och bostäderna i planområdet kommer byggas 

i direkt närhet till Lundbyleden, samt att gaturummet längs Backavägen och Leråkers-

motet kommer att slutas. Detaljplanen medför att fler människor utsätts för expone-

ring av luftföroreningar jämfört med nuläget inom planområdet. Vid bostäderna antas 

miljökvalitetsnormerna klaras för samtliga scenarion.  

Åtgärder 

Rekommendationerna om åtgärder i detaljplanen sammanfaller med rekommendat-

ioner om riskhantering. Plankartan innehåller planbestämmelse om att luftintag ska 

vändas bort från Lundbyleden, att entréer placeras bort från de sidor som vetter mot 

Lundbyleden samt att fönster mot Lundbyleden inte får vara öppningsbara.  
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Lokalklimat 

En sol- och vindstudie är framtagen (White 2016-09-01). Syftet är att studera hur 

höga hus påverkar lokalklimatet och vilken effekt en omdisponering av exploate-

ringen innebär. Resultatet visar att det är bra att huskroppen delas upp med indrag och 

flikighet och stämmer väl överens med övrigt skissarbete.  

 

 

Kompensationsåtgärd 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensat-

ionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-

ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 

går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 

Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig utö-

ver vad som krävs enligt miljöbalken. 

Inga värdefulla natur- eller rekreationsområden förloras då området som ianspråktas 

är hårdgjord befintlig industri och handelsmark och saknar naturvärden. Enligt bevil-

jad biotopsskyddsdispens kan de träds som tas ned att ersättas utanför planområdet i 

dess närområde. 

Fastighetsindelning 

Detaljplanen omfattar två fastigheter för bostäder, handel, centrum mm samt del av 

Backavägen. Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Detaljplanen 

medger att planerad byggnation delas upp i flera s.k. ”3D-fastigheter”. Fastighetsin-

delningen, gemensamhetsanläggningar, u-områden, mm, framgår av plankartan. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Vid kommunalt huvudmannaskap ska utformning av allmän plats anges i detaljpla-

nen. Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansva-

rar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom detaljplanen 

omfattar del av Backavägen, GATA, som föreslås att byggas ut med en stadsmässig 

gatusektion av kvarterstadskaraktär. Sektionen blir uppdelad i separat kollektivtrafik-

stråk i mitten och med separerade gång- och cykelbanor respektive körfält för bil på 

ömse sidor om kollektivtrafiken. Sektionen beskrivs mer detaljerat under Detaljpla-

nens innebörd och genomförande, Gator, GC-vägar sid 23. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Fastighetsägarna/exploatörerna ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvar-

tersmark. Göteborg Energi ansvarar för anläggningar inom E, teknisk anläggning 

(transformatorstation etc.).  

Anläggningar utanför planområdet 

Leråkersmotet gränsar till planområdet. Trafikverket, som är huvudman för Lundby-

leden och Leråkersmotet, kan komma att ställa krav på att skyddsåtgärder utförs för 

att tillåta planerad bebyggelse.  

Drift och förvaltning 

Områden redovisade som allmän plats GATA kommer att förvaltas av kommunen, 

genom trafiknämnden. Trafikverket ansvarar för drift av Lundbyleden. Göteborg 

Energi ansvarar för drift av anläggningar inom E, teknisk anläggning för transforma-

torstation. Respektive fastighetsägare ansvarar för drift av övriga anläggningar inom 

kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Detaljplanen medför rättighet samt skyldighet för kommunen att lösa in mark utgö-

rande allmän plats. Planförslaget innebär att mark som idag är upplåten för kvarters-

mark behöver tas i anspråk för att möjliggöra breddning av Backavägen, i detaljpla-

nen utlagt som allmän plats, GATA. Detta betyder att inlösen av del av fastigheterna 

Backa 169:1, 170:1och Backa s:262 m. fl. kommer att ske. Påverkan på berörda fas-

tigheter framgår av fastighetsrättsliga konsekvenser nedan.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen.  

Del av kommunens fastighet Backa 866:574 skall genom fastighetsreglering överfö-

ras till Backa 170:1.  

Delar av fastigheterna och samfälligheterna Backa 169:1, 170:1, 171:4, Backa s:262 

med flera skall genom fastighetsreglering överföras till lämplig kommunal fastighet 

för att möjliggöra en breddning av Backavägen.  
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Beroende av hur kvartersmarken utformas och indelas kan del bli aktuellt med tredi-

mensionell fastighetsbildning.  

Före beviljande av bygglov ska erforderlig fastighetsbildning vara genomförd.  

Gemensamhetsanläggningar 

Beroende av hur kvartersmarken delas upp kan en eller flera gemensamhetsanlägg-

ningar bildas inom Backa 170:1 för t ex infart, sophus mm. Berörda fastighetsägare 

avgör och bevakar frågan. Området är markerat med g på plankartan. 

Servitut  

Backa 171:4 nyttjar idag infart från Backavägen inom Backa 171:3. Det görs med 

stöd av ett avtalsservitut mellan parterna. Fastighetsägarna bör gemensamt se över om 

servitutet fortsatt behövs då Backa 171:4 föreslås lösa infart inom egen fastighet. 

Backa 171:4 belastas av inskrivet avtalsservitut för VÄG till förmån för Backa 

866:574. Servitutet blir onyttigt i samband med att mark som i detaljplanen lagts ut 

som allmän plats överförs till kommunägd fastighet. 

Nytt avtalsservitut för befintlig gångväg inom Backa 171:4 bildas för att säkerställa 

kommunens rätt att bibehålla befintlig gångväg inom fastigheten.  

Nytt avtalsservitut för slänt/mothåll för Backavägen bildas till förmån för kommunens 

gatufastighet belastande Backa 169:1.  

Ägaren av Backa 170:1 önskar trygga dräneringsledningar inom allmän plats med ser-

vitut på grund av att byggnad placeras i fastighetsgräns. 

Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov av nya servitutsupplåtselser eller på-

verka befintliga servitut. Beroende av hur bostadskvarteren utformas och delas in i 

fastigheter kan det uppstå behov av nya servitut.  

Ledningsrätt 

I Backavägen finns ett ledningstråk med bland annat fjärrvärmeledningar, vatten och 

avlopp och elledningar. Sektionen av den nya gatan har anpassats för att undvika allt 

för kostsamma ledningsflyttar. Det blir dock nödvändigt att delvis flytta, åtgärda och 

komplettera befintligt ledningsnät. Kommunen har utrett detta tillsammans med be-

rörda ledningsägare. 

Delar av fastigheten Backa 170:1 är belastad med ledningsrätt för va-ledning och 

fjärrvärmeledning. Detaljplanen har delvis utformats med hänsyn till detta. Ägaren till 

170:1 ansvarar för att bekosta och initiera de för exploateringen nödvändig ändring-

arna av ledningsrätten för fjärrvärme.   

Detaljplanen bedöms ge upphov till nya ledningsrätter för tekniska anläggningar (E) 

samt ny ledningsrätt för nya va-ledningar inom Backa 170:1 och befintliga el-led-

ningar (u) inom Backa 171:1.  

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 

omprövas att gälla ledningens nya läge.  

Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i exploateringsavtalet att exploatören 

utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstationer 
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inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata led-

ningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upplysa 

kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respektive 

ledningsägare ansöker om ledningsrätt. I de fall där ledningsrätt för kommunala vat-

ten- och avloppsanläggningar behöver inrättas alternativt ändras eller upphävas ansö-

ker Fastighetskontoret om lantmäteriförrättning för Kretslopp och vattens räkning. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas 

med ledningsrätt. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-

ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för att föra över områden 

som föreslås ingå i allmän plats, se nedan. Respektive ledningsägare eller berörd ex-

ploatör samt fastighetskontoret ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avse-

ende ny ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter. 

Ansvar för att ansöka om och bekosta lantmäteriförrättning för övriga åtgärder regle-

ras i exploateringsavtal och överenskommelser om marköverföring. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Fastighet Ägare Erhåller 

mark, ca 

kvm 

Avstår mark, ca kvm Markanvänd-

ning 

Backa s:262 Backa 170:2, 

Backa 170:3 

 204 kvm för breddning 

av Backavägen och för 

teknisk anläggning (E)  

GATA 

Backa 169:1  Norra Backa-

plan Bostads 

AB 

 3033 kvm för bredd-

ning av Backavägen 

GATA 

Backa 170:1 Backafastig-

heten 170:1 

AB 

4955 kvm 

ny kvarters-

mark 

2193 kvm för bredd-

ning av Backavägen 

samt avstående av ut-

rymme för tekniska an-

läggningar (E) 

CBDSEP/KBHP, 

GATA, E 

Backa 170:4 Göteborgs 

kommun, Gö-

teborg Energi 

ledningsrätts-

havare 

 40 kvm för breddning 

av Backavägen 

GATA (del av 

fastigheten) 

Backa 171:4 Balder Backa 

3 AB 

 
430 kvm för breddning 

av Backavägen och ut-

rymme/område för tek-

nisk anläggning 

GATA, E 
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Backa 

866:574 

Göteborgs 

kommun 

 4955 kvm för ny kvar-

tersmark, till 170:1 

GATA, 

CBDSEP/KBHP 

Backa s:212 Backa 169:1, 

Backa 866:309 

 213 kvm för Backavä-

gen 

GATA 

Backa 

866:731 

Göteborgs 

kommun 

 219 kvm för Backavä-

gen 

GATA 

 

 

Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Backafastigheten 170:1 AB har arrendeavtal för parkering och uppställning inom del 

av Backa 866:574 som behöver sägas upp till följd av detaljplanen.   

Avtal mellan kommun och exploatör  

Enligt PBL ska kommunen redovisa vilka exploateringsavtal som i samband med de-

taljplanens genomförande ska tecknas och dess huvudsakliga innehåll. Innehåll kan 

vara utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt m.m. De-

taljplanens konsekvenser för exploatören avseende ekonomi, åtaganden mm ska besk-

rivas. 
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Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för exploaterings-

avtal, avtal tecknas mellan kommunen och Skandia Fastigheter (som ägare av Backa 

170:1) samt mellan kommunen och Fastighets AB Balder (som ägare av Backa 171:4) 

angående genomförandet av planen. Genom avtalet regleras bland annat överföring av 

markområden och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom och utanför 

avtalsområdet. Exploatören förbinder sig att betala ett exploateringsbidrag till kom-

munen. Exploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande säkerställs 

ekonomiskt samt att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avse-

ende utbyggnad av kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär ex-

ploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande tydliggörs och att exploatö-

ren känner till kommunens intentioner avseende utbyggnad av allmän plats mm. 

Separata avtal om fastighetsbildning avseende marköverföring kommer att tecknas 

mellan kommunen och ägaren av Backa 170:1 respektive kommunen och ägaren av 

Backa 171:4. Servitutsavtal för befintlig gångväg kommer tecknas mellan kommunen 

och ägaren av Backa 171:4. 

Avtal mellan kommun och övriga fastighetsägare 

Avtal skall tecknas mellan kommunen och ägaren till fastigheten Backa 169:1 samt 

samfälligheten Backa s:262 angående överlåtelse av mark utlagd som allmän plats. 

Kommunen ska även försöka nå överenskommelser med delägarna till samfälligheten 

Backa s:212.  

Servitutsavtal för slänt/mothåll för Backavägen belastande Backa 169:1 ska tecknas 

mellan kommunen och ägaren till Backa 169:1. 

Detaljplanen är ett första steg i en omvandling av hela handels- och verksamhetsom-

rådet Backaplan och ska ses som en del i en större helhet. För att försäkra sig om 

bland annat finansiering av allmän plats samt grundläggande principer för genomfö-

rande av denna detaljplan och kommande ska kommunen och de fastighetsägare som 

driver en omvandling av Backaplan träffa ett ramavtal. Då ramavtalet kommer att om-

fatta hela omvandlingsområdet så kommer följande genomförandeavtal/exploaterings-

avtal även att omfatta finansiering av anläggningar utanför respektive detaljplan. 

Avtal med Trafikverket 

Avtal mellan Skandia Fastigheter och Trafikverket har tecknats.  

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-

avtal mellan Göteborg Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-

cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-

nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 

omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen/ex-

ploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt lednings-

rätt. 
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Fastighetskontoret har fullmakt att företräda Göteborg kretslopp och vatten i samband 

med genomförandet. Påverkan på Göteborg Energis och Skanovas ledningar är regle-

rade i befintliga avtal mellan parterna. 

Dispenser och tillstånd 

Kommunen har ansökt om och beviljats dispens för nedtagning av biotopskyddade 

trädrader.  

Tidplan  

Antagande: 1 kvartalet 2020 

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Förväntad byggstart: 2 kvartalet 2020 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är tio år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 

Gällande plan fortsätter gälla, alternativt en kontorisering med lägre exploaterings-

grad. Ger glesare stad, vilket innebär sämre resurshushållning, större totalt trafikar-

bete, sämre trygghet, sämre serviceutbud etc. Nya bostäder skulle behöva planeras på 

ett annat ställe. 

I nollalternativet kommer markanvändningen att vara liknande som den som är idag. 

Det finns därför inte samma incitament att sanera föroreningar i mark och sediment 

till den grad som ett genomförande av detaljplanen innebär (sanering till KM/plats-

specifikt riktvärde jämfört med MKM).  

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 

En barnkonsekvensanalys och en social konsekvensanalys har genomförts i samband 

med att detaljplanen har arbetats fram. En workshop SKA/BKA hölls den 21 april 

2016 med representanter från staden och exploatörerna. Workshoppen tog avstamp i 

tidigare utfört större arbete som togs fram i samband med Struktur- och färdplan.   

Den största utmaningen för detaljplanen är att området är först ut i ett större stadsom-

vandlingsprojekt. Efter att aktuell detaljplan bedöms vara utbyggt kommer resterande 
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Backaplan att byggas ut under en 5- till 20-årsperiod. Projektet har en hög ambitions-

nivå vad gäller innehåll och gestaltning men kommer under en lång tid upplevelse-

mässigt ligga en bit ifrån den starka knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen.   

Planförslaget kommer bidra till ökad tillgänglighet genom ett utbyggt gång- och cy-

kelstråk och kollektivtrafik som kommer erbjuda boende inom planområdet och i 

stadsdelen att enkelt nå verksamheter och arbetsplatser, kulturutbud och föreningsliv 

till fots, med cykel och kollektivtrafik. Genom stadens satsning med att tillgänglig-

göra och synliggöra existerande grönområden, nya mötesplatser, ökas också möjlig-

heten till integration och jämlikhet. 

Bostädernas planerade innegårdar som ger möjlighet till utevistelse i skyddad miljö är 

anpassade både för äldres och barns behov. Ambitionen med denna detaljplan är att 

skapa mötesplatser istället för handelsplatser, att möjliggöra en variation av verksam-

heter och handel som kan samspela med bostäder.  

Kontoret bedömer att Barnkonventionen har beaktats i framtagandet av planförslaget.  

Sammanhållen stad 

Göteborg är en segregerad stad med starkt skilda ekonomiska, sociala och kulturella 

förhållanden och klyftorna ökar. Stadsplaneringen måste därför bidra till en mer soci-

alt sammanhållen stad där människor från olika sociala grupper ser varandra i det 

dagliga livet och skapa förutsättningar för en blandad befolkning. Det ska rent fysiskt 

finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan stadens olika delar. Att behålla, 

förstärka och skapa sammanhängande gångstråk är mycket viktigt, särskilt för barn 

och unga. Ungas mobilitet bygger i stor utsträckning på kollektivtrafik och trygga 

stråk till och från hållplatser hela dygnet behövs för att unga ska våga och kunna ta 

sig till stadens olika delar. Framtidens Backaplan är en levande innerstadsmiljö som 

sammanbinder sin omgivning och förstärker kärnan över älven. Backaplan ska ut-

vecklas till tätbebyggd blandstad med mycket cityhandel, bostäder, kontor och 

grönska.  

En mänsklig skala tillförs med hjälp av olika karaktärer på delområden och kvarter, 

variation av hushöjder samt ett både övergripande och finmaskigt nät av platser och 

parker. Det stora området ska delas in i greppbara grannskapsenheter i en tydlig struk-

tur. 

Här finns trafikbarriärer, sociala barriärer mellan nya och gamla områden samt de 

mentala avstånd som storskaligheten i sig skapar.  

Segregation ska motverkas genom en tät stadsdel med en bred variation av boendefor-

mer, verksamheter och stadsrum som ger utrymme för olika sorters människor. En 

blandning av parker, platser, variationsrik arkitektur, bostäder och verksamheter ska 

finnas. Avståndet till de nya bostäderna i Kvillebäcken är ca 700 m och till Hjalmar 

Brantingsplatsen är det ca 500 m från Leråkersmotet. Till Brunnsbotorget är det ca 1 

km. Med en ny kollektivtrafikhållplats mitt i planområdet kommer tillgängligheten 

vara mycket god.  
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Samspel  

Möten och kontakter är viktiga i staden och en befolkad stadsmiljö upplevs ofta tryg-

gare. Välintegrerade och samlande platser och stråk skapar flöden av gående och tyd-

liga platser i det offentliga rummet inbjuder till användning. Människor ska kunna 

uppleva att de gemensamma platserna är deras, eller i varje fall att de har rätt att vara 

där oavsett förutsättningar som bakgrund, inkomstnivå, kön, ålder eller funktionsned-

sättningar. Barn och unga behöver platser där det inte förutsätts att de kan betala eller 

att de alltid behöver vara i vuxens sällskap. Backaplan ska vara en öppen och tillgäng-

lig plats av centrala stan och ingå i det stadsmässigt stråk som planeras över älven till 

fastlandet.  

Det ska finnas vackra och omhändertagna offentliga rum och lägen med goda förut-

sättningar för sol, lä och skydd från väder och vind ska tas tillvara. Backaplan ska bli 

en bättre plats för unga att vistas på och tjejers behov och önskemål bör sättas i fokus 

vid gestaltning. T.ex. kan ”hängplatser” med vuxennärvaro men som ändå känns fria 

från vuxenkontroll skapas, där man kan umgås och betrakta stadslivet, gärna i närhet 

av hållplatserna. 

Dagens användare av Backaplan ska känna sig lika hemma i de framtida offentliga 

rummen. Det är viktigt med ickekommersiella platser som en motpol till handeln. 

Idag har de flesta specifika ärenden när de besöker Backaplan, men i framtiden ska 

människor oavsett identitet och förutsättningar kunna, och vilja, åka dit och vistas där 

för att umgås och njuta av stadslivet. 

Vardagsliv 

En god stadsmiljö är organiserad så att återkommande behov och sysslor - som att ta 

sig till och från jobb och skola, handla mat, umgås med vänner och släkt, hämta barn, 

motionera och delta i föreningsliv eller kulturaktiviteter - är lätta att hantera. Det är 

viktigt med en variation av verksamheter och platser för olika behov. 

Planeringen av Backaplan bör helt enkelt ha vardagslivet i fokus, för att förenkla våra 

liv, bidra till jämställda och jämlika villkor, för folkhälsan och för att skydda miljön. 

Vardagen ska underlättas med närhet till livets alla nödvändiga funktioner så som för-

skola och skola, äldreboende, social service och samhällsinformation, kulturverksam-

heter, rekreationsområden, butiker, restauranger och caféer, vårdcentral, lättillgänglig 

kollektivtrafik m.m. 

Framtida Backaplan uppmuntrar inte till att ta bilen och handla utan gör det lätt att 

vara konsument till fots, cykel eller som kollektivtrafikresenär. Övergången från bil-

buren volymhandel till handel i tät innerstadsmiljö ska ske successivt. 

Tills Backaplan byggts ut tillräckligt är närmsta förskolorna i nya Kvillebäcken, i 

Brunnsbo och i Brämaregården på 1 km gångavstånd. Närmsta grundskola ligger i 

Brunnsbo 1 km gångväg norr om planområdet. Det är viktigt att trygga gång och cy-

kelvägar byggs ut tidigt.  
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Identitet  

Identitet och tillhörighet hänger samman med områdets karaktär och hur individen 

förstår sin omgivning, med känsla av förankring, trygghet, kontinuitet och med möj-

ligheter att få vara medskapande. Det hänger också ihop med att miljöer är väl om-

händertagna, att det går att läsa bebyggelsens historia och förstå sammanhang.  

Framtida Backaplan ska erbjuda en spännande stadsmiljö, ett intressant kulturliv och 

attraktiva boende- och handelsmiljöer. Identitet blir en nyckelfråga i att ta fram det 

bästa i en plats som är populär men som samtidigt av många anses sliten och ful. En 

utmaning är att hitta den röda tråden i Backaplans historia och nuvarande identiteter 

och låta den löpa in i framtida Backaplan. 

Hälsa och säkerhet 

Barn är mer känsliga för buller, luftföroreningar och miljöpåverkan än vuxna ef-

tersom deras kroppar inte är färdigutvecklade. För att barnens närmiljö ska vara säker 

har separering från biltrafik och hastighetssäkring av korsningspunkter med bilnätet 

stor betydelse.  

Byggnaderna utformas med stängda innegårdar vilket skapar slutna gårdar för bo-

ende. Ett gestaltningsprogram för utformning av dessa finns framtaget. Detaljplanen 

ställer krav på att minst 50 % av gårdsytan ska ha ett planeringsbart bjälklag vilket 

ger möjlighet till växtlighet.  

Dagens glesa och asfalterade Backaplan måste ges en helt annan karaktär i framtiden 

för att kunna erbjuda trafiksäkra miljöer fria från buller, luftföroreningar och partik-

lar. De få gröna kvaliteter som finns på platsen måste tas om hand och utvecklas. 

Alla möjligheter för ett gott mikroklimat ska tas tillvara och ekosystemtjänster ska an-

vändas för att skapa en grön stadsmiljö med ekologiskt hållbara lösningar i framkant. 

Hantering av buller-, vind- och luftproblematik ska tas om hand tidigt och genomsyra 

arbetet. Den förhärskande vindriktningen och kopplingen till nya Hisingsbron skapar 

utmaningar just vid knutpunkten. 

Framtida Backaplan är utformat efter gående och cyklande människors villkor. Detta 

ihop med den goda kollektivtrafikförsörjningen stärker Backaplan som Hisingens 

centrum, som del av kärnan och som välkänd målpunkt i regionen, trots att bilen inte 

längre sätter villkoren.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighets-

prövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m.  

Planförslaget kan innebära påverkan på riksintresset för kommunikation.  

I övrigt berörs inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kul-

turintressen. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från all-

män synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande 
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behov. Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljpla-

nen är förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

En MKB upprättades i samband med Översiktsplan för Göteborg med en fördjupning 

av Backaplan där aktuellt planområde ingår. Fördjupningen var ute på samråd och ut-

ställning och antogs inte, utan godkändes istället i Byggnadsnämnden för Planerings-

förutsättningar för Backaplan.  

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Enligt kommunens checklista utgör följande områden en miljöpåverkan: Trafikbuller, 

Luftkvalitet/MKN, Farligt gods transporter, Översvämning/högt vatten, Vibrations-

störningar av spår- och järnvägstrafik samt tung vägtrafik, Trafiksäkerhet, Barriäref-

fekter, Förorenad mark.  

Mängden frågor talar för att detaljplanen riskerar att sammantaget kunna medföra be-

tydande miljöpåverkan. Frågorna bedöms vara av den karaktären att de kan hanteras 

utan miljöbedömning för ett normalt detaljplanearbete. Projektets lokalisering i ett 

okänsligt område både med avseende på den ekologiska miljön och på den byggda 

miljön talar för att betydande miljöpåverkan inte behöver befaras. Planområdet är en 

viktig pusselbit i att knyta samman staden över älven samt koppla ihop Lundby med 

Frihamnen och Brunnsbo. Backaplan föreslås bli en del av ett stadsmässigt stråk över 

älven till området vid centralstationen. Med en blandning av bostäder, service, kontor 

och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum.  

Detaljplanen medför viss påverkan för ett relativt stort antal frågor och som utreds i 

separata utredningar. Detaljplanen ger förutsättningar för kommande spårväg och kan 

då enligt MKB-förordningen antas medföra betydande miljöpåverkan. Planområdet 

bedöms inte vara känsligt för en framtida spårväg. God tillgång till kollektivtrafik 

kommer ge övervägande positiva effekter för miljön, motverka segregation samt ge 

möjlighet att utveckla området i enlighet med kommunens trafikstrategier samt sta-

dens gällande översiktsplan.  

Kontorets bedömning är att detaljplanen inte bedöms medföra någon negativ påver-

kan för miljökvalitetsnormer, MKN, och inga nationella, regionala eller kommunala 

miljömål åsidosätts. Detaljplanen bedöms därmed inte innebära någon betydande mil-

jöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kapitel 11§, med beaktande av förordningen 

1998:905 bilaga 2 och 4. Planförslaget bedöms inte heller leda till några negativa ef-

fekter på människors hälsa och säkerhet, påverka riksintresset för kommunikation ne-

gativt eller innebära betydande miljöpåverkan.  

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-för-

ordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Planförslaget medger i 

övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i PBL 4 kap. 34 §, 

varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 
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• Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 

MB 7 kap. 28 §. 

• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala 

miljömål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplan för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov till 

påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-

kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är av-

stämd med länsstyrelsen 2016-05-09. Följderna av planens genomförande ska dock 

alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens 

miljökonsekvenser. 

Biotopskyddade områden 

Backavägen kommer att breddas och skjutas något västerut. Det innebär att befintliga 

trädrader längs Backavägen måste tas bort i samband med planens genomförande.  

För dessa åtgärder krävs dispens från biotopskyddet, vilket har sökts hos Länsstyrel-

sen. Som kompensation ersätts varje nedtaget biotopskyddat träd med minst ett nytt 

träd i närheten av planområdet. Kompensationen planeras ske genom att nya trädrader 

planteras ca 250–600 meter norr om de befintliga alléerna. Exakt art och placering 

kommer studeras närmare men platsen möjliggör för minst 36 träd i linjär formation 

längs Kvilleleden. De nya trädraderna bedöms till stor del uppfylla de värden som för-

loras i samband med nedtagning av träd, varför naturvärdena på platsen på sikt kan 

återskapas. 

Miljömål 

En avstämning har gjorts mot stadens lokala miljökvalitetsmål. De miljömål som 

planförslaget främst berör är:  

God bebyggd miljö 

Gällande målet god bebyggd miljö tillför planen blandstad med nya bostäder i ett at-

traktivt läge. Ett genomförande enligt planförslaget innebär att en tillräckligt god bo-

endemiljö kan åstadkommas.  Uppförande av nya, moderna bostäder och kontor inne-

bär goda förutsättningar för inomhusmiljö och hållbara system för t ex avfall och 

energi. En god ljudmiljö går att skapa på innergårdarna tack vare föreslagen kvarters-

struktur.  
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Ambitionen med detaljplanen är att stärka Backaplan till en socialt hållbar miljö i 

mångfald. Den blandade stadsbebyggelsen medför en demografisk blandning med 

ökade möjligheter för fler att bo och arbeta inom området. En ökad täthet med an-

vändning som befolkar dygnet runt ökar tryggheten. Stadskvalitéer stärks genom dif-

ferentierad bebyggelse, urbana mötesplatser och nya sociala anslutningspunkter iden-

tifieras som ökar interaktion mellan olika sociala skikt. 

Begränsad klimatpåverkan 

För staden som helhet är en förtätning i kollektivtrafiknära läge positivt, eftersom 

buss eller spårvagn blir ett starkt alternativ till bilen. Avståndet från planområdet till 

hållplatsen är kort och närheten till bra cykelstråk längs Backavägen är positivt för att 

stärka dessa transportalternativ och på så sätt begränsa klimatpåverkan.  

Frisk luft 

För miljökvalitetsmålet frisk luft innebär planförslaget att ett antal nya bostäder och 

arbetsplatser tillkommer i området, vilket ökar antalet transporter. Samtidigt ligger 

spårvagnshållplatsen inom planområdet. Området har också tillgång till gång- och cy-

kelvägar. Det finns alltså goda möjligheter att transporter kan ske på ett hållbart sätt 

och som då inte påverkar miljömålet negativt.  

Giftfri miljö 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark tas omhand. Det ger 

bättre förutsättningar för att klara miljömålet. Byggnationen förutsätts bli giftfri. 

Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet  

Göta älv och Kvillebäcken är värdefulla vatten i området och kan påverkas, arbetet 

inom detaljplanen syftar till att se till att denna påverkan minimeras genom en god 

dagvattenhantering. Vattenförekomsten Göta älv kan påverkas positivt av att dagvatt-

net inom området tas omhand och renas på platsen på ett bättre sätt. 

Övriga mål 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms ha en liten påverkan på målet Bara natur-

lig försurning. Miljömålen Ingen övergödning, Hav i balans, Ett rikt odlingslandskap 

och våtmarker, ett rikt växt- och djurliv samt Levande skogar påverkas inte av plan-

förslaget. 

Kulturmiljö 

Det finns en milsten strax söder om planområdet. Inom planområdet finns inga kända 

fornlämningar eller kulturmiljöer som kan komma att påverkas av planförslaget.  

Påverkan på luft 

Trafik på Lundbyleden ger dåliga värden för föroreningar i luft och påverkas margi-

nellt av detaljplanen. Påverkan på luften är marginell, däremot behöver befintliga för-

oreningar hanteras. Området är ett utvecklingsområde bland annat för att det ligger 

nära god kollektivtrafik. Detaljplanen kommer bidra till att utveckla kollektivtrafiken 

inom området vilket ger förutsättningar för en förbättring av dagens situation.  
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Påverkan på vatten 

Göta älv och Kvillebäcken är värdefulla vatten i området och kan påverkas, arbetet 

inom detaljplanen syftar till att se till att denna påverkan minimeras genom en god 

dagvattenhantering. Vattenförekomsten Göta älv kan påverkas positivt av att dagvatt-

net inom området tas omhand och renas på platsen på ett bättre sätt. Åtgärder ska tas i 

byggskedet för att slamning och sedimentation som påverkar naturliga vattenmiljöer 

inte ska ske.  

Enligt föreslagen dagvattenrening bedöms planens påverkan på MKN för Kville-

bäcken uppnå de krav på utsläpp som finns och att möjligheterna att uppnå god status 

i inte påverkas negativt.  

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Detaljplanen är den första detaljplanen i syfte att omvandla Backaplan från handels- 

och industriområde till att inom ett 20-årsperspektiv bli en tätbebyggd blandstad. 

Handels- och industriområdet Backaplan är i dag till allra största delen privatägt och 

en omvandling ska genomföras i samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna.  

Detaljplanen ska ses som en del i en större helhet. För att försäkra sig om bland annat 

finansiering av allmän plats samt grundläggande principer för genomförande av denna 

och kommande detaljplaner har kommunen och de fastighetsägare som driver en om-

vandling av Backaplan träffat ett ramavtal. En grundläggande princip för ramavtalet 

och följande genomförandeavtal/exploateringsavtal är att utbyggnad av allmän plats 

ska bekostas av de som har nytta av exploateringen och fördelas på ett sätt som speg-

lar nyttan. Ramavtalet reglerar bland annat vilka anläggningar inom allmän plats som 

helt ska bekostas av fastighetsägarna, vilka som ska delas mellan fastighetsägare och 

kommunen samt vilka anläggningar som helt ska bekostas av kommunen och/eller 

staten/regionen. 

Arbete med planprogrammet och ramavtal för Backaplan har pågått parallellt och 

anger konkreta planeringsförutsättningar som ska ligga till grund för kommande de-

taljplaner inom Backaplan. För att bedöma genomförandemöjligheterna har fastig-

hetskontoret under planprogrammet tagit fram en exploateringskalkyl samt studerat 

genomförandefrågorna i en ekonomisk förstudie.  

Innan detaljplanen kan antas ska fastighetsnämnden godkänna detaljplanens genomfö-

rande och kommunfullmäktige ha godkänt inriktningsbeslutet avseende ekonomiska 

konsekvenser samt ramavtal för planprogrammet Backaplan. Ärendet godkändes av 

fastighetsnämnden 2018-12-10 § 312 och tas vidare till kommunfullmäktige för god-

kännande samt beslut om en projektram för den samlade exploateringen i Backaplan. 

Detaljplanens tidplan och antagande är beroende av att kommunfullmäktige fattar 

dessa beslut. 

Klart är att dock att kommunen kommer att få både kostnader och intäkter till följd av 

aktuell och kommande detaljplaner. Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning 

av tillkommande byggrätter men kommer även att få kostnader för inlösen av mark 

som i detaljplanen utgör allmän plats, gata samt utgifter för myndighetsavgifter. 

Trafiknämnden får utgifter för anläggandet av Backavägen.  
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Park- och Naturnämnden samt Lokalnämnden får inga utgifter till följd av föreslagen 

detaljplan men kommer att få det genom kommande detaljplaner.  

Kretslopp och vattennämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter från ny ex-

ploatering samt utgifter för utbyggnad av vatten- och avloppsnät. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Trafiknämnden får kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och avskriv-

ningar samt för skötsel och underhåll av Backavägen.  

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar samt driften av nya vatten- och avloppsledningar. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna 

Exploatörerna, dvs ägarna av Backa 170:1 och 171:4 kommer att få kostnader för ut-

byggnad inom kvartersmark samt kostnader i enlighet med exploateringsavtal enligt 

ovan. Ägaren till Backa 170:1 får genom avtal med Trafikverket, kostnader får erfor-

derliga åtgärder i anslutning till Lundbyleden/Leråkersmotet.  

Normalt överlåter exploatör mark utlagd för allmän plats till kommunen utan ersätt-

ning. I detta fall berörs mark utlagd för allmän plats för stomme och ersättning utgår 

enligt principer i ramavtal.   

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

Ägare av berörda fastigheter, som inte ingår i ramavtalet för Backaplan, som ska av-

stå mark för utbyggnad av allmän plats, se Fastighetsrättsliga konsekvenser ovan, är 

berättigade till ersättning från kommunen för detta. Kommunen ska samråda med be-

rörda fastighetsägare i syfte att nå överenskommelser om detta. Om detta inte kan nås 

avgörs ersättningsfrågan i samband med lantmäteriförrättning.  

Överrensstämmelse med översiktsplanen 

Detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan. 

För Stadsbyggnadskontoret  
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Samrådsredogörelse 

Datum: 2018-03-20  

Diarienummer: 0589/15  

 

 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon: 031-368 16 09  

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för Handel mm vid Backavägen  
inom stadsdelen Backa i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 22 november 2016 att genomföra samråd för detaljplane-

förslaget. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 

1, under tiden 7 december 2016–31 januari 2018.  

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret under samrådstiden. Förslaget 

finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/planochbyggpro-

jekt/. 

Sammanfattning 
De viktigaste frågeställningarna bland inkomna synpunkter gäller vikten av att utreda 

hur ledningsnätet ska utvecklas med hänsyn till framtida utveckling av Backaplan, både 

vad gäller VA och dagvatten, vilken sektion som Backavägen ska ha samt att få klarhet i 

de ekonomiska förutsättningarna för projektet i sin helhet, dvs även de aspekter som 

hänförs till framtida utveckling av Backaplan där dessa har bärighet i denna detaljplan. 

Trafikverket och Länsstyrelsen har framfört synpunkter och begärt kompletteringar vad 

gäller påverkan på riksintresset Lundbyleden, frågeställningar om hälsa och säkerhet 

samt miljökvalitetsnormer för luft.   

Mellan samråd och granskning har en kompletterande trafikanalys genomförts för att ut-

reda påverkan på Lundbyleden, utredningen visar att planförslaget inte påverkar riksin-

tresset Lundbyleden negativt. Detaljplanen har förtydligat planbestämmelserna vad av-

ser hälsa och säkerhet och kompletterats avseende MKN luft. Ett trafikförslag för Back-

avägen finns framtaget och en förprojektering av framtida VA nät och dagvattenhante-

ring har också genomförts i samarbete med fastighetskontoret, trafikkontoret, miljöför-

valtningen samt kretslopp och vatten.  
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Övriga framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom revideringar 

och kompletteringar av planhandlingarna. Kontoret bedömer därmed att detaljplanen 

kan ställas ut för granskning 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare/ex-

ploatörer samt berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomfö-

rande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden 

Tillstyrker förslaget under förutsättning att nedanstående synpunkter beaktas. Nämnden 

meddelar att förslaget främjar både det bostadspolitiska målet att möjliggöra fler bostäder i 

centrala lägen och kan ge förutsättningar för ett rikare stadsliv i staden. Detaljplanen utgör 

en del av en större helhet. Genom planområdet går Backvägen som kommer att vara en vik-

tig del i det övergripande gatunätet då vägen ska binda samman Hjalmar Brantingsplatsen 

med Brunnsbo/Backa. Backavägen ska förberedas för spårvagn mot Brunnsbo/Backa. Sam-

tidigt ska Backavägen eller motsvarande funktion vara tillgänglig för bl a kollektivtrafik un-

der den tid som Kvillemotet kommer att byggas. I Backavägen finns huvudledningar för 

VA, el, fjärrvärme mm som betjänar stora delar av Backa. Dessa ledningarna kommer del-

vis att behöva flyttas och byggas ut samtidigt som försörjningen inte får påverkas. Med hän-

syn till detta, är det nödvändigt att ombyggnad av Backavägen och ledningsnäten görs med 

hänsyn till fortsatt utveckling av Backaplan. Detaljplanen kan därför inte ställas ut för 

granskning innan det finns såväl tillfälliga lösningar som slutliga vad gäller trafiknätet och 

ledningsutbyggnad.  

För att försäkra sig om bl a. finansiering av allmän plats samt grundläggande principer för 

genomförande av denna och kommande detaljplaner ska kommunen och de fastighetsägare 

som driver en omvandling av Backaplan träffa ett ramavtal. En grundläggande princip för 

ramavtalet och följande genomförandeavtal/ exploateringsavtal är att utbyggnad av allmän 

plats ska bekostas av de som har nytta av exploateringen och fördelas på ett sätt som speglar 

nyttan. Innan ramavtalet kan träffas måste den grundläggande som omvandlingen av Backa-

plan utgår ifrån (Struktur- och Färdplan) ses över bl.a. avseende Hjalmar Brantings-platsen 

och den södra delen av omvandlingsområdet.  

Med anledning av ovanstående så går det i detta läge inte att göra en tillräckligt bra bedöm-

ning av vilka ekonomiska konsekvenser detaljplanen innebär för kommunen utan det kräver 

ett fortsatt arbete. Det samma gäller kostnader för föreslagen ombyggnation av Backavägen 

(inklusive ledningsflytt m.m.). 

Kommentar: 

Vid detaljplanens genomförande planerar kretslopp och vatten att bygga om nuvarande 

ledningsnät, till ett separerat system där spillvattnet och dagvattnet leds i avskilda led-

ningar. En förprojektering har genomförts som behandlar planerad ledningsutbyggnad. 

Övriga synpunkter noteras.  
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2. Trafiknämnden 

Trafiknämnden är positiva till detaljplaneförslaget som principlösning. Trafiknämnden an-

ser att föreslagen cirkulationsplats ska bibehållas som trafiklösning och att ytor av allmän 

karaktär ska vara allmän plats. Nämnden ser inte att dagvattenanläggningar i form av filter-

magasin och filterbrunnar inom planområdet ska vara lösningen för omhändertagandet av 

dagvatten inom allmän plats.  

Nämnden meddelar att de övergripande förutsättningarna fortfarande är oklara. En parke-

rings- och mobilitetsutredning för Backaplan avses genomföras. Utredningen inkluderar 

bland annat parkeringstal och principer för lokalisering av parkeringsanläggningar i Backa-

plan. Resultaten från denna påverkar i sin tur trafikalstring och trafikflöden inom området. 

Inför granskningsskedet bör de övergripande utredningarna ligga till grund för nya simule-

ringar för att kontrollera och minska riskerna för påverkan på Lundbyleden som är ett riks-

intresse för kommunikationer.  

Trafikverket och trafiknämnden planerar att genomföra stora ombyggnader av både 

Lundbyleden och Kvilleleden under de närmaste åren. Bland annat kommer Lillhagsvägen 

att stängas av för trafik under 2019, vilket innebär att trafik leds in på Backavägen. Samti-

digt har fastighetsägaren ambitionen att öppna den nya livsmedelsbutiken under 2019. Sam-

mantaget talar dessa aspekter för att genomförandet av Backavägen bör vara klart i början 

av 2019. För att möjliggöra det föreslår därför trafiknämnden att projektering av Backavä-

gen startar under första kvartalet 2017, det vill säga redan innan detaljplanen har antagits. 

En förutsättning för att påbörja projekteringen är att projektet prioriteras högt, med avse-

ende på samhällsnytta för staden, i det pågående prioriteringsarbetet mellan trafikkontoret 

och fastighetskontoret.  

För att försäkra sig om finansiering av allmän plats samt grundläggande principer för ge-

nomförande av denna och kommande detaljplaner ska kommunen och de fastighetsägare 

som driver en omvandling av Backaplan träffa ett ramavtal. Ramavtalet kommer att avgöra 

vilka anläggningar inom allmän plats som helt ska bekostas av fastighetsägarna, vilka som 

ska delas mellan fastighetsägare och kommunen samt vilka anläggningar som helt ska be-

kostas av kommunen och/eller staten/regionen. Eftersom den övergripande strukturen för 

Backaplan inte är fastlagd kan inte de ekonomiska konsekvenserna bedömas fullt ut i dags-

läget. Backagatan ingår i ett övergripande kollektivtrafikstråk och Trafiknämnden får därför 

kostnader för del av utbyggnad av Backavägen. Trafiknämnden får också ökade kostnader 

för drift och underhåll av den nya gatuanläggningen.  

Kommentar: 

En trafikanalys gällande påverkan på Lundbyleden samt ett trafikförslag för utformning 

av Backavägen har tagits fram inför detaljplanens granskningsskede. Arbetet med tra-

fikförslaget bygger bland annat på ”Struktur- och färdplan för Backaplan”, som är ett 

gemensamt arbete för att skapa samsyn mellan Göteborgs Stad och fastighetsägare på 

Backaplan och anvisningar i ”Teknisk handbok” Utöver har faktorer studerats såsom 

stadsmässig utformning, prioritering av gång- cykel och kollektivtrafikstråk, ytor för 

fördröjning av dagvatten och ledningsstråk under mark med hänsyn till den ombyggnat-

ion som detta projekt och kringliggande projekt kräver.   

Både före och efter ombyggnad kommer Backavägen att ha ett körfält i varje riktning. 

Eftersom kollektivtrafiken får eget körfält i vägens mitt kommer biltrafiken inte att 

kunna göra vänstersvängar på sträcka, utan enbart vid cirkulationsplatser. Trafiksäker-

heten för fordonstrafik bedöms bli bättre efter ombyggnad då varken omkörning eller 

vänstersvängar är möjliga trafikrörelser. 

Backaplan står inför en stor omvandling och trafikmängder är därför svåra att beräkna. 

En trafikmodell är under framtagande i samband med programarbetet för Backaplan. 
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3. Miljö- och klimatnämnden 

Miljö- och klimatnämnden anser att det är positivt att utveckla staden och att redan ian-

språktagna hårdgjorda ytor omvandlas från industri och handel till en levande stadsmiljö i 

området. Nämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att följande synpunkter 

beaktas.  

Luftkvalitet 

Området ligger på en plats som är starkt påverkad av stora trafikleder och luftkvaliteten lig-

ger som en följd av detta i riskzonen för att de lagstadgade gränsvärdena för luft överskrids. 

En luftkvalitetsutredning har tagits fram och nämnden anser att utredningen redogör för ett 

alltför positivt framtidsscenario på grund av att man i beräkningarna överskattat minsk-

ningen av framtida förväntade utsläpp. Nämndens bedömning grundar sig på genomförda 

analyser av historiska utredningar kombinerat med uppmätta halter. Det kan då konstateras 

att uppmätta nivåer inte har minskat i den takt som har förutspåtts. Nämnden anser att luft-

kvalitetsutredningen behöver utvecklas med indata, (dagens emissionsfaktorer), som bättre 

representerar verkligheten.  

Ljudmiljö 

Nämnden anser att bullerutredningen ska uppdateras med skisser där man visar hur man kan 

klara gällande riktvärden för samtliga bostäder. 

Naturmiljö 

Det är viktigt att knölnaten skyddas. För att skydda arten är det viktigt att eventuellt förore-

nat dagvatten tas om hand och inte rinner ut i Kvillebäcken. 

Markmiljö 

Marken inom planområdet är förorenad och måste saneras för föreslagen användning. De 

delar av planområdet som utgörs av kvartersmark och som planeras för bostäder, handel, 

skola med mera är översiktligt undersökta. Befintliga byggnader gör att hela området inte 

har kunnat undersökas och föroreningssituationen är inte helt klarlagd. Om inte förutsätt-

ningarna för Naturvårdsverkets generella riktvärden stämmer överens med de förutsätt-

ningar som råder på platsen ska en platsspecifik riskbedömning göras där platsspecifika 

riktvärden och åtgärdsmål tas fram i samråd med miljöförvaltningen. Det vore önskvärt att 

en samordnad fördjupad riskbedömning görs för hela Backaplansområdet och som omfattar 

kommande planarbete och byggnationer, i likhet med de som gjorts för Norra Älvstranden 

och Östra Kvillebäcken. Riskbedömningen syftar till att få en enhetlig bild och bedömning 

av de föroreningar som finns inom mark och grundvatten i förhållande till hur området 

kommer att användas.  

Slutligen anser nämnden att det är viktigt att sanera både gatumark och kvartersmark till 

samma nivå, annars finns risk för spridning av föroreningar. 

Dagvatten 

Vi anser att föreslagen dagvattenhantering behöver förtydligas och utvecklas. Dagvattenut-

redningen föreslår makadamdiken för kvartersmark och filtermagasin för gatumark, vilket 

nämnden inte har några synpunkter på. Att avleda vatten till Kvillebäcken kommer kräva 

kompletteringar av reningen innan detta kan ske. Nämnden anser att stadsbyggnadskontoret 

måste tydliggöra hur man ska säkerställa att kompletteringarna genomförs. Slutligen är det 

viktigt att stadsbyggnadskontoret tydliggör i plankartan var anläggningarna ska placeras så 

att det avsätts plats för dem redan nu. 

Mobilitet och parkering  

I mobilitetsutredningen föreslås lösningar som bland annat cykel- och bilpool, framtagande 

av grön resplan samt en fungerande kollektivtrafik vid inflyttningsdatum. Nämnden anser 

att detta i kombination med arbetet med låga parkeringstal är ett utmärkt arbetssätt. Detta 

kan vara en del i att nå Göteborgs stads mål om minskad biltrafik med 25 procent.  
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Avstämning mot lokala miljökvalitetsmål  

En avstämning har gjorts mot de lokala miljömålen som nämnden bedömer som tillräcklig. 

Det är bra att stadsbyggnadskontoret beskriver både negativa och positiva konsekvenser för 

miljömålen. 

Kommentar: 

Luftkvalitet 

Stadsbyggnadskontoret har haft dialog med upphandlad konsult i sakfrågan. Dagens emiss-

ionsfaktorer har använts i beräkningarna för framtidsscenariot 2020. I luftutredningen fram-

går följande från kapitel 3.5 ”Emissionsdata använda i spridningsberäkningarna”: ”För år 

2020 genomfördes scenariot med HBEFAs prognostiserade emissionsfaktorer för 2014. 

Detta eftersom det finns osäkerheter kring att emissionsfaktorerna för kväveoxider faktiskt 

kommer att minska i samma utsträckning som HBEFA räknat med. Genom att beräkna år 

2020 med dagens emissionsfaktorer erhålls ett ”worst case” scenario, vilket belyser vilka 

halter som kan förekomma om inga förbättringar sker av utsläppen från vägtrafiken.” Då 

beräkningarna för framtidsscenariot 2020 är genomförda med dagens bakgrundshalter ser vi 

inte att genomförda beräkningar visar på ett alltför positivt framtidsscenario. Stadsbygg-

nadskontoret anser att de ingångsdata och antaganden, som legat till grund för beräkning-

arna har varit nog konservativa för att inte överskatta minskningen av framtida förväntade 

utsläpp och kan utgöra ett värsta scenario.  

 

Ljudmiljö 

Bullerberäkningarna har uppdaterats. 

Naturmiljö 

Se kommentar dagvatten. 

Markmiljö 

Det är inte möjligt att inom ramen för denna detaljplan ta ett helhetsgrepp om hela Backa-

plansområdet vad gäller föroreningshalter i marken. Det är kontorets bedömning att över-

siktliga planeringsfrågor och förutsättningar som berör hela Backaplans omvandling bättre 

hänförs till planprogramsarbete som pågår för området. En risk- och åtgärdsutredning med 

föreslagna platsspecifika riktvärden har tagits fram utifrån markens användning. Miljöför-

valtningen har fått utredningen för granskning och beslut om lämplig nivå på saneringsåt-

gärderna.   

Dagvatten 

Ett arbete med att utreda hanteringen av dagvatten har skett i dialog med trafikkontoret, 

kretslopp och vatten, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Inom gatumark kom-

mer dagvatten fördröjas innan det avleds till allmän ledning för dagvatten, vilket då inte 

kommer påverka Kvillebäcken. Det är dock inte lämpligt att låsa fast placeringen av dagvat-

tenanläggningarna i detaljplanen utan detta bör inte låsas förrän i skedet detaljprojektering.  

Övriga synpunkter noteras. 

 

4. Nämnden för Kretslopp och vatten 

Utöver ett antal förtydligande och redigeringar i texter under kapitel dagvatten i planbe-

skrivningen anser nämnden att följande synpunkter behöver beaktas.  

För att uppfylla kretslopp och vattens och miljöförvaltningens krav måste ca 270 m3 dagvat-

ten fördröjas inom planområdet och hela denna volym renas. Kretslopp och vatten föresprå-

kar att byggnader är indragna från fastighetsgräns eftersom det då finns yta för byggnadens 

dagvattenhantering eller ledningar på kvartersmark. Materialval för utvändiga ytor skall väl-

jas med omsorg om miljön. Till exempel skall oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas 

för att minska risken för föroreningar i dag-vattnet. 
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Det mest gynnsamma vore om Backavägen i framtiden kunde fortsätta vara ett lågstråk. För 

att omvandla Backavägen till ett högstråk krävs en omställning av hela områdets struktur 

och det bör observeras att detta kräver omfattande förändringar. 

Det behöver diskuteras vidare hur det säkerställs att fastighetsnära avfallshantering, (FNI) 

ska ske inom planområdet. Eventuellt kan det behövas en bestämmelse på det södra kvarte-

ret för att möjliggöra avfallsutrymme i en gemensamhetsanläggning. Är det ex möjligt att 

skriva in i exploateringsavtalet att kvarteren ska byggas med FNI? 

Samordning med ”Detaljplan 0: Gator inom Backaplan” ska ske med avseende på dagvat-

tenhantering i Backavägen. Lösningen som presenteras för dagvatten måste förankras hos 

trafikkontoret. 

Info inför detaljprojektering:  

Bilväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om par-

kering tillåts måste vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade 

fordon ska vägen vara minst 3,5 meter. Vid återvändsgata ska det finnas en vändplats som 

är dimensionerad för sopbil. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller som en tre-

vägskorsning. Vändplanens diameter ska vara minst 18 meter och omges av en hindersfri 

remsa på minst 1,5 meter. Ytan för backvändning, i form av trevägskorsning, ska vara minst 

15 meter djup. Goda råd och riktlinjer finns i skriften Gör rum för miljön som finns på 

www.goteborg.se.  

Planområdet är väl försörjt med allmänt VA-ledningsnät, anslutning kan ske till Backa-

vägen. Behovet av ledningsutbyggnad beror på framtida fastighetsindelning. I detta 

skede görs antagandet att 60 meter ledningar behöver byggas ut mellan kvarteren på den 

ursprungliga fastigheten Backa 170:1, Ledningsrätt och u-område kommer att krävas för 

detta ledningsstråk. Utredning pågår gällande kapacitet och eventuell separering av det 

kombinerade lednings-nätet i Backavägen. Om markarbeten planeras närmare än 10 m från 

VA-anläggning ska kretslopp och vatten få möjlighet att granska arbetet enligt rutin ”Arbete 

under mark” på Göteborg stads hemsida. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten bedöms vara god och medger uttag av 

brandvatten motsvarande områdestyp A:2 (VAV publikation P 83). 

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets rot-

hals och ytterkant ledning skall hållas. 

Kommentar: 

Backaplan är under omvandling och ska utgöra en del av Göteborgs stadskärna varför det är 

viktigt att området ges en stadsmässig utformning. Detaljplanen kommer därför inte ställa 

krav på att byggnader ska vara indragna från fastighetsgräns.  

Backavägen kommer inte utgöra ett lågstråk i framtiden.  

Avfallshanteringen och dess exakta lägen och eventuell samordning inom planområdet hän-

förs till genomförandeskedet.  

Lösningen för omhändertagandet och rening av dagvatten har skett i nära dialog och i sam-

arbete med trafikkontoret, kretslopp och vatten, miljöförvaltningen och stadsbyggnadskon-

toret. 

Inom arbetet för programmet för Backaplan kommer tas en skyfallsutredning fram. 

Övriga synpunkter noteras. 

  

http://www.goteborg.se/
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5. Park- och naturnämnden 

Nämnden ställer frågan om hur goda livsmiljöer och tillgång till parkmark under den 20 år 

långa utbyggnadstiden säkerställs. Enligt grönstrategin ska bostadsnära park finnas på ett 

avstånd om max 300 meter från bostäder utan att det behövs korsas någon form av barriär. 

Närmsta befintliga grönområde som nås utan att behöva korsa någon barriär är Kvilleparken 

som ligger ca 500 meter från planområdet längs med Kvillebäcken. Vid en färdig utbygg-

nad i enlighet med Struktur- och färdplanen för Backaplan kommer flera nya bostadsnära 

parker ha skapats och alla bostäder i området kommer ha mindre än 300 meter till bostads-

nära park.  

Inom planområdet finns en biotopskyddad allé. Dispens från biotopskydd krävs vid påver-

kan. 

Nämnden anser att i det fortsatta arbetet behöver följande frågor undersökas vidare:  

• Bör träd längs gatan säkerställas med planbestämmelse?  

• Kan en tillfällig park skapas för att tillgodose behovet av parkmark under ut-

byggnadstiden?  

• Hur kan kopplingarna mot Arödsberget förbättras för att skapa en bättre tillgång 

till närliggande natur?  

Park- och naturförvaltningen ser fortsatt medverkan i arbetet med att studera gatu-

sektioner för Backavägen. 

Lokalklimat – sol/skugga/vind  

Backavägens läge och utsträckning sammanfaller med förhärskande vindriktning vilket gör 

den mycket vindutsatt. För att dämpa vindarna behövs ett antal åtgärder där till exempel 

trädplantering kan vara en åtgärd. Detta går att genomföra enligt förslaget till detaljplan.  

Lekplatspolicy  

Lekplats för de minsta barnen ska anordnas inom kvartersmark. Förslaget bedöms ha till-

räckligt utrymme för att genomföra detta inom varje kvarter. Det är av stor vikt att ut-

formningen av bostadsgårdar innehåller goda möjligheter till både lek och vila och stor 

del grönska. Detta för att ge en god och trygg miljö för framförallt barn och unga, som 

kommer vara begränsade i hur mycket de kan röra sig i närområdet. 

Närmsta kommunala lekplats ligger ungefär 400 meter (ca 10 min promenad) bort vilket 

är ett rimligt avstånd enligt lekplatspolicyn.  

Tillgänglighet  

Planområdet är relativt plant och har en god tillgänglighet. Närmsta större naturområde 

är Arödsberget, vilket är ett relativ kuperat område utan anordnade stigar. Dessutom 

måste två större barriärer i form av Bohusbanan och Lillhagsvägen passeras för att nå 

området. I det fortsatta arbetet bör det undersökas om kopplingen över dessa barriärer 

kan förbättras.  

Dagvatten  

Förvaltningen ser positivt på kreativa och estetiska lösningar gällande dagvattenhante-

ring. Förvaltningen är ansvarig för planteringar och estetik i samband med dagvattenlös-

ningar. 

Konsekvensbedömningar  

Barnperspektivet  

Området används inte av barn idag. Situationen för barn i området bedöms bli bättre i 

och med en utbyggnad i enlighet med förslaget. Området kommer dock vara en byggar-

betsplats under många år vilket kommer begränsa barns möjlighet att röra sig i området 

på ett tryggt sätt. 
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Jämställdhetsperspektivet  

Området kommer under tiden fram till att hela Backaplan är omvandlat, ha en brist på 

lek- och grönytor.  

Mångfaldsperspektivet  

Det kommer finnas en större variation av verksamheter i området vilket leder till att fler 

människor kommer röra sig där och detta bör även leda till en tryggare upplevelse av 

gaturummet.  

Miljöperspektivet  

Inga särskilda aspekter på frågan funnits utifrån detta perspektiv.  

Omvärldsperspektivet  

Inga särskilda aspekter på frågan funnits utifrån detta perspektiv 

Kommentar: 

Stadsbyggnadskontoret arbetar med ett planprogram som omfattar utvecklingen av hela 

Backaplan. Planprogrammet kommer behandla övergripande frågeställningar såsom till-

gången till parkmark, kopplingar till grönområden samt barriäreffekter. 

Inom planområdet finns inga ytor som kan avsättas för parkmark. Dock kommer områ-

det innehålla bostadsgårdar som kan nyttjas av boende. Ett gestaltningsprogram är fram-

taget av exploatören som beskriver ambitionen med utformningen av gårdar och gatu-

mark inom det norra kvarteret. Denna finns bifogat planhandlingen. 

Avsikten är att den biotopskyddade allén till viss del kommer ersättas med plantering av 

nya träd utanför planområdet. Exakt läge för trädplanteringar hänförs till projekterings-

skedet. Fastighetskontoret har ansökt om dispens från biotopskyddet.  

Övriga synpunkter noteras. 

 

6. Kulturnämnden 

Kulturnämnden tillstyrker planförslaget. Inga kända fornlämningar finns i planområdet. 

Strax söder om planområdet finns en vägvisarsten (Backa 74:1). Den bedöms inte berö-

ras av planförslaget.  

Detaljplaneförslaget innehåller ett punkthus i 18 våningar. Kulturförvaltningen ser inga 

problem med ett högt hus i detta läge.  

Då stadsomvandlingen blir så omfattande i området anser kulturförvaltningen att det är 

motiverat med dokumentation av befintlig bebyggelse innan rivning. Dokumentationen 

anpassas till byggnadernas karaktär och värden. Några av byggnaderna på Backa 170:1 

beskrivs i planhandlingen ha ”vissa kvaliteter” men bedöms inte som bevarandevärda.  

Kommentar: 

Byggnaderna inom det norra kvarteret är rivna. Byggnaden i det södra kvarteret kom-

mer finnas kvar och byggas om och ges en mer stadsmässig utformning.  

 

7. SDN Lundby 

Förvaltningen ser positivt på detaljplanen då den ger förutsättningar för den övergri-

pande utvecklingen av Backaplan. Det är dock en utmaning att göra området tryggt och 

icke bildominerat då planerade verksamheter och bostäder kommer att ha ett visst upp-

levt avstånd till Hjalmar Brantingsplatsen och annan nybyggnation under flera år. För 

att konkret kunna bedöma om detaljplanen bidrar till Vision Älvstadens ambitioner om 

en socialt blandad stad krävs till granskningsskedet tydligare redovisningar av 
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SKA/BKA och den inventering av befintligt närings- och kulturliv som genomförts. Ar-

betssätt för att tillvarata befintligt liv på platsen behöver tas fram i samverkan. Förvalt-

ningen understryker vikten av att stärka Backagatan som stadsmässigt och tryggt gång- 

och cykelstråk, som är en viktig länk vidare till Brunnsbo, samt lyfter temporära åtgär-

der som möjlighet i detta. Hur behovet av kommunal service omhändertas behöver 

också redovisas i granskningsskedet i relation till utvecklingen av hela Backaplansområ-

det. 

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys  

Förvaltningen deltar i pågående programarbete för Backaplan. Den största utmaningen 

tros bli att aktuellt område bedöms vara utbyggt 2019–2020 medan resterande Backa-

plan kommer att omvandlas under en 5- till 20-årsperiod. På övergripande nivå finns ett 

antal målformuleringar framme för hela Backaplansområdet och det tänkta arbetssättet 

är att respektive detaljplan ska redovisa hur dess lösningar relaterar till dessa mål. For-

muleringar finns om jämlikhet, jämställdhet och barnperspektiv, och planbeskrivningen 

återger målformuleringarna men inte hur detaljplaneförslaget relaterar till dem, vilket är 

mycket problematiskt för bedömningen av dessa aspekter. Till granskningsskedet behö-

ver arbetet med SKA/BKA utvecklas och dess slutsatser kompletteras med möjliga till-

vägagångssätt för att kompensera de risker som konstaterats, förslagsvis genom tempo-

rära åtgärder och samverkan med aktiva aktörer inom området. De höga nivåerna av 

buller och luft-föroreningar är viktiga anledningar till en noggrannare bedömning ur 

barnperspektiv. 

Sedan augusti 2016 finns ett lokalt utvecklingsprogram för primärområdet Kville-

bäcken, i vilket Backaplan finns med. I behovsanalysen konstateras att de offentliga 

platserna på det framtida Backaplan behöver fylla många gruppers behov samt att fler 

icke-kommersiella rum behöver skapas. En mix av upplåtelseformer, prioritering av 

gång och cykel samt kvällsöppna verksamheter för ökad upplevd trygghet är behov som 

konstateras.  

Minska barriäreffekter och väva samman gammalt och nytt lyfts fram som särskilt vik-

tigt. Gällande barriärer är det positivt att planen föreslår en omvandling av Backavägen 

till en stadsgata, som också möjliggör för spårvagn till Brunnsbo och eventuellt vidare 

till Backa vilket skulle stärka kopplingarna mellan stadsdelarna. Backaplan är en viktig 

nod för hela Hisingen.  

Planbeskrivningen beskriver inte de bostäder som möjliggörs närmare utöver att detalj-

planen är flexibel och att bostäder är ett av flera möjliga ändamål. Förvaltningen ser ut-

maningar i att detta i flera år skulle bli det enda bostadskvarteret på Backaplan, något 

som måste hanteras med kloka placeringar av entréer och så god utformning av omgiv-

ningen som möjligt för en trygg boendemiljö. Kvarteren är stora och planbestämmelsen 

om att entréer ska finnas med högst 15 meters avstånd är mycket bra. En omsorgsfull 

utformning med stor variation i fasaduttryck är också viktigt. Livsmedelsbutiken bör ha 

generösa öppettider och även besökarna till befintlig träningsverksamhet samt Action-

hallen bidrar med liv kvällstid.  

Att väva samman gammalt och nytt är en utmaning för Backaplansområdet på flera sätt. 

Att Coopbutiken ges ett nytt läge genom denna detaljplan är en förutsättning för områ-

dets fortsatta utveckling, men avståndet är en utmaning och det råder risk för fortsatt 

bildominans. Det är viktigt att bidra till att minska det upplevda avståndet från Hjalmar 

Brantingsplatsen. Ett sätt att göra det kan vara att tillvarata verksamheten i Actionhal-

len. Då det kommer att dröja många år tills ny byggnation tillkommer längs Backaga-

tans västra sida är det positivt om dessa ytor kan göras mer levande genom någon form 

av platsbyggande. KFUM Actionsport önskar fortsätta bidra med liv till området samt få 
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vara kvar som en viktig mötesplats på Backaplan. I plankartan, men utanför plangrän-

sen, kan en ny vägkoppling mellan Deltavägen och rondellen vid påfarten till Leråkers-

motet skönjas. Förvaltningen anser därför att denna sträckning, när det blir aktuellt, ska 

planeras med hänsyn till att befintlig lagerfastighet ska kunna bevaras så länge som 

möjligt. 

Inventering – ”Backaplan, mer än bara handel”  

En inventering av befintligt närings- och kulturliv på Backaplan har nyligen tagits fram 

i samråd med stadsdelsförvaltningen Lundby och kulturförvaltningen; ”Backaplan – 

mer än bara handel - Hur får befintligt kultur- och näringsliv en plats i nya Backaplan?”. 

Inventeringen bör ha varit under framtagande när samrådshandlingarna färdigställdes 

och förvaltningen anser det olyckligt att denna inte omnämns i planbeskrivningen. In-

venteringen visar att det finns befintliga verksamheter som platsar i den täta blandstad 

staden vill uppnå. Att påvisa och synliggöra dessa verksamheter och deras värden är vä-

sentligt. Inventeringen visar att Backaplan innehåller förutom handel specialiserade, 

unika verksamheter, ett flertal kulturella och kreativa näringar samt en variation som 

skapar förutsättningar för människor att mötas och som därtill riktar sig till ekonomiskt 

resurssvaga och unga. Inventeringen redovisar ett flertal arbetssätt som kan användas 

för att hjälpa betalningssvaga verksamheter att verka i området, till exempel att ha låga 

hyror i befintliga lokaler, erbjuda billiga lokaler i närområdet, utveckla företagshotell 

eller möjlighet att hyra mindre del av lokal, att subventionera hyror och ha differentie-

rad hyressättning, att utnyttja luckor i byggprocessen och bejaka nytänk samt 3D-fastig-

hetsbildning.  

Det är positivt att befintlig bebyggelse behålls och kompletteras i det södra kvarteret. 

Äldre bebyggelse kan bidra med lokaler med lägre hyresnivåer i områden som till stor 

det består av nybyggnation. För en socialt blandad stad är variation i utbudet av verk-

samheter viktigt. Det norra kvarterets rivning beskrivs mycket kortfattat i planbeskriv-

ningen. Förvaltningen håller med inventeringens slutord om att det i ett längre perspek-

tiv bör kunna erbjudas lokaler för de verksamheter som behöver flytta, något som också 

underströks i planeringsförutsättningarna för Backaplan. Ska staden ha en högre ambit-

ionsnivå kring dessa frågor inom Älvstaden behöver utredningar för hur detta kan hante-

ras starta omgående. 

Kommunal service  

Detaljplanen skapar endast möjlighet till skolverksamhet för äldre åldrar. Detaljplanen 

innebär ca 220 lägenheter, vilket kan förväntas medföra att ca 110 barn flyttar in. Av 

dem kan drygt 30 vara barn i förskoleåldrarna, vilket ger ett behov av två nya förskole-

avdelningar. Inget resonemang om detta återfinns i planbeskrivningen. Förvaltningen 

utgår ifrån att detta behov är omhändertaget i relation till kommande utbyggnadsetapper 

men önskar en redovisning av detta till granskningsskedet.  

Förvaltningen vill även framhålla behovet av bostäder med särskild service (BmSS), nå-

got som inte omnämns i materialet. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens 

förväntningar och förutsättningar och personer med funktionsnedsättningar är en hetero-

gen grupp med vitt skilda behov, utifrån fysiska, intellektuella eller kognitiva funktions-
nedsättningar. Den stora mängd verksamheter som tillkommer på det framtida Backaplan 

skapar även goda chanser till daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. 

Medborgardialog  

Förvaltningen samordnar en referensgrupp som haft fyra möten under hösten 2016 

kopplat till det övergripande programarbetet för Backaplan. Viktiga budskap, relevanta 

för denna detaljplan, är blandade funktioner och mycket vardagsservice på och kring 

torg samt att det ska finnas något för alla åldrar. Vid den lilla offentliga plats som detalj-

planen möjliggör kommer det att vara svårt att skapa känsla av en fredad plats med lugn 
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och ro undan trafiken vilket gruppen beskriver som viktigt. Platsen kan göras mer inbju-

dande och tilltalande genom att tillföra grönska och fasadodlingar runt om. Gruppen 

menar att det är viktigt att tillföra aktiviteter även i pocket parks och mindre platser, 

som ger skäl att vistas där, så som minilekplatser eller USB-portar för att ladda mobilen. 

För att man ska vilja besöka platser lite längre bort är det viktigt att skapa unika anled-

ningar till att åka dit, det ska kännas som en upplevelse, något man berättar om. Kanske 

är det här som Göteborgs häftigaste fasadodling bör skapas? De viktigaste medskicken 

från referensgruppen så här långt handlar om tillgänglighet, hur viktigt det är att kunna 

besöka, bo och vistas på Backaplan oavsett fysiska förutsättningar eller betalningsför-

måga, och även om liv, rörelse och kvällsöppet – att området måste stärkas som mötes-

plats att åka till inte bara för att handla, utan för att träffas! Även om många fler delar av 

Backaplan kommer att utvecklas och bidra till dessa aspekter så är även denna detalj-

plan en mycket viktig pusselbit.  

Backagatan är ett huvudstråk i Struktur- och färdplanen för Backaplan. En stor utma-

ning är att minska barriären mot Brunnsbo i norr, och i samband med DP0, Detaljplan 

för Gator vid Backaplan gjordes en stadsbyggnadsstudie som bland annat pekade på 

vikten av att skapa en kontinuitet av stad genom ett stadsmässigt stråk som löper genom 

Backaplan och vidare genom Brunnsbo mot Selma Lagerlöfs torg. Studien underströk 

också vikten av en gatustruktur anpassad för ett utbyggt kollektivtrafiksystem samt att 

gång- och cykeltrafiken bör prioriteras genom sammanhållna, gena och separerade cy-

kelstråk. Den översyn av trafikförslaget som ska göras bör ta denna studie i beaktning, 

särskilt med tanke på att trafikanalysen visat mycket höga trafikflöden inom planområ-

det då hela Backaplansområdet är utbyggt. Förvaltningen önskar utförligare beskriv-

ningar av cykelvägarnas karaktär och funktion relaterat till stadens cykelprogram. Ska 

många cykla i området måste det upplevas som ett säkert och attraktivt val. Att den nya 

kollektivtrafikhållplatsen trafikeras från dag ett är naturligtvis också mycket viktigt. Hur 

en omställning till ett Backaplan med kraftigt minskad biltrafik ska realiseras är en 

mycket komplex fråga som måste hanteras och konkretiseras utifrån ett helhetsperspek-

tiv i det fortsatta arbetet. 

Kommentar: 

Backaplan står inför en genomgripande omvandling från industri- och handelsområde 

till en tätbebyggd blandstad. Ett arbete med att ta fram ett planprogram för hela utveckl-

ingen av Backaplan pågår. Övergripande frågeställningar som är bidragande till Vision 

älvstaden, såsom sociala sammanhang/konsekvenser, påverkan och utveckling av nä-

rings- och kulturlivet, både befintlig och kommande, social service, behov av försko-

lor/skola etc. hänförs till detta arbete eftersom frågeställningarna är mångt större och 

mer omfattande för att kunna lösas inom ramen för denna första etapp av detaljplan. Ak-

tuell detaljplan kommer dock bidra till behovet av bostäder för äldre och hyresrätter. 

I förslaget till utformningen av ny Backagata har trafikförslaget beaktat tillgänglighet 

och trafiksäkerhet för den oskyddade trafikanten. Vägen föreslås utformas med ett 

centralt stråk för kollektivtrafik, dubbelsidig cykelväg och gångväg anses anläggas på 

båda sidor av Backagatan. Både gång och cykelstråk har getts en bred profil.  

Övriga synpunkter är noterade.  
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8. Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG) 

Meddelar att det i detaljplanen behöver säkerställas med planbestämmelse att fasader på 

ny bebyggelse ska vara sammanhängande mot Lundbyleden för att uppfylla kraven i ris-

kanalysen. 

Planbeskrivningen anger att det ska finna ett bebyggelsefritt område 0-30 meter från 

Lundbyleden norr om Leråkersmotet, vilket baseras på förutsättning som legat till grund 

för riskanalysen. Detta har dock inte illustrerats på kartan, då verksamhet CB1DS1EP 

tillåts närmare avstånd än 30 meter. Varför inte markera avstånd 0-30 meter från 

Lundbyleden med egenskapsbestämmelse som begränsar användande?  

Detaljplanen anger att ny bebyggelse av offentlig karaktär som skola, kulturhus etc ej 

ska placeras inom 50 meter från Lundbyleden. Dock nämns inget om vård (D). kan 

sjukhus placeras invid Lundbyleden, eller borde delar av vads om ryms inom verksam-

heten vård begränsas på motsvarande sätt som skola och kulturhus. RSG anser att det 

bör motiveras tydligare om verksamheter som vård, enligt länsstyrelsens riskpolicy 

klassas i zon C, kan placeras så nära som 15 meter mot transportled farligt gods.  

RSG anser att det saknas transparens kring sammanställning av personintensitet i riska-

nalysen - hur stor BTA av varje verksamhet har förutsatts? Om beräknad personintensi-

tet också omfattar knutpunkt Hjalmar Brantings plats, (DP 2) anser RSG att antalet per-

soner utomhus kvälls- och nattetid är lågt beräknat. Vad gäller antalet personer utomhus 

dagtid är svårare att göra bedömning utan kunskap om hur många som passerar Hjalmar 

Brantings plats.  

En förutsättning i riskanalysen är att endast parkeringshus som förväntas ligga så nära 

Lundbyleden som 15 meter, söder om Leråkesmotet. Dock tillåter plankartan att cent-

rum och våd (C och D) ligger hela vägen fram till planområdets gräns, (skola undantas i 

bestämmelserna).  

Planbeskrivningen nämner inget om brandvatten. Brandposter finns i Backavägen. Be-

roende på kvarterstrukturen, kan det finnas behov av komplettering. Avståndet från 

brandpost till uppställningsplats för räddningstjänsten bör ej överstiga 75 meter. Till-

gängligheten till byggnader kommer sannolikt säkerställas via allmänt gatunät.  

Kommentar: 

Planbestämmelse som säkerställer att fasader på ny bebyggelse ska vara sammanhäng-

ande mot Lundbyleden har införts.  

En egenskapslinje med prickad mark som visar bebyggelsefritt område har införts på 

plankartan.  

Vård kommer inte kunna placeras inom 50 meter från Lundbyleden. Plankartan har ju-

sterats.  

En särskild dialog har skett med räddningstjänsten avseende personintensitetsanalys 

omfattande knutpunkt Hjalmar Brantings plats, (DP 2). En kompletterande riskanalys 

kommer genomföras för DP2 i vilken denna aspekt kommer behandlas.  

Endast parkeringshus kan placeras 15 meter från Lundbyleden, söder om Leråkesmotet. 

Plankartan har reviderats. 

Planbeskrivningen har kompletterats med information om brandvatten.  
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9. Göteborgs Energi 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB)  

Meddelar att det finns ledningar och en transformatorstation som ska beaktas under ex-

ploateringen av området. För att klara elförsörjningen behövs en förstärkning av elnätet. 

Ledningsstråket ska placeras i första hand inom gång- och cykelväg och i andra hand 

inom gatumark för att minimera störningar för bil- och kollektivtrafik. 

Transformatorstationer ska i första hand vara fristående byggnader med hänsyn till mag-

netfält, brandsäkerhet, personsäkerhet och tillgänglighet. GNEAB bedömer att det inom 

planområdet kommer behövas ett visst antal inhysta transformatorstationer då öppna 

ytor kommer vara begränsade. GNEAB har gjort ett förslag till placeringar av transfor-

matorstationers lägen, exakta lägen kan preciseras innan granskningsskedet. GNEAB 

kan inte acceptera ett generellt E som gäller för hela byggrätten utan lägena ska specifi-

ceras och planläggas som avgränsat E-område. Stationslägena ska vara lättåtkomliga 

och placeras så att en marknivå på minst +2,8, i vissa viktiga lägen + 3,8 uppnås. För 

ledningsstråken ska kostnadsfri ledningsrätt ges. Samordning med övriga ledningsägare 

är viktigt.  

Vid placering av träd ska hänsyn tas till E-områden och ledningsstråk och fullvuxna trä-

dens droppkanter ska inte hamna närmare än 4 meter från ledningsstråken.  

Respektive byggherre förutsätts, såvida inte annat avtalats med Göteborg Energi, initi-

era och bekosta eventuella erforderliga flyttningar av ledningar och nätstationer som är 

nödvändiga för planens genomförande. 

Göteborg Energi Fjärrvärme  

Meddelar att det finns befintliga fjärrvärmeledningar längs Backavägen, inom såväl 

kvartersmark som allmän platsmark. Den större fjärrvärmeledning som ligger i Backa-

vägen behöver beaktas i det fortsatta planarbetet och den planerade spårvägen bör inte 

placeras ovanpå ledningen. Det finns också en nedstigbar kammare som hänsyn behöver 

tas till. Utöver befintliga ledningar kan en förstärkningsledning komma att anläggas i 

nya Backagatan, från Hjalmar Brantingsplatsen till detaljplanens norra del. Lendingen 

lämnar sedan Backagatan i östlig riktning i höjde med Biltema.  

Plankartan behöver kompletteras med ett u-område för ledningen inom fastighet Backa 

170:1 om avsikten är att den ska kvarstå. Ges inte ledningen planstöd tolkar Göteborg 

Energi detta som att ledningen ska flyttas på exploatörens bekostnad.  

Göteborg energi kan erbjuda fjärrvärme till kommande bebyggelse. Vid eventuell upp-

sägning om fjärrvärmeanslutning till fastigheten Backa 171:4 tar det minst tre månader 

innan ledningen proppas från det att uppsägning skickats in. 

Göteborg Energi Gasnät har inget att erinra då inga driftsatta ledingar finns i området.  

Göteborg Energi GothNet har befintliga ledningar och kanalisation vilka måste beaktas 

och hanteras inom projektet. Önskar delta i kommande projektering för att tillgodose 

behovet av fibertjänster samt bevaka befintliga anläggningar.   

Kommentar: 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB)  

Ett särskilt samråd har skett med GNEAB för att i dialog hitta lägen för transformator-

stationer inom planområdet. Stationslägena ska placeras så att en marknivå på minst 

+2,8 uppnås. Enligt senare information från GNEAB finns inga anläggningar inom 

planområdet som kräver marknivå på + 3,8.   
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Göteborg Energi Fjärrvärme  

Avsikten är att fjärrvärmeledningen inom fastighet Backa 170:1 ska flyttas. Övrig syn-

punkt noteras. 

Övriga synpunkter noteras. 

 

10. Göteborgs Stads Parkering 

Meddelar att parkeringsbolaget ser positivt på de skrivningar som finns i dokumentet 

”Parkeringsförutsättningar för Backaplan” och har inget att erinra.  

Kommentar: 

Noterat. 

11. Göteborgs Hamn AB 

Göteborgs Hamn, (Hamnbolaget), förutsätter att exploatering i närheten av kommuni-

kationsstråk till och från Göteborgs hamn inte hindrar/försvårar en utveckling av gods-

transporter till och från hamnen på såväl kort som lång sikt. Om kommunikationsstrå-

kens utveckling hindras/försvåras kommer det att innebära problem för godstranspor-

terna till och från Göteborgs hamn, vilket kan äventyra hamnens möjligheter till ut-

veckling. Enligt samrådshandlingarna kan kommande exploatering få en negativ påver-

kan på trafiksituationen på Lundbyleden, vilket inte är acceptabelt med tanke på 

ovanstående. Det är därför viktigt att nya prognoser för en ombyggd Hisingsled och ett 

utbyggt Backaplan tas fram och eventuell påverkan på riksintresset för kommunikation 

belyses i det fortsatta planarbetet. Det är även viktigt att eventuella åtgärder som behövs 

för att säkerställa godstransporternas framkomlighet görs innan exploateringen genom-

förs. 

Kommentar: 

Med beaktande av närheten till riksintresset kommunikation har nya flödesberäkningar 

har genomförts. Planförslaget bedöms inte påverka Lundbyleden negativt.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen välkomnar Göteborgs Stads (Stadens) planer att förnya och samtidigt om-

vandla området vid Backaplan från ett koncentrerat handels- och verksamhetsområde 

till en blandstad.  

Planförslaget har en del underlag berörande markens förutsättningar och åtgärder som 

har säkerställts. Dock anser Länsstyrelsen att dessa behöver kompletteras för att planför-

slaget ska bli acceptabelt. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 

kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, över-

svämning eller erosion, riksintresse och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett till-

fredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 

prövas av Länsstyrelsen. 

 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det an-

tagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om an-

visningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 
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Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§ 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 

plan om den kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna som planförsla-

get berör enligt det som beskrivs nedan. 

Riksintresse 

Den föreslagna utvecklingen inom planområdet både påverkas av och medför påverkan 

på den intilliggande E6.21 Lundbyleden som är en trafikled av riksintresse genom att 

alstra trafik och orsaka köbildningar på leden. Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets 

yttrande och instämmer i att Staden måste redovisa på ett mer övertygande sätt vilka åt-

gärder/ lösningar som kommer att vidtas för att minska trafikalstring för att upprätthålla 

en acceptabel framkomlighet. Länsstyrelsen förordar ett fortsätt samråd med Trafikver-

ket som är ansvarig för trafikledarnas funktion. Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets 

yttrande angående plangränser, förslagen barriär/ skydd mot eventuell olycka med far-

ligt gods och anser att Staden måste fortsatt ha samråd med Trafikverket för att klar-

lägga huruvida dessa är möjliga att genomföra. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft 

Utifrån resultaten från gaturumsberäkningarna för Backavägen och nordvästra delen av 

Leråkersmotet drar Länsstyrelsen dock slutsatsen att miljökvalitetsnormen sannolikt 

klaras i gaturummen kring Backavägen och nordvästra delen av Leråkersmotet idag, 

2020 och 2035. Avseende planområdets östra delar, är beräknade halter av kvävedioxid 

nära att tangera miljökvalitetsnormen. Beräkningarna för dessa delar tar inte hänsyn till 

byggnader och de mätningarna som modellresultaten stämts av mot har utförts bakom 

en skärm under endast ett halvår. Länsstyrelsen anser inte att det är säkerställt att miljö-

kvalitetsnormen klaras i de delar av planområdet som gränsar mot Lundbyleden, dvs., 

den östra delen. Utifrån det underlaget som är känt idag bedömer Länsstyrelsen att bo-

städer inte är lämpligt i de delar av planområdet som gränsar mot Lundbyleden. 

Farligt gods 

Alla typer av ämnesklasser inom farligt gods är tillåtna på Hamnbanan. Däremot på 

Lundbyleden, en primär transportväg för farligt gods, är det nästan uteslutande transpor-

ter med brandfarlig vätska som transporteras.  

Samtliga av de rekommenderade skyddsåtgärder finns inlagda som planbestämmelser 

förutom ”åtgärd som reducerar spridning av giftig gas i sådan omfattning att antalet om-

komna bedöms reduceras med 50 % ska uppföras”. Exempel i riskanalysen är att första 

radens bebyggelse kan utformas på ett sådant sätt att de till stor del bildar en 

skärm/vägg mot de studerade farligt godsleder. Länsstyrelsen noterar också att det finns 

vissa oklarheter kring byggnaders höjd som rekommenderas. Plankartan reglerar bara en 

del av byggrätterna med lägsta byggnadshöjd. Det behöver säkerställas att alla byggrät-

ter som utgör en del av ”första radens bebyggelse” uppfyller förutsättningarna kring mi-

nimihöjd och sammanhängande fasad som beräkningarna i riskanalysen grundar sig på. 

Det finns en bestämmelse om att ytskikt ska vara i obrännbart material. Eventuella föns-

ter på fasad ska vara EI30-klassade. Det är inte troligt att det uppförs en fasad helt i glas 

men Länsstyrelsen uppmärksammar att möjligheten finns. Planen behöver resonera 

kring hur kan riskbedömningen påverkas i det fallet? Kan det behövas en tydligare be-

stämmelse, t.ex. någon form av splitterskydd? 

Översvämningsrisker 

Länsstyrelsen noterar att vägar för räddningstjänst ska kunna begränsas till att drabbas 

av max 0,5 meters översvämning. GC-vägar garanteras för max 0,1 meters översväm-

ning. Backavägen eventuellt kan drabbas hårt vid ett skyfall. Backavägen planeras som 

en stadsgata och reglerat till + 2,6 m över nollplanet på plankartan. Länsstyrelsen finner 
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detta acceptabel. Enligt planbeskrivningen ska färdigt golv på byggnader vara minst + 

2,8 meter och samhällsviktiga anläggningar ska säkras till + 3,8 meter. Detta behöver 

regleras på plankartan. Vidare behöver planförslaget tydliggöra vad är samhällsviktigt 

och som ska säkras till nivån + 3,8 meter.  

Förorenade områden 

De utförda miljötekniska markundersökningarna visar på en stor föroreningsproblema-

tik inom planområdet. Länsstyrelsen anser att de fördjupade undersökningar som re-

kommenderas ska genomföras för att avgränsa föroreningarna inom fastighet Backa 

171:4. En fördjupad riskbedömning behöver tas fram som omfattar hela planområdet 

och dess olika exponeringssituationer. De saneringsåtgärder som krävs för att marken 

ska bli lämplig för planerat ändamål ska beskrivas i planbeskrivningen tillsammans med 

en kostnadsuppskattning. Det ska sedan säkerställas med en planbestämmelse att nöd-

vändiga saneringsåtgärder genomförs innan marken ska tas i anspråk för planerad be-

byggelse. 

Industribuller 

I den bullerutredning för externt industribuller som Länsstyrelsen har tagit del av saknas 

bilagorna 1–6 som redovisar beräkningsresultaten. Dessa bilagor ska bifogas vid 

granskning, för att få en heltäckande bild av bullersituationen inom planområdet. Det 

framgår av externbullerutredningen att planerad verksamhet vid Coop inte har tagits 

med i beräkningen utan får bedömas vid en bygglovsansökan. Detta ska därför framgå 

av planbeskrivningen i enlighet med rekommendation i bullerutredningen att en buller-

utredning i bygglovsansökan behöver addera de ljudnivåer som Coops källor m.fl. ger 

upphov till vid planerade bostäder tillsammans med beräknade nivåer från kringlig-

gande verksamheter som anges i resultatet av genomförd bullerutredning. 

Trafikbuller 

Området är mycket bullerutsatt. Längs fasaderna mot Lundbyleden har den ekvivalenta 

ljudnivån beräknats upp till 72 dBA och den maximala ljudnivån till som mest 80 dBA. 

Även mot den framtida ”Backagatan” samt mellan det södra och norra området, över-

skrider den ekvivalenta ljudnivån 60 dBA. Även om trafikbullerförordningens värden 

uppfylls i området (med reservation för lägen vid hörnen av föreslagna kvartersbyggna-

derna) behöver kommunen överväga att arbeta vidare för att minimera exponeringen av 

buller. I PBL 2 kap 6 a § punkt 2 står att utformning och placering ska göras så att det 

blir så bra som möjligt med hänsyn till påverkan från omgivningsbuller. T. ex. kan bul-

lerskärmar mot Lundbyleden uppföras. I det fall bullerskärmar planeras ska dessa säker-

ställas på plankartan alternativt genom avtal. 

Bullerutredningen behöver kompletteras och förtydligas med information om vilka 

vägar, eventuell spårvagnstrafik och järnvägar som utredningen har genomförts för, 

samt vilka trafikdata som använts. Det behöver också klargöras om trafikdata för 

Lundbyleden och järnvägarna överensstämmer med Trafikverkets uppgifter. 

Länsstyrelsen önskar att det redovisas hur det går att uppfylla Trafikbullerförordningen 

(2015: 216) i husens hörn, t ex genom att redovisa ett exempel på kvarterets utformning 

och disponering, dvs. planritningar. 

Vibrationer 

Av vibrationsutredningen framgår att slutsatserna i rapporten gäller under förutsättning 

att tågens tyngd eller hastighet inte kommer att förändras. Det behöver inför granskning 

klargöras om tågens tyngd eller hastighet planeras/kommer att förändras vid planområ-

det och om vibrationsutredningens slutsatser därmed är aktuella. Vibrationsutredningen 

visar att med vissa byggnadskonstruktioner riskeras riktvärdet för komfort (0,4 mm/s 

vägt rms-värde) att överskridas. Länsstyrelsen anser därför att det behöver införas en 
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planbestämmelse på plankartan, avseende att gällande riktvärde, för att säkerställa att 

byggnaderna konstrueras på ett sätt så att riktvärdet inte överskrids. 

Vidare framgår det av vibrationsutredningen att spårvagnstrafik kan orsaka stomljud om 

spåren hamnar ca 10 m eller närmare från en byggnad. Planen behöver redovisa om 

byggnaderna inom planområdet kan påverkas av stomljud, samt vilka åtgärder, t ex 

planbestämmelse. 

Råd enligt PBL och MB 

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge 

råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det be-

hövs från allmän synpunkt. (utökat, efter 1 januari 2015) 

Radon 

Marken inom planområdet klassas som högradonmark. Länsstyrelsen anser det bör fin-

nas en upplysning om detta på plankartan. 

Övrigt 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 

Den aktuella vattenförekomsten är Kvillebäcken Enligt PBL får planläggning inte med-

verka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. Kommu-

nen motiverar på ett bra sätt varför det bedöms att planen inte bidrar till att MKN för 

vatten överskrids. 

Geotekniska förutsättningar 

Utifrån geotekniska säkerhetssynvinkel anser SGI att planen enligt förslaget är möjlig 

att genomföra.  

 

Förhållande till ÖP 

Detaljplanens syfte att förnya aktuella planområdet stämmer överens med översiktspla-

nen. Länsstyrelsen betonar vikten av att riktlinjerna för utveckling i den får genomslag. 

Särskilt viktigt är att knyta samman området till angränsande stadsdelar som t.ex., 

Brunnsbo, Frihamnen, Brämaregården samt att samlokalisera icke störande verksam-

heter. Då riskerar inte området att bli isolerat och därmed mindre tryggt. 

Allmänna intressen 

Naturmiljö- Biotopskydd: 

Längs båda sidor av Backavägen finns trädrader som omfattas av generellt biotopskydd. 

Enligt planbeskrivningen rör det sig om sammanlagt ca 30 träd, lind och oxel. Det finns 

förslag på ersättningsplantering längs Backavägen i planförslaget, däremot finns ingen 

inventering om de befintliga trädens ålder, kondition, ev. arter knutna till träden osv. Ett 

sådant underlag krävs i den dispensansökan som kommunen enligt planförslaget avser 

att skicka in till Länsstyrelsen. Om ersättningsträden placeras på ett sådant sätt att de 

inte uppfyller kriterierna för att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna, kan en even-

tuell dispens komma att förenas med villkor om att träden skyddas på annat sätt, exem-

pelvis genom planbestämmelse. 

Naturmiljö: övrigt 

Dagvatten från området kommer att ledas till Kvillebäcken där den fridlysta och rödlis-

tade arten Knölnate har sin största lokal i Göteborg. Länsstyrelsen gör bedömningen att 

förbuden i 8 § artskyddsförordningen inte aktualiseras av de föreslagna åtgärderna. 

Vatten-Dagvatten 

Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som före-

slås i dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Mark avsedd 
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för dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med bestämmelse på 

plankartan. 

Det är bra att dagvattenutredningen tar hänsyn till en situation med framtida separering 

av dagvatten. Vid planering och utformning av dagvattenhantering inom området ska 

hänsyn tas till förekomst av markföroreningar. Upplysningen gällande dagvattenhante-

ring är felskriven. Det ska vara 10 mm nederbörd, inte 10 ml. 

Social hållbarhet och bebyggelsestruktur 

Kvarterets utformning 

I sin nuvarande utformning möjliggör kvartersmark i den norra delen av planområdet en 

flexibel och bred markanvändning: ”CB1DS1EP”. Detta kan innebära att alla dessa typer 

av markanvändning förutom bostäder som har specifika restriktioner, kan få lov att eta-

blera sig i hela det hänvisade området. Kommunen bör överväga att vid lokalisering 

görs lämplighetsbedömning med tanke på boendes trygghet. Särskilt vid lokalisering av 

centrumverksamheter. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Grundvatten 

Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära bortledning av grundvatten in-

nebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av grundvat-

ten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intres-

sen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det fall åt-

gärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med Länsstyrel-

sens vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedöm-

ning. 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. På grund 

av att Staden delar upp planering i tre separata detaljplaner, anser Länsstyrelsen att det 

behövs en översyn av de konsekvenser som det kan leda till. Den fördjupade översikts-

planen för Backaplansområdet har en miljökonsekvensbeskrivning som belyser konse-

kvenser av att samtliga planer genomförs. Aktuell plan behöver beskriva problematiken 

kring och hur planen är tänkt att förhålla sig till tidsfördröjning vid genomförande av 

alla delplaner. Det är en viktig del vid bedömning huruvida planen innebär betydande 

miljöpåverkan, särskilt med tanke på att det berör riksintresset E6.21 Lundbyleden samt 

planerade bostäder. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 1. 

Kommentar: 

Riksintresse 

Se kommentar till Trafikverkets yttrande. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft 

Stadsbyggnadskontoret har efter samråd haft en särskild dialog med upphandlad konsult 

avseende luftmiljömodelleringen. Modellen har validerats mot mätstationen i Gårda och 

uppvisade en liten avvikelse där Naturvårdverkets kvalitetsmål innehölls med god mar-

ginal. Bedömningen är att beräkningarna är representativa halter vid planområdet. I luft-

miljöutredning Backvägen ”spridningsberäkningar” daterad 2017-01-20, se tabellen 

”Sammanställning av högst beräknade halter (μg/m3) vid gränsen till detaljplanområdet 

mot Lundbyleden” i sammanfattningen, så visar den de högsta halterna inom planområ-

dets avgränsning mot Lundbyleden. De högsta halterna beräknas ske vid de sydöstra de-

larna av planområdet och det är således dessa halter som åskådliggörs i tabellen. 
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I luftmiljöutredningen, se tabell 1, redovisas de högsta halterna vid den nordöstra delen 

av planområdet. Utifrån dessa haltnivåer bedöms det inte föreligga någon betydande 

risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna. Bedömningen görs med bakgrund i de 

konservativa antaganden som gjorts i beräkningarna, där dagens emissionsfaktorer och 

bakgrundhalter använts för framtidsscenariot 2020. I beräkningarna har den prognostise-

rade trafikökningen ingått.  

Som kvalitetsgranskning jämfördes beräkningarna mot både för- och eftermätningen vid 

Lundbyleden. Den mobila mätvagn, som användes vid mätningarna, var placerad cirka 

10–15 meter från Lundbyleden för kvävedioxid och som årsmedelvärde uppmättes 23 

μg/m3 år 2014 (2012 uppmättes 29 μg/m3). Minskningen beror, som framhålls i rappor-

ten, troligtvis på bullerplanket som sattes upp mellan mätningarna samt att 2014 före-

gick av ett mer gynnsamt meteorologiskt år. Beräkningarna visar en halt på cirka 25–30 

μg/m3 vid samma avstånd från Lundbyleden som mätvagnen, vilket anses som något 

konservativt då bakgrundshalterna minskat Göteborg sedan 2012. 

Farligt gods 

Se kommentarer till räddningstjänstens yttrande. 

Översvämningsrisker 

Planbestämmelser om att färdigt golv på byggnader ska vara minst + 2,8 meter. Inga 

samhällsviktiga anläggningar finns inom planområdet.  

Förorenade områden 

En risk- och åtgärdsutredning med föreslagna platsspecifika riktvärden har tagits fram 

utifrån markens användning. Dessa kommuniceras nu med stadens miljöförvaltning för 

beslut om lämplig nivå på saneringsåtgärderna. 

Planbestämmelse om markmiljö finns införd.  

Industribuller 

Bilagorna för externt industribuller finns bifogade granskningshandlingen.  

Planbeskrivningen har kompletterats med information om att en bullerutredning i bygg-

lovsansökan behöver addera de ljudnivåer som Coops källor m.fl. ger upphov tillsam-

mans med beräknade nivåer från kringliggande verksamheter som anges i resultatet av 

genomförd bullerutredning i planskedet. 

Trafikbuller 

Bullerutredningen har reviderats och finns bifogad granskningshandlingen. Planförsla-

get har kompletterats med exempel på kvarterets utformning och disponering med beak-

tande av Trafikbullerförordningen 2017:359. Det planeras inte för bullerskärmar inom 

planområdet. 

Vibrationer 

Planbestämmelse om gällande riktvärde för vibrationer finns infört på plankartan.  

Byggnader bedöms inte påverkas av stomljud då dessa inte kommer placeras cirka 10 

meter eller närmare från spår.  

Radon 

Upplysning om att marken är klassad som högradonmark finns infört på plankartan.  

Vatten-Dagvatten 

En förprojektering av dagvatten/VA nätet är genomfört, Det är dock inte lämpligt att i 

detaljplanen låsa fast exakt placering för dagvattenanläggningarna utan detta görs bäst i 

samband med slutprojekteringen. Hantering av dagvatten har utretts i nära samarbete 

med kommunens förvaltningar och exploatörer och det är kommunens bedömning att de 

lösningar som finns framtagna i dagvattenutredningen kan genomföras.  
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Behovsbedömning 

Stadsbyggnadskontoret har i uppdrag att ta fram ett planprogram för hela utvecklings-

området Backaplan. Planprogrammet kommer hantera de övergripande frågeställningar 

och konsekvenser som hänförs till samtliga planers genomförande samt den problematik 

som kan uppstå med beaktande av tidsfördröjningen för ett etappvis genomförande.  

 

13. Trafikverket 

Har följande synpunkter:  

Trafikalstring  

Trafikverket kan i bifogat material se att trafikalstringen från planområdet kommer att 

leda till köer som sträcker sig långt ut på Lundbyleden vilket inte är acceptabelt. PM 

Trafiksimulering presenterar att först om trafikmängder blir 70-80% av beräknade siff-

ror kommer det inte bildas kö i avfarten från Leråkersmotet. Staden presenterar inte vad 

som kommer att göras för att uppfylla dessa siffror vilket Trafikverket tolkar som att 

ingen lösning finns. Staden måste tydliggöra vad man har tänkt göra för att sänka trafik-

alstringen till acceptabla nivåer. Om inget görs ser Trafikverket på planen som ett hot 

mot framkomligheten på riksintresset Lundbyleden.  

Plangränser  

Avfarten från Leråkersmotet ingår i Lundbyleden fram till cirkulationsplatsen vid Back-

avägen. En del av planen, längs Leråkersmotet, planläggs med som u-område som inte 

får bebyggas, vilket säkerställs med hjälp av så kallad prickmark. Detta område används 

i nuläget som dike till avfarten från Leråkersmotet. Trafikverket kan genom dagvatten-

utredningen eller planbeskrivningen inte utläsa huruvida detta område är tänkt att an-

vändas för dagvattenhantering från kvartersmark men vill trycka på att vägdiken är end-

ast till för vägens avvattning och Trafikverket inte tar emot vatten från andra verksam-

heter. Staden måste se till att dagvatten hanteras inom kvartersmark och inte påverkar 

vägområdets dike på något sätt.  

Vibrationer  

Trafikverket noterar att en vibrationsutredning har gjorts och anser att de antaganden 

som gjorts i denna är rimliga. Dock bör synpunkterna och råden i utredningen beaktas 

och med tanke på markens beskaffenhet så bör det i planbestämmelserna framgå att Tra-

fikverkets riktvärde på 0,4 mm/s vägd RMS inte skall överskridas.  

Risker gällande farligt gods  

De åtgärder för att sänka risker i samband med olycka som involverar farligt gods som 

föreslås anser Trafikverket behövs för att acceptera planförslaget. Det föreslås bland an-

nat att en barriär/skydd med tät nederkant ska anläggas längs hela Lundbyleden för att 

motverka att vätska kan rinna in på området. Trafikverket vill se ett förslag på hur Sta-

den vill placera denna. Exploatering som kräver åtgärder i Trafikverkets vägnät behöver 

säkerställas genom avtal mellan kommun och Trafikverket. Avtal behövs för att reglera 

finansiering och planprocess (åtgärdsval, formell planläggning enligt väglagen) samt ge-

nomförande, drift, underhåll och ägande.  

Trafikverket ser inga hinder till att vätskeskydd angörs inom planområdet för att inte 

hindra framkomlighet under byggskedet. Trafikverket vill, om skyddet är planerat att 

vara placerat inom vägområdet, se ett genomförandeförslag så snart som möjligt för att 

kunna avgöra om det är genomförbart.  

Buller  

Trafikverket noterar att planområdet är i ett bullerutsatt läge. Det är inte i detalj beskri-

vet hur bullerförordningen ska klaras för samtliga bostäder men Trafikverket förutsätter 
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att bebyggelsen kommer klara kraven i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbygg-

nader (SFS 2015:216). Trafikverket kan bland annat se att det kan vara svårt att klara 

Förordningen på höghusdelen i den norra delen av planområdet.  

Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av stadens planering eller bristande upp-

följning av planering kommer Trafikverket att överväga att ställa skadeståndsanspråk på 

staden.  

Övriga synpunkter  

Trafikverket rekommenderar att Staden placerar tilluftsintag för byggnaderna på inner-

gårdar eller i taknivå för att uppnå god luftmiljö.  

Trafikverket behöver plats för kontrollstation (fundament för portal, ledningar, service-

yta, teknikskåp mm). Den ska vara på Backavägen, inom planområdet och bör inklude-

ras i planförslaget. Trafikverket vill ha fördjupat samråd med kommun om detta. Trafik-

verket ska hösten 2019 att påbörja projektet Lundbyleden, delen Brantingsmotet-Rin-

gömotet och anlägga en ny trafikplats, mellan Leråkersmotet och Brunnsbomotet, 

”Kvillemotet”. Det planerade Kvillemotet kommer att ersätta Brunnsbomotet som 

stängs. Projektet omfattar även utbyggnad av Bohusbanan till dubbelspår vid Brunnsbo 

för att minska störningskänsligheten på både Hamnbanan och Bohusbanan. Projektet 

planeras vara klart år 2023. Trafikverket anser att planförslaget bör samordnas med Tra-

fikverkets projekt under byggtiden för bland annat byggtransporter.  

Kommentar: 

Trafikalstring  

Nya flödesberäkningar har genomförts. Planförslaget kommer inte påverka Lundby-

leden negativt.  

Plangränser  

Särskild dialog avseende dagvatten har förts mellan Trafikverket och kommunen samt 

exploatör och Trafikverket. I detaljplanen har det reserverats ett E-område för teknisk 

anläggning vars syfte är att möjliggöra pumpning av dagvattnet från Lundbyleden. Gö-

teborgs stad kretslopp och vatten kommer ansvara för anläggningen. En utredning pågår 

gällande utförande och kapacitet, och detaljplanens område för teknisk anläggning kom-

mer inför antagandet av detaljplanen anpassas till den omfattnings om krävs för att sä-

kerställa Trafikverkets behov. Avsikten är att dagvatten från kvartersmark omhändertas 

inom kvartersmarken. Dock har dialog förts mellan exploatör och Trafikverket för att 

hitta en gemensam lösning vad gäller diket. Avtal avses upprättas mellan Trafikverket 

och exploatör.  

Vibrationer  

Planbestämmelser har införts. 

Risker gällande farligt gods  

Detaljplanen säkerställer skydd mot Lundbyleden genom planbestämmelse. Ett genom-

förandeförslag gällande vätskeskydd tas fram av exploatör och kommer kommuniceras 

med Trafikverket.  

Buller  

Bullerutredningen är uppdaterad och finns bifogad planhandlingen. 

Övriga synpunkter noteras.   

14. Statens Geotekniska institut (SGI) 

Meddelar att SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig och har 

inget att erinra mot planförslaget.  
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Kommentar: 

Noterat. 

 

15. Lantmäterimyndigheten 

Meddelar att planbeskrivningen samt dess genomförandekapitel behöver revideras och 

förtydligas. Samt att nedanstående revideringar behöver göra på plankartan. 

• E-områden bör lokaliseras då bestämmelsen innebär rätt för fastighetsägaren att 

begära inlösen. För att säkerställa ledningsrätt fram till E-områdena måste detalj-

planen kompletteras med u-områden. 

• Om egenskapsbestämmelsen att ”Balkonger och burspråk får kraga ut max 0,8 m 

utanför fasad…..” betyder att de även får kraga ut över allmän plats i de fall bygg-

nad är uppförd i fastighetsgräns så innebär det olika användning i skilda plan . För 

att särskilja användning av allmän plats och kvartersmark i olika plan så bör den 

sekundära användningen anges inom parantes. 

• Det bör förtydligas att största tillåtna byggrätt enligt bestämmelserna ”e1” och ”e2” 

gäller totalt för samtliga områden tillsammans med respektive bestämmelse. (När 

en maximal byggrätt anges på detta sätt för ett större område finns risk för kon-

kurrenssituation, om fastigheten styckas av och får olika ägare innan exploatering) 

• Om byggrätt inte ska finnas på ”g- och u-område” i den södra delen av planen så 

bör marken prickas. 

• Bestämmelser om bebyggelsefria områden inom vissa avstånd från Lundbyleden 

bör förtydligas med prickad mark på kartan. 

• Gränslinje för egenskapsgräns och administrativ gräns som sammanfaller bör se 

annorlunda ut enligt Boverkets allmänna råd. 

Kommentar: 

• Särskilda E-områden finns införda i detaljplanen där så är möjligt. Detaljplanen 

möjliggör också placering av tekniska anläggningar inom hela planområdet. 

• Egenskapsbestämmelsen om att ”Balkonger och burspråk får kraga ut max 0,8 m 

utanför fasad har reviderats. 

• e bestämmelserna har omformulerats, 

• Södra delen av planområdet har utgått.  

• Prickmark finns infört för bebyggelsefria områden.   

• Gränslinje för egenskapsgräns och administrativ gräns har justerats. 

 

16. Västtrafik 

Västtrafik ser positivt på en förtätning i detta område där det finns god kollektivtrafik.  

Meddelar att i de framtida planerna för kollektivtrafiken mellan Brunnsbo och Hjalmar 

Brantingsplatsen kommer alla busslinjer (i framtiden en eventuell spårvägstrafik) att gå 

i Backavägen. Detta förutsätter garanterad framkomlighet i Backavägen. Det är därför 

av yttersta vikt att utformningen av korsningen mellan Backavägen och Deltavägen fun-

gerar för kollektivtrafiken och det ser den ut att göra i den redovisade rondellösningen. I 

planen beskrivs en ny hållplats i anslutning till Coop:s etablering. Västtrafik förutsätter 

att denna ersätter dagens hållplats Tingstadsvass. 

Kommentar: 

Noterat. 
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17. Skanova 

Meddelar att Skanova har anläggningar inom och intill aktuellt område, där främst 

västra sidan av Backavägen har viktiga kablar. Skanova ser helst att dessa kan ligga 

kvar i oförändrat läge. För diskussion om eventuell undanflyttning av anläggningar för-

anledda av exploatering, skall kontakt tas i god tid. Skanova har för övrigt, inget att in-

vända mot planförslaget. 

Kommentar: 

Noterat. 

 

18. Svenska kraftnät 

Har inget att erinra. Informerar att kan finnas regionnät invid aktuellt planområde varför 

regionnätsägare bör höras. 

Kommentar: 

Noterat. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att samrådsredogö-

relsen publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 

till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

19. Balder, Backa 171:3 

Meddelar att man i samråd med JPA tagit fram förslag till framtida princip för infart till 

fastigheterna Backa 171:3-4. Under rubriken Fastighetsrättsliga konsekvenser i Planbe-

skrivningen anges att Backa 171:3 ska upplåta del av fastighet för gemensamhetsan-

läggning. Vi menar att det enda som behöver anges i denna detaljplan är säkerställande 

av infart till Backa 171:4, vilket kan ske genom att med prickmark markera en infart 

från Backavägen. Vi är oroliga för att ett ’’g’’ på plankartan påverkar våra möjligheter 

till byggnation i kommande detaljplan.   

Kommentar: 

Planområdet har minskats och detaljplanen säkerställer att fastigheten Backa 171:4 kan 

angöras från allmän platsmark. 

 

20. S-Invest Fastighets Kb, Backa 170:2  

Meddelar att man tidigare yttrat sig i ”DP0, Gator vid Backaplan” och att nu aktuell de-

taljplan påverkar deras fastighet i huvudsak på samma sätt med markintrång vilket inne-

bär en minskning av antalet parkeringsplatser samt en ändrad anslutning till Backavä-

gen. Fastighetsägaren vill se en permanent lösning för deras markfrågor avseende för-

lusten mark med hänseende på parkeringsfrågan.  

Vad gäller ändrad anslutning till Backavägen förutsätter fastighetsägaren att den blir an-

passad till de stora transportfordon som använder utfarten i dag.  

Av handlingarna framgår att kommunen är ersättningsskyldig för markintrånget och ska 

samråda med fastighetsägarna i syfte att nå en överenskommelse om detta.  
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I planhandlingarna står att lassning av kundkorgar nattetid vid Blomsterlandet kan vara 

en möjlig störning för planerade bostäder. Om några åtgärder måste vidtas för att mini-

meras störningar för framtida bostäder förutsätter fastighetsägaren att exploatören skall 

stå för kostnaderna till sådan lösning.  

Kommentar: 

Anslutningen till Backavägen är anpassad för transportfordon. Ett trafikförslag för 

Backavägen finns framtaget och finns tillgängligt på kommunens hemsida. Övriga syn-

punkter noteras.  

21. Norra Backaplan Bostads AB, Backa 169:1 

Meddelar att man inte varit inbjudna att delta under planprocessen.  

Lämnar följande synpunkter: 

1. Enligt förslaget så kommer Backavägen breddas ut över vår fastighet Backa 169:1, 

och därmed ta ca 7 500 kvm av vår fastighet i anspråk, vilket är en ansenlig yta. Vi me-

nar att berörda fastighetsägare bör bjudas in att delta i en planprocess som denna.  

2. Området som Backavägen tar i anspråk är för stort. Fastighetsägaren kan inte se några 

mått på Backavägens sektion, men anser att den bör studeras ytterligare i syfte att med 

bibehållen framkomlighet minska vägområdet.  

3. Under rubriken Friytor i Planbeskrivningen anges att ’’Inom kommande detaljplaner 

planeras för ett antal stadsdelsparker. Enligt struktur och färdplan kommer en av dessa 

placeras cirka 70 meter från aktuellt planområde. Om den park som avses placeras på 

fastigheten Backa 169:1 kan detta komma att minska antalet möjliga byggrätter. Det är 

inte rimligt att inteckna en detaljplans grönytebehov på annan parts fastighet i den kom-

mande detaljplanen.  

Kommentar: 

Representanter för fastigheten Backa har169:1 varit inbjudna att delta i planprocessen 

och har inbjudits till att yttra sig över planförslaget. Fastighetsnämnden är den kommu-

nala instans som hanterar markfrågor i kommunen och fastighetskontoret kommer ha 

särskilda samråd med berörda fastighetsägare angående markintrång.  

Backavägens sektion har studerats och ett trafikförslag för Backavägen finns nu framta-

get. Markintrånget har minskats i jämförelse med samrådsförslaget. Trafikförslaget 

finns tillgängligt på kommunens hemsida.  

Planbeskrivningen redovisar enbart de målsättningar som beskrivs i den struktur och 

färdplan som togs fram i februari 2015. I nu pågående programarbete bearbetas över-

siktliga frågeställningar som berör hela utvecklingen av Backaplan. Markanvändningen 

kommer därefter bestämmas i kommande detaljplanarbeten för resterande delar av 

Backaplan.  

 

Övriga 

22 Swedgas  

Swedegas AB meddelar att man inte har någon högtrycksledning eller planerad utbyggnad 

för energigas i anslutning till planområdet, därav har Swedegas inget att erinra mot erhållet 

detaljplaneförslag.   

Kommentar: 

Noterat. 
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23. Fastighetsägare centrala Hisingen (FCH)  

Anser att det är positivt att Backaplan ska utvecklas till en ” levande innerstadsmiljö 

som sammanbinder sin omgivning och förstärker kärnan över älven”.  

FCH tycker att det saknas lokal kunskap om närområden till Backaplan. I planförslaget 

beskrivs att det inom gångavstånd finns flera större grönområden. Långängsparken med 

Rosenträdgården, kallat Flunsåsstråket, är föremål för en större omdaning med bl a ny 

fotbollsplan, ny lekplats och nya förskolor. Bjurslättsplan är sedan 2014 bebyggt och 

saknar ytor för det bollspel detaljplanen redogör för. 

FCH:s kommentar till planförslaget är att det är intressant att planförslaget ser betydel-

sen av närområdet för rekreation, utomhusaktiviteter och grönytor - men saknar en tro-

värdig överblick över hur behov av natur- och aktivitetsmiljöer ska kunna tillgodoses. 

Vi saknar också idéer hur Backaplan bättre ska kunna kopplas till dessa områden. 

Målkonflikter 

Vi upplever att ambitionerna när det gäller syfte är intressant, men tycker är det svårt att 

få en sammanhållen bild av det egentliga syftet med detaljplanen då det finns flera be-

skrivningar i planhandlingen.  

 

FCH:s kommentar till planförslaget är att syftet att möjliggöra byggnation av centrum-

verksamheter och bostäder är väl uppfyllt men att de dock saknar en konkret bild av hur 

Backaplan ska stärkas till en socialt hållbar miljö utifrån mångfald. Hur ska arbetet med 

detta utmanande syfte realiseras? Med dialog? Med temporära åtgärder? Med…?  

Fysiska och sociala barriärer 

På centrala Hisingen finns många platser som idag är svåra att nå för många människor. 

Det handlar om såväl sociala som fysiska barriärer i form av minskad kontakt och sam-

hörighet mellan stadsdelens olika delar. I planförslaget finns att läsa att samspel med 

Frihamnen och övriga kringliggande stadsdelar vars områden utvecklas, kommer skapa 

värdefulla sociala samband och synergieffekter. FCH ställer undrar om det betyder att 

planförslaget föreslår att utvecklingen av Backaplan framförallt ska vända sig till de ny-

byggnadsområden som är på gång att färdigställas - utan någon idé eller tanke kring hur 

sammankopplingen kan ske med den redan befintliga närmiljön - t ex Kvillestan? FCH 

menar att detta står i strid med flera styr- och strategidokument som planförslaget ska 

basera sitt arbete på. I översiktsplanen från 2009 står om framgångsfaktorn att knyta 

området bättre till angränsande stadsdelar som Brunnsbo, Ringön, Frihamnen och Brä-

maregården (Kvillestan, vår anm.). I planens ”sociala konsekvenser och barnperspektiv” 

beskrivs delvis ett annat synsätt än den generella bilden i planförslaget. Här står bl a 

att det är viktigt att: 

• det rent fysiskt ska finnas kontinuerlig bebyggelse och kopplingar mellan sta-

dens olika delar. 

• behålla, förstärka och skapa sammanhängande gångstråk är mycket viktigt, sär-

skilt för barn och unga. 

• framtidens Backaplan är en levande innerstadsmiljö som sammanbinder sin om-

givning och förstärker kärnan över älven. 

 

FCH anser att det behövs ett tydligare förslag över möjliga kopplingar till den befintliga 

närmiljön i området som kan utvecklas vidare, vilket också stöds av Översiktsplanen, 

Utbyggnadsplaneringen och Vision Älvstaden. 
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Ny gatustruktur 

FCH tror att det kommer krävas omfattande ansträngningar och nytänkande för att 

skapa en urban gata där gående prioriteras, när bilar och kollektivtrafik tar upp den stora 

majoriteten av Backagatan - som är i en uppskattad bredd på 30-35 meter, motsvarande 

ungefär Linnégatan och 1:a Långgatan. 

 

Trygghet under byggtiden 

Boende på Centrala Hisingen kommer under många år bo granne med Sveriges största 

stadsutvecklingsprocess. Det är av central betydelse för dessa boendes trygghet och triv-

sel att logistik, byggplatser och information är tydliga, välordnade och informativa. 

 

Avslutningsvis  

För att kunna få ”en levande innerstad som sammanbinder sin omgivning” krävs det 

större omsorg och kunskap om närområdet än vad planförslaget visar. Vi vill se en all-

varligt menad ansträngning att komma fram med intressanta och genomförbara möjlig-

heter att koppla ihop den nya stadsdelen Backaplan, med det redan bebyggda delarna.  

Möjliga kopplingar till Wieselgrensplatsen, över Hjalmar Brantingsgatan till Kvillestan. 

När ett så här stort stadsbyggnadsprojekt realiseras förändras förutsättningar även i de 

omkringliggande områdena. FCH tycker därför att det hade varit värdefullt att lyfta 

blicken och analysera hur förslagen för Backaplan påverkar det omkringliggande sam-

hället. Vi behöver öka Göteborgs tillgänglighet, mångfald och attraktivitet - inte genom 

att bygga nytt, utan bygga till det som redan finns. 

Kommentar: 

Planbeskrivningen har reviderats.  

Pågående detaljplan är en första etapp i den stora omvandling som Backaplan står inför 

och det är inte möjligt att inom ramen för denna detaljplan hantera alla övergripande 

frågeställningar som utvecklingen av Backaplan medför. Stadsbyggnadskontoret har 

därför getts i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram ett planprogram för hela utveckl-

ingsområdet Backaplan där dessa övergripande frågeställningar kan hanteras, såsom 

kopplingar till närområden, fysiska och sociala barriärer, hållbar miljö, etc. 

Sektionen för Backagatan har särskilt studerats eftersom gatan kommer vara en viktig 

länk inte bara inom Backaplans område utan också mot Brunnsbo och Backa. Tillgäng-

ligheten för gång- och cykeltrafikanter har prioriterats tillsammans med god tillgänglig-

het för kollektivtrafiken.  

 

24. SCH, Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen  

SCH har med glädje tagit del av samrådshandlingen och tycker i stort att kommunens 

ambitioner med planförslaget är bra och i linje med det övergripande målet att utveckla 

Backaplansområdet till en attraktiv blandstad. 

I planbeskrivningen står det att Backaplan är tänkt att bli en del av det stadsmässiga 

stråk som ska skapas över älven till centralenområdet och som knyter ihop Lundby med 

Frihamnen och Brunnsbo. Detta är bra men SCH anser att det även är angeläget att inte-

grera Ringön i detta sammanhang. Det sägs också att Backaplansområdet är tänkt att bli 

både en del av innerstaden och Hisingens centrum. SCH ställer sig frågande till om inte 

det är samma sak? Backaplan ska väl vara en del av innerstaden som är hela Göteborgs 

centrum?  

Infrastruktur 

Backavägen föreslås byggas om till en stadsgata som förbereds för en ny spårvagnslinje 

norrut mot Brunnsbo samt att trafiklösningarna ska ses över i det fortsatta planarbetet 
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med målsättningen att finna en mer urban lösning. Detta anser SCH är positivt. SCH an-

ser att det är angeläget att trafiklösningarna blir stadsmässiga och att bilen inte tillåts 

vara dominerande. SCH ställer sig därför frågande till lämpligheten i att planera för en 

cirkulationsplats mitt på det som ska bli "Backagatan". SCH anser inte att cirkulations-

platser är stadsmässiga trafiklösningar. De är ytkrävande, skapar otydliga gaturum och 

främjar främst effektiv framkomst för biltrafik. Med tanke på planerad omdaning av 

Lundbyleden med flytt av Brunnsbomotet söder ut till blivande "Kvillemotet" enligt 

planförslag i DP0 för Backaplansområdet ställer sig också SCH frågande till behovet av 

ytterligare ett mot vid Leråkersmotet. Av- och påfarterna mot Lundbyleden vid Backa-

plan ligger tätt. Med det nya Kvillemotet förefaller det onödigt med ytterligare ett mot 

innan Brantingsmotet. Utan motet blir förutsättningarna enklare för att utveckla Backa-

gatan till en stadsmässig gata. 

SCH tolkar beskrivningarna och illustrationerna till förslaget som att det är tänkt att le-

veranser m.m. till livsmedelshandeln är tänkt att ske via Backgatan. Det anser SCH är 

synd. Med tanke på närheten till Lundbyleden bör det vara möjligt att anordna särskild 

plats för angöring för leveranser direkt från Lundbyleden till kvarterens östra sida. På så 

vis kan mängden tung trafik på Backavägen minskas. 

I planbeskrivningen står det att enligt struktur och färdplan ska ett av tre stora parke-

ringshus som planeras i Backaplansområdet ligga inom planområdet. Dock har det be-

dömts vara olämpligt att placera det inom den aktuella detaljplanen då den ligger som 

första etapp, att parkeringsbehovet och innehåll i närområdet kan förändras samt höga 

trafikflöden i området. SCH ställer sig frågan vilken plats som är mer lämplig för att 

placera detta parkeringshus? SCH anser att det är lämpligt om dessa parkeringshus pla-

ceras i Backplanområdets utkanter och i direkt anslutning till större trafikleder. Detta för 

att minimera behovet för bilister att köra in i området. Ur den synpunkten kan det aktu-

ella planområdet förefalla lämpligt för ett parkeringshus, särskilt om Leråkersmotet 

kvarstår och ska vara "en av Backaplans viktigaste entréer för de som kommer med bil". 

Grönstruktur och rekreation 

Planområdet saknar friytor, parker och neutrala mötesplatser men att det inom gångav-

stånd från Backaplan finns flera större grönområden av hög kvalitet. Ett av de grönom-

råden som omnämns är "Långängsparken med Rosenparken". Långängsparken är ett 

namn som SCH inte känner till. SCH tolkar det som att det åsyftar de östra delarna av 

det mer eller mindre sammanhängande grönstråk som går från Flunsåsparken och 

sträcker sig in mot Backaplansområdet och som SCH har benämnt Flunsåsstråket. Strå-

ket i sin helhet är också utpekat som stadsdelspark i Grönstrategi för en tät och grön stad 

på kartan på sid 73. Det omnämns också att det finns ytor för bollspel vid Bjurslätts 

plan. Bjurslätts plan har dock bebyggts med bostäder och den gräsplan som idag finns i 

östra Flunsåsstråket kommer att bebyggas med förskola enligt nyligen upprättad detalj-

plan. Den kommer dock att ersättas av en ny konstgräsplan i anslutning till Bjurslättsko-

lan. 

Bebyggelse och markanvändning 

Förslagets ambitioner gällande utformning av bebyggelsen för att skapa aktiva fasader 

med levande bottenvåningar och samspel mellan bebyggelsen och det offentliga rummet 

är mycket bra. Förslaget att skapa en sammanhängande markering genom byggnadshöj-

der och indrag för högre våningar är intressant. SCH ställer sig dock frågande till om ett 

indrag på 2 meter för våning 7 och uppåt är tillräckligt för att överhuvudtaget uppfattas 

från gatunivå? SCH är i grunden positiva till att detaljplanen är flexibel och anser att det 

är angeläget att stadsbebyggelsen blir blandad med bostäder, verksamheter och service. 

SCH ställer sig dock frågande till hur lämpligt det är att tillåta bostäder i ett så expone-

rat läge, utsatt för såväl buller, föroreningar och risker. 
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Kommentar: 

Infrastruktur 

Sektionen för Backavägen har studerats utifrån flera aspekter, såsom tillgänglighet för 

kollektivtrafik, gång/cykel, stadsmässighet, infrastruktur under mark och påverkan på 

riksintresset Lundbyleden.  Det har genomförts trafikflödesanalyser och för att säker-

ställa att Lundbyleden inte påverkas negativs så behövs en cirkulationsplats på Backa-

vägen.   

Det är inte aktuellt att ha direkt av/påfarter till Lundbyleden för leveranser.  

Utvecklingen av Backaplan kommer ske över lång tid. I planprogrammet för Backaplan 

hanteras de övergripande planeringsförutsättningarna för denna utveckling. Eftersom 

denna etapp är viktigt för att få till planerad utveckling så är det inte möjligt att lösa 

samtliga detaljfrågor inom ramen för denna detaljplan. I planförslaget inryms två parke-

ringshus vilka kommer försörja den verksamhet som planeras.    

Grönstruktur och rekreation 

Planbeskrivningen har reviderats avseende kapitel för grönstruktur och rekreation. 

Bebyggelse och markanvändning 

Synpunkter är noterade.  

 

25. Yimby  

Yimby instämmer i många av planens ambitiösa målsättningar och tycker det är mycket 

positivt med en så flexibel detaljplan. Önskar dock att lämna några förbättringsförslag. 

Yimby förordar att byggnader placeras i fastighetsgräns då vi anser att detta ger en mer 

stadsmässig och levande upplevelse av gaturummet. Övriga utformningsbestämmelser 

såsom bjälklagshöjder, krav på ej likadana byggnadskroppar etc ser vi som bra bestäm-

melser.  

Jämförelse med UN-habitats fem principer för en hållbar stadsplanering  

Detaljplanen syftar till att ge plats åt en livsmedelsbutik som ersätter dagens Coopbutik 

på Backaplan. Planen ska även inrymma en viss andel bostäder, kontor och annan han-

delsverksamhet. Enligt jämförelse med UN-habitats fem principer för en hållbar stads-

planerings rekommendation om minst 150 boende/ha har planförslaget en täthet på 

122/boende ha, vilket är undermåligt. I till exempel Linnestaden ligger tätheten nära el-

ler över 400 invånare/ha i 6 av 29 basområden och på över 300 invånare/ha i ytterligare 

3 basområden. En större andel av den planerade bebyggelsen bör vigas åt bostäder. 

Vidare ska åtminstone 40 % av golvytan i varje stadsdel vara till för verksamheter och 

monofunktionella kvarter ska täcka mindre än 10 % av marken. I denna detaljplan är 51 

% av ytan planerad för kontor, verksamheter och handel. Samtliga kvarter ska innehålla 

blandad verksamhet och bostäder vilket gör att dessa krav uppfylls i planen. 

De kvarvarande kriterierna som inte går att utvärdera gäller att åtminstone 30 % av mar-

ken ska vigas åt ett effektivt gatunät och att 20-50 % av den totala boendeytan ska vara 

reserverade för billiga bostäder; och varje upplåtelseform ska inte omfatta mer än 50 % 

av det totala antalet bostäder. 

Koppling mot omgivningen  

Yimby har flera gånger påtalat risken med dagens frimärksplanering som riskerar att ge 

dålig koppling mellan befintliga områden och nybyggnadsområden. Det är därför önsk-

värt att i aktuell plan diskutera kopplingen även till omkringliggande aktuella och kom-

mande detaljplaner mer i detalj. För trafik i öst-västlig riktning skulle exempelvis en 
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gång- eller cykelbana över Leråkersmotet till GC-banan mot Brunnsbo eller en möjlig 

framtida bro över järnvägen mot Hisingsbron kunna ge större tillgänglighet.  

Torget  

Torget i anslutningen till livsmedelsbutiken borde placeras där Leråkersmotet möter 

"Backagatan" och sedan fortsätter vidare in i "Backastan". Detta är ett mer naturligt läge 

där flera stråk korsas. Torget planeras att utformas som någon form av ”shared space” 

där fotgängare och övriga trafikanter delar på samma yta. Vi hoppas att lärdom dras av 

de senaste årens liknande utformning som lett till risk för olyckor och konflikter mellan 

de olika trafikslagen gående och cyklister. Bland annat bör resultaten av resecentrum 

Stenpirens utformning studeras noga. Här har ytan avvikande färg och markering för de 

ytor som vikts för gående och cyklister men ändå är det otydligt var respektive stråk går. 

Sektion Backagatan  

Utformningen av gatumiljön ger ett storskaligt intryck. Dagvattenhanteringen ser ut att 

vara ett av problemen i området varför mer grönt, permeabla ytbeläggningar och andra 

åtgärder för att hantera skyfall som gröna tak borde undersökas.  

Parkering och eventuell framtida överdäckning av Lundbyleden  

Det är positivt att parkeringsanläggningarna inte får placeras mot Backagatan. Det är 

också positivt att samla bilparkeringsplatserna i parkeringshus som i framtiden kan få 

annan användning. När det gäller den eventuella överdäckningen av närliggande 

Lundbyleden bör denna betalas av de som använder vägen och inte de som ska bo på 

överdäckningen. Staden går miste om inkomsten från försäljningen av byggrätter om 

den istället läggs på överdäckning. Annars subventionerar vi ett mer transportintensivt 

samhälle än vad som är samhällsekonomiskt önskvärt.  

Kommentar: 

Detaljplanen möjliggör att byggnader placeras i fastighetsgräns. Avvägning mellan bo-

städer, och övrig verksamhet är gjord utifrån de planeringsförutsättningar som förelig-

ger såväl som stadens och exploatörers önskemål. Kommunen ser att avvägningen mel-

lan bostäder och övrig verksamhet är acceptabel.  

Pågående detaljplan är en första etapp i den stora omvandling som Backaplan står inför 

och det är inte möjligt att inom ramen för denna detaljplan hantera alla övergripande 

frågeställningar som utveckling av Backaplan medför. Stadsbyggnadskontoret har där-

för fått i uppdrag av byggnadsnämnden att ta fram ett planprogram för hela utvecklings-

området Backaplan där dessa övergripande frågeställningar kan hanteras, såsom kopp-

lingar till närområden, barriärer, tillgänglighet etc. 

Anslutningen från Lundbyleden till Backagatan måste hålla en sådan utformning så att 

det inte uppstår köer på Lundbyleden. Det är därför inte möjligt att placera torget i detta 

läge. Torget har efter samråd detaljstuderats och ytan kommer inte utgöra en ”shared 

space” där fotgängare och övriga trafikanter delar på samma yta.  

Sektionen av Backagatan har särskilt studerats inför granskning, med beaktande av till-

gänglighet för trafikanter, dagvattenhantering, skyfall men också utifrån infrastruktur 

under mark, påverkan på kvartersmark etc. Ett trafikförslag finns framtaget och är till-

gängligt på stadsbyggnadskontorets hemsida.  

Övriga synpunkter noteras. 

 

26. Boende i Göteborg, 14 skrivelser 

Boende instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som vill se att en större andel av den 

planerade bebyggelsen vigs åt bostäder, förordar alternativet som ger en stadsmässig 
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och levande upplevelse av gaturummet samt påtalar vikten av kopplingen till kom-

mande detaljplaner.  

Kommentar: 

Se kommentar till Yimbys yttrande. 

 

27. Boende på Kustroddaregatan 5 i Göteborg 

Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som vill se att en större andel av den plane-

rade bebyggelsen vigs åt bostäder, förordar alternativet som ger en stadsmässig och le-

vande upplevelse av gaturummet samt påtalar vikten av kopplingen till kommande de-

taljplaner. Jag är inte förtjust i punkthuset, som borde ha ett vackert torn och snyggare 

beklädnad.  

Kommentar: 

Noterat, se kommentar till Yimys yttrande. 

28. Boende på Marklandsgatan 26 i Göteborg 

Ser väldigt bra ut med slutna kvarter och riktigt stadsmässighet och gatustruktur. Ser 

dock gärna att man slänger på ett par våningar till på kvarteren för högre täthet och fler 

bostäder i bostadsbristens Göteborg. Men i övrigt sammantaget - mitt i prick!  

Kommentar: 

Noterat. 

 

29. Boende på Högsbogatan 16 i Göteborg 

Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som vill se att en större andel av den plane-

rade bebyggelsen vigs åt bostäder, förordar alternativet som ger en stadsmässig och le-

vande upplevelse av gaturummet samt påtalar vikten av kopplingen till kommande de-

taljplaner.  

I tillägg till Yimby Göteborgs yttrande vill jag tillägga att jag hoppas att särskild vikt 

läggs på planering av cykelinfrastruktur och att det säkerställs att Göteborgs cykelplan 

för en nära storstad 2015–2025 följs. Mer specifikt:  

Att endast enkelriktade cykelbanor på respektive sida av vägen används.  

Att kombinerade banor med cyklar och gående inte förekommer (GC-banor)  

Att cykelbanorna är fysiskt åtskilda från gångbanorna så att det inte uppstår oklarhet om 

var man ska gå respektive cykla.  

Att alla cykelbanor hänger ihop och inte någonstans slutar i ingenting, eller på en gång-

bana, eller handikapparkering etc. 

Kommentar: 

I samband med framtagandet av sektionen för Backagatan har flera olika sektioner stu-

derats. Framför allt har särskild vikt i framkomligheten för gående, cyklister och kollek-

tivtrafik beaktats. Andra aspekter som behövts tas hänsyn till är påverkan på riksintres-

set Lundbyleden och infrastruktur under mark. Sektionen möjliggör dubbelsidig cykel-

väg på båda sidor av Backavägen samt bred gångbana på vardera sida. Trafikförslaget 

finns tillgängligt på kommunens hemsida. Se också kommentar till Yimbys yttrande. 
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30. Boende i Göteborg 

Hisingen är stort som en mindre stad, mer folk bor här än på Södermalm, men hittills 

har nöjesarrangemang varit sparsmakade. Det behövs mer folk, bostäder, nöjesliv som 

krogar, bio, caféer och mötesplatser. Hög folktäthet, gärna högre hus i nära anslutning 

till kollektivtrafik. 25-30 våningshus ger puls och gör så att butiker i bottenplan kan fun-

gera, vilket få av dem gör i Kvillebäcken. Varför denna rädsla för högre hus? Om män-

niskor ska bli integrerade så är höga hus en förutsättning i vissa delar centralt. Det är bra 

för miljön och för privat och kommunal service. 

Ser också gärna höga hus centralt mot nya bron. Det behövs också en mängd folk per 

kvm om vi skall få en stadsmiljö, dessutom behövs bostäder. 

Kommentar: 

Denna detaljplan är den första etapp av den stora omvandlingen som Backaplan ska ge-

nomgå. Exploateringsgraden och avvägning mellan antal bostäder, och övrig verksam-

het är gjord utifrån de planeringsförutsättningar som föreligger såväl som stadens och 

exploatörers önskemål.  

 

31. Boende på Rudenschöldsgatan 3 i Göteborg 

Jag är så enormt glad att ni ska bygga i det området. Det är bara en massa parkerings-

platser, industrilokaler och utspridda affärer på en väldigt centralt belägen plats. Helt fel 

när vi har bostadsbrist - helt rätt att bygga mer stad. Dags att knyta ihop Hisingen med 

resten av staden. Toppen att det börjar bli verklighet av det. Jag vill bara skriva och ge 

tummen upp(!) då jag kan tänka mig att det säkert hör av sig ett antal mindre positiva 

personer, men vi som är glada åt nybyggnation hörs kanske mer sällan.  

Kommentar: 

Noterat. 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Planbestämmelser har förtydligats 

• Prickmark har införts 30 meter från Lundbyleden 

• Kryssmark har införts 

• Exploateringsgrader har reviderats 

• Byggnadshöjder har reviderats 

• Bestämmelse om vibrationer har införts 

• Bestämmelser avseende risk har förtydligats 

• Lägsta byggnadshöjd för byggrätter närmast Lundbyleden har införts 

• Markanvändning närmast Lundbyleden har ändrats med hänsyn till risk 

• E-områden har införts för transformatorstationer och pumpstation 

• Planområdet har minskats 
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• Lägsta marknivå för GATA har justerats

• Utformningsbestämmelse för pumpstation har införts

• Upplysningstext angående dagvatten har reviderats

Gunnel Jonsson 

Planchef 

Sirpa Antti-Hilli 

Konsultsamordnare
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Förslag till detaljplan för Handel m.m. vid Backavägen inom 
stadsdelen Backa Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade 22 november 2016 för samråd enligt 5 kap 11 och 11 a §§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900), utökat förfarande

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).

Länsstyrelsen välkomnar Göteborgs Stads (Stadens) planer att förnya och samtidigt 
omvandla området vid Backaplan från ett koncentrerat handels- och 
verksamhetsområde till en blandstad med mångfald av funktioner som 
detaljhandel, skola, centrumverksamheter och även bostäder. Planen föreslår 
utveckling av kollektivtrafik med en ny hållplats strax norr om Leråkersmotet och 
möjliggör även en eventuell framtida spårvagnslinje längs Backavägen. 
Backavägen föreslås bygga om till en s.k. stadsgata (framtida Backagatan). Stadens 
ambition är att, på sikt, koppla området till det tänkta stadsmässiga stråket som 
sammanbinder staden över älven och knyter ihop  potentiella utvecklingsområden 
som Lundby och Frihamnen. 

Det aktuella planområdet är ett begränsat område Väster om Backavägen och 
ligger närmast de stora trafiklederna som är av riksintresse. Förslagets påverkan på 
dessa har inte klarlagts fullt ut. För att kunna genomföra planen enligt förslaget 
måste Staden hantera det och finna lösning i samråd med Trafikverket. (Se 
Trafikverkets yttrande TRV 2016/107431 dt. 20170127)

Planförslaget har en del underlag berörande markens förutsättningar och åtgärder 
som har säkerställts dock anser Länsstyrelsen att dessa behöver kompletteras för att 
planförslaget ska blir acceptabelt. Om stadens ambition är att utveckla området och 
åstadkomma en god bebyggd miljö för stadens invånare måste planförslaget 
bemöta en del krav som ställs för att uppnå en acceptabel miljö gällande frågor som 
berör hälsa och säkerhet samt trygghet. 

 I sin nuvarande utformning, medger detaljplanen en flexibel och bred 
markanvändning. Alltifrån centrumverksamheter, skola, vård, bostäder 
m.m. medges. Planen reglerar att bostäder inte tillåts i vissa delar. Då anser 
Länsstyrelsen att planförslaget behöver redovisa att bostäderna kan 
placeras i övriga delar av kvartersområdet och samtidigt uppfylla de 
bullerkrav som ställs. Alternativt behöver planen reglera vilka områden 
inom kvartersmark som lämpar sig för bostäder. 

http://www.notisum.se/pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20100900.htm
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 Vidare rekommenderar Länsstyrelsen att i den norra delen av planområdet 
behöver Staden se över vilka centrumverksamheter som lämpar sig att 
samlokalisera med bostäder. Verksamheter som kan ge upphov till en 
otrygg miljö för de boende bör undvikas.

 Gällande risker från närliggande högtrafikerade trafikleder behöver planen 
säkerställa att alla byggrätter som utgör en del av ”första radens 
bebyggelse” regleras för att uppfylla den höjd och en sammanhängande 
fasad som beräkningarna i riskanalysen grundar sig på.

 Utifrån det underlag som är känt idag är Länsstyrelsen tveksam till att 
miljökvalitetsnormen kommer att klaras, särskilt i de delar av planområdet 
som gränsar mot Lundbyleden. Därför anser Länsstyrelsen att det inte är en 
lämplig placering för bostäder. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion, riksintresse och miljökvalitetsnormer måste 
lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att 
det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en 
plan om den kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna som 
planförslaget berör enligt det som beskrivs nedan.

Riksintresse 
Den föreslagna utvecklingen inom planområdet både påverkas av och medför 
påverkan på den intilliggande E6.21 Lundbyleden som är en trafikled av 
riksintresse. Planförslaget redogör en rad åtgärder för att avhjälpa påverkan som 
risker, bullerstörningar samt vibrationsstörningar på kommande bebyggelse. Dock 
kommer  planförslaget i sig att påverka trafikleden genom att alstra trafik och 
orsaka köbildningar som i sin tur kommer att ha negativ påverkan på trafikflöde på 
leden. Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande: TRV  2016/107431 dt. 27 
januari 2017) och instämmer i att Staden måste redovisa på ett mer övertygande 
sätt vilka åtgärder/ lösningar som kommer att vidtas för att minska trafikalstring för 
att upprätthålla en acceptabel framkomlighet. Länsstyrelsen förordar ett fortsätt 
samråd med Trafikverket som är ansvarig för trafikledarnas funktion.

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande angående plangränser, förslagen 
barriär/ skydd mot eventuell olycka med farligt gods och anser att Staden måste 
försätta ha samråd med Trafikverket för att klarlägga huruvida dessa är möjliga att 
genomföra.
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Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för luft

Utifrån resultaten från gaturumsberäkningarna för Backavägen och nordvästra 
delen av Leråkersmotet drar Länsstyrelsen dock slutsatsen att miljökvalitetsnormen 
sannolikt klaras i gaturummen kring Backavägen och nordvästra delen av 
Leråkersmotet idag, 2020 och 2035. 

Avseende planområdets östra delar, är beräknade halter av kvävedioxid nära att 
tangera miljökvalitetsnormen. Beräkningarna för dessa delar tar inte hänsyn till 
byggnader och de mätningarna som modellresultaten stämts av mot har utförts 
bakom en skärm under endast ett halvår. Länsstyrelsen anser inte att det är 
säkerställt att miljökvalitetsnormen klaras i de delar av planområdet som gränsar 
mot Lundbyleden, dvs., den östra delen. Utifrån det underlaget som är känt idag 
bedömer Länsstyrelsen att bostäder inte är lämpligt i de delar av planområdet som 
gränsar mot Lundbyleden. 

Hälsa och säkerhet 
Farligt gods

Alla typer av ämnesklasser inom farligt gods är tillåtna på Hamnbanan. Däremot på 
Lundbyleden, en primär transportväg för farligt gods, är det nästan uteslutande 
transporter med brandfarlig vätska som transporteras. Det på grund av att 
Lundbytunneln har ett totalförbud mot transporter av farligt gods och idag finns 
inga mottagare av annat farligt gods inom eller nära planområdet.

Samtliga av de rekommenderade skyddsåtgärderna enligt den medföljande  
riskutredningen, finns inlagda som planbestämmelser förutom den som säger att 
”åtgärd som reducerar spridning av giftig gas i sådan omfattning att antalet 
omkomna bedöms reduceras med 50 % ska uppföras”. Det ges som ett exempel i 
riskanalysen att första radens bebyggelse kan utformas på ett sådant sätt att de till 
stor del bildar en skärm/vägg mot de studerade farligt godsleder. Då bedöms 
andelen omkomna kunna reduceras till 50 %. Dock noterar Länsstyrelsen att det 
finns vissa oklarheter kring byggnaders höjd som rekommenderas. Plankartan 
reglerar bara en del av byggrätterna med lägsta byggnadshöjd. Det behöver 
säkerställas att alla byggrätter som utgör en del av ”första radens bebyggelse” 
uppfyller förutsättningarna kring minimihöjd och sammanhängande fasad som 
beräkningarna i riskanalysen grundar sig på.

Det finns en bestämmelse om att ytskikt ska vara i obrännbart material. Eventuella 
fönster på fasad ska dock vara EI30-klassade. Det är inte troligt att det uppförs en 
fasad helt i glas men Länsstyrelsen uppmärksammar ändock att möjligheten finns. 
Planen behöver resonera kring hur kan riskbedömningen påverkas i det fallet? 
Skulle det behövas en tydligare bestämmelse, t.ex. någon form av splitterskydd. 

Översvämningsrisker

PM: Översvämningsrisker utgör underlag för planförslagets hantering av frågor 
kopplade till skyfall och bebyggelsens anpassning för att klara eventuella risker. 
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Länsstyrelsen noterar att vägar för räddningstjänst ska kunna begränsas till att 
drabbas av max 0,5 meters översvämning. GC-vägar garanteras för max 0,1 meters 
översvämning. Backavägen eventuellt kan drabbas hårt vid ett skyfall. Då 
Backavägen planeras som en stadsgata och på plankartan är allmän platsmark 
GATA reglerat till + 2,6 m över nollplanet. Länsstyrelsen finner detta acceptabel.

Enligt planbeskrivningen ska färdigt golv på byggnader vara minst + 2,8 meter och 
samhällsviktiga anläggningar ska säkras till + 3,8 meter. Dock detta behöver 
regleras på plankartan. Vidare behöver planförslaget tydliggöra vad som ska säkras 
till nivån + 3,8 meter, dvs vad som räknas in som samhällsviktigt.

Förorenade områden

De utförda miljötekniska markundersökningarna (Ramböll 2016-07-12 och 
Ramböll 2016-08-31) visar på en stor föroreningsproblematik inom planområdet. 
Länsstyrelsen anser att de fördjupade undersökningar som rekommenderas ska 
genomföras för att avgränsa föroreningarna inom fastighet Backa 171:4. En 
fördjupad riskbedömning behöver tas fram som omfattar hela planområdet och dess 
olika exponeringssituationer. De saneringsåtgärder som krävs för att marken ska bli 
lämplig för planerat ändamål ska beskrivas i planbeskrivningen tillsammans med 
en kostnadsuppskattning. Det ska sedan säkerställas med en planbestämmelse att 
nödvändiga saneringsåtgärder genomförs innan marken ska tas i anspråk för 
planerad bebyggelse.

Industribuller

I den bullerutredning för externt industribuller som Länsstyrelsen har tagit del av 
saknas bilagorna 1-6 som redovisar beräkningsresultaten. Dessa bilagor ska bifogas 
vid granskning, för att få en heltäckande bild av bullersituationen inom 
planområdet. Det framgår av externbullerutredningen att planerad verksamhet vid 
Coop inte har tagits med i beräkningen utan får bedömas vid en bygglovsansökan. 
Detta ska därför framgå av planbeskrivningen i enlighet med rekommendation i 
bullerutredningen att en bullerutredning i bygglovsansökan behöver addera de 
ljudnivåer som Coops källor m.fl. ger upphov till vid planerade bostäder 
tillsammans med beräknade nivåer från kringliggande verksamheter som anges i 
resultatet av genomförd bullerutredning. 

Trafikbuller

Området är mycket bullerutsatt med vägtrafik från Lundbyleden, Backagatan, 
infarten mot Backaplan vid Leråkersmotet, samt järnvägstrafik från Hamnbanan 
och Bohusbanan. Längs fasaderna mot Lundbyleden har den ekvivalenta ljudnivån 
beräknats upp till 72 dBA och den maximala ljudnivån till som mest 80 dBA. Även 
mot den framtida ”Backagatan” samt mellan det södra och norra området, 
överskrider den ekvivalenta ljudnivån 60 dBA. Även om trafikbullerförordningens 
värden uppfylls i området (med reservation för lägen vid hörnen av föreslagna 
kvartersbyggnaderna) behöver kommunen överväga att arbeta vidare för att 
minimera exponeringen av buller. I PBL 2 kap 6 a § punkt 2 står att utformning 
och placering ska göras så att det blir så bra som möjligt med hänsyn till påverkan 
från omgivningsbuller. T. ex. kan bullerskärmar mot Lundbyleden uppföras. I det 
fall bullerskärmar planeras ska dessa säkerställas på plankartan alternativt genom 
avtal. 
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En del kompletteringar och förtydligande behöver göras i den medföljande 
bullerutredningen. Det behöver redovisas för vilka vägar, eventuell spårvagnstrafik 
och järnvägar som utredningen har genomförts för samt vilka trafikdata som har 
använts. Det behöver klargöras om trafikdata för Lundbyleden och järnvägarna 
överensstämmer med Trafikverkets uppgifter.

Länsstyrelsen önskar att det redovisas hur det går att uppfylla 
Trafikbullerförordningen (2015: 216) i husens hörn, t ex genom att redovisa ett 
exempel på kvarterets utformning och disponering, dvs. planritningar. 

Vibrationer

Av vibrationsutredningen framgår att slutsatserna i rapporten gäller under 
förutsättning att tågens tyngd eller hastighet inte kommer att förändras. Det 
behöver inför granskning klargöras om tågens tyngd eller hastighet planeras/ 
kommer att förändras vid planområdet och om vibrationsutredningens slutsatser 
därmed är aktuella. 

Vibrationsutredningen visar att med vissa byggnadskonstruktioner riskeras 
riktvärdet för komfort (0,4 mm/s vägt rms-värde) att överskridas. Länsstyrelsen 
anser därför att det behöver införas en planbestämmelse på plankartan, avseende att 
gällande riktvärde, för att säkerställa att byggnaderna konstrueras på ett sätt så att 
riktvärdet inte överskrids. 

Vidare framgår det av vibrationsutredningen att spårvagnstrafik kan orsaka 
stomljud om spåren hamnar ca 10 m eller närmare från en byggnad. Planen 
behöver redovisa om byggnaderna inom planområdet kan påverkas av stomljud, 
samt vilka åtgärder, t ex planbestämmelse, som i så fall vidtas. 

Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen av 2 
kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt. (utökat, efter 1 januari 
2015)

Radon

Marken inom planområdet klassas som högradonmark. Detta framgår av 
planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser det även bör finnas en upplysning 
om detta på plankartan.  

Övrigt
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten

Den aktuella vattenförekomsten är Kvillebäcken (SE640781-127057). Enligt 2 kap. 
10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, 
enligt 5 kap Miljöbalken överträds.

Med stöd av dagvattenutredningen, som beskriver dagvattenhantering bla med 
fokus på MKN,  motiverar kommunen på ett bra sätt varför det bedöms att planen 
inte bidrar till att MKN för vatten överskrids.  

Geotekniska förutsättningar
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Utifrån geotekniska säkerhetssynvinkel anser SGI att planen enligt förslaget är 
möjlig att genomföra. SGIs yttrande (dt. 20170130) är bifogad i sin helhet.

Förhållande till ÖP
Detaljplanens syfte att förnya aktuella planområdet stämmer överens med 
översiktsplanen. Länsstyrelsen betonar vikten av att riktlinjerna för utveckling i 
den får genomslag. Särskilt viktigt är att knyta samman området till angränsande 
stadsdelar som t.ex., Brunnsbo, Frihamnen, Brämaregården samt att samlokalisera 
icke störande verksamheter. Då riskerar inte området att bli isolerat och därmed 
mindre tryggt.  

Allmänna intressen
Naturmiljö- Biotopskydd: 

Längs båda sidor av Backavägen finns trädrader som omfattas av generellt 
biotopskydd. Enligt planbeskrivningen rör det sig om sammanlagt ca 30 träd, lind 
och oxel. Det finns förslag på ersättningsplantering längs Backavägen i 
planförslaget, däremot finns ingen inventering om de befintliga trädens ålder, 
kondition, ev. arter knutna till träden osv. Ett sådant underlag krävs i den 
dispensansökan som kommunen enligt planförslaget avser att skicka in till 
Länsstyrelsen. Om ersättningsträden placeras på ett sådant sätt att de inte uppfyller 
kriterierna för att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna, kan en eventuell 
dispens komma att förenas med villkor om att träden skyddas på annat sätt, 
exempelvis genom planbestämmelse.

Naturmiljö: övrigt 

Dagvatten från området kommer att ledas till Kvillebäcken där den fridlysta och 
rödlistade arten Knölnate har sin största lokal i Göteborg. Enligt planbeskrivningen 
kommer dagvattenlösningen för området inte bidra till att MKN för vatten 
överskrids. Länsstyrelsen gör bedömningen att förbuden i 8 § 
artskyddsförordningen inte aktualiseras av de föreslagna åtgärderna. 

Vatten -Dagvatten

Länsstyrelsen vill betona att det är angeläget att kommunen vidtar de åtgärder som 
föreslås i dagvattenutredningen för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Mark 
avsedd för dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med 
bestämmelse på plankartan. 

Det är bra att dagvattenutredningen tar hänsyn till en situation med framtida 
separering av dagvatten. Vid planering och utformning av dagvattenhantering inom 
området ska hänsyn tas till förekomst av markföroreningar. Upplysningen gällande 
dagvattenhantering är felskriven. Det ska vara 10 mm nederbörd, inte 10 ml.

Social hållbarhet och bebyggelsestruktur
Kvarterets utformning

I sin nuvarande utformning möjliggör kvartersmark i den norra delen av 
planområdet en flexibel och bred markanvändning: ”CB1DS1EP”. Detta kan 
innebära att alla dessa typer av markanvändning förutom bostäder som har 
specifika restriktioner,  kan få lov att etablera sig i hela det hänvisade området. 
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Kommunen bör överväga att vid lokalisering görs lämplighetsbedömning med 
tanke på boendes trygghet. Särskilt vid lokalisering av centrumverksamheter.
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Synpunkter enligt annan lagstiftning
Grundvatten

Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära bortledning av 
grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. 
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 
vattenförhållandena. I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd 
utföras i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är 
verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. På 
grund av att Staden delar upp planering i tre separata detaljplaner, anser 
Länsstyrelsen att det behövs en översyn av de konsekvenser som det kan leda till. 
Den fördjupade översiktsplanen för Backaplansområdet har en 
miljökonsekvensbeskrivning som belyser konsekvenser av att samtliga planer 
genomförs. Aktuell plan behöver beskriva problematiken kring och hur planen är 
tänkt att förhålla sig till tidsfördröjning vid genomförande av alla delplaner. Det är 
en viktig del vid bedömning huruvida planen innebär betydande miljöpåverkan, 
särskilt med tanke på att det berör riksintresset E6.21 Lundbyleden samt planerade 
bostäder. 

Detta yttrande har planhandläggare Anna Hendén beslutat och arkitekt, 
Nirmala Blom-Adapa föredragit. I den slutliga handläggningen har även 
företrädare från miljöskydd-, vatten- och naturavdelningar samt enheten 
för samhällsskydd och beredskap/ Tvärgrupp Göteborg har deltagit. 

Anna Hendén                                 
                                                                   Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2017-01-27
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från SGI, daterat 2017-01-30

Kopia till:

Länsstyrelsen/
Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Samhällsavdelningen
Landsbygdsavdelningen
Vattenavdelningen
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Detaljplan för Handel mm vid Backavägen 
inom stadsdelen Backa i Göteborg 

Granskningsutlåtande 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 20 mars 2018 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. För-

slaget har sänts för granskning enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under ti-

den  4 april 2018 – 25 april 2018. 

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget 

finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida:  

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör främst föroreningar: mark- och luftmiljön samt buller och dag-

vattenhantering. Även placering av tekniska anläggningar och den ekonomiska genom-

förbarheten har varit viktiga synpunkter.  

Kontoret har bedömt att planförslaget, med gjorda kompletterade utredningar och juste-

ringar i förslaget, bedöms lämpligt och genomförbart. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och fastighetsägare 

för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


Inkomna synpunkter och stadsbyggnadskontorets 
kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag med flera 

1. Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden tillstyrker inte förslaget till detaljplan med anledning av att de eko-

nomiska osäkerheterna är stora. Vid granskningen har inte tillräckligt underlag funnits 

för att bedöma planekonomin. Detaljplanen ingår i en större programområde för ut-

vecklingen av Backaplan. Principer för genomförande och finansiering av allmän plats 

kommer för programområdet regleras i ett ramavtal mellan fastighetsägarna och kom-

munen. En ekonomisk förstudie av programmet pågår för att säkerställa programmets 

genomförbarhet och ligga som grund för ramavtalet. Förstudien beräknas vara klar sep-

tember/oktober 2018. 

Ramavtalet är en förutsättning för att exploateringsavtal ska kunna tecknas med fastig-

hetsägarna inom planområdet. Fastighetsnämnden kommer yttra sig på nytt när den eko-

nomiska förstudien är gjord.  

Kompletterande yttrande 2019-02-04: 

Under förutsättning att ramavtal gällande planprogrammet för Älvstadens delområde 

Backaplan godkänns av kommunfullmäktige (preliminärt 28/3) tillstyrks förslaget till 

detaljplan för Handel mm vid Backavägen inom stadsdelen Backa  

Kommentar: 

Kommunfullmäktige har godkänt ramavtal gällande planprogrammet för Backaplan. 

2. Park- och naturnämnden

Anser att träd längs huvudgata bör säkerställas med planbestämmelse samt att omhän-

dertagandet av dagvatten inte kommer i konflikt med växtbäddarna. För träd som ska 

kompenseras på allmän plats behöver plats redovisas för att kontrollera genomförbar-

heten. De anser även att boendemiljön behöver säkerställas så att den blir så bra, lekvän-

lig och trygg som möjligt då det kommer dröja tills offentliga platser har byggts in när-

heten. 

Kommentar: 

Trafikförslaget har bearbetats och Backavägens sektion har smalnats av av kostnadsskäl 

och det blir därmed färre träd längs gatan. Exakt utformning av Backavägen sker vid 

trafikkontorets detaljprojektering varför precisering av gatuträd inte kan regleras i de-

taljplanen.  

Boendemiljön säkerställs genom stora bostadsgårdar och reglering kring att dessa ska 

vara planterbara till minst 50% och ett minsta jorddjup på 0,5 m.  



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande 2(13) 

3. Trafiknämnden 

Tillstyrker planarbetet men påtalar att området för teknisk anläggning vid infarten av det 

norra kvarteret behöver justeras för att få plats med svängradie och klara siktkraven i 

bygglovet.  

Åtgärder för att klara skyfallshanteringen behöver säkerställas. Trafikkontoret föresprå-

kar en bättre helhetslösning för dagvatten för Backaplan för att undvika många småska-

liga lösningar. 

Kommentar: 

Den anvisade platsen för teknisk anläggning i det norra kvarteret tas bort. Göteborg 

Energi har enats med Skandiafastigheter om att inkludera transformatorstationen i kvar-

tersbebyggelsen.  

Skyfallshanteringen utgår från utredningen som tagits fram i programarbetet för Backa-

plan. Där har helhetslösningar studerats. Helhetslösningar kan inte hanteras i DP1. 

Kretslopp och vattens PM kring klimatanpassning av Backaplan hade i granskningen 

inte bilagts planhandlingarna men kompletteras inför antagandet. 

 

4. Miljönämnden 

Anser att detaljplanen behöver förhålla sig till dagvattenhanteringen föreslagen för pro-

grammet för Backaplan. Där har framkommit att det behövs betydligt större ytor för 

dagvattenhantering än tidigare beräknat för att reducera fosforutsläppen till Kville-

bäcken. Behovet av ytterligare fosforrening behöver förtydligas i planbeskrivningen. 

Föroreningshalten från dagvattnet från Lundbyleden är oklar och därmed även ytbeho-

vet för rening. 

Miljönämnden anser det inte visat i dagvattenutredningen eller i planbeskrivningen att 

planen inte negativt påverkar möjligheterna för Kvillebäcken att uppnå god status. Det 

behöver visas hur fosforhalterna minskas till acceptabel nivå innan planen antas. Därför 

önskas ett resonemang utifrån MKN. Efter klargörande av omfång av dagvattenhante-

ring krävs ett konkret förslag. Detta anses kunna ta stora ytor i anspråk. 

Marken inom planområdet är kraftigt förorenad. Miljönämnden anser att Risk- och åt-

gärdsutredningen behöver kompletteras gällande miljökonsekvenser. Miljönämnden an-

ser inte att föreslagna åtgärder inkl. forcerad ventilation är tillräckligt ur ett långsiktigt 

perspektiv.  

Kommentar: 

Nya föroreningsberäkningar för dagvatten har tagits fram för kvartersmarken utifrån 

bland annat kretslopps- och vattens beräkning på acceptabla utsläppsnivåer för fosfor på 
0,39kg P/år.  

”Om detaljplanerna kan visa att de uppfyller kravet på att släppa ut max 0,39kg P/år, ha 

med andra typer av anläggningar eller mindre plats är detta acceptabelt. (Kretslopp och 

vatten 2018-06-12)”. 

För allmän plats visar tidigare dagvattenutredning att nivån ka nås genom makadam-

dike. Hantering och rening av dagvatten från Lundbyleden hanteras inom dess vägplan 

och kan inte påverkas av DP1. 

Utredningen kring markmiljö har kompletterats med en utredning med platsspecifika 

riktvärden och riskbedömning (Ramböll 2019-02-19) samt en åtgärdsutredning (Ram-

böll 2019-04-05) Båda utredningarna är avstämda med och godtagna av miljöförvalt-

ningen. Miljöförvaltningens utlåtande är skickad till länsstyrelsen. Utredningarna visar 
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att det finna genomförbara åtgärder för att marken ska kunna bli lämplig för föreslagen 

användning. 

Bestämmelse har tillförts plankartan att Vid markarbeten ska beslut om avhjälpande åt-

gärder gällande förorenad mark erhållas av miljöförvaltningen innan startbesked ges. 

 

5. Göteborg Energi AB (GE) 

GENAB (Nät): Placering och antal E-områden tillgodoser deras behov. 

Fjärrvärme: Förutsättning för ledningsflytten är att plats tilldelas i Backavägen. Det be-

höver bevakas av staden tillsammans med GE. Ledningsflytten ska bekostas av byggak-

tören. Utredning pågår kring förstärkningsledning i Backavägen. 

GEGAB (gas): Inget att erinra. Har inga driftsatta ledningar inom området.  

GOTHNET: Inget att erinra. 

Kommentar: 

Detaljplanen ger stor flexibilitet i placering av tekniska anläggningar. Den utpekade 

platsen för transformatorstation i norr har tagits bort av trafiksäkerhetsskäl. En överens-

kommelse har skett mellan GE och Skandiafastigheter kring placering av transformator-

station i kvartersbebyggelsen. Föreslagen placering av transformatorstation längst i sö-

der har också tagits bort och istället säkerställts i befintligt läge. Tekniska anläggningar 

möjliggörs dessutom generellt inom kvartersmarken för eventuella tillkommande behov 

i framtiden.  

Göteborg energi involveras i projekteringen av ledningsflytt i Backavägen.  

 

6. Kretslopp- och vattennämnden (KoV) 

Anpassning krävs till förutsättningarna i Skyfall- och dagvattenutredningen samt MKN-

värden kopplade till programmet för Backaplan.  

Det pågår utredning kring anläggandet av ny pumpstation samt ledningsomläggningar. 

KoV förutsätter att trafikverket bekostar 50% av investeringen. 

KoV kan med givet underlag inte yttra sig kring avfallshanteringen och lämpligheten i 

ytan för ” lastning, anordning för renhållning”. Angöringsmöjligheterna till byggna-

derna söder om Leråkersmotet behöver förtydligas. För hämtning från gata måste sam-

ordning ske mellan byggaktören och trafikkontoret gällande angöring och avfallsutrym-

men. 

Kommentar: 

Nya föroreningsberäkningar för dagvatten har tagits fram för kvartersmarken utifrån 

bland annat kretslopps- och vattens beräkning på acceptabla utsläppsnivåer för fosfor på 

0,39kg P/år. För allmän plats visar tidigare dagvattenutredning att nivån kan nås genom 

makadamdike. Hantering och rening av dagvatten från Lundbyleden hanteras inom dess 

vägplan och kan inte påverkas av DP1. 

Nytt beslut har tagits gällande att bredda Backavägen i befintligt läge. Underliggande, 

befintliga ledningar kan då ligga kvar och pumpstationen behövs inte vid Leråkersmo-

tet. Byggrätten för pumpstationen har tagits bort ur planen.  
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Dialog förs mellan Balder och Kretslopp och vattens avfallsavdelning gällande angö-

ringsmöjligheter. Utfartsförbudet har öppnats i norra delen av fastigheten vilket möjlig-

gör rundkörning för bland annat renhållningsfordon. Möjlig lösning med hämtning inom 

kvarteret finns.  

 

Statliga och regionala myndigheter med flera 

7. Länsstyrelsen (LST) 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 3. 

Luftmiljö 

Befarar att MKN för luft inte följs och att bebyggelse blir olämpligt för människors 

hälsa och säkerhet. Luftutredningen beskriver att planerade byggnader kan antas ha en 

minskande effekt på halterna bakom husen. Det visar dock inte at halterna framför hu-

sen är lämpliga. LST ifrågasätter även placeringen av mätvagnen bakom en buller-

skärm. Detta samt att mätningar inte gjorts under årets första månader medför enligt 

LST risk för att halterna underskattas längs Lundbyleden vid en situation utan skärm. 

LST noterar att planförslaget inte inbegriper någon bullerskärm. Skyddsåtgärder för 

luftmiljön måste tydligt säkerställas i planen. LST föreslår följande åtgärder: Buller-

skärm eller vegetationsridåer, entréer till bostäder skola och vård inte tillåts mot 

Lundbyleden eller Leråkersmotet, fasader mot leden/motet ska vara täta och fönster inte 

öppningsbara.  

Det bör regleras att parkeringshuset i söder blir ett reellt skydd för skolan gällande luft-

föroreningarna. Parkeringshuset ska vara uppfört innan skolbyggnad tas i bruk och par-

keringshuset förses med täta fasader mot skolan. Trafiken till och från parkeringshuset 

bör planeras i relation till skolan.  

LST anser det bra att området mot leden i sin utformning inte ska uppmuntra till stadig-

varande vistelse. LST anser det olämpligt med GC-bana längs leden ur ett hälsoperspek-

tiv.  

Risk 

LST påtalar att rekommendationerna från den kompletterande riskutredningen gällande 

placering och utformning av varuintag inte är reglerat i detaljplanen  

LST efterfrågar ett förtydligande gällande bestämmelsen a2 och vilka skyddsåtgärder 

som avses. 

Skyfall 

En bestämmelse om lägsta golvnivå mot Backavägen på +3,0 meter bör införas i enlig-

het med planbeskrivningen. 

Buller 

Gällande bullerberäkningen anser LST att planerad spårvagnstrafik längs Backavägen 

bör ingå. Det anses oklart om så är fallet.  

LST påpekar risk för lågfrekvent buller inne i bostäderna. Detta bör studeras och vid be-

hov regleras så att folkhälsomyndighetens riktvärden inte överskrids. 

Markmiljö 

Länsstyrelsen har kompletterat sitt yttrande gällande riskutredningen. Föroreningspro-

blematiken anses vara stor inom planområdet. Saneringen anses behöva säkerställas i 
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detaljplanen innan marken tas i anspråk. De tekniska åtgärder med ventilation som före-

slås i Risk- och åtgärdsutredningen anses inte kunna ses som en förutsättning för planen 

vid val av saneringsåtgärd. Åtgärden anses inte långsiktig säkerställd. LST anser att por-

gasprover ska tas över hela området inklusive under byggnad som ska stå kvar samt att 

utredningen revideras innan planen antas. 

Naturmiljö 

Dispensbeslutet för nedtagande av 36 träd är inte avgjort under granskningstiden. 

Kommentar: 

Luftmiljö 

Modellen för luftmiljöberäkningarna har validerats mot mätstationen i Gårda och uppvi-

sade en liten avvikelse där Naturvårdverkets kvalitetsmål innehölls med god marginal. 

Beräkningarna anses vara representativa halter vid planområdet. Utifrån siffror för den 

nordöstra delen av planområdet bedöms det inte föreligga någon betydande risk för 

överskridande av miljökvalitetsnormerna. Bedömningen görs med bakgrund i de kon-

servativa antaganden som gjort i beräkningarna, där dagens emissionsfaktorer och bak-

grundhalter använts för framtidsscenariot 2020. I beräkningarna har den prognostiserade 

trafikökningen ingått. Nya siffror och mer ingående förklaringar till beräkningarna har 

stämts av med LST vid möte 2019-03-28. Någon ytterligare reglering med planbestäm-

melser bedöms inte behövas.  

Reglering gällande planteringar är svåra att följa upp i bygglov. Skandiafastigheter har 

dock planerat för vissa träd mot leden. Detaljplanen reglerar istället för bullerplank eller 

vegetationsridåer mot luftföroreningar de andra aspekter som utredningen tar upp:  

• att det bebyggelsefria området i anslutning till Lundbyleden inte ska utformas på 

ett sätt som uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Vistelseytor ska istället an-

ordnas på innegårdarna. Planen reglerar att takbjälklag på innergårdar ska vara 

tillgängliga som utemiljö för boende och verksamma. Det är inte planerat någon 

gång- och cykelbana längs leden. Det var ett exempel på icke stadigvarande vis-

telse. Exemplet är borttaget.  

• att entréer inte får placeras i fasader som vetter direkt mot leden bortsett från 

lastportar 

• att ventilationsintag ska placeras högt upp och vara riktade bort från Lundby-

leden.  

Luftmiljöutredningen beskriver att den skärmande bebyggelsen får samma effekt som 

bullerskärmar. Då bullerskärmar inte kommer kunna ge märkbar effekt på bullernivå-

erna och inte bedöms avgörande för luftmiljön prioriteras att Backaplan kan ha en mer 

öppen entrésituation än vad bullerskärmar i fastighetsgräns skulle medföra. Det regleras 

även att fönster ska vara EI30-klassade och att vädringsläge inte är tillåtet (ej öppnings-

bara fönster). Detta är i första hand en bestämmelse utifrån risksituationen men det 

hindrar även fönstervädring ut mot leden. 

Nya bestämmelser har införts för att reglera parkeringshuset i söder. Riskutredningen 

har tittat närmare på att ha en sluten fasad mot angränsande byggrätt istället för mot le-

den för att begränsa avgaserna inne på fastigheten. Det fungerar riskmässigt och är av-

stämt med räddningstjänsten. Det har införts krav på att parkeringshuset är byggt innan 

slutbesked ges för ändrad användning eller påbyggnad av befintlig bebyggelse (a2). 

Dessutom har minimi höjden på parkeringshuset höjts till +10 för att ge ett bättre skydd 

för bakomliggande verksamhet.: 
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b3- Parkeringshuset ska förses med sluten fasad i obrännbart fasadmaterial mot an-

gränsande byggrätt. 

a2- Innan slutbesked ges för påbyggnad eller ändrad användning ska parkeringshus 

mot Lundbyleden vara uppfört. 

Parkeringshuset ger en skärmande funktion för bakomliggande verksamhet. Det regleras 

även att infart till parkeringshuset ska ske från söder för att begränsa trafiken inom kvar-

teret. Exakt placering av entréer får studeras i bygglov. Entréer mot leden är inte tillåtet 

på de vid leden närmast liggande byggrätterna men entréer mellan parkeringshus och 

bakomliggande byggnad behövs och utgör ingen risk.  

Att entréer inte tillåts inom 50 m från leden inbegriper fasader en bit in längs Leråkers-

motet. Stadsbyggnadskontoret ser dock ingen anledning att förbjuda alla entréer mot Le-

råkersmotet.  

Risk 

Bestämmelsen gällande varuintag har justerats enligt riskutredning: Varuintag får inte 

placeras inom 40 meter från Lundbyleden. Varuintag som vetter mot leden ska utformas 

så att utrymmet innanför inlastningsportarna är övertrycksventilerat för att undvika 

gasinträngning. 

Illustrationen nedan visar att gränsen 40 meter gäller portarna in till verksamhetslokal. 

Lastkaj inom 40 meter är acceptabelt. Illustrationen är avstämd med riskutredaren. Det 

är en fördel om lastkajen är inbyggd ur riskhänseende liksom ur bullersynpunkt.  

 

 

Skyddsåtgärderna som avsågs i granskningsförslagets bestämmelse a2 gällde åtgärder 

inom trafikverkets vägområde. Den administrativa bestämmelsen samt bestämmelse om 
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åtgärder inom vägområdet har tagits bort då exploatörerna i bygglovet inte rår över frå-

gan. Åtgärder inom Trafikverkets vägområde har säkerställts genom avtal mellan Skan-

diafastigheter och Trafikverket. 

Skyfall 

Bestämmelsen gällande översvämningsskydd kompletteras med att +3,0 gäller i norr 

mot Backavägen. Detaljplanen reglerar inte lägsta golvnivå.  

För ny bebyggelse ska översvämningsskydd för entré ordnas till minst +2,8 m. Vid m3 

gäller minst +3,0 mot Backavägen. Byggnad och byggnadsdelar ska utföras med vatten-

tät konstruktion under denna höjd.  

Buller 

Trafikbullerutredningen har uppdaterats gällande spårvagnsbuller och ett PM har tagits 

fram gällande lågfrekvent buller. Riktvärdena för trafikbullret kan klaras genom genom-

gående lägenheter. Detaljplanen medger fler användningar om lägenhetslösningar visar 

sig svåra i vissa lägen.  

Det lågfrekventa ljudet kan hanteras genom fönster anpassade för låga frekvenser. Pro-

blemet med riktvärdena från Folkhälsomyndigheten är att de inte anger vilken tidspe-

riod de ska beräknas med vilket kan ge markanta skillnader i resultat. PM:et utgår från 

sämsta beräknade situation. Frågan hanteras i bygglov och kommunen gör tolkningen 

att det regleras i BBR och därmed inte ska regleras i detaljplan. En upplysning har till-

förts plankartan om att lågfrekvent buller ska beaktas vid utformning av bostadsfasad 

mot Lundbyleden 

Markmiljö. 

Utredningen kring markmiljö har kompletterats med en utredning med platsspecifika 

riktvärden och riskbedömning (Ramböll 2019-02-19) samt en åtgärdsutredning (Ram-

boll 2019-04-05). Båda utredningarna är avstämda med och godtagna av miljöförvalt-

ningen. Miljöförvaltningens utlåtande är skickad till länsstyrelsen. Utredningarna visar 

att det finna genomförbara åtgärder för att marken ska kunna bli lämplig för föreslagen 

användning. Bestämmelse har tillförts plankartan att Vid markarbeten ska beslut om av-

hjälpande åtgärder gällande förorenad mark erhållas av miljöförvaltningen innan start-

besked ges. 

Naturmiljö 

Dispens för nedtagande av 36 träd har beviljats 2018-04-26. 

8. Lantmäterimyndigheten

Anser att E-områden bör lokaliseras då bestämmelsen innebär rätt för fastighetsägaren 

att begära inlösen. Placeringen bör även preciseras med hänsyn till eventuella stör-

ningar. 

Ett u-område har sedan samrådet tagits bort ur planen. LM förtydligar att u-områden be-

hövs både för nya och befintliga ledningar. 

Kommentar: 

En överenskommelse har skett mellan GE och Skandiafastigheter kring placering och 

genomförande av transformatorstationerna.  

Planområdet minskade efter samrådet i söder varför u-området hamnade utanför plan. 
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9. Trafikverket (TRV) 

Trafikverket anser att trafikförslaget och simuleringen i stort kan accepteras. En förut-

sättning är att Deltavägen förblir stängd och ytterligare trafikalstring inte släpps fram. 

Vid ytterligare exploatering i närområdet vill Trafikverket ta del av vidare utredningar.  

TRV avser inte ändra sin avvattning av Lundbyleden. Om avvattningen ändras måste 

TRV:s behov säkerställas innan antagande av planen. Kostnader för drift och underhåll 

av eventuell ny anläggning anses behöva tas av kommunen. Avtal krävs innan planens 

antagande. 

TRV har tillfällig nyttjanderätt för delar av planområdet som är reglerat som prickmark 

som inte får förses med byggnad. De ser därmed ingen konflikt med byggrätterna men 

förtydligar att de behöver tillgång till ytorna i 52 månader från byggstart 2020. 

TRV poängterar att om den barriär/det skydd som ska uppföras, för att hindra avåkande 

fordon samt vätskor från Lundbyleden, ska uppföras inom vägområdet behöver åtgärden 

beskrivas tydligare och avtal tecknas mellan TRV och kommunen om genomförandet 

innan planen antas. 

TRV anser att luftmiljöutredningen inte tillräckligt tydligt visar att miljökvalitetsnor-

merna för luft klaras för samtliga bostäder. De efterfrågar en kompletterande gaturums-

beräkning i fasad längs Lundbyleden samt förtydligande av beräkningspunkters place-

ring.  

Kommentar: 

Nytt beslut har tagits gällande att bredda Backavägen i befintligt läge. Underliggande, 

befintliga ledningar kan då ligga kvar och pumpstationen behövs inte vid Leråkersmo-

tet. Byggrätten för pumpstationen har tagits bort ur planen. Lundbyeden kan avvattnas 

så som tidigare planerat. 

Avtal/överenskommelse har skrivits mellan Skandiafastigheter och TRV för att säker-

ställa nödvändigt avåkningsskydd och dess finansiering. Vägsektioner finns framtagna 

som visar TRV räcken samt att vägen lutar bort från fastigheterna. Någon särskild bar-

riär behövs därmed inte. Norr om leråkersmotet finns även en gabionsmur eller liknande 

som avgränsar fastigheten och hindrar bilar på fastigheten från att köra ner i TRV dike.  

Trängselskattstation är flyttad. Trafikförslaget uppdateras så att parkeringsfickorna flytt-

tas.  

Gällande luftmiljön se svar till Länsstyrelsen, yttrande 8. Länsstyrelsen har stämt av de 

kompletterande svaren med Trafikverket. 

 

10. Svenska kraftnät 

Inget att erinra. 

 

11. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Planbestämmelsen m1 saknas i den södra delen och bryts i den norra delen av stråket 

som inte får bebyggas. Räddningstjänsten är högst tveksam till att regleringen räcker för 

att uppfylla kravet på att reducera antal omkomna med 50%. Det behöver verifieras att 

kravet uppnås. 

Räddningstjänsten saknar motivering till varför vård- och centrumverksamhet tillåts 

närmast Lundbyleden. 
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Räddningstjänsten saknar tillräcklig transparens gällande beräkning av personantalet 

inom planområdet. Antalet påverkar samhällsrisken. 

Kommentar: 

Bestämmelsen m1 har kompletterats vid byggrätterna närmast leden, söder om Lerå-

kersmotet.  

Avgränsningen av användningarna vård och skola har justerats så att de inte tillåts 

närmast Lundbyleden. 

Riskutredningen har kompletterats och stämts av med Räddningstjänsten. Parkeringshu-

sets skyddsverkan har tydliggjorts. 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 

inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att granskningsutlå-

tandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade 

till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

12. S-Invest Fastighets KB, Backa 170:2 och del i Backa s:262  

Påtalar konsekvenserna med markintrång och ändrade tillfartsmöjligheter av den an-

tagna detaljplanen DP0.Även markintrånget genom DP1 anses påverka verksamheten 

negativt. Intrånget anses orsakat av Backavägens breddning samt transformatorstationen 

för den nya exploateringen. Marken behövs i sin helhet för lossning av lastbilar och 

transporter till butiken. Markintrånget kommer påverka verksamheten i så stor omfatt-

ning att rationell godshantering inte längre är möjlig. Bolaget föreslår en lösning med en 

lastgata på prickad mark och delvis på angränsande fastighet. Bolaget önskar även för-

värva den mark de idag arrenderar av kommunen för parkering. 

Bolaget påpekar att åtgärder gällande eventuella störningar från lastning av kundkorgar 

nattetid måste bekostas av byggaktören. 

Kommentar: 

En inbyggnad av lastytan bakom verksamheten där byggnad idag inte får uppföras har 

diskuterats. Det vore positivt även för bostäderna då buller från lastningen begränsas. På 

grund av begränsade möjligheter att utöka planområdet efter granskning har stadsbygg-

nadskontoret föreslagit verksamhetsutövarna att ansöka om planbesked för ändring av 

gällande plan.  

Godshanteringen bedöms inte påverkas på betydande sätt av gatubreddningen eller av 

att befintlig transformatorstation ges planstöd. Transformatorstationen söder on utfarten 

har tagits bort.  

Köp av parkeringsyta hanteras av fastighetskontoret. 

 

13. Buffin Real Estate Sweden AB, Backa 170:3 och del i Backa s:262  

Yttrande i enlighet med yttrande 13, S-Invest fastighets KB.  

Kommentar: 

Se svar till yttrande 13. 
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14. Skandia Fastigheter, Backa 170:1

Påpekar att föreslagen pumpstation inkommit i sent skede i planprocessen. Pumpstat-

ionen är mycket stor och medför betydligt kortare brandskyddsavstånd än de generella. 

Placeringen omöjliggör framkomligheten för räddningstjänsten samt stigarledningarna 

på hus 1. Vägområdet vid motet som utgör entré till Backaplan kommer upplevas trångt. 

Pumpstationen kommer störa upplevelsen av huset från gatan och medför att skyltlägen 

för de kommersiella hyresgästerna mot besökare från Lundbyleden uteblir. Lokalerna 

blir därmed mindre attraktiva. Företaget oroas även för buller från pumpstationen samt 

påpekar att ytan tidigare var avsedd för cykelparkeringar. Skandia Fastigheter föreslår 

att andra placeringar utreds där volymen kan beaktas i planarbetet från början. Den mest 

uppenbara placeringen anses vara på andra sidan Backavägen där ledningsomdragning-

arna blir mindre kostsamma. 

Skandia Fastigheter önskar även flytta transformatorstationen vid norra kvarterets infart 

för ökas tillgänglighet och trafiksäkerhet. De framför även önskemål om högre bygg-

nadshöjd och exploateringsgrad, dels för bättre exploateringsekonomi, del för bättre 

ljudmiljö på innergårdarna. 

Kommentar: 

Nytt beslut har tagits gällande att bredda Backavägen i befintligt läge. Underliggande 

ledningar kan då ligga kvar och pumpstationen behövs inte vid Leråkersmotet. Byggrät-

ten för pumpstationen har tagits bort ur planen.  

Transformatorstationen vid den norra infarten har flyttats in i kvarteren. En överens-

kommelse har skett mellan Göteborg Energi och Skandiafastigheter kring placering och 

genomförande. 

Vissa justeringar av bruttoarean har medgivits för kvarter 1, från 31 400 m2 till 32 700 

m2. En ökning med 4,1%. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats enligt följande: 

• Byggrätt för pumpstation har tagits bort.

• Bestämmelser om riskåtgärder har förtydligats i enlighet med uppdaterad riskut-

redning. Krav har införts att parkeringshus i södra delen ska vara uppfört innan

slutbesked ges för ändrad användning eller påbyggnad. Fasad mot angränsande

byggrätt ska vara sluten och i obrännbart material.

• Bestämmelse om marksanering har tillförts.

• Avgränsningen av användningen skola och vård har ändrats för att inte tillåtas

närmast Lundbyleden.

• Byggnadshöjden längs leden har justerats för att ha 1 m marginal. Parkeringsan-

läggningen har en högre minimi höjd.

• Minsta nivå för översvämningsskydd har i det norra kvarteret mot Backavägen

höjts med 2 dm till +3,0. Därmed har även byggnadshöjden höjts 2 dm.

• BTA-reglering har justerats utifrån justerade gränsdragningar. Den totala brutto-

arenan har ökat med 3 500 m2. En ökning med 3,1%. Andelen livsmedelshandel

vid hus 1, norr om Leråkersmotet, har justerats till 5000 m2.
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• Byggrätt för teknisk anläggning har flyttats från infarten i norr till att inkluderas

i kvarteren. Område för teknisk anläggning längst i söder har flyttats till befintlig

placering och u-område (rätt till ledningsrätt) har tillkommit fram till transfor-

matorstationen.

• Backavägen har smalnats av och gatuhöjden tagits bort.

• Förtydligande bestämmelse har tillförts i södra delen av planområdet att ramp

och/eller garagenedfart får anläggas på prickmarken (mark som inte får bebygg-

gas).

• En upplysning/bestämmelse har tillförts gällande lågfrekvent buller.

• Regleringen av balkonger mot Backavägen har justerats till att medge större bal-

kongdjup (1,4 m) men en högre fri höjd från trottoar (minsta fria höjd 6,0 m).

Utöver ovanstående har redaktionella ändringar gjorts.

Berörda fastighetsägare och intressenter har informerats om revideringarna. Eftersom 

revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny 

granskning. 

Gunnel Jonsson
Planchef 

Sirpa Antti- Hilli 

Konsultsamordnare
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Bilaga 1 - Lista över samrådskrets vid granskning 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden 

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 

Göteborg Energi Gasnät AB 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi Nät AB 

Kretslopp och Vatten 

Kulturnämnden 

Miljö- och klimatnämnden 

Park- och naturnämnden 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

Stadsdelsnämnden i Lundby  

Stadsledningskontoret 

Lokalsekretariatet 

Göteborg Stads Parkering AB 

Trafiknämnden 

Göteborgs Hamn AB 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen 

Skanova Nätplanering D3N 

Svenska Kraftnät 

Trafikverket 

Vattenfall Eldistribution AB 

Västtrafik AB 

Ellevio AB 

Sakägare 

Utsänt enligt fastighetsförteckningen 

Övriga 

Göteborgs spårvägar 

Boende och övriga som yttrat sig under samrådsskede 
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 18 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010 224 4789

nirmala.blom-adapa 
@lansstyrelsen.se

Göteborg Stad
sbk@sbk.goteborg.se
Ert dnr: 15/0589

Granskningsyttrande över detaljplan för Handel m.m. vid 
Backavägen inom stadsdelen Backa i Göteborgs Stad, Västra 
Götalands län
Handlingar daterade i mars 2018 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att planen i sin nuvarande utformning inte kan accepteras 
och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att:

 Miljökvalitetsnormer för luft (MKN) inte följs
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet

Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft)

Lundbyleden
Planförslaget möjliggör bostäder i de delar av planområdet som angränsar till 
Lundbyleden. I vårt samrådsyttrande påpekade vi att bostäder i de delarna närmast 
Lundbyleden var olämpliga. Vi anser att granskningshandlingen inte säkerställer att 
miljökvalitetsnormen klaras i dessa delar av planområdet. Vår bedömning grundar 
sig på två punkter:

1. De medföljda luftberäkningarna med Aermod visar inte att hänsyn tagits till de
föreslagna byggnaderna längs med leden. Men det beskrivs i luftutredningen
att planerade byggnader kan antas ha en viss minskande effekt på halterna
bakom husen, t.ex. på innergårdarna. Länsstyrelsen instämmer i denna slutsats
men vill dock påpeka att det följaktligen innebär att luftföroreningarna från
vägtrafiken kan antas ha en viss ökande effekt på halterna framför husen invid
Lundbyleden. Detta har inte hanterats i luftutredningen.

2. Beräkningarna utförda med Aermod har validerats mot miljöförvaltningens
mätningar på Lundbyleden 2012 och 2014 och visat på en god
överensstämmelse. I mätrapporten beskrivs att mätvagnen har varit placerad

Bilaga 2

mailto:sbk@sbk.goteborg.se


Granskningsyttrande 
2018-04-25

Diarienummer
402-12697-2018

Sida
2(4)

nära Lundbyleden, vid Neptunusgatan, bakom en bullerskärm. Mätningarna har 
pågått i ett halvår (juli-december) under båda mätperioderna. Under årets första 
månader uppmäts ofta höga luftföroreningshalter bland annat på grund av 
inversioner. På grund av bullerskärmen och några saknade vintermånader i 
mätningarna, finns det en risk att mätningarna underskattar halterna längs 
Lundbyleden under ett helt år på platser utan skyddande bullerskärm. Till 
exempel visade mätresultaten att dygnsmedelhalten av kvävedioxid (som 98-
percentil för juli-december) uppgick till 57 µg/m3 år 2014 i skydd av 
bullerskärmen. Detta ska jämföras med MKN på 60 µg/m3. Länsstyrelsen 
noterar från planförslaget att det inte ingår någon bullerskärm.

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets granskningsyttrande daterat 2018-04-24 
som också uppmärksammar luftkvaliteten inom planområdet längs med 
Lundbyleden. 

Länsstyrelsen noterar att plankartan innehåller skyddsbestämmelser som ska 
skydda bebyggelsen från buller, vibrationer, utsläpp och risker från Lundbyleden. 
Det framgår av plankartan att balkonger inte får placeras mot Lundbyleden och att 
friskluftsventilation ska vara riktad bort från Lundbyleden. Om ytterligare 
skyddsåtgärder som säkerställer boendemiljön för de boende i husen längs sidan 
som vetter mot Lundbyleden vidtas, kan det vara acceptabelt att uppföra de 
bostäderna. Skyddsåtgärderna behöver vara tydligt säkerställda enligt följande:

 En bullerskärm närmast Lundbyleden skulle i viss mån skydda
planområdet från föroreningarna på Lundbyleden. Ni får även överväga
vegetationsridåer.

 Parkeringshuset söder om Leråkersmotet behöver utgöra ett tydligare
skydd till skolan från utsläppen på Lundbyleden och i Leråkersmotet. Dvs.
plankarta behöver reglera hur trafiken till och från parkeringshuset ska
kunna placeras i förhållande till skolan samt att parkeringshuset är på plats
innan skolbyggnad tas i bruk. Det ska framgå att fasaderna på
parkeringshuset är täta, framförallt i riktning mot skolan. Eventuellt
behöver dessa emissioner ingå i spridningsberäkningarna.

 Entréer till bostäder, skola och vård får inte placeras mot varken
Lundbyleden eller Leråkersmotet.

 Fasader till bostäder, skola och vård mot Lundbyleden och Leråkersmotet
behöver vara täta och fönster ska inte vara öppningsbara.

 Enligt plankartan ska det bebyggelsefria området i anslutning till
Lundbyleden ej utformas på ett sätt som uppmuntrar till stadigvarande
vistelse, vilket Länsstyrelsen anser är bra. Dock kan området enligt
plankartan användas till bl.a. GC-bana. Länsstyrelsen anser att ur
hälsoaspekt ska i första hand GC-bana förläggas på annan plats än invid
Lundbyleden. Om det inte är möjligt bör GC-banan skyddas från
trafikutsläpp med t.ex. skärm och/eller vegetation.
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 Planbestämmelse a2 reglerar att ”innan slutbesked ges ska skyddsåtgärder
mot Lundbyleden uppföras”. Vilka skyddsåtgärder detta avses behöver
förtydligas.

Hälsa och säkerhet 
Buller

Det framgår inte om framtida spårvagnstrafik på Backavägen är med i beräkning. 
Framtida spårvagnstrafik bör ingå i beräkningen alternativt behöver det motiveras 
tydligt varför den inte ingår. 

Länsstyrelsen har i samrådsyttrande kommenterat om de höga bullervärdena som 
har beräknats upp till 72 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad mot Lundbyleden. Då 
den ekvivalenta ljudnivån överskrider 70 dBA finns det risk för att lågfrekvent 
buller över Folkhälsomyndighetens riktvärden (se FoHMFS 2014:13) kan 
förekomma i bostäderna. Risken för lågfrekvent buller inomhus ska studeras och 
vid behov regleras med en planbestämmelse så att riktvärden inte överskrids. 

Förorenade områden
Länsstyrelsen anser att den uppdaterade utredningen för förorenade mark måste 
redovisas innan planen förs till antagande. Planen ska säkerställa behovet av 
sanering av marken.  

Synpunkter på granskningshandlingen 

Luftkvalitet

Länsstyrelsen har tagit del av reviderade luftmiljöutredning (2017-01-20) för 
detaljplaneområdet. Spridningsberäkningar avseende halter i luft av kvävedioxid 
(NO2) och partiklar (PM10) har gjorts med två olika modeller. Resultaten visar dels 
spridning och haltnivåer generellt över området utan påverkan från byggnader och 
dels halter i gaturummen vid Backavägen och nordvästra delen av Leråkersmotet. 
Beräkningarna visar att halterna av luftföroreningar är höga i området och riskerar 
att uppnå nivåer som är skadliga för hälsan. Resultaten från beräkningarna visar 
dock att det finns en marginal till miljökvalitetsnormen för PM10 i samtliga 
scenarier. Beräkningarna visar att marginalen till miljökvalitetsnormen för NO2 är 
lägre och normen (dygn) är nära att tangeras vid plangränsen utmed Lundbyleden i 
dagsläget (se sidan 25 i luftutredningen). 

Utifrån luftutredningens resultat drar Länsstyrelsen slutsatsen att 
miljökvalitetsnormen sannolikt klaras i gaturummen kring Backavägen och 
nordvästra delen av Leråkersmotet idag, 2020 och 2035 och har därför inget att 
erinra mot den planerade bebyggelsen i dessa delar. Dock förutsätter denna 
bedömning att byggnader närmast Lundbyleden skyddar bakomliggande byggnader 
(bl.a. skola, bostäder) från utsläppen på Lundbyleden. 

Skyddsåtgärder, farligt gods
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I planbeskrivning anges att plankartan innehåller planbestämmelser som följer 
rekommendationerna i den kompletterande riskutredning som COWI har tagit 
fram. Länsstyrelsen har noterat att det stämmer inte helt. I kompletteringen till 
riskutredningen finns bland annat skyddsåtgärden ”Varuintag ska inte placeras 
inom 40 meter från Lundbyleden. Utrymmet innanför inlastningsportar skall vara 
övertrycksventilerat för att undvika gasinträngning”. En skyddsåtgärd med denna 
lydelse fanns med på plankartan till samrådshandlingen. Däremot har på plankartan 
till granskningshandlingen den bestämmelsen ändrats till ”Varuintag som placeras 
inom 40 meter från Lundbyleden ska utformas så att utrymmet innanför 
inlastningsportar är övertrycksventilerat för att undvika gasinträngning”. Denna 
skrivning öppnar upp för placering av varuintag närmare än 40 meter från 
Lundbyleden och även att ingen åtgärd behövs från 40 meter från Lundbyleden. 
Länsstyrelsen vill gärna se att det överensstämmer med vad som rekommenderas i 
riskutredningen. Planbestämmelsen behöver därför korrigeras.

Översvämningsskydd

På plankartan finns en bestämmelse som berör översvämningsskydd och 
planeringsnivån +2,8 meter. I planbeskrivningen framgår att vid Backavägen i 
områdets norra del bör lägsta golvnivån för kvarteret vara minst + 3,0.  En 
planbestämmelse som reglerar denna nivå saknas på plankartan. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning
Göteborgs stad har ansökt om dispens för att ta ned 36 träd längs Backavägen (dnr 
521-20994-2017). Dispensärendet är inte avgjort ännu.

Detta beslut har fattats av utvecklingsledare Christina Gustafsson efter 
föredragning av arkitekt Nirmala Blom-Adapa. I den slutliga handläggningen har 
även sakkunniga från miljöskydd, samhällsskydd och beredskap, naturvård samt 
vattenvård /Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, medverkat.

Christina Gustafsson

Nirmala Blom-Adapa

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
trafikverket@trafikverket.se

Länsstyrelsen/
Naturavdelningen
Miljöskyddsavdelningen
Samhällsavdelningen
Vattenavdelningen
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Handlingarna finns på Göteborgs Stads hemsida: www.goteborg.se/
planochbyggprojekt. Information om projektet finns även på https://
stadsutveckling.goteborg.se/.
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar finns på    
Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg. 

Programhandlingar
01. Program för Backaplan

02. Kortversion program för Backaplan

Bilagor 

Övriga handlingar  
03. Struktur och färdplan för Backaplan (2015)

04. Backaplan: Fördjupade studier (2017)

05. Verksamhetsinventering Backaplan (2016)

06. Stadsbyggnadsstudie Backaplan/Brunnsbo (2016)

07. Planeringsförutsättningar Hjalmar Branting-stråket (2017)
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 e) Second opinion riskbedömning och kostnader (2018)
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14. a) Störande verksamheter (2018)
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21. PM MKN vatten Kvillebäcken (2018)
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Projektgrupp
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Ann Olausson, Fastighetskontoret
Andris Vilumsons, Fastighetskontoret, geotekniker 
Christian Carlsson, Fastighetskontoret, markmiljö
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Anna Ohlin, Kretslopp och vatten
Kristina Johansson, Kretslopp och vatten
Sofia Digerstedt, Kretslopp och vatten
Helena Frohm, Kretslopp och vatten
Lina Ekholm, Kretslopp och vatten
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INLEDNING

SAMMANFATTNING 
Byggnadsnämnden beslutade 25 oktober 2016 och 19 dec 2017 om uppdrag för program 
för Backaplan. Syftet med programmet är att möjliggöra blandstad inom befintligt handels- 
och verksamhetsområde. Uppdraget innebär att ta fram övergripande förutsättningar, 
värden och strategier för omvandlingen av Backaplan till en attraktiv blandstad. Samråd om 
programmet ägde rum 5 september - 16 oktober 2018.
Backaplan är en del av Älvstaden. Programmet ska utveckla Vision Älvstaden till konkreta 
planeringsförutsättningar och utreda vad som krävs för att uppnå en socialt blandad stad med 
varierat bostadsutbud, tillräcklig kommunal service, centrumhandel i blandstad, kultur och 
idrott, prioritering av fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, samt attraktiva mötesplatser. 
Placering av kulturhus är en central fråga liksom parker och gröna bostadsgårdar. 
Programmet innebär ca 7500 bostäder, offentlig service, ca 140 000 kvm handel inom hela 
området och verksamheter med tyngdpunkt kring Hjalmar Brantingsplatsen, knutpunkten 
kring Brunnsbo och längs Backavägen.
Genomförandefrågor som studerats är etappindelning, geoteknik och markmiljö, 
klimatanpassning och områdets möjligheter att utgöra god bostadsmiljö under 
utbyggnadstiden. I anslutning har fastighetskontoret gjort en ekonomisk förstudie för att 
säkra det ekonomiska genomföran det av programmet.
Programmet utgår ifrån Vision Älvstaden, (KF 2012) och den gällande översiktspla nen 
(antagen av KF feb 2009). Programmet är också en konkret sammanvägning av Strategi 
för utbygg nadsplanering (BN 2014), Trafikstrategi (TN 2015) och Grönstrategi (PoN 
2014) tillsammans med ti digare framtagen Struktur- och Färdplan för Back aplan (2015). 
Programmet upprättas enligt PBL 2010:900 och överensstämmer med kommunens 
översiktsplan.

KORT OM PLANPROCESSEN

Vad är ett planprogram?
Programmet anger kommunens avsikter med området, och redovisar övergripande 
förutsättningar, värden och strategier för hur Backaplan kan utvecklas från handels- 
och industriområde till blandstad. Programmet svarar på frågan om vad som är lämplig 
markanvändning, beskriver eventuella konsekvenser, viktiga samband och behov av 
infrastruktur med mera. 

Programsamråd
Programsamråd hölls 5 september - 16 oktober 2018. Under samrådstiden hade 
boende i området samt olika remissinstanser rätt att lämna synpunkter på programmet. 
Förutom i Plan- och byggprojekt på stadens webbplats, så fanns samrådsförslaget 
tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret och Visitors Centre på Lindholmen Science Park. 
Det fanns även tillgängligt på Lundby Bibliotek. 37 svar kom in. Inkomna synpunkter 
har sammanställts i en så kallad samrådsredogörelse. Inkomna yttranden är i huvudsak 
positiva till programmets innehåll. Den allvarligaste invändningen gäller de ekonomiska 
möjligheterna att genomföra en utbyggnad av området enligt programmet. Programmet 
har justerats i enlighet med den ekonomiska förstudie, som har genomförts parallellt 
med programmet.

Godkännande av programmet
Efter byggnadsnämndens godkännande av programmet kommer det att ligga till grund 
för de detaljplaner som upprättas inom området. 
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UPPDRAG

PROGRAMMETS SYFTE
Byggnadsnämnden beslutade 25 oktober 2016 att ge Stadsbyggnadskontoret i 
uppdrag att ta fram ett program för Backaplan. Syftet med programmet är att 
möjliggöra blandstad inom befintligt handels- och verksamhetsområde. Uppdra-
get innebär att ta fram övergripande förutsättningar, värden och strategier för 
hur Backaplan kan omvandlas till en attraktiv ny stadsdel. Byggnadsnämnden 
beslutade 19 december 2017 att utöka programmet för att även omfatta områ-
det väster om Kvillebäcken samt söder om Hjalmar Brantingsgatan. Detta för att 
kunna säkra viktiga kopplingar och stråk, samt hantera riskfrågor som till exem-
pel högt vatten och skyfall på ett tillfredsställande sätt för helheten.
Programmet identifierar de viktigaste strukturerande elementen och belyser och 
klarlägger frågor som socialt blandad stad, kommunal service, trafik och par-
kering, handel i blandstad, kulturhus, exploatering, etappindelning och genom-
förandefrågor, samt beaktar frågor om riksintressen och risk- och klimatfrågor. 
Programmet avses ligga till grund för kommande detaljplaner. I anslutning har 
fastighetskontoret gjort en ekonomisk förstudie för att säkra det ekonomiska 
genomföran det av programmet. 

Mål
Backaplan ska utvecklas från en gles handelsplats med stora asfalterade ytor till 
en tätbebyggd, grön och levande blandstad. En blandning av bostäder, service, 
kontor och cityhandel ska utveckla Backaplan till Hisingens centrum och koppla 
ihop staden över älven. 
Mål med programmet är:

• att bygga blandstad med cityhandel, social service, kultur och attraktiva 
boende- och arbetsmiljöer

• att minska den trafik som genereras i området
• att tillföra grönska och rena dagvattnet
• att ge förutsättningar för socialt blandad stad
• att studera genomförandefrågor och etappindelning
• att möjliggöra fortsatt inrymmande av befintliga kultur- och hantverks-

verksamheter
• att skapa nya mötesplatser
• att skapa fler och tydligare stråk och kopplingar till omgivande områden

Programområdet
Programområdet är cirka 90 hektar och ligger två kilometer norr om Gustaf 
Adolfs Torg. Området avgränsas geografiskt av Lundbyleden i öster, Gustav Da-
lénsgatan i väster och Minelundsvägen och Lillhagsvägen i norr. I söder anslu-
ter programområdet till Frihamnens utvecklingsområde samt befintlig kvarter-
struktur vid Porslinsfabriken och Herkulesgatan. Programområdet angränsar i 
sydväst till det nybyggda området Östra Kvillebäcken. Själva Kvillebäcken löper 
som en ryggrad genom Backaplan och delar programområdet i en östlig och en 
västlig del.
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Den vita linjen visar avgränsningen för programområdet.

Centralstationen

Wieselgrensplatsen

Älvstadens delområden.

Backaplan

Frihamnen

Ringön

Gullbergsvass

Centralen
Lindholmen

Södra Älvstranden

Hjalmar Brantingsplatsen

Innerstaden växer över älven, principskiss från pågående 
arbete med Fördjupad översiktsplan.

Göta
 Älv

Arödsberget

Ramberget

Brunnsbo

Frihamnen

Ringön

Brämaregården

Gullbergsvass

Östra Kville-
bäcken

Lindholmen

BACKAPLAN
BRUNNSBO

OLSKROKEN

KORSVÄGEN

LINNÉPLATSEN

STIGBERGS-
TORGET

INRE SANNE-
GÅRDEN

WIESELGRENS-
PLATSEN
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UTGÅNGSPUNKTER

Vision Älvstaden
Vision Älvstaden antogs av kommunfullmäktige i Göteborg den 11 oktober 2012, 
och beskriver hur Älvstaden ska utvecklas till en sammanhängande innerstad. 
Kärnan i visionen är att Älvstaden ska vara öppen för världen, den ska vara 
inkluderande, grön och dynamisk. Den ska utformas så att den helar staden, 
möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Backaplan är ett av sju utpekade 
delområden i Älvstaden och ska utvecklas i enlighet med Visionen. 

• Hela staden 
Backaplan ska bli en del av ett stadsmässigt stråk över älven till Centralenområdet 
– en viktig pusselbit i att knyta ihop staden över älven och ett led i att hela staden 
fysiskt och socialt. Området ska knyta ihop övriga Lundby med Frihamnen och 
Brunnsbo. Knutpunkt Hjalmar ska bli en plats där många vägar möts. Hjalmar 
Brantingsgatan, Backavägen och Swedenborgsgatan ska utvecklas som attraktiva 
och levande stråk. 
Den nya stadsdelen ska vara öppen och tillgänglig för alla. Vardagslivet ska 
underlättas med närhet till allt. Den ska formas med mötesplatser av olika slag 
och dessa ska inbjuda till aktiviteter. Segregation ska motverkas genom en bred 
variation av boendeformer, verksamheter och stadsrum som ger utrymme 
för många olika människor. En blandning av parker, platser, attraktiva gator, 
bostäder, verksamheter och kultur ska finnas.

• Möta vattnet
Kvillebäcken och dess gröna stränder har en stor utvecklingspotential. 
Kvillebäcken ska koppla Göta älv till Nordre älv som ett grönt och rekreativt 
stråk. Stråket planeras som stadsdelspark tillgänglig för alla. Ett nät ska skapas av 
flera gröna platser kopplade till de större parkerna i omgivningen och till vattnet. 
Klimatanpassningsstrategin ska utformas som ett tillskott i stadsbilden.

• Stärka kärnan 
Innerstaden växer över älven. Backaplan ska utvecklas till tätbebyggd blandstad 
med bostäder, grönska, levande bottenvåningar med handel, offentlig service, 
verksamheter och kontor. Handeln, som karakteriserar Backaplan idag, ska 
fortsätta utvecklas till en mer citylik handel som integreras i stadsmiljön. 
Området ska erbjuda en spännande stadsmiljö med ett intressant kulturliv och en 
attraktiv boendemiljö. Orienterbarhet och hög tillgänglighet till offentliga platser 
är viktiga kvaliteter. Det ska vara lätt att röra sig som gående och cyklist. Det ska 
vara lätt att leva hållbart.
Knutpunkt Hjalmar är strategiskt viktig för området. Platsen ska utvecklas som 
knutpunkt och inbjudande mötesplats. Knutpunkten ska vara tät, nära och 
innehållsrik med stor funktionsblandning och hög tillgång till kollektivtrafik. 
Den nya tågstationen på Bohusbanan i Brunnsbo blir en framtida viktig 
knutpunkt och mötesplats, där det lokala kollektivtrafiknätet kopplas ihop 
med det nationella och regionala. Noden kring  Brunnsbo har stor potential att 
utvecklas med verksamheter, handel och även bostäder.
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Övriga strategiska dokument
Arbetet med att konkretisera Vision älvstaden sker gemensamt i arbetet med 
Färdplan Älvstaden, Älvstaden konkret och Fördjupad översiktsplan för centrala 
staden. Färdplan Älvstaden är ett inriktningsdokument för arbetet med genom-
förande av Vision Älvstaden, vilket uppdateras varje år. Älvstaden konkret inne-
bär arbete med vilka innehållsmässiga kvaliteter som skall uppnås inom Älvsta-
denprojektet. Tillsammans med stadens styrande dokument och tidigare beslut 
om Backaplan ligger detta till grund för programmet.

Översiktsplanen
I översiktsplanen för Göteborg, antagen 26 februari 2009, är Backaplan betecknat 
som område för stadsutveckling. En blandning av bostäder och icke störande 
verksamheter är önskvärd. Att skapa attraktiva mötesplatser och nya stora och 
små parker är en viktig fråga liksom att ta tillvara och förbättra vattenkontak-
ten. Kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik skall prioriteras och kopplingar mellan 
stadsdelar förbättras.
Översiktsplanen pekar även ut Backaplan som utredningsområde för framtida 
kommunikationer. Bland annat nämns att kopplingen från Björlandavägen och 
Tuvevägen mot Lundbyleden samt att kollektivtrafik-kopplingen mellan Hjalmar 
Brantingsplatsen och Björlandavägen ska studeras. 

Strategi för Göteborg 2035 Utbyggnadsplanering
Strategin för utbyggnadsplanering godkändes av Byggnadsnämnden 2014 och 
visar vilka platser och områden i mellanstaden som har särskilt goda förutsätt-
ningar att åstadkomma en enklare vardag för fler. I utbyggnadsplaneringen finns 
Backaplan utpekat som en av de tyngdpunkter som skall utvecklas med bostäder, 
verksamheter, handel, service med lokalt stadsliv som utgår från möjligheterna 
att klara vardagen till fots, med cykel eller med kollektivtrafik. Här ska också ut-
vecklas tät bebyggelse med fler funktioner i varje byggnad i en genomtänkt och 
yteffektiv markanvändning som ger stadsmässighet.
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Trafikstrategi för en nära storstad
Trafikstrategi för en nära storstad (Trafiknämnden 2015) slår fast att götebor-
garna ska kunna använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste 
färdmedel. I trafikstrategin finns ett antal principer och framgångsfaktorer för 
genomförandet av trafikstrategin, bl a att 

• Stärka resmöjligheterna till, från och mellan stadens tyngdpunkter och vik-
tiga målpunkter (struktur) 

• Öka tillgången till nära service, handel, mötesplatser och andra vardagliga 
funktioner (samhällsplanering)

• Ge gående och cyklister förtur och anpassa hastigheter efter i första hand 
gående (rörelse) 

• Omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas och 
röra sig (yta). Parkering ska i första hand ske i parkeringshus eller garage och 
varudistribution ska i första hand ske på tider då få människor störs.

• Skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan barriärer 
(struktur) Orienterbarhet, genhet och avsaknad av barriärer i gatunätet gör 
det lättare att ta sig fram, bygger samman staden och sprider stadslivet till 
fler platser.

Grönstrategi för en tät och grön stad
Grönstrategin, som antogs av park- och naturnämnden 2014, innehåller två mål 
för gröna kvaliteter samtidigt som vi bygger staden tätare. 
Socialt mål: Göteborg är en tät och grön stad där de offentliga platserna bidrar till 
ett rikt och hälsosamt stadsliv
Ekologiskt mål: Göteborg är en tät och grön stad med ett rikt växt- och djurliv 
och där ekosystemens tjänster tas tillvara.
Grönstrategin pekar ut nio strategier, som visar hur vi kan uppnå målen. De kan 
användas på många olika nivåer och faser i stadsutvecklingen, från detaljplan till 
investeringar, drift och underhåll.

• Stärk de gröna kilarna
• Stärk de blågröna stråken
• Säkerställ god tillgång till parker och naturområden
• Skapa ett varierat innehåll i parker och naturområden
• Stärk de gröna kopplingarna i staden
• Utveckla mer grönt i den hårdgjorda staden
• Utveckla de gröna områdena genom skötsel
• Synliggör stadens grönområden och gör medborgarna delaktiga
• Nyttja och utveckla ekosystemtjänster 

Arkitekturpolicy 
Arkitekturpolicyn, som beslutades av Byggnadsnämnden 2018, ska vara en 
tydlig viljeinriktning för att stärka Göteborgs roll som modig förebild inom 
arkitektur. Policyn skall vara vägledande för Göteborgs Stads alla förvaltande 
förvaltningar och bolag och kommer att arbetas in i den nya översiktsplanen, 
som är under framtagande. Policyn innebär att Göteborg skall utvecklas till: 

• en attraktiv stad med stark identitet med möjlighet att röra sig längs 
upplevelserika blå-gröna stråk och stadsrum, där arkitektur och bebyg-
gelse, trafik samspelar och med variation i skala och detaljrikedom 
med material som håller över tid. Bottenvåningar skall vara öppna och 
attraktiva. 

Göteborg - modig förebild inom 
arkitektur
 
Arkitekturpolicy för Göteborgs Stad 
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• en stad för människor, med trygga, tillgängliga offentliga 
rum där alla kan mötas på lika villkor och som har plats 
för rörelse och vila. Platserna skall erbjuda sol under stora 
delar av dagen. De skall tåla användning och inrymma de 
människor som bor och verkar i närheten.

• en modig förebild inom arkitektur, där staden agerar före-
bild vid utformning och gestaltning av offentliga platser, 
vid byggande och i förvaltning. 

Kulturhusutredningen
Kommunstyrelsen beslutade 2013 om placering av ett regionalt 
kulturhus på Backaplan. Frågan har utvecklats av fastighetskon-
toret i en lokaliseringsutredning (2016). Beslut har fattats tillsam-
mans med stadsdelsförvaltningen i Lundby  om placering i cen-
tralt läge vid Hjalmar Brantingsplatsen.

Tidigare beslut om Backaplan
Planeringsförutsättningar för Backaplan
Planeringsförutsättningar för Backaplan beslutades i Byggnads-
nämnden 2013. Planeringsförutsättningarna beskriver hur man 
ska tillvarata områdets centrala läge och utveckla området till en 
attraktiv blandstad, utnyttja Backaplans potential som handels-
plats vid Hisingens viktigaste knutpunkt för kollektivtrafiken, ut-
veckla Kvillebäckens grönstråk genom området, förstärka områ-
dets gång- och cykelkopplingar till omkringliggande stadsdelar, 
natur- och vattenområden samt förbättra trafikförhållandena i 
området.

Struktur och färdplan för Backaplan
Struktur- och färdplan för Backaplan (2015) är en produkt av 
samverkan mellan fastighetsägare och kommun, och visar en ge-
mensam viljeriktning för fortsatt planering. I Struktur- och färd-
planen beskrivs vikten av att överbrygga befintliga barriärer och 
undvika nya, samt att utveckla kopplingar och samband genom 
bland annat ny bebyggelse i gränssnitten. Programmet för Back-
aplan är en vidareutveckling och innehållslig detaljering av den 
struktur som arbetades fram i Struktur- och färdplanen.

Fördjupade studier för Backaplan
Under 2017 genomfördes tillsammans med fastighetsägarna ett 
flertal workshops för att vidareutveckla Struktur- och färdplanen. 
Under dessa workshops behandlades bl a lokalisering av skola, 
förskola, grönstruktur. samt trafik och mobilitet. Resultatet sam-
manfattas i dokumentet Fördjupade studier (2017).
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Tillämpning
Att utveckla en tät grön kvarterstad innebär utmaningar med att förverkliga vi-
sionen och tillgodose stadsbyggnadskvaliteter. En balanserad blandning av bo-
städer och övrigt innehåll ger förutsättningar att uppnå en attraktiv stadsmiljö. 
Ett antal kvaliteter har identifierats som särskilt viktiga att studera och följa upp 
i programmet. Fördelningen mellan bostäder och verksamheter i en tät kvar-
terstad har betydelse. Det finns en tydlig koppling mellan antal bostäder som 
planeras och behovet av förskole- och skolplatser. Skolornas friytor har ytkrav, 
placering och utformning för att vara välfungerande. Ett stort bostadsinnehåll 
genererar behov av stor andel friyta för förskola/skola och parkmark. Bostäder-
na har även behov av attraktiva gårdar med goda sol- och dagsljusförhållanden. 
Etablering av kontor och verksamheter har andra förutsättningar och krav på 
sol-och dagsljus och gårdar. I programmet har avvägningar gjorts för att komma 
fram till ett förslag om antal bostäder, grönyta per boende, friytor för förskola, 
samunyttjandegrad av parkerna etc. Detta beskrivs vidare i programmet.

Fördelningen mellan bostäder och verksamheter påverkar exploateringen. Fler 
bostäder kräver mer allmän plats. En större del verksamheter kan därför ge en 
högre exploatering.

BTA fördelning: 
övervägande 
bostäder Områdets 

exploteringsgrad

BTA fördelning: 
övervägande 
verksamheter

Områdets 

exploateringsgrad

ljusförhållanden + offentligplats/boende + friyta förskola o skola + gårdsyta/boende   +  fördelning av bta   =  lämplig täthet
5 h solljus på gård 

mellan 9-17

 10 m2/boende Enl stadens riktlinjer 15-20 m2/lgh 30 - 70 % bostäder e-tal

Viktiga stadsbyggnadskvaliteter vid sammanvägning av stadens styrande dokument och konkretisering av Vision Älv-
staden. Nyckeltalen har stöd i aktuell stadsbyggnadsforskning och rekommendationer från FN kring hållbart stadsbyg-
gande.

LGH

Nyckeltal, Stadsbyggnadskvaliteter
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Pågående planering
Fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg (FÖP cen-
trala Gbg) 
FÖP centrala Göteborg (samråd våren 2019) gör intresseavvägningar och löser 
strukturella problem och knäckfrågor inom centrala staden. Fokus ligger på av-
vägningar gällande riksintressen, att minska barriäreffekter i övergripande trafik-
struktur och att underlätta för pågående planering enligt Vision Älvstaden.

Genomförandestudie Hjalmar Brantingsgatan (GFS)
Trafikkontoret arbetar med en genomförandestudie, GFS, som omfattar sträck-
an Hisingsbron - Kvillebäcken. Till grund för det pågående arbetet ligger doku-
mentet Hjalmar Brantingstråket, ett stadsmässigt stråk mellan Hisingsbron och 
Wieselgrensplatsen (2017) framtaget i samverkan mellan SBK, TK, och FK. Det 
fortsatta arbetet kommer ske i samarbete mellan Trafikkontoret och Stadsbygg-
nadskontoret, och i dialog med Trafikverket.

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Lundbyleden och Metrobuss 
Trafikverket genomför två sk åtgärdsvalsstudier, som berör programområdet - 
ÅVS Lundbyleden och ÅVS Metrobuss. I ÅVS Lundbyleden studeras hur trafik-
påverkan från de stora planerade exploateringarna i Lundbyledens sträckning 
ska tas om hand och förslag till åtgärder ska tas fram enligt fyrstegsprincipen. 
Åtgärdsvalsstudien förväntas vara färdigställd under kvartal 4 2019. 
I ÅVS Metrobuss studerar Trafikverket, tillsammans med VGR, Göteborgs Stad, 
Mölndals stad och Partille kommun hur valda sträckningar för Metrobuss i Mål-
bild Koll2035 kan förverkligas samt lämplig lokalisering av stationer. ÅVS Metro-
buss förväntas vara färdigställd kvartal 4 2019. 

Aktuella detaljplaner

• DP0: Gator vid Backaplan (dnr: 0369/12)
Detaljplan för gator i Backaplans norra delar möjliggör en bussgata och pendel-
tågstation på Bohusbanan samt ett nytt mot på Lundbyleden, Kvillemotet. Pla-
nens genomförande minskar trafikbelastningen på Gustaf Dalénsgatan  och un-
derlättar för trafik från Björlanda och att nå Lundbyleden. Planen vann laga kraft 
29 november 2018.

• DP1: Handel mm vid Backavägen (dnr: 0589/15)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av centrumverksamheter 
och bostäder. Planen syftar också till att möjliggöra spårväg till Brunnsbo. God-
kännande i BN Q2 2019. 
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DP0: Gator vid Backaplan

DP1: Handel mm vid Backavägen

GFS Hjalmar

DP3: Bostäder, lokaler, grönytor 
och service vid Backavägen

Utbyggnadsområden

Kartan redovisar ungefärlig avgränsning av: 
• Aktuella detaljplanearbeten
• Områden som fått fått positivt planbesked
• Pågående utbyggnadsområden

DP2: Centrumbebyggelse inom 
Backaplan

• DP2: Centrumbebyggelse inom Backaplan (dnr: 0335/19)
Detaljplanen syftar till att utveckla bostäder, verksamheter och centrumhandel vid Hjalmar 
Brantingsplatsen och norrut längs Kvillebäckens södra del. Planen syftar också till att möj-
liggöra del av en stadsdelspark längs med Kvillebäcken och skapa en bostadsn’ära park cen-
tralt i området. Planarbetet pågår. 

• DP3: Bostäder, lokaler, grönytor och service vid Backavägen (dnr: 
0541/16)
Detaljplan 3 har fått positivt planbesked (mars 2018). Planen omfattar centrala Backaplan 
och innehåller övervägande bostadskvarter med lokaler i bottenvåningar mot huvudgator 
samt skola och park.
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                           1. INFRASTRUKTUR

3. SOCIALA & 
KULTURELLA FRÅGOR

PROCESS OCH ARBETSFORM

Projektorganisation och arbetsgrupper
Programarbetet har letts av en projektgrupp med representanter från stadsbygg-
nadskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret. Utöver den har fem arbets-
grupper organiserade efter teman arbetat med infrastruktur, ekonomi och ge-
nomförande, sociala och kulturella frågor, struktur och exploatering och grönt 
och blått (frågor som rör grönska och vatten). Samverkan har skett med fastig-
hetsägarna.

STYRGRUPPPROJEKTÄGARE

2. EKONOMI,
GENOMFÖRANDE

5. GRÖNT & BLÅTT 

Samverkande fastighetsägarePROJEKTGRUPP
Backaplan 
program

Projektorganisation

4. STRUKTUR & 
EXPLOATERING

Samverkan med fastighetsägarna
En stor del av östra Backaplans fastigheter ägs av privata fastighetsägare som 
aktivt samverkar med staden för Backaplans utveckling. Samverkan med 
fastighetsägarna har skett via dialog i fastighetsägarnas gemensamma forum, 
samt särskilt kunskapsutbyte kring handelsfrågor och programmets struktur och 
täthet vid två workshops under processen. 
Informationsmöten som vände sig till samtliga fastighetsägare inom hela 
programområdet hölls den 27 februari 2018 samt 20 november 2018 på 
Stadsbyggnadskontoret i syfte att informera och svara på frågor om pågående 
utveckling av Backaplan. 
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Programmets detaljeringsnivåer
I programmet redovisas två detaljeringsnivåer. Området som har studerats mer i 
detalj redovisas inom det mörkare området på kartan ovan och är den del av pro-
gramområdet, där ett närmare samarbete med fastighetsägarna ägt rum under 
processen. För övriga programområdet finns förslag på en övergripande struktur 
och strategier för områdets innehåll. I den östra delen av programområdet har 
dessa övergripande strategier omsatts i ett mer konkret förslag med antagande 
om antal bostäder och principer för ytor för kommunal service, park och typ av 
kvartersstruktur.

Social konsekvensanalys
I programarbetet har en social konsekvensanalys, SKA, och en 
barnkonsekvensanalys, BKA, genomförts. Den 7 mars 2018 hölls en workshop på 
Stadsbyggnadskontoret med brett deltagande från staden, fastighetsägarna och 
berörda intressenter, bland annat personer som idag är verksamma på Backaplan. 
Analysen bifogas programhandlingen (bilaga 8).
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BACKAPLAN IDAG
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BACKAPLAN IDAG

IDENTITET OCH KARAKTÄR
Backaplan är beläget på Hisingen, cirka 2 km från Göteborgs centrum. Området 
är ett industri- och handelsområde utbyggt på 1960-talet, och är bland götebor-
garna känt som en viktig handelsplats. Landskapet inom området är flackt, men 
bryts strax utanför programområdet av med högre belägna områden. Området 
har generellt stor brist på grönska. Vegetation inom området finns främst längs 
Kvillebäcken och längs de större vägar som omger området. På de privata fastig-
heterna finns ett mindre antal träd och små gröna områden. 

Bebyggelse och kulturhistoria
Bebyggelsen i området är i huvudsak en till fyra våningar. Runt om området 
finns områden med högre bebyggelse, bland annat den som tillkommit i Östra 
Kvillebäcken väster om området, och i gamla Porslinsfabriksområdet söder om 
programområdet. I den nordvästra delen av Backaplan finns sex villor, men utö-
ver det finns inga bostäder inom programområdet. I kvarteret söder om Hjalmar 
Brantingsgatan och norr om Kvillebäcken ligger den fd Bult- och Nagelfabri-
ken (område 39:A i Göteborgs kommuns program för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse). Dessa byggnader har ett kulturhistoriskt värde och miljöskapande 
kvaliteter. Inom området ligger också en större fabriksbyggnad, som uppfördes 
på 1940-talet och idag ligger bland annat minneslokalen för brandkatastrofen 
1998 i byggnaden. Ett monument som hedrar brandkatastrofens offer finns i di-
rekt anslutning till det gamla fabriksområdet. 
Inom programområdet finns två stenar som skyddas av Kulturmiljölagen. Dels 
en vägvisarsten med fornlämningsnummer Backa 74:1 och dels ett gränsmär-
ke med fornlämningsnummer Lundby 329:1. Vägvisarstenen har inskriptionen 
”Göteborg” samt en pil på den sydöstra sidan. På nordöstra sidan finns inskrip-
tionen ”Backa” samt en pil. Stenen markerar en av huvudvägarna norrut från 
Göteborg. Gränssten har inskription på två sidor, ”Tufve” respektive ”Göteborg”, 
markerar gränsen mellan Göteborg och Lundby socknar. Stenarna kan ha en 
viktig uppgift som tidsmarkörer och historiska ankare i den annars nya stads-
delen. Att flytta eller göra åverkan på dessa kräver tillstånd från Länsstyrelsen.

Verksamheter
Backaplan är främst ett handels- och verksamhetsområde. Handeln finns fram-
förallt i närheten av Hjalmar Brantingsplatsen och i anslutning till trafikmoten. 
Enligt Övergripande handelsutredning för Göteborgs stad (2016), är detaljhan-
delsomsättningen för området cirka 1 900 miljoner kronor på cirka 75 000kvm, 
vilket då utgjorde cirka 7% av Göteborgs sällanköpshandel. Det finns även en del 
kontor, restauranger och olika kulturella verksamheter. En inventering av befint-
liga verksamheter inom Backaplan har tagits fram och bifogas till programhand-
lingen (bilaga 5).

Störande verksamheter
En utredning som redovisar de störande verksamheter som finns inom och i 
anslutning till området har tagits fram av Sweco. (Se karta på s. 21) Utredningen 
bifogas programhandlingen (bilaga 14).

Handel på Backaplan

Kvillebäcken och Bult- 
och nagelfabriken
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Programområdet avgränsat i vitt. Kulturhistoriskt värdefulla platser i rött. 

Bult- och nagelfabriken

Lokalen för Backabranden

Vägmärke Göteborg/Backa

Gränssten Tufve Göteborg/Lundby

Parkeringsytor på dagens Backaplan

Kvillebäcken sedd från söderKnölnate i Kvillebäcken
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Samband och barriärer
Backaplan kopplas ihop med omkringliggande områden främst via Backavägen 
och Hjalmar Brantingsgatan. Biltrafiken till och från området leds främst via 
Lundbyleden. Hjalmar Brantingsplatsen har goda kollektivtrafikförbindelser, vil-
ket gör att den södra och östra delen av Backaplan har goda kopplingar till cen-
tralstationen. Lundbyleden, Hamnbanan och Bohusbanan utgör barriärer mellan 
Backaplan och Ringön och mellan Backaplan och Brunnsbo. Även älven utgör 
en barriär mellan Backaplan och centrala Göteborg. Sammantaget gör dessa bar-
riärer att området upplevs ligga längre bort än det är fågelvägen. Ett arbete pågår 
med att utveckla Frihamnen och således stärka Backaplans kopplingar till cen-
trala Göteborg.   

Markägoförhållanden
Huvuddelen av fastigheterna inom området ägs av privata aktörer eller är upp-
låtna med tomträtt. 

TRAFIK

Biltrafik och godstransporter
Området trafikförsörjs främst via Lundbyleden och Hjalmar Brantingsgatan men 
även Gustaf Dalénsgatan, Björlandavägen, Tuvevägen och Lillhagsvägen står för 
en del av tillfartstrafiken. 
Lundbyleden, Bohusbanan och Hamnbanan utgör riksintresse för kommunika-
tion. Hamnbanan är en viktig järnvägslänk till Göteborgs hamn, som är av riks-
intresse för sjöfart.

Kollektivtrafik
Hjalmar Brantingsplatsen är den starkaste knutpunkten för kollektivtrafik på Hi-
singen. Hållplatsen trafikeras av ett flertal buss- och spårvagnslinjer, och turtät-
heten är mestadels mycket hög. Till Brunnsparken tar resan från Hjalmar Bran-
tingsplatsen ca 7 minuter. Programområdets norra delar ligger dock relativt långt 
ifrån Hjalmar Brantingsplatsen och har i dagsläget sämre tillgänglighet, med en-
dast en busshållplats vid Backavägen. I Brunnsbo planeras ett nytt stationsläge på 
Bohusbanan för pendeltåg, vilket stärker de regionala kopplingarna och förut-
sättningar för stadsutveckling i de norra delarna av Backaplan.

Gång- och cykeltrafik
Utmed Hjalmar Brantingsgatan finns ett av stadens större cykelstråk med kopp-
ling till Frihamnen och Hisingsbron. Tvärs genom programområdet går en cy-
kelbana mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Swedenborgsplatsen, med vidare 
sträckningar mot Tuve och Björlanda. Området har stora fotgängarflöden mellan 
hållplatser, butiker och bostäder i närområdet. Backaplan är i dagsläget dåligt 
utformat för gående med stora öppna parkeringsytor och gator anpassade för 
industriändamål.
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KARTA 3
KARTA MED STÖRANDE VERKSAMHETER
EJ SBK KARTA

Markägoförhållanden där kommunal ägd mark är röd. Mark ägd av kommunala bolag, 
andra bolag eller privatpersoner är ofärgade.

Karta över störande verksamheter. Kartan visar 
en bedömning av riskerna per fastighet.
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Parkering
Programområdet domineras av stora ytor med markparkering för handelsområ-
dets kunder. Gatuparkering tillåts endast utmed enstaka gator i områdets nord-
västra del. Parkeringen är i övrigt lokaliserad inom respektive fastighet.

Buller
Området påverkas av buller från vägtrafik och tågtrafik. Vägtrafiken är den do-
minerande typen av buller i större delen av området och ljudnivåerna är som 
högst nära de större lederna. Tidigare bullerutredningar i området visar att man i 
de flesta delarna av programområdet kan uppföra bostäder om de utformas med 
en innergård. som ger möjlghet till tyst sida i lägenheterna. Vidare bullerutred-
ningar kommer tas fram inom området för respektive detaljplan. En bullerut-
redning har tagits fram i samband med den första detaljplanen, Handel mm vid 
Backavägen. Utredningen bifogas programhandlingen (bilaga 19).

Luftmiljö
Luften i området bedöms som sämst i anslutning till de större lederna, men även 
i dessa områden klaras MKN för luft. Området bedöms därför  till större delen 
kunna utvecklas med bostäder. Ett Luft-PM har tagits fram och bifogas hand-
lingarna (bilaga 15). En luftmiljöutredning tas fram i samband med kommande 
detaljplanearbeten.

Risk och farligt gods
Lundbyleden, Hamnbanan och Bohusbanan är primära transportleder för farligt 
gods. Minelundsvägen och den kommande Kvilleleden är sekundära transportle-
der för farligt gods. Riskfrågan ska hanteras om ny bebyggelse planeras inom 150 
meter från dessa vägar och järnvägar.

NATURMILJÖ
Programområdet består i huvudsak av industriområden, hårdgjorda ytor som 
parkeringar och vägar samt igenväxningsmark och gräsmattor. Längs med vägar 
i området står alléer på flera platser. Små partier med lövträd förekommer också 
där vanliga trädslag är pil, björk, lind och oxel. De främsta naturvärdena finns 
i och i anslutning till Kvillebäcken med dess stränder. Kvillebäcken är speciellt 
känslig för påverkan och detta gäller också dess kantzoner, vilket kräver särskild 
hänsyn. Den tänkta utbyggnaden av området bedöms i sin helhet få liten påverkan 
då de naturvärden som finns idag är begränsade. Nya parker och grönstråk ger 
goda möjligheter att skapa nya naturvärden. En naturvärdesinventering (NVI) 
har tagits fram och bifogas handlingarna (bilaga 22).
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VATTEN

Kvillebäcken
Genom området rinner Kvillebäcken. Bäcken rinner från Hökälla i norr och har 
sitt utlopp i Göta Älv vid Frihamnsbassängen i söder. Avrinningsområdet är ca 
15 kvadratkilometer stort. I bäcken växer den rödlistade arten knölnate, som en-
dast finns på ett fåtal platser i Sverige. Knölnate är en av de sk ansvarsarterna för 
Göteborgs stad, vilka anses särskilt viktiga att skydda och bevara. Växten finns 
främst i den södra delen av Kvillebäcken, och är känslig för igenväxning av andra 
arter och för skugga. Tillsammans med naturvärdesinventeringen (NVI) har en 
särskild inventering av knölnate tagits fram (bilaga 22).
Den del av Kvillebäcken som sträcker sig genom Backaplansområdet berörs inte 
av strandskydd idag. När den gamla detaljplanen ändras och nya detaljplaner tas 
fram, inträder strandskyddet till 100 meter på vardera sida om bäcken. Strand-
skyddsfrågan kommer att prövas i kommande detaljplaner.

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
Kvillebäcken har enligt VISS (Vatteninformationssystem i Sverige) måttlig eko-
logisk status och uppnår ej god kemisk status. Stora delar av strandzonen har 
försvunnit eftersom den bebyggts. Stränderna saknar därför flera naturliga livs-
miljöer för fiskar, smådjur och växter. Biologiska undersökningar saknas. Vatten-
kvalitén i bäcken ska enligt Vattendirektivet (EU) uppnå god ekologisk och ke-
misk status till 2027. Ett PM om MKN vatten för Kvillebäcken bifogas (bilaga 21).

Översvämningsrisk
Backaplan ligger lågt och i direkt anslutning till Kvillebäcken. Området berörs 
därför av betydande översvämningsrisker från högvatten i havet och älven, höga 
flöden i Kvillebäcken och vid kraftiga skyfall (se bilaga 17).

TEKNIK

Ledningsnät
Ledningsnät för vatten, avlopp, dagvatten, el, fjärrvärme, fiber och telefoni finns 
utbyggt i området och i huvudsak följer nätet befintlig gatustruktur. Den ledning 
som framför allt bedöms påverka planeringen är en kombinerad dagvatten- och 
avloppsledning i Backavägen. En flytt av denna ledning innebär stora kostnader. 
Med Backavägen kvar i samma läge som idag, kan ledningen ligga kvar även efter 
utbyggnad av spårväg. Genom södra delen av området går också, med stöd av 
ledningsrätt, driftsatta gasledningar.

VA-system och dagvatten
Vatten- och avlopps (VA)-systemet inom programområdet består av både du-
plikat och kombinerat system. Inom programområdet finns ledningar som av-
leder avlopps- och dagvatten från stora delar av Hisingen. Dagvattnet från det 
duplikata systemet leds ut i Kvillebäcken medan det kombinerade avloppsvattnet 
leds via en pumpstation till Ryaverket. Det befintliga ledningssystemet är inte di-
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Översvämningsutbredning vid högt vattenstånd i havet. Figur 
visar djup vid nivån +2,3 m i Göta älv (högvatten-nivå år 
2070).
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mensionerat för den utbyggnad som programmet innebär. Klimatförändringarna 
kräver även åtgärder för ökad kapacitet. Dagvattnet behöver tas om hand och re-
nas enligt gällande miljökvalitetsnormer. En övergripande dagvattenstrategi har 
tagits fram för programområdet (bilaga 16) .

Avfallshantering
Det finns en återvinningsstation vid Södra Deltavägen.

Markmiljö och geoteknik
Backaplansområdet har använts som tipp för blandade rivnings- och schaktmas-
sor sedan 1940-talet. Sammansättningen och föroreningshalterna i massorna kan 
därmed variera kraftigt. De provtagningar som genomförts inom området visar 
bland annat på förekomst av tungmetaller och petroleumprodukter med halter 
över nivån för mindre känslig markanvändning (MKM) och farligt avfall (FA).
Idag varierar mäktigheten av massorna mellan 0,5 m till 4 m. Uppfyllnaden 
har resulterat i stora sättningar över området som bedöms vara pågående. De 
geotekniska förhållandena innebär att alla tillkommande belastningsökningar 
medför att sättningstakten i området ökar. Då det bedöms pågå sättningar idag 
krävs geotekniska åtgärder även vid mindre markhöjningar. Flera geoteknik- och 
markmiljöutredningar har tagits fram under programarbetet (bilaga 13).

Karta, markmiljö

Markförorening

Förorenat område

Nedlagd deponi
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PROGRAM

PROGRAMKARTA

För att binda samman Backaplan med Frihamen ska 
stadsmässiga kopplingar skapas via Hjalmar Bran-
tingsgatan. Ytterligare kopplingar för gående- och 
cyklister skapas över Hamnbanan och Lundbyleden.

Ny Metrobusshållplats planeras vid Lund-
byleden i anslutning till Hjalmar Brantings-
platsen.

Strukturen i Backaplan är utformad för att 
inte omöjliggöra framtida gena kopplingar 
mot Ringön.

Genom området planeras ett 
grönt promenadstråk som 
binder samman parkerna i 
området.

Ett nytt mot planeras vid Lundby-
leden. Motet leder till Kvilleleden-
Minelundsvägen som kommer bli 
den främsta tillfartsgatan för bilar 
i området.

En ny kollektivtrafikknutpunkt planeras 
mellan Backaplan och Brunnsbo. Knut-
punkten kommer att få en tågstation, en 
metrobusshållplats och spårvagnshåll-
plats. 

I anslutning till Kvillebäcken anordnas en 
stadsdelspark. Parken kommer bli en viktig 
grön oas och mötesplats för boende i hela 
området.

Swe denb orgsgat an 
förlängs till ett viktigt 
stråk genom området.

Gamla Tuvevägen är en 
viktig lokal koppling mel-
lan Backaplan och om-
kringliggande områden.

Långängen förlängs in 
i programområdet.

I förlängningen av Delta-
vägen ska en koppling mot 
Herkulesgatan anordnas. 
Exakt läge är ej bestämt.
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SOCIALT OCH KULTURELLT

Social service
För att Backaplan ska fungera för barnfamiljer redan vid inflyttning 
ska varje utbyggnadsetapp/detaljplan ha full behovstäckning för 
skola och förskola. Tillrådlig friyta för park och skolgårdar skall fin-
nas i förhållande till antal förskolebarn och elever. Entrésituationen 
vid skolor och förskolor ska vara bilfri.

Socialt blandad stad 
Offentliga mötesplatser skall tillskapas. Lägenhetsfördelningen kan 
komma att regleras. Om Backaplan inte kan erbjuda bostäder för 
familjer med flera barn riskeras utflyttning av barnfamiljer och 
därmed mindre social blandning mellan generationer. Skolor i om-
rådet riskerar bristande underlag. Stor omflyttning innebär sämre 
trygghet och ökat slitage på bostäder och på området. Stadsdelen 
Lundby kan behöva komplettera med brist i bostadsutbudet. 

Verksamheter
Befintliga kulturella verksamheter, hantverksidkare och aktivitets-
grupper för ungdom, vilka önskar vara kvar och inte är störande, 
ska beredas möjlighet att vara kvar i området. Detta gäller såväl un-
der utbyggnaden som i det färdiga Backaplan.

Handeln 
Handeln ska organiseras både i centrum av Backaplan och i botten-
våningar utefter huvudgator. Leveranser till handelskvarteren ska 
styras till nätter och tidiga morgnar. Gator genom handelskvarteren 
ska vara allmän plats.

Kulturhuset 
Det fristående kulturhuset skall placeras så att det är väl synligt från 
hållplatserna vid Hjalmar Brantingsplatsen och ha direktkontakt 
med park. I anslutning till kulturhuset ska allmän plats utformas så 
att kulturhusets utomhusaktiviteter kan utvecklas. 

STRUKTUR OCH EXPLOATERING

Bebyggelsen
Bebyggelsen skall vara stadsmässig och tillföra området karaktär 
och attraktivitet. Detta sker genom att byggnader placeras med 
fasad i fastighetsgräns. Undantag får göras vid uteserveringar och 
större indragna entréer. Bostadsgårdar ska vara gröna och medge 
trädplantering. Entréer ska vätta mot gata/torg. Nationella krav och 
rekommendationer om dags- och solljus i bostäder och på gårdar 
och gator skall följas.

Kopplingar, huvudgator och stråk
Stor ansträngning ska läggas på att skapa attraktiva och välfung-
erande kopplingar till omgivande områden, särskilt Frihamnen 
och Brunnsbo. Fotgängare och cyklister ska prioriteras. Utöver den 
koppling till Ringön som planeras vid Brunnsbo ska ytterligare en 
framtida koppling möjliggöras i strukturen. För trygghet och att-
raktivitet ska samtliga övergripande stråk och huvudgator ha aktiva 
bottenvåningar.

Torg och platser
På torg och platser ska fotgängare prioriteras, zoner för vistelse ska 
skapas och biltrafik undvikas.

GRÖNSTRUKTUR OCH VATTEN

Parker och bostadsgårdar
Tillrådlig friyta ska finnas för park och skolgårdar i förhållande till 
antalet boende och elever. En ekologisk brynzon på 10m längs Kvil-
lebäckens stränder ska etableras och säkerställa förbättrad vatten-

kvalitet i bäcken. Samytnyttjande med skolor ska rymmas (max 30 
% parkytan) och parken får inte bli så sliten att den tappar attrakti-
vitet. Parken måste därför utökas i förhållande till dagens grönska. 
Bostadsnära parker ska erbjuda goda ljusförhållanden och grönska. 
På bostadsgårdar ska samnyttjande med förskolor begränsas till 
50% av gårdsytan.

Promenaden
Promenadstråket ska utformas såväl för aktivitet och rörelse som 
för lek och vila, koppla ihop parkerna och länka till omkringlig-
gande grönområden.

Dagvatten
Dagvatten ska fördröjas och renas på kvartersmark och allmän 
plats/vägar i enlighet med gällande miljökvalitetsnormerna före ut-
släpp i Kvillebäcken.

Klimatanpassning
Översvämningsrisken ska hanteras genom höjdsättning av marken 
med fall mot Kvillebäcken så att området fungerar vid skyfall och 
högvatten. Utbyggnad ska ske söderifrån för att skydd från hög-
vatten ska fungera. Planerad bebyggelse ska följa stadens plane-
ringsnivåer för översvämningsrisker. 

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

Trafik
Genomfartstrafiken ska till stor del flyttas från Hjalmar Brantings-
gatan till Kvilleleden-Minelundsvägen. Biltrafiken i området ska i 
huvudsak gå via Deltavägen. Man kommer kunna köra på alla ga-
tor, men trafiken styrs så att lokalgatorna endast får måltrafik och 
kan utformas som lågfartsgator med blandtrafik. Biltrafiken ska 
begränsas över Hjalmar Brantingsplatsen som ska utvecklas till en 
plats för möten och vistelse. 

Parkering och mobilitetsåtgärder
Parkering och mobilitet planeras och genomförs utifrån princi-
perna i den bifogade mobilitets- och parkeringsutredningen (bilaga 
10). Viktiga aspekter är att parkeringsanläggningar i huvudsak för-
läggs med entré mot Deltavägen och att man arbetar för samlade 
gemensamma anläggningar.

Cykelstråk och cykelparkering
Enkelriktade cykelbanor planeras på områdets huvudgator. Lokal-
gator och kvartersgator utformas för skapa låga hastigheter och låga 
flöden som ger goda förutsättningar för att cykla i blandtrafik. Par-
keringstalen för cykelparkeringen ska följa stadens riktlinjer.

Avfallshantering
Inom Backaplan ska fastighetsnära insamling (FNI) av förpack-
ningar och tidningar tillämpas. Insamlingen ska ske inomhus. 
Långsiktiga avtal om detta ska upprättas med fastighetsägarna. 
Samlokalisering av återvinningsstationer inom kvartersmark skall 
ske för attraktivare och mer yteffektiva lösningar än containrar på 
allmän platsmark. 

GENOMFÖRANDE

Etappvis utbyggnad söderifrån
Området ska utvecklas söderifrån och varje etapp ska vara så stor 
att den kan tillgodose behovet av grönstruktur och social service.

Transformatorstationer
Transformatorstationer och övriga tekniska byggnader ska förläg-
gas i kvartersbebyggelsen/inom kvartersmark.

Störande verksamheter
Inga nya störande verksamheter ska tillåtas. Bostadsmiljön plane-
ras så att störningar från befintliga och tillkommande verksamheter 
kan accepteras.

RIKTLINJER FÖR KOMMANDE 
DETALJPLANER
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ÖVERGRIPANDE PROGRAMIDÉ
Programmet visar hur Backaplan kan utvecklas till en tät, grön och stadsmäs-
sig del av innerstaden med en attraktiv blandning av bostäder, handel, arbets-
platser, service, god kollektivtrafik och en blå-grön stadsdelspark längs Kvil-
lebäcken. Hjalmar Brantingsgatan, Backavägen och Swedenborgsgatan utgör 
viktiga stadsmässiga stråk som binder ihop Backaplan med innerstaden och 
länkar området till västra och norra Hisingen. Området tillförs en attraktiv 
och tillgänglig kollektivtrafik där Knutpunkt Hjalmar blir en av stadens vikti-
gaste noder och entrén till området. Andra viktiga noder och platser i områ-
det blir nya stationsläget vid Brunnsbo, Swedenborgsplatsen och Kvilleplatsen. 
Handeln som utmärker Backaplan idag kommer integreras i stadsstrukturen 
och utvecklas till en citylik handel med stort inslag av upplevelser, service, res-
tauranger mm som blandas med bostäder, verksamheter, kultur och service. 
Handeln etableras med tyngdpunkt kring Hjalmar Brantingsplatsen och längs 
huvudstråken i området och bidrar till attraktiva och levande gatumiljöer. Vid 
Hjalmar Brantingsplatsen planeras även Hisingens nya kulturhus. Området 
kan på sikt utvecklas med 7500 bostäder med god tillgång på service. För-
skolor och skolor är placerade med närhet till bostäder och parker och blir en 
integrerad del av stadsstrukturen. Stadsdelsparken längs Kvillebäcken binder 
ihop östra och västra delen av området. Gröna kopplingar och stråk binder 
ihop stadsdelsparken med de bostadsnära parkerna. 
Backaplan kommer utvecklas etappvis under många år framöver. Omvand-
lingen kommer ske successivt med utgångspunkt i området kring Hjalmar 
Brantingsplatsen där kollektivtrafiken är god och handeln etablerar sig i ett 
tidigt skede.

Strategier för en framgångsrik utveckling av Backaplan:

• Bygga vidare på befintlig kvarters- och gatustruktur, vilket möjliggör en 
successiv utveckling av området.

• Stärka kopplingarna till omgivningen och innerstaden. 
• Stärka och definiera knutpunkt Hjalmar som ett samlande offentligt rum. 
• Skapa ett koncentrerat handelsområde intill knutpunkt Hjalmar, vilket 

blir en förlängning av innerstaden på norra sidan älven.
• Utnyttja kollektivtrafiklägen vid knutpunkterna i norr och söder för eta-

blering av kontor. 
• Stärka och uppgradera Kvillebäckens grönområde till en stadsdelspark. 
• Addera ett stort bostadsinnehåll i samlande grannskapsenheter med 

stark identitet och höga sociala värden.
• Utforma bottenvåningarna längs huvudgator och större stråk med lokaler 

för verksamheter och offentlig service.

Inom programområdet 
möjliggörs cirka 7 500 
bostäder, en stads-
delspark, 5-6 bostadsnä-
ra parker, ett kulturhus 
och ett antal skolor och 
förskolor, en stor idrotts-
hall och flera mindre i 
anslutning till skolor. En 
dryg fördubbling av da-
gens handel (totalt cirka 
140 000 kvadratmeter i 
hela programområdet), 
kontor och övriga verk-
samheter innebär ett 
stort tillskott av arbets-
platser.

Innehåll i  
korthet:

Fördelning av innehåll, 
Östra Backaplan:

ÖSTRA BACKAPLAN

BOSTÄDER

VERKSAMHETER
(Kontor, restauranger, 
småskalig handel mm)

HANDEL

OFFENTLIG SERVICE
(Skola, förskola, kulturhus)

ETAPP 2 ETAPP 3

BOSTÄDER

VERKSAMHETER
(Kontor, restauranger, 
småskalig handel mm)

OFFENTLIG SERVICE
(Skola, förskola, kulturhus)

ETAPP 4

BOSTÄDER

VERKSAMHETER
(Kontor, restauranger, 
småskalig handel mm)

OFFENTLIG SERVICE
(Skola, förskola, kulturhus)

BOSTÄDER

VERKSAMHETER
(Kontor, restauranger, 
småskalig handel mm)

HANDEL

OFFENTLIG SERVICE
(Skola, förskola, kulturhus)

DP1 + BACKAPLAN NORDÖSTRA

BOSTÄDER

VERKSAMHETER
(Kontor, restauranger, 
småskalig handel mm)

HANDEL

OFFENTLIG SERVICE
(Skola, förskola, kulturhus)
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Illustrationsplan med programmet.

Stadsbyggnadskvaliteter

5 h solljus på gård 
mellan 9-17

(Boverkets rekommen-
dationer)

 10 m2/boende

(Riktlinjer från New 
York)

VARAV

35m2/barn enligt 
Ramprogram för 

skola och förskola 
och med 30-50 % 
samnyttjade friytor

15-20 m2/lgh

(ur Mäta stad/

Spacescape)

30-70 % bostäder e-tal

Nyckeltal:

Vad som 
uppnås i  
programmet:

Minst

5 timmar
solljus mellan

9 och 17

Exploateringstal, 
områdesnivå Östra 

Backaplan:
2

Grönyta/
boende:

7,5 kvm*

Behov
täcks/DP

50% bostäder och

50% verksamheter

Viktiga stadsbyggnadskvaliteter i arbetet med konkretisering av Vision Älvstaden och vid sammanvägning av sta-
dens styrande dokument. Nyckeltalen har stöd i aktuell stadsbyggnadsforskning och rekommendationer från FN 
kring hållbart stadsbyggande.

Gårdsyta/lgh

10 - 20 kvm

LJUSFÖRHÅLLANDEN OFFENTLIG PLATS/
BOENDE

FRIYTA FÖRSKOLA/
SKOLA

GÅRDSYTA/
LÄGENHET

FÖRDELNING 
AV BTA

LÄMPLIG TÄTHET+ + + + =

*Struktur- och färdplan för Backaplan
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Idrottshall:

3000 kvm
BYA

Behov täcks
/DP

SOCIALA OCH KULTURELLA FRÅGOR
Programmet föreskriver att social infrastruktur och service ska byggas ut så att 
varje detaljplan tillgodoser det behov som uppstår vid planens genomförande. I 
programarbetet för Backaplan har en arbetsgrupp arbetat med sociala och kultu-
rella frågor. Gruppen har haft representanter från Stadsbyggnadskontoret, Fast-
ighetskontoret, Park- och naturförvaltningen, Lokalsekretariatet, Lokalförvalt-
ningen, Idrotts- och föreningsförvaltningen, SDF Lundby, Kulturförvaltningen 
och Älvstranden AB. Till sociala frågor har även hänförts handel och till kultu-
rella frågor befintliga verksamheter. I möten om framtida handel på Backaplan 
har fastighetsägarna företrätts av Skandia Fastigheter. 

Social service
Skolor och förskolor
Då inget överskott av skolor och förskolor finns i Lundby, måste det behov ut-
byggnaden genererar lösas inom området. 
Programmet föreskriver att förskolorna är integrerade i bostadskvarteren med-
an skolorna ligger på egna tomter för att kunna få en flexibilitet i utbyggnaden. 
Varje detaljplan ska lösa de behov den genererar av förskola och F-3-skolor. En 
4-9-skola som tar hand om hela programområdets behov planeras på kommunal 
mark (där bussdepån idag ligger) och kan byggas ut allt eftersom behovet upp-
står. 
Färdplan för Älvstaden 2018 anger att ”Möjligheten att samnyttja friytor för för-
skola och skola med parker/grönytor bör prövas vid all planering”. De föreslagna 
skolorna och förskolorna följer stadens riktlinjer för friytor, enligt Ramprogram 
för förskole-/skolbyggnader. Detta uppnås i programmet genom en kombination 
av ytor på direkt anslutande gård och kompensationsytor i närliggande park i 
enlighet med Färdplanen.

Idrotts- och föreningslokaler
Det finns ett stort behov av idrottshallar i och omkring programområdet. En 
större idrottshall på ca 3000 kvm BYA uppförs för att lämpligen samnyttjas mel-
lan skola och föreningsliv. Hallen placeras i anslutning till den 4-9-skola som 
planeras i etapp 2 och ska kunna samnyttjas mellan skola och föreningsliv. I di-
rekt anslutning till hallen utformas miljön för fysisk aktivitet eller idrotter, såväl 
planerade som spontana. Nära koppling finns till det gröna stråket genom stads-
delsparken vid Kvillebäcken. Investeringsunderlag för hallen kommer att finnas 
för perioden 2020-2023.
Mindre idrottshallar för de två F-3-skolor som finns inom programområdet in-
kluderas i respektive enhet. 

Särskilt boende
Backaplan ska även täcka sitt behov av särskilt boende, såsom äldreboende och 
boende med särskild service. För detta sker samverkan mellan lokalsekretariatet 
och fastighetsägarna. Särskilda boenden är inte markerade i illustrationskartan.  
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Möjlig placering av social service och friytor.

Friytor, förskola/skola
(ur Ramprogram för förskole-/
skolbyggnader)

Förskola: 
35 kvm/barn, varav minst 20 på 
gård i direkt anslutning och 15 i 
närliggande park.

F-3: 
20 kvm/barn, varav 10 på gård i 
direkt anslutning och 10 i närlig-
gande park.

4-9: 
15 kvm/barn, varav 5 på gård i 
direkt anslutning och 10 i närlig-
gande park.  

Exempel, förskola i innerstadsmiljö: 
Forfatterhuset Kindergarten, Köpen-
hamn.

Förskolor/skolor i östra 
Backaplan

1 4-9-skola 
à 1260 elever. 

2 F-3-skolor 
à 300 elever, totalt 600 elever.  

7 förskolor*
38 avdelningar à 18 barn/avd, totalt 686 
barn.

*Utgår från beräkningen 0,5 barn per lägenhet, 
som är praxis för staden som helhet. Då siffran 
5500 lgh är baserad på hela östra Backaplan 
kommer ytterligare förskolor behöva tillskapas 
när resten av östra Backaplan byggs ut. F-3 
skolorna täcker hela östra sidans behov, och 4-9 
skolan hela programområdets behov.
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Kultur
Kulturhus
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2016 om budget för ett kulturhus på Back-
aplan. Beslutet omfattar 4000 kvadratmeter (BTA). Programmet illustrerar ett 
läge vid Hjalmar Brantingsplatsen och i anslutning till en central mindre park 
där uteaktiviteter kan ta plats. En lokaliseringsutredning har föregått förslag på 
läge som bifalls av SDF Lundby m fl.  Kulturhuset på Backaplan ska finnas i blick-
fånget från Hjalmar Brantingsplatsen.

Befintliga verksamheter inom hantverk och kultur
En inventering visar befintliga verksamheter på Backaplan. Många verksamheter 
är, liksom i många äldre industriområden, av den art som trivs i billiga lokaler 
och lokaler med krav på oömhet och frihet för verksamheten. De verksamheter 
som kan trivas i en ny stadsstruktur och går att förena med bostäder kan beredas 
nya lokaler i det framtida Backaplan. I samverkan med fastighetsägarna har vär-
det av sådana verksamheter för stadsdelens attraktivitet diskuterats. SDF Lundby 
arbetar med ett kulturprogram där dessa verksamheters behov klargörs. 

Handel
Backaplan är utpekat som en av stadens viktigaste handelsplatser, där handeln 
ska växa och utvecklas maximalt. Handeln är ett av Backaplans viktigaste inslag, 
och en viktig del i att utveckla Backaplan till Hisingens centrum. Handel plane-
ras dels i form av nya COOP vid Backavägen (pågående detaljplan) och dels i tre 
större handelskvarter vid Hjalmar Brantingsplatsen. Handelskvarteren omfattar 
två våningar handel med bostäder ovanpå. Butiker med fasad mot gata ska ha 
entréer mot gatan. Gatumarken mellan handelskvarteren ska vara allmän plats 
och därmed tillgänglig för alla. Ytterligare handel planeras i alla bottenvåningar 
utefter huvudgator och större stråk i området, där bostäder inte kommer tillåtas. 
I östra Backaplan innebär det nära en fördubbling av handelsytorna, från dagens 
75 000 kvm till omkring 120 000 kvm. Större delen av dessa ligger i kvarteren 
kring Hjalmar Brantingsplatsen. I hela området, östra och västra, blir det totalt 
ca 140 000 kvm handel, vilket ligger i linje med den senaste handelsutredningen 
(Handelsytor- centrala Göteborg, Tyréns 2018).

Kontor
Övergripande utredning för staden (Efterfrågan på kontorsmarknaden i Göte-
borg, Evidens, 2015) visar att mark för kontorsetableringar främst efterfrågas 
runt Centralen, i Gårda och vid Järnvågen. Backaplan är ur ett kontorsperspektiv 
mer av ett B-läge som kompletterar de mest centrala lägena. De främsta lägena 
för kontor bedöms vara kring Hjalmar Brantingsplatsen och knutpunkten vid 
Brunnsbo när tågstationen byggs ut. 

Socialt blandad stad 
Backaplan ska bli en socialt blandad stadsdel och har med sitt varierade innehåll 
goda förutsättningar för detta. Det planeringen kan bidra med är att tillse att om-
rådet blir väl sammanbundet med omgivande områden så att ett flöde av ”andra” 
bidrar till den sociala miljön. Backaplan kommer som Hisingens centrum bli en 
magnet med många besökare utifrån, såväl från omlandet som från stora delar av 
Göteborg. Med ny station i Brunnsbo ökar även förutsättningarna för fler regio-

Kulturhus:

4000 kvm
BTA

Ex, väderskyddad handel. 
Mall of Berlin

Ex, handel i bottenplan. 
Linnégatan

Befintlig verksamhet, 
Stievens glashytta 
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nala besök. Planeringen kan reglera tillgängligheten för allmänheten genom ande-
len och utformningen av allmän plats, så att boende och besökare möts i vardagen. 
Trygghetsskapande åtgärder som gör att människor möts i den yttre miljön är be-
folkade gator, att entréer vetter mot gata, att fotgängare prioriteras (fysiska möten 
i staden sker till fots), belysningens karaktär och varierat innehåll i parker och på 
platser. Planeringen kan även bidra med att blanda verksamheterna så att boende 
och arbetande (natt- och dagbefolkning) möts. Reglering av innehållet i bebyggel-
sen kan riktas in mot att en funktion inte får ta upp för stort område. 
En social hållbarhet skall säkerställas genom att samtliga områden präglas av hög 
funktionsblandning och blandade bostäder avseende upplåtelseform och storlek. 
Planeringen kan reglera bostadssammansättningen, så att olika stora familjer och 
grupper kan bo nära varandra. Med ett bestånd av olika stora bostäder ökar även 
kvarboendet i Backaplan när familjestorlekar ändras vilket utöver blandning av åld-
rar och generationer även ger minskad omflyttning och därmed social trygghet och 
hemkänsla. Stadsdelsnämnderna har behov av stora bostäder för mångbarnsfamil-
jer. Många studenter föredrar att bo i kollektiv i stället för ensamma i studentlya. 
Sammantaget ger ett varierat bostadsutbud en större social mångfald och minskad 
omflyttning vilket innebär vinst både socialt och ekonomiskt.
Det är dyrt att bygga nytt och ny bebyggelse ger därför höga boendekostnader och 
lokalhyror. Att Backaplan byggs ut över en relativt lång tid kan något motverka det-
ta. När de senaste etapperna byggs är de första etapperna 15-20 år gamla. Kanske 
blir även några av dagens byggnader kvar under en längre framtid. I samverkan 
med fastighetsägarna har diskuterats möjligheten att subventionera lokalhyror för 
hantverkare och kulturarbetare, vilket kan bidra till ytterligare attraktionskraft för 
Backaplan och öka mångfalden i det sociala livet. Vad planeringen kan bidra med 

Placering och fördelning av handelsytor, totalt ca 140 000 kvm BTA i hela Backaplan

Ca 80 000 kvm BTA
kring Hjalmar 
Brantingsplatsen

Ca 40 000 kvm BTA
i övriga östra 
Backaplan
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är att planera in tillräckligt med lokalyta i bottenvåningar så att visst överskott 
i förhållande till efterfrågan uppstår. Frågor som variationer i upplåtelseformer 
och boendekostnader/lokalhyror är viktiga för socialt blandad stad men kan inte 
regleras enligt PBL utan kräver andra åtgärder.

STRUKTUR OCH EXPLOATERING 
I arbetet med program för Backaplan har en arbetsgrupp ansvarat för struktur 
och exploatering. Gruppen har bestått av representanter från Stadsbyggnadskon-
toret och Fastighetskontoret, och har arbetat med frågor kring exploatering och 
täthet, gator och allmänna platser och utformning av kvartersstrukturen. Syftet 
har varit att ta fram en struktur som är ekonomiskt och socialt hållbar, framhä-
ver viktiga stråk och tillgodoser stadsbyggnadskvaliteter såsom sol- och dagsljus, 
attraktiva bostadsgårdar mm för att uppfylla Vision Älvstaden. Vid två work-
shoptillfällen under processen har dialog kring frågor om struktur, täthet och 
exploatering förts med samverkande fastighetsägare. Trafikkontoret och Park- 
och naturförvaltningen har även medverkat vid dessa workshops. Frågorna har 
även diskuterats med fastighetsägarna i en tidigare workshop-serie som anordna-
des innan programarbetet påbörjades. Ytterligare studier av strukturen kopplat 
till ekonomi och genomförbarhet har gjorts inom det förvaltningsövergripande 
samarbetet med den ekonomiska förstudien (bilaga 9).

Stråk, noder och kopplingar
I enlighet med trafikstrategin och arkitekturpolicyn, visar programmet hur en 
förlängning av gator åt norr, söder och väster kopplar ihop Backaplan med om-
kringliggande bebyggelse. Dessa är kopplingar som behöver bli tydliga och lätt-
orienterbara för att skapa en kontinuerligt sammanhängande stad. Tre stora över-
gripande stråk är centrala för att länka samman programmet med områdena runt 
omkring, och i förlängningen för att koppla ihop stadens övergripande struktur. 
Dessa är Backavägen, Hjalmar Brantingsgatan och Swedenborgsgatan – gator 
som får olika karaktär, men som alla kommer vara viktiga stadsmässiga stråk 
med verksamheter i bottenplan och breda trottoarer. Stråken kopplar ihop vik-
tiga noder och korsar varandra vid Hjalmar Brantingsplatsen. En rutnätsstruktur 
med en tydlig skillnad mellan huvudgator och lokalgator skapar en lätt orienter-
bar stadsväv däremellan. 
I stråkens förlängning behöver kopplingarna till Frihamnen och Brunnsbo för-
bättras, vilket gör att det kommer krävas insatser för att möjliggöra attraktiva 
kopplingar under trafikbarriärerna. Mot Ringön åt öster förblir kopplingen dock 
bristfällig under lång tid. Barriären med Lundbyleden, Hamnbanan och den nya 
spårvagnsdepån på Ringön är betydande, och har bedömts för dyr att överbrygga 
i detta skede. Undantaget är en gång- och cykelbro till Ringön som planeras vid 
kommande metrobusshållplats vid Brunnsbo. 

Koppling till Frihamnen
En av områdets viktigaste kopplingar är den till Frihamnen. Kopplingen är idag 
otydlig på grund av Hamnbanan och Lundbyleden som ligger som barriärer mel-
lan områdena. Programmet innebär bland annat lägen för gång och cykelkopp-
lingar mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Frihamnens programområde och 
pekar ut det blå-gröna stråket längs Kvillebäcken, som viktiga kopplingar att ar-
beta vidare med. Läge, utformning och trafiklösning för dessa kopplingar utreds 
vidare i kommande detaljplaner inom både Frihamnen och Backaplan, i samver-
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Viktiga stråk och noder

Inzoomning, kopplingar till FrihamnenInzoomning, kopplingar kring Brunnsbo station

Hjalmar Brantingsmotet 
under utredning
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kan med genomförandestudien för omvandling av Hjalmar Brantingsstråket och 
i dialog med Trafikverket.

Knutpunkt Brunnsbo
Norr om programområdet planeras en ny tågstation, Brunnsbo Station, längs Bo-
husbanan. Här ges möjligheter att byta mellan det regionala och lokala kollektiv-
trafiknätet. Det blir en viktig knutpunkt och mötesplats, där många människor 
kommer röra sig, och det är också en viktig punkt för att binda ihop Backaplan 
med Brunnsbo. Det innebär att utformningen av platsen blir av stor vikt – mil-
jön kring stationen behöver vara ett väl utformat offentligt rum, med en öppen 
plats som markerar stationen i stadsrummet och tydliga gångförbindelser mot 
Brunnsbo och Backaplan. Noden kring Brunnsbo station har stor potential att 
utvecklas med verksamheter, handel och även bostäder.

Hjalmar Brantingsplatsen
Hjalmar Brantingsplatsen kommer även i fortsättningen vara en central kollek-
tivtrafiknod. Platsen blir också ett viktigt torg som utgör entré till handelscentret, 
kulturhuset och hela Backaplan, och utvecklas i linje med översiktsplanen och 
trafikstrategin. Platsen är den första i en serie av platsbildningar som ligger längs 
med Swedenborgsgatan och dess förlängning, som utgör ett viktigt stråk från 
områdena nordväst om Backaplan in mot Frihamnen och centrala Göteborg. 
Själva torget lokaliseras till Backavägens västra sida och upplevs därigenom som 
en mer skyddad plats än idag. Delar av Hjalmar Brantingsplatsen kan byggas ut 
redan i den andra etappen.

Kvilleplatsen och Swedenborgsplatsen
Kvilleplatsen får en betydelsefull roll, som den plats där Backaplan möter det ny-
byggda området Östra Kvillebäcken. Om Hjalmar Brantingsplatsen blir entrén, 
knutpunkten och handelscentret så blir Kvilleplatsen ett grönt stadsrum präg-
lat av mer småskaliga aktiviteter som växt fram över tid. En temporär dansbana 
som tagits fram i samarbete med tonårstjejer från området invigdes redan i maj 
2018 som en del av Göteborgs Stads jubileumssatsningar, och senare planeras en 
parkourbana. Platsen genomkorsas av ett viktigt gång- och cykelstråk och får en 
busshållplats för stombuss, vilket ger goda förutsättningar för att etablera Kvil-
leplatsen som mötesplats. I förlängningen av stråket som länkar ihop Hjalmar 
Brantingsplatsen och Kvilleplatsen ligger Swedenborgsplatsen, som blir en viktig 
nod för koppling åt nordväst när västra sidan av Backaplan utvecklas. 

Illustration, Kvilleplatsen (Radar Arkitektur)
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Gator och allmänna platser
Kommersiella funktioner som handel och café/restauranger är en stor 
källa till liv på gator och torg. En mångfald av verksamheter bidrar till 
ett levande och tryggare stadsrum. I linje med arkitekturpolicyn, före-
slås gatubredder och byggnadshöjder planeras så att ljusa och attraktiva 
gaturum skapas. Exakt utformning studeras vidare i varje detaljplan. 
Hållplatslägen för kollektivtrafik utnyttjas för att skapa mötesplatser och 
allmänna platser genom att hållplatserna förstärks med lokaler i botten-
plan på omgivande byggnader. 

Huvudgator 
Huvudgatorna i området är ca 24 m breda (Backavägen med kollektiv-
trafikstråk 32 m), och ger möjlighet för bilar att färdas i 40 km/h. Gatu-
bredden bedöms vad gäller ljus tåla upp till 9 våningar hög bebyggelse. 
Huvudgatorna utformas för att bilar, cyklar och gående ska kunna ta sig 
fram på ett effektivt sätt. Huvudgatorna har gång- och cykelbanor och 
trafikeras av kollektivtrafik. Huvudgatorna har lokaler i alla bottenvå-
ningar, och längs gatorna förordas trädplanteringar. 

Lokalgator 
Mellan huvudgatorna samlas ett antal kvarter kring en bostadsnära park. 
Inom dessa storkvarter finns lokalgator, vilka erbjuder en mer skyddad 
trafikmiljö. Lokalgatorna i området föreslås bli 10-15 meter breda. Lo-
kalgatorna utformas och möbleras för att hastigheten på motortrafik blir 
mycket låg. Det möjliggör en lugn boendemiljö där gående och cyklande 
kan röra sig fritt på ett naturligt sätt och där behovet av separata gång-
banor blir litet. För att skapa goda ljusmiljöer tål en 15 meter bred gata 
bebyggelse som är upp till 5 våningar hög. Lokalgatorna är inte tänkta 
för genomfartstrafik. Hastigheterna är låga, och gatorna kommer utfor-
mas som mestadels enkelriktade gångfartsgator.

Dagsljus på gator och allmänna platser
Det som främst avgör mängden dagsljus på en plats är höjden på om-
kringliggande bebyggelse. Ju högre byggnader, desto längre avstånd 
krävs mellan dem för att uppnå goda ljusförhållanden. Arkitekturpoli-
cyn lyfter särskilt behovet av att offentliga platser skall erbjuda sol under 
stora delar av dagen. 
Gatans väderstreck spelar också in, men en generell tumregel i arbetet 
med programmet är att god dagsljusmiljlö uppstår då relationen mellan 
bredden på gatan och höjden på byggnaderna är 1:1, dvs att gatan är lika 
bred som byggnaderna är höga.
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Blandstad
För att ett område ska upplevas och fungera som blandstad krävs en blandning 
av bostäder och verksamheter. En målsättning för Älvstaden är minst 30 % och 
högst 70 % bostäder. Målsättningen utgår ifrån FN (UN-Habitats) rekommenda-
tioner om en minsta boendetäthet på 150 invånare/ha för en levande stadsmiljö. 
Skälet är också att uppnå en lämplig balans mellan bostäder och friytor för att 
skapa tillräckligt stort utbud av torg, parker och naturområden. Programområ-
det bedöms totalt kunna innehålla ca 7500 bostäder varav 5500 i den östra delen. 
Programmet innebär att fördelningen variera i olika delar, vilket gör att delom-
rådena får olika identitet och karaktär. Fördelningen inom hela området bedöms 
bli ca 50 % bostäder.
Om bebyggelsen innehåller bostäder krävs mer offentlig plats än om de innehål-
ler verksamheter. Kraven på social service ökar också med antal bostäder, med 
skolor och förskolor för de barn som ska flytta in i området. 

Kvartersstruktur
Den nya bebyggelsen har formen av kvartersstad. Kvartersstrukturen innebär 
tydliga gränser mellan privat/halvprivat och offentligt, gata och gård. Den halv-
privata gården blir tydligt till för de boende, medan gatan och parkerna är öppna 
allmänna platser som samlar rörelser och verksamheter och blir trygga för både 
boende och besökande. 
Kvartersstrukturen möjliggör en hög exploatering, men det finns begränsningar 
eftersom krav på dagsljusförhållanden, friyta/lägenhet och andel gård skall kla-
ras.

Sol, dagsljus, gårdar
Gården är en viktig plats i en kvartersstad. Den har en social funktion för de bo-
ende, är ett komplement till parken och en viktig plats för de som har svårt att 
röra sig längre sträckor. Den avskilda, halvprivata gården ger bra förutsättningar 
för att hantera buller, då lägenheter kan få en tyst sida mot gården. Forskning 
visar också att en avskild gård är en viktig aspekt om de boende ska känna till-
hörighet till gården. En avskild gård är också ofta en bra miljö för små barn och 
skapar en tydlig skillnad mellan det halvprivata och det offentliga, vilket är bra 
för trygghetskänslan i en central stadsdel. 
Om människor ska använda gården är dock storleken av betydelse. Utifrån aktu-
ell stadsbyggnadsforskning i projektet Mäta stad, Spacescape är en målsättning 

Exempel, innergård

Avskärmningsvinkel, kringliggande 
bebyggelses betydelse för dagsljus.

Jämvikt, innehåll och 
exploatering
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Gårdsyta/lgh

10 - 20 kvm

15 -20 kvm gård/lgh – i programmet uppnås i snitt ca 10 - 20 kvm/lgh. Den syd-
västra delen av programmet har gårdar som har mindre gård per lägenhet än i 
övriga delar av området. Detta har bedömts acceptabelt då dessa kvarter har nära 
till god kollektivtrafik, ligger direkt intill en stadsdelspark och i ett område med 
stort utbud av service. Bostadsgårdar ska inte samnyttjas mer än 50% med till 
exempel förskolegårdar. 
Att få tillräckligt med sol- och dagsljus är viktigt för människors hälsa. Sol och 
ljus är även viktigt för upplevelsen av bostadsgårdar som attraktiva. För att få 
goda solljusförhållanden har solljusförhållandena på gårdarna analyserats så var-
je gård har en del av ytan som får 5 timmar solljus mellan kl 9:00 och 17:00 på 
vårdagjämningen. Detta enligt rekommendationer från Boverket (Solklart, Bo-
verket 1991).

Exploateringsgrad
Backaplans exploateringsgrad beräknas bli ungefär 2 på områdesnivå, vilket kan 
jämföras med det intilliggande området Östra Kvillebäcken som har motsvaran-
de exploateringsgrad på 1,6. De avvägningar vad gäller exploateringsgrad som 
gjorts i programmet varierar i områdets olika delar. En högre exploatering har 
prioriterats i området närmast knutpunkterna i linje med ÖP, strategi för utbygg-
nadsplaneringen och trafikstrategin, medan områdena längre bort bedöms få en 
lägre exploatering.
Den högsta exploateringsgraden lokaliseras vid Hjalmar Brantingsplatsen och 
vid knutpunkt Brunnsbo. Här samlas också en högre andel verksamheter än i öv-
riga delar av programområdet, vilket gör att krav på till exempel ljus och friytor 
inte blir lika höga här. Denna del av området erbjuder en högre tillgänglighet 
till service och kollektivtrafik än övriga delar av området där andra kvaliteter får 
högre prioritet. Hela programområdet beräknas få en invånartäthet på drygt 150 
personer/hektar vilket också följer UN Habitats rekommendationer.

Minst

5 timmar
solljus mellan

9 och 17

I Östra Kvillebäcken är exploateringsgraden för området 1,6

Exploateringstal, 
områdesnivå Östra 

Backaplan:
2

Invånare/hektar, 
hela program-      

området:
150
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Området kring Hjalmar Brantingsplatsen: Byggnadshöjden varierar här 
på mellan 6-10 våningar med enstaka högre och lägre bebyggelse. Fördelningen 
av verksamheter och bostäder är ca 50-50. Totalt bedöms området rymma cirka 
2100 bostäder. 

Centrala Backaplan: I denna del av området är grunden en kvartersstruktur 
på 5-8 våningar. I några kvarter har det varit svårt att tillgodose bra solförhållan-
den varför principen med en lägre kvartersstruktur med ett uppstickande punkt-
hus kan användas som princip. Området domineras av bostäder. Verksamheter 
skall finnas i bottenvåningarna mot huvudgatorna. 

Norra Kvilleparken: Området bedöms främst lämpat för bostäder. Grunden är 
en kvartersstruktur i 4-6 våningar men högre bebyggelse kan förekomma längs 
de större gatorna. Verksamheter förläggs i entréplan mot huvudgatorna. Områ-
det har nära till god kollektivtrafik men den är inte lika nära som i övriga delar av 
Backaplan. Området ligger vid Kvilleparken och med närhet till attraktiva grön-
områden i norr.

Nordöstra Backaplan: Noden kring Brunnsbo kommer att bli en av stadens 
viktigaste kollektivtrafikknutpunkter. Området ska utvecklas med station på 
Bohusbanan, spårvagn och metrobusshållplats. På sikt planeras även linbana 
till knutpunkten. Detta kommer att öka områdets attraktivitet och programmet 
inn medger en hög exploateringsgrad i kvarteren närmast den nya knutpunkten. 
Områdets placering nära både Lundbyleden, Kvilleleden och Hamnbanan gör att 
programmet främst räknar med verksamheter i dessa kvarter. I pågående detalj-
plan (DP1) i området planeras cirka 300 bostäder, varav 100 är äldreboende och 
100 hyreslägenheter. Det fortsatta arbetet kommer visa om det finns möjlighet att 
bygga fler. Det är viktigt att bebyggelsen samspelar med den nya knutpunkten så 
att den upplevs trygg och levande.  
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Fördelning av innehåll 

Fördelningen av innehåll varierar i områdets 
olika delar. Illustrationen beskriver Västra 
Backaplan i sin helhet, medan Östra Backaplan 
beskrivs områdesvis uppdelat i 4 delar. 

Nordöstra Backaplan
(Del av östra Backaplan)

Centrala Backaplan
(Del av östra Backaplan)

Norra Kvilleparken
(Del av östra Backaplan)

Östra Backaplan

Bostäder: ca 550 000 kvm BTA
Verksamheter: ca 350 000 kvm BTA
Offentlig service: ca 65 000 kvm BTA
Handel: ca 120 000 kvm BTA

Totalt: ca 1 085 000 kvm BTA

Västra Backaplan

Bostäder: ca 200 000 kvm BTA
Verksamheter inkl                           
offentlig service: ca 90 000 kvm BTA
Handel: ca 20 000 kvm BTA

Totalt: ca 310 000 kvm BTA

Västra Backaplan

Området kring           
Hjalmar Brantingsplatsen

(Del av östra Backaplan)



Program44

TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR
Frågor som rör trafik och infrastruktur har i programarbetet hanterats i en ar-
betsgrupp bestående av representanter för Stadsbyggnadskontoret, Trafikkon-
toret, Fastighetskontoret, Miljöförvaltningen och Kretslopp- och vatten. Trafik-
kontoret har tagit fram de utredningar som ligger till grund för trafikförlaget i 
programmet. Trafikutredningarna utgår från en målstyrd planering utifrån sta-
dens styrande dokument, trafikstrategin, parkeringsstrategin etc.

Trafikförslag
På samma sätt som idag kommer Lundbyleden tillsammans med Hjalmar 
Brantingsgatan, Gustaf Dalénsgatan, Lillhagsvägen och Tuvevägen stå för 
trafikförsörjningen till och från området, tillsammans med den nya Kvilleleden 
som byggs ut. Hjalmar Brantingsplatsen kommer fortsätta att utvecklas som den 
centrala kollektivtrafiknoden för Backaplan och Hisingen. Backaplan ligger i 
ett av stadens bästa kollektivtrafiklägen och programmet möjliggör en fortsatt 
utveckling av kollektivtrafiken med bland annat en helt ny spårvägssträckning 
mellan Brunnsbo - Frihamnen - Lindholmen.
För att skapa bättre koppling mot sydväst är det angeläget att Deltavägen och 
Herkulesgatan binds samman. I den nordöstra delen skapar en utveckling av 
Backavägen en förbättrad koppling mot Brunnsbo och Bohusbanans kommande 
station. Förbättrade kopplingar över Kvillebäcken för både gång och cykel 
förordas också, med ett antal nya broar. Områdets lokalgator utformas för låga 
flöden och anpassas efter boendes och verksamheters behov. Lundbyleden är 
fortsatt ett av de viktiga stråken för att ta sig till och från området med bil. Leden 
är redan idag högt belastad. Det är därför viktigt att området planeras utifrån 
målen i trafikstrategin och så att behovet av biltrafiksresande blir så litet som 
möjligt. 

Biltrafik
Bilvägnätet på Backaplan består av ett strukturerande huvudnät samt lokalgator 
i storkvarteren. Deltavägen blir den huvudsakliga vägen för biltrafik inom områ-
det genom dess koppling till Kvillemotet och Hjalmar Brantingsgatan. 
Även Backavägen blir viktig för delar av biltrafiken på grund av kopplingen mel-
lan Backavägen och Leråkersmotet. På de södra delarna av Backavägen bör låga 
biltrafikflöden eftersträvas då denna del blir ett av områdets mest centrala lägen. 
I programmet pekas alternativa sträckningar ut för kopplingen mellan Herku-
lesgatan och Hjalmar Brantingsgatan. Trafiklösning för programområdets söd-
ra del, särskilt i anslutning till Hjalmar Brantingsgatan, behöver studeras vida-
re i samverkan med Frihamnens utveckling, genomförandestudien för Hjalmar 
Brantingsstråket och i dialog med Trafikverket.

Bilparkering och mobilitetsåtgärder
En parkerings- och mobilitetsutredning (bilaga 10) har tagits fram utifrån den 
målsättning för färdmedelsandelar som tagits fram för Backaplan. Målsättning-
en bygger på trafikstrategins effektmål och jämförelser med andra centrala delar 
i Göteborg. Färdmedelsfördelningen till, från och inom Backaplan med bil bör 
därför styras för att hamna under 15 %. För att göra det visar utredningen att 
området kan ha cirka 3 500- 4 000 parkeringsplatser i kombination med olika 
mobilitetslösningar för att skapa goda förutsättningar för att nå målen, då anta-
let bilparkeringar står i relation till bilanvändandet. Parkeringarna placeras i 5-7 
parkeringsanläggningar i området för att möjliggöra ett samnyttjande av parke-
ringsplatser. 

P-tal, bostäder:

0,2-0,5 platser
/lägenhet

Riktlinjer för   
mobilitet och  
parkering:

Den parkerings- och 
mobilitetsutredning som 
tagits fram i program-
arbetet anger siffror 
för p-tal. Dessa p-tal 
är framräknade utifrån 
att effektmålen i trafik-
strategin ska nås och 
ligger inom spannet för 
de politiskt beslutade 
riktlinjerna för parkering 
och mobilitet. Nedan 
anges parkeringsta len 
för respektive trafikslag.

P-tal, handel:

0-13 platser
/1000 kvm BTA

P-tal, kontor:

0-5 platser
/1000 kvm BTA

P
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Trafikförslag, övergripande princip för stråk inom programområdet

Detaljerat trafikförslag, cykelDetaljerat trafikförslag, bil

Hjalmar Brantingsmotet 
under utredning

Hjalmar Brantingsmotet 
under utredning
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Infart till parkeringsanläggningarna sker från Deltavägen för att minska stör-
ningarna på spårväg i Backavägen och så att Backavägen kan bli en bra handels-
gata. Möjligheter till sammankoppling av kvarter under mark för parkeringsän-
damål kan studeras i kommande planeringsskeden. För att en god sammanvägd 
tillgänglighet ska skapas till området behöver ett flertal mobilitetstjänster tillska-
pas och mobilitetsåtgärder genomföras. 

Kollektivtrafik
Hjalmar Brantingsplatsen är redan idag en av stadens största knutpunkter för kol-
lektivtrafik.  Hållplats Hjalmar Brantingsgatan får högre kapacitet och tydligare 
struktur då vändande och väntande bussar plockas bort från platsen. I anslutning 
till Hjalmar Brantingsplatsen på Lundbyleden planeras en expressbusshållplats 
på det nya metrobussystemet som binder ihop tyngdpunkter och målpunkter i 
storstadsområdet. En stombuss kommer gå genom området (Deltavägen - Swe-
denborgsgatan), med hållplats vid Hjalmar Brantingsplatsen, Kvilleplatsen och 
Swedenborgsplatsen. Backavägen kommer innan spårvägen byggs ut ca 2028-
2030 att trafikeras av stombussar med hållplatser vid Hjalmar Brantingsplatsen, 
Norra Deltavägen och Brunnsbo station.

Gång- och cykeltrafik
Utmed Hjalmar Brantingsgatan, norra Swedenborgsgatan och vid Lundbyleden 
går områdets större cykelbanor som kopplar ihop området med bland annat Fri-
hamnen, Brunnsbo, Lindholmen och Lundby. Utmed huvudgatorna i program-
området anläggs enkelriktade cykelbanor. På de mindre gatorna i området är det 
blandtrafik med låga flöden och hastigheter. Längs huvudstråken i området och 
kring Hjalmar Brantingsplatsen kommer handel och verksamheter att lokalise-
ras. Detta medför stora fotgängarflöden som behöver breda trottoarer och ytor 
att vistas på. Swedenborgsgatan blir mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Kvil-
leplatsen en gågata där mycket handel etableras.

Cykelparkering
Stadens riktlinjer för parkering och mobilitet ska följas, vilket inom programmet 
innebär plats för 2,5 cyklar per lägenhet. 

Handelns logistik
Handelskvarteren nås med bil och lastfordon genom parkering och lastning/loss-
ning i källarplan. Nya COOP nås via Leråkersmotet och från norr och väster till 
rondellen på Backavägen. Handelskvarteren vid Hjalmar Brantingsplatsen nås 
från Deltavägen och Södra Deltavägen. Handelns logistik förutsätts enligt trafik-
strategin vara tidsstyrd med leveranser före skoltid. 

Teknisk försörjning
Transformatorstationer och övriga tekniska byggnader ska förläggas samordnad 
med kvartersbebyggelsen.

Ledningsnät
Det finns ett ledningspaket under norra delen av Backavägen som har bedömts 
för kostsamt att flytta och byta ut. Backavägen kommer att ligga kvar i befintligt 
läge för att ledningarna ska kunna bevaras. 
Uppvärmning inom programområdet kan erbjudas med fjärrvärme, nytt led-
ningsnät kommer byggas ut. Matning av fjärrkyla in i området kommer ske via 

P-tal, bostäder:

2,5 cyklar
/lägenhet

P



47Program för Backaplan

den ”fjärrkyla-ring” som planeras av Göteborg Energi. För el kommer nya led-
ningar dras fram och nya transformatorstationer kommer förläggas inom be-
byggelsestrukturen. Befintliga ledningsstråk för bredband finns bland annat i 
Backavägen samt längs med Kvillebäcken och Swedenborgsgatan. Befintliga te-
leledningar finns i Backavägen, Deltavägen, Norra och Södra Deltavägen samt 
Swedenborgsgatan. Ledningarna går att flytta vid konflikt med planerad exploa-
tering och bedöms inte vara styrande för planeringen.

Vatten och avlopp
Kretslopp och vatten planerar att bygga ett separerat system där spillvattnet och 
dagvattnet leds i separata ledningar. Se bifogad dagvattenutredning (bilaga 16).

Avfallshantering   
För bostäder ska det anordnas hantering av rest-, mat och grovavfall inomhus 
på kvartersmark. Alla fastigheter ska byggas med FNI, fastighetsnära insamling. 
Även verksamhetsavfall ska tas om hand inom kvartersmark. 
För förpackningar och tidningar finns det idag en återvinningsstation i området 
som vid en utbyggnad inte kan vara kvar i sitt befintliga läge. En till två nya åter-
vinningsstationer behöver istället tillskapas. I en så tät och stadsmässig struktur 
som det framtida Backaplan finns dock inte utrymme, varken fysiskt eller es-

Detaljerat trafikförslag, kollektivtrafik

Hållplats för metrobuss 
under utredning
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tetiskt, för öppna återvinningsstationer på egen mark/separata gator. Dessa be-
höver ligga i en byggnad, förslagsvis i anslutning till en p-anläggning eller an-
nan målpunkt. Inom ramen för uppdraget i Älvstaden att hitta nya innovativa 
lösningar kommer ett arbete tillsammans med Kretslopp och vatten att startas i 
samband med Detaljplan 2 för att hitta alternativ för lokalisering av återvinnings-
stationer i samverkan med kvartersbebyggelse.

GRÖNSTRUKTUR OCH VATTEN
I programarbetet för Backaplan har en arbetsgrupp bestående av Stadsbyggnads-
kontoret, Park- och naturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, SDF 
Lundby och Idrott- och förening arbetat brett med de blå-gröna frågorna. 
Programmet innebär en blå-grön struktur med stadsdelspark längs Kvillebäcken, 
flera bostadsnära parker, ett promenadstråk och förbättrade kopplingar till om-
kringliggande grönområden. Detta grundas i grönstrategin samt stadens riktlin-
jer för vattenfrågorna och stämmer väl överens med arkitekturpolicyn.

Kvilleparken - stadsdelspark
Stadsdelsparken blir en större park på totalt ca 8,5 hektar, varav ca 7,5 hektar till-
skapas inom programområdet. Parken rymmer många människor och kan inne-
hålla en mängd olika aktiviteter, vilket gör att den blir en målpunkt för boende 
från ett större område. En attraktiv stadsdelspark fyller  en viktig funktion för att 
integrera människor och knyta ihop stadens delar. Vilka aktiviteter som ryms i 
parken avgörs av storleken på grönytorna. I söder, där parken är smalare, finns 
plats för promenader och vila och ett relativt varierat växt- och djurliv. Norr om 
Kvilleplatsen vidgas parken för att kunna rymma fler aktiviteter. Här finns utöver 
det som ryms i den södra delen, plats för lek och picknick, motion och mer opro-
grammerade mötesplatser. Skolorna behöver också nyttja delar av stadsdelspar-
ken för sin verksamhet.
Kvillebäcken löper genom stadsdelsparken och ger den en särskild identitet. 
Kantzonen – ett tio meter brett stråk längs båda sidor av bäcken – behövs för att 
förstärka och förbättra bäckens vattenkvalitet och utformas för ett rikt djur- och 
växtliv och varierade möten med vattnet. Det blå-gröna stråket länkar Backaplan 
till omgivande områden både norrut och söderut och bidrar tillsammans med 
övriga parker och grönt promenadstråk med viktiga ekosystemtjänster.

Bostadsnära parker
Programmet innehåller flera bostadsnära parker. Parkerna i direkt närhet till bo-
staden blir extra viktiga för de som har svårt att röra sig långa sträckor, exem-
pelvis barn och äldre. I enlighet med grönstrategin bör gångavstånd mellan bo-
stadsentré och bostadsnära park (0,2 ha) inte överstiga 300 m. Gångavstånd till 
stadsdelspark (minst 2 ha) bör vara max 1 km. De bostadsnära parkerna fyller 
även en viktig funktion för förskolorna och skolorna som är placerade i anslut-
ning till parkerna. Varje park får en egen karaktär och innehåll. Eftersom det 
är många som ska dela på parkerna, behöver de vara väl tilltagna och utformas 
materialmässigt för att slitaget inte ska bli för högt. Detta beskrivs mer utförligt 
under rubriken Samnyttjan av parkerna.

Exempel, stadsdelspark

Exempel, bostadsnära park
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Grönstruktur

24 m
Exempelsektion, stadsdelsparken söder om Kvilleplatsen

Exempelsektion, promenadslingan 
(Radar Arktitektur)

22 m

18 m
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Promenaden - Aktiv urban grönska
Ett grönt promenadstråk löper genom området och kopplar samman parkerna. 
Syftet är att skapa ett socialt stråk som bidrar med mer grönska i stadsrummet, 
ekosystemtjänster och uppmuntrar till aktivitet, rörelse och rekreation. Backap-
lan är initialt omgivet av barriärer och uppdelat i stora grannskapsenheter. Den 
gröna promenaden får då också en viktig funktion för att öka integrationen mel-
lan boende i området. För att vara funktionellt och rymma olika aktiviteter längs 
vägen har promenadstråkets zon för grönska och aktivitet en bredd på i snitt 10 
meter. Sammantaget bidrar det med cirka 0,7 hektar grönyta till området som 
helhet. Promenadstråket fanns med redan i planeringsförutsättningar för Back-
aplan och har utvecklats till ett grönt, urbant aktivitetsstråk, framtaget av Radar 
Arkitekter i arbetet med ”Fördjupade studier för Backaplan” (2017) inför pro-
gramarbetet. 

Kopplingar till omgivande grönområden
Flera stadsparker, stadsdelsparker och grönområden finns i Backaplans omgiv-
ning; Arödsberget (Telegrafberget) i nordost, Flunsåsparken, Hisingsparken och 
Keillers park i väst och den planerade Jubileumsparken i Frihamnen i söder. 
Kopplingarna till dessa grönområden behöver förstärkas och utvecklas för att 
binda ihop Backaplan med omgivande grönska och öka tillgången till rekrea-
tiva värden för boende i området. Det görs bland annat genom att stråket längs 
med Kvillebäcken förstärks även utanför stadsdelsparken. I den södra delen av 
programområdet utvecklas ytorna längs bäcken till ett grönt promenadstråk ner 
mot Frihamnen, och längs med hela bäckens sträckning planeras olika platsska-
pande aktiviteter som en del i stadens Jubileumssatsning. Med ombyggnaden av 
Kvilleleden och nya gång- och cykelstråk under Bohusbanan, kan kopplingen till 
Arödsberget utvecklas.

Offentlig plats och grönyta
I grönstrategin och arkitekturpolicyn framgår att planeringen ska säkerställa god 
tillgång till offentlig plats för boende, arbetande och besökare i området. Med 
grönyta menas alla gröna ytor som parker, promenaden mm, vilket är en del av 
offentlig plats. 
Mängden offentlig plats är direkt relaterad till antal bostäder, eftersom varje bo-
ende genererar ett behov av dessa ytor. Även människor som arbetar i området 
behöver kunna ta del av offentliga ytor. Programmet parker, grönytor, torg och 
gågator ger sammantaget de boende och arbetade i området god tillgång till re-
kreation och mötesplatser. De gröna ytorna kommer till viss del samutnyttjas 
med förskolor och skolor. Delar av grönytorna behöver dock vikas för andra an-
vändningar eller anses mindre lämpade att samnyttja. Det handlar dels om en 10 
m bred kantzon längs med Kvillebäcken som behövs för bäckens vattenkvalitet, 
djur och växtliv, dels om bullerutsatta ytor och dels om branta slänter längs med 
bäcken. Programmet föreskriver minst 7,5 kvm grönyta per boende utöver kant-
zonen, slänterna och de ytor som är för utsatta för buller mm för att parker och 
grönytor ska vara tillräckligt stora för att på ett hållbart sätt rymma både sam-
nyttjan och rum för boende och arbetande i området. Tillsammans med torg och 
andra offentliga vistelsesytor ger detta området goda förutsättningar att nå upp 
till nyckeltalet 10 kv m offentlig plats/boende.Ekologisk kantzon:

10 m

Grönyta/
boende:

7,5 kvm

Kvillebäcken söder om 
programområdet

Minimibredd,
 grönska i 

promenadstråk:

10 m

Inspirationsbild, 
Promenaden
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Maxtal för 
samnyttjan av park:

30 %

1
2

3

4

PROGRAMOMRÅDET

Programområdets placering i förhållande till omgivande grönområden.

1

2

3

4

Maxtal för 
samnyttjan av gård:

50 %

Hisingsparken
20-25 min promenadavstånd.

Arödsberget
4-10 min promenad-avstånd, 
skiljs av från programområdet 
av Kvilleleden och Bohusba-
nan.

Flunsåsparken
20-25 min promenadavstånd.

Ramberget &  
Keillers park
10-15 min promenadavstånd. 
Skiljs av från programområdet 
av Hjalmar Brantingsgatan. 

Samutnyttjan av parkerna
Programmet föreskriver att högst 50 % av bostadsgårdar ska upptas av försko-
legård, vilket innebär att resterande ytor behöver tillgodoses i närliggande park. 
Även skolorna med fristående gårdar behöver kompletteras med ytor i parkerna 
för att nå friytekraven. Samnyttjan till en viss procent är positivt för området 
då det går att göra flera flexibla lösningar som gör att det blir mer liv i området 
under en större del av dagen. Samnyttjan bör alltid prövas i den täta Älvstaden 
enligt Färdplanen för Älvstaden 2018. Dock finns en gräns för när slitaget blir för 
stort och/eller en yta inte längre upplevs som offentlig. För parkerna har en gräns 
för samutnyttjande satts vid 30 %. Förskolorna får alla sina kompensationsytor 
tillgodosedda i de bostadsnära parkerna, medan skolbarnen även har tillgång till 
ytor i stadsdelsparken. Arbetstagare och boende förväntas kunna samnyttja park-
yta då de mestadels använder parken vid olika tidpunkter på dygnet och i veckan.

Kvillebäckens vattenkvalitet
Programmet föreskriver åtgärder för att Kvillebäcken ska uppnå god ekologisk 
och kemisk status enligt miljökvalitetsnormerna. Det handlar bland annat om att 
förbättra bäckens utformning samt minska tillförseln av skadliga ämnen och nä-
ringsämnen som tex fosfor. Programmet medger en ekologisk funktionell kant-
zon på 10 meter etableras längs stränderna på båda sidor av bäcken. Delar av 
Kvillebäcken är idag ett kanaliserat vattendrag och behöver bearbetas i strand-
linjen för att skapa vikar och uddar. För att vara funktionell bör strandlinjen vara 
sluttande, variera i sidled och innehålla olika vegetation och material. En väl 
fungerande kantzon har höga naturvärden och möjliggör för ett stort antal arter 
av flora och fauna att etablera sig. Kantzonen i södra delen av stadsdelsparken, 
där den främsta förekomsten av den rödlistade knölnaten återfinns, bör däremot 
inte bearbetas och samma utformning som finns idag ska eftersträvas om så görs. 
Inom en 30-meters zon från bäckens stränder får anlagda ytor som till exempel 
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Död ved

Musslor

Lek/rekreation

Fiskar

Vattenlevande växter
(tex Knölnate)

Trollsländor
Fjärilar

Fåglar

Buskar

Träd

170316 Ponf, KL/CL + AKS

Ekologiska värden 
i strandzoner

Exempel, fördröjning och 
rening av dagvatten på 
kvartersmark

lekplatser, mindre paviljonger, gång-och cykelvägar samt andra hårdgjorda ytor 
max utgöra 15%, för att förbättra de ekologiska värdena. 
Genom åtgärder för hantering av dagvattnet minskar tillförseln av skadliga äm-
nen och näringsämnen. Kvillebäckens status och vattenkvalitet bedöms som hel-
het förbättras avsevärt genom programmet. Se vidare under Dagvattenhantering 
(bilaga 16) och i PM MKN vatten i Kvillebäcken (bilaga 21).

Dagvattenhantering
Principlösningar för dagvatten inom programområdet, inklusive dagvatten från 
Lundbyleden, säkerställer att regnvattnet fördröjs och renas innan det släpps ut 
i Kvillebäcken. Enligt programmet kommer delar av kvartersmarken bestå av 
slutna kvarter. Med fall ut från fasad och en lätt nedsänkt mitt kan dagvatten 
fördröjas och avledas ytligt på gröna innergårdar. Vatten från de takytor som inte 
avvattnas mot innergård och dagvatten från vägytor ska renas i växtbäddar, om 
trädrad/plantering/gräsbeklädd refug finns att tillgå, med dränering till allmän 
dagvattenledning i gata eller magasin under mark, exempelvis placerade under 
gång- och cykelväg. Åtgärderna för att hantera fördröjning och rening från kvar-
tersmark är schablonmässigt uträknad till ca 2,5% yta per 1000 kvm. För dagvatt-
net från allmänna ytor så som vägar krävs även 2,5% per 1000 kvm med nämnda 
åtgärder. Dagvattenhanteringen beskrivs i bilaga 16.

SAMUTNYTTJAD YTA 
(30% av parken, exkl strandzon)

STRANDZON 
6-10 M

KV
IL

LE
B

ÄC
KE

N

Kvilleparken och Kvillebäcken
Nedan ett mycket förenklat planutsnitt ur framtida Kvilleparken, 
för att visa på principerna med strandzon samt samutnyttjan.

170316 Ponf, KL/CL + AKS

Planutsnitt och sektion, 
framtida Kvilleparken med 
ekologisk kantzon.

Ekologiska värden i 
kantzonen.
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Markhöjning 
minimum

+2,1 m

Golvnivå:

+2,8 m

Princip för markhöjning som säkerställer avledning mot Kvillebäcken och skydd vid högvatten.

Klimatanpassning 
Programmet innebär principer för höjdsättning av marken som säkerställer att 
området fungerar vid skyfall och högvatten. Principerna innebär att marknivå-
erna i södra delen av Backaplan höjs med ca 1 m, vilket skyddar området om 
vattnet stiger i havet och orsakar höga nivåer i Kvillebäcken. Vid ett extremt sky-
fall (100-årsregn) gör höjdsättningen att vattnet snabbt och säkert kan ledas i ut-
pekade stråk till Kvillebäcken. Delar av ytorna i parken utformas även så de kan 
översvämmas vid en extremhändelse. Höjdsättningen säkerställer att området 
fungerar vid en översvämningssituation, att räddningstjänstens framkomlighet 
säkras och att man kan ta sig till och från bostäder och verksamheter.
Utbyggnadsordningen måste ske söderifrån för att skydd från högvatten ska 
fungera. Golvnivåer i planerad bebyggelse ska följa stadens riktlinjer för över-
svämningsrisker. Framtagna principer och åtgärder ger en robust strategi för att 
hantera skyfall och högvatten på medellång sikt, till och med ca år 2070. Princi-
per och åtgärder finns beskrivna i PM Klimatanpassningsstrategi för Backaplan 
(bilaga 17).
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GENOMFÖRANDE
I programarbetet har en arbetsgrupp med representanter för Fastighetskontoret, 
Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, Miljöförvaltningen, Park- och naturför-
valtningen och Kretslopp och vatten arbetat med genomförandefrågor.
Utbyggnaden av Backaplan kommer att pågå under många år med många aktörer 
inblandade. Ekonomiska, juridiska och tekniska genomförandefrågor har stude-
rats för att få fram en ram inom vilken utvecklingen kan överblickas och styras.

Utbyggnad 
Backaplan är ett omvandlingsområde som förvandlas från handels- och verk-
samhetsområde till blandstad. Detta gör att påverkan från störningar, orsakade 
av befintliga verksamheter, på den successiva omvandlingen måste ägnas särskilt 
stor hänsyn i utbyggnadsplanering och utförande.
Backaplan kommer att utvecklas etappvis över en relativt lång period med beräk-
nad byggstart 2019/2020 och utbyggnad under 15-20 år. En etappvis utbyggnad 
innebär att funktioner och kvaliteter tillkommer efter hand. I utbyggnaden ska 
privata aktörer, Göteborgs stad, befintliga verksamheter, statliga organisationer 
och andra involverade parter samverka. Alla aktörer ska bidra till att skapa en 
kostnadseffektiv och säker utbyggnad där Backaplan ska utgöra en fungerande 
stadsmiljö även under utbyggnadstiden. Varje etapp ska ta en storlek som gör att 
den kan erbjuda erforderlig social service. För att säkerställa en fungerande var-
dag ska tillgängligheten till kollektivtrafik och kommersiell service fungera bra 
redan för de som först flyttar in i området. Särskilt viktigt är det att utbyggnaden 
av kommunala verksamheter ligger i fas med övrig bebyggelse för att Backaplan 
ska bli en attraktiv bostads- och arbetsplats.  Respektive etapp ska inte upple-
vas som en isolerad enhet utan skapa trygghet för de som vistas i och kring de 
nya kvarteren. Grupper som är känsliga för störningar och otrygga platser under 
byggtiden bör särskilt beaktas; framför allt boende, barn i förskolor och skolor 
samt gångtrafikanter och cyklister. Tillfälliga aktiviteter ska hjälpa till att kom-
municera att området är under omvandling och att de människor som rör sig i 
området bereds plats.
Området öster om Kvillebäcken kommer att byggas ut i etapper från Hjalmar 
Brantingsgatan och Backavägen, och vidare norrut med huvudetapper och fler-
talet inbördes deletapper. Tre huvudetapper är för närvarande under detaljplane-
ring (etapp 1), under uppstart för detaljplan (etapp 2) eller har positivt planbe-
sked (etapp 3). Tiden för utbyggnaden längst i norr blir beroende av Trafikverkets 
utbyggnad av Kvillemotet och stationen i Brunnsbo. Bebyggelsen där behöver 
studeras noggrant för att överbrygga den barriärverkan som uppstår. Hjalmar 
Brantingsplatsen och kvarteren söder och öster om Hjalmar Brantingsgatan är 
beroende av färdigställandet av Hisingsbron och successiv omvandling av Hjal-
mar Brantingsgatan från brofästet. 
Västra Backaplan norr om Kvillestaden planeras byggas ut successivt efter in-
tresse från exploatörer. 

Etapp 0 
Etappen omfattar Trafikkontorets och Trafikverkets gemensamma utbyggnad av 
gator norr om Backaplan samt Kvillemotet. Aktuell detaljplan vann laga kraft 29 
november 2018. Utbyggnaden kommer att pågå i ca 4 år med beräknad produk-
tionsstart 2020. 
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Etapp 1 
Etappen, vars detaljplan har varit på granskning i april 2018, är en förutsättning 
för att möjliggöra Coops flytt till Backagatan från befintliga lokaler och möjliggör 
i sin tur utveckling av de nya kvarteren vid Swedenborgsgatan inom efterföljande 
etapp. Etappen innehåller handel, kontor, bostäder samt äldreboende. Beräknad 
byggstart för Etapp 1 är 2019-2020. 

Etapp 2 
Etappens lokalisering nära god kollektivtrafik och service gör att Backaplans 
högsta exploatering tar plats här. Etappen omfattar bostäder, handel, kontor, kul-
turhus, förskolor, skola, idrottshall, gator, torg och park. Etapp 2 är den mest ar-
betsintensiva och samordningskrävande etappen. Preliminär byggstart är 2023. 
Etapp 2 är geografiskt uppdelad och i norr startar utbyggnaden av planerad 
4-9-skola först i samband med att befintlig bussdepå flyttar. 

Utbyggnadsetapper
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Etapp 3 
Etappen omfattar bostäder med lokaler i bottenvåningar mot huvudgator, skol- 
och förskoleverksamhet samt park. Etappen är viktig för att skapa ett samman-
hängande Backaplan. När etapp 3 byggstartar har Backaplan sin tyngsta produk-
tionssamordning och det är därför viktigt att omkringliggande gatuutbyggnad 
samordnas i särskilt stor utsträckning med kvartersutbyggnaden under den här 
fasen. Preliminär utbyggnad för etapp 3 är inom tidsramen 2024-2029.

Kommande etapper
Kommande etappers utbyggnadsordning är beroende av hur de kan vara till för-
del för Backaplans utveckling, och huruvida stark framdrift bedöms finnas för ett 
särskilt område. 
Kommande etapper är området nordväst om Kvilleplatsen och de nordligaste 
delarna av östra Backaplan, där kopplingarna till Brunnsbo särskilt ska utveck-
las. Den sydligaste delen av Backaplan ingår i en större omvandling av Hjalmar 
Brantingsgatan, och är därför beroende av framdriften i det projektet. Utöver att 
Hjalmar Brantingsplatsen och direkt anslutande kvarter med i huvudsak kon-
torsverksamhet byggs om, utvecklas också kvarter söder om Hjalmar Brantings-
stråket och öster om Lundbyleden. 
Utbyggnadstakten beror, förutom på stadens planarbete, även på marknadens 
efterfrågan. Utbyggnadstiden kan komma att förkortas eller förlängas på grund 
av politiska beslut. Utbyggnadsplaneringen kommer att uppdateras under hela 
planerings- och byggnationstiden med successiv fördjupning och ökad detalje-
ringsgrad. I programskedet kartlägger utbyggnadsplaneringen dels balans mel-
lan och fördelning av bostäder, kommunal service, handel och grönområden i ett 
tidsperspektiv, dels identifierar utbyggnadsplaneringen beroenden och kritiska 
punkter utifrån ett byggproduktionsperspektiv. Utbyggnadsordningen ska också 
hjälpa till att skapa en så effektiv väg som möjligt mellan investering av offentliga 
medel i framför allt infrastruktur och en så fungerande vardag och närmiljö som 
möjligt för boende och besökare. Utbyggnadsordningen ska i programskedet 
identifiera möjliga risker och krockar och på så sätt kunna hantera dessa innan 
detaljplane- och/eller byggskede. I kommande faser av utbyggnadsplaneringen är 
effektiv och kvalificerad planerings- och produktionssamordning avgörande för 
hur området framskrider och hur området upplevs under byggtiden. Detta ska 
samordnas mellan fastighetsägare och Göteborgs Stad och även involvera befint-
liga verksamheter och andra intressenter. 

Ekonomi
Backaplan har ett mycket attraktivt läge mitt i centrala Göteborg och de ekono-
miska vinsterna av en stadsutveckling förväntas vara stora. Att utveckla ett om-
råde från ett verksamhets- och externhandelsområde är en utmaning. Helt nya 
gator, parker och torg måste skapas, miljöer som nästan inte alls finns i området 
idag, och stora åtgärder krävs för att iordningställa byggbar mark. 
För att programmets vision ska uppnås krävs även tidiga investeringar i bland an-
nat kollektivtrafik, skolor, förskolor, kultur med mera. Programmets inriktning 
mot tät stad och den mängd nya bostäder som därigenom genereras bedöms vara 
en förutsättning för att programmet ska vara ekonomiskt genomförbart. 
Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet har en exploateringskalkyl tagits fram. 
Kostnaderna för projektet beräknas på den översiktliga nivå som programmet 
ger kunskap om. Kalkylen omfattar samtliga åtgärder på allmänplats, stabilitet, 
marksanering, ledningsflytt, anläggning av gator, parker mm. Exploateringskal-
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kylen ligger till grund för det inriktningsbeslut gällande kostnader som besluta-
des om i Kommunfullmäktige i mars 2019.
Iordningställande av kvartersmark finansieras fullt ut av respektive exploatör. Ut-
byggnaden av allmän plats finansieras delvis av exploateringen och dels av skatte-
medel. Fördelning av kostnader och intäkter enligt ovan kommer regleras i avtal 
mellan berörda markägare och exploatörer inom programområdet.
Staden har ett begränsat markägande i området. Dock kommer områden som i 
dagsläget utgör trafikområde kunna omvandlas till kvartersmark med tillkom-
mande byggrätter vilket bedöms kunna ge intäkter till staden. 
Stadens utgifter i projektet omfattar utöver iordningställande av allmänplatsmark 
även förvärv av mark för skolor och kulturhus inom området.
Målsättningen är att stadsutvecklingen för Backaplan ska bära sina kostnader. Ut-
byggnaden av Backaplansområdet sker under mycket lång tid varför även stadens 
kostnader och intäkter måste ses i detta sammanhang. Parallellt med program-
met har en ekonomisk förstudie genomförts med syfte att lokalisera möjlighe-
ter till kostnadsreducering utan att sänka kvalitén inom exploateringens område 
samt att säkerställa att kostnadsbilden för de delar som inte kan reduceras är 
rimlig och rättvisande.

Avtal
För att försäkra sig om bl a finansiering av allmän plats samt grundläggande 
principer för genomförande av kommande detaljplaner inom östra delen av pro-
gramområdet har kommunen och de fastighetsägare som driver omvandlingen 
av östra Backaplan träffat ett ramavtal. Berörda fastighetsägare har gått samman i 
vilja om att genomföra en stadsutveckling i området. Avsikten är att i detta tidiga 
skede tydliggöra åtaganden mellan staden och fastighetsägarna och därmed även 
underlätta och effektivisera kommande detaljplanearbeten. 
Under kommande detaljplanearbeten upprättas exploateringsavtal som är ett av-
tal om genomförande av en detaljplan mellan staden och fastighetsägare. Avtalet 
beskriver detaljplanens konsekvenser för exploatören/fastighetsägaren, åtagan-
den och kostnader för planens genomförande tydliggörs.  I avtalet regleras t ex 
exploateringsbidrag, utbyggnad av allmän plats, fastighetsbildningsåtgärder, led-
ningsflytt m.m, Innan en detaljplan antas ska, i enlighet med kommunens rikt-
linjer för exploateringsavtal, avtal ha tecknats mellan staden och berörda exploa-
törer. Ett exploateringsavtal är alltid kopplat till antagandet av en ny detaljplan 
och villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft. Exploateringsavtalet föregås 
normalt sett av att ett föravtal tecknas mellan staden och fastighetsägaren och 
som reglerar förutsättningar, ansvarsfördelning med mera under arbetet med 
upprättandet av detaljplanen. 

Störande verksamheter
Av de över 300 verksamheter som identifierats i området har drygt 130 bedömts 
utgöra risk för störning eller säkerhetsrisk. 
Utredningen som genomförts (bilaga 14) ger en tydlig bild om var störningar och 
säkerhetsrisker, som kan påverka möjligheten till exploatering, utgör problem. 
En fördjupad studie har gjorts av de verksamheter som ligger inom eller i nära 
anslutning till lokaliseringen av idrottshall och 4-9 skolan i nordvästra delen av 
området. 
Den övergripande bedömningen är att majoriteten av verksamheterna går att 
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samlokalisera med bostäder under utbyggnadstiden och att eventuella störningar 
kan minskas genom mindre omfattande åtgärder. 
Med avseende på säkerhetsrisker och störningar kan fördjupade detaljstudier av 
verksamheter som bedöms påverka exploateringsmöjligheterna genomföras då 
det blir relevant för respektive detaljplan.
Eftersom bedömningarna i denna utredning grundar sig på generella antagan-
den, kan det i vissa fall vara tillräckligt att söka fördjupad information om respek-
tive verksamhet för att på så vis kunna avfärda verksamheten som risk.  

Geoteknik och markmiljö
Marken i större delen av programområdet består av fyllnadsmassor ovanpå den 
naturliga leran. Väster om Kvillebäcken finns endast lera. På delar av den västra 
stranden har man genomfört geotekniska förstärkningsåtgärder i samband med 
utbyggnad av Östra Kvillebäcken för att säkerställa stabiliteten och hantera ris-
ken för sättningar. En översiktlig kartering visar däremot att stabilitet längs Kvil-
lebäckens östra strand är dålig (SWECO 2011, bilaga 13). Fler undersökningar 
krävs därför för att säkerställa hur grundläggning av allmän plats kan ske för att 
på mest lämpliga sätt säkra stabiliteten och minimera sättningar. Större markar-
beten kommer krävas inom området både till följd av föroreningar i marken och 
den klimatanpassning som planeras ske genom markmodulering för att åstad-
komma fall mot Kvillebäcken. Sammantaget är de nödvändiga markarbetena för 
att få fram byggbar mark omfattande och kostnadskrävande. Åtgärder och kost-
nader för marken har studerats närmare inom den ekonomiska förstudie (bilaga 
9) som har tagits fram parallellt med programmet.
Med sin historia som deponi och industrimark, visar genomförda miljöteknis-
ka markundersökningar (bilaga 13) att det inom hela undersökningsområdet 
på Backaplan finns deponerat material och föroreningshalter i jord och grund-
vatten, där Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markan-
vändning och i stora delar även över riktvärdet för farligt avfall överskrids. Man 
har också hittat förekomster av deponigas (metangas). 
Planerade bygg- och utvecklingsplaner för Backaplan är fullt möjliga att genom-
föra, men förändrad markanvändning till bostäder, skolor etc kräver saneringsåt-
gärder för att klara riktvärden för känslig markanvändning. Rekommendationen 
är att förorenade massor schaktas bort ner till rena marklager i leran. Förekom-
sten av metangas i undersökta deponimassor innebär en risk som behöver beak-
tas vid kommande schaktarbeten. Innan schaktarbeten påbörjas i området ska 
en anmälan till tillsynsmyndigheten och en miljökontrollplan upprättas för att 
undvika spridning till omgivande miljö och för att inte utsätta människor för 
hälsorisker under arbetet. 
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KONSEKVENSER

SOCIALA KONSEKVENSER
När Backaplan omvandlas från industri- och handelsområde till blandstad med 
5-7500 bostäder så innebär det en stor förändring av områdets sociala karaktär. 
Här återges en sammanfattning av konsekvenser som dels identifierats i arbe-
tet med analys av sociala konsekvenser (SKA) och barnkonsekvenser (BKA) och 
dels i jämförelse med liknande omvandlingsprojekt. Även kulturella konsekven-
ser (KKA) har analyserats med nytt kulturhus och frågan om möjligt bevarande 
av befintliga kulturella verksamheter i focks. Konsekvensanalyserna har identifie-
rat både positiva och negativa konsekvenser, samt risker som kan uppstå om vissa 
identifierade målbilder inte utvecklas.

Sammanhållen stad
Backaplan är en viktig länk mellan stora delar av Hisingen och centrala Göte-
borg. Programmet innebär en förbättring och förtätning av vägnätet inom områ-
det och bidrar till en bättre struktur för tillgänglighet med gång och cykel. Kopp-
lingarna till omgivande områden förstärks och särskilt viktig är kopplingen till 
Frihamnen för gång- och cykeltrafik till älven (Möta vattnet i Vision Älvstaden) 
samt till centrala staden via planerad GC-bro. Omvandlingen av Hjalmar Bran-
tingsgatan från trafikled till stadsgata är en förutsättning för att binda samman 
Älvstaden. Kopplingen till Brunnsbo behöver studeras ytterligare sedan miljön 
runt kommande station klarlagts. Kopplingen till Ringön återstår att skapa, en 
GC-bro hade varit idealet, men har hittills bedömts vara för dyr.
Programmets utbyggnad ökar underlaget för kollektivtrafiken vilket binder om-
rådet till fler platser i staden. Spårväg till Brunnsbo ingår i Sverigeförhandlingen 
och på sikt kan spårvägen binda samman Selma Lagerlöfs torg och Backaplan. 
Tågstationen i Brunnsbo innebär tillgänglighet från omgivande regionen. Ge-
nom området går bland annat gatorna Backavägen, Hjalmar Brantingsgatan och 
Swedenborgsgatan. Det är viktigt att dessa gator utvecklas som stråk med verk-
samheter och upplevs som trygga under en stor del av dygnet.
Det fortsatta arbetet behöver ta ställning till fördelning av upplåtelseformer och 
lägenhetsfördelning för att social blandning bland de boende ska uppnås och 
därmed bidra till en socialt sammanhållen stad. 

Samspel
Programmet innebär en utveckling av mötesplatser, grönytor och offentliga rum. 
Konkreta åtgärder för att fylla mötesplatserna med mening för många ålders-
grupper behöver vidtas i kommande detaljplaner. Kopplingar till övriga Älvsta-
den och staden är viktiga för att skapa synliga mötesplatser och genomströmning 
av folk. 
En viktig mötesplats för hela Hisingen blir det planerade kulturhuset. Verksam-
heten ska utvecklas till en mötesplats mellan generationer. Samarbete mellan 
staden och fastighetsägarna är viktigt för att skapa strategier för levande mötes-
platser och möjlighet för icke-kommersiella verksamheter som föreningar samt 
kulturidkare med liten ekonomi. 
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Vardagsliv
Programmets stadsomvandling blandar bostäder verksamheter, service och han-
del i tät stadsstruktur vilket gör att det blir lätt för de boende att nå vardagens 
målpunkter såsom förskolor, service och handel. Många människor kommer få 
nära till nästan allt och med kollektivtrafiknoden Hjalmar kommer ytterligare 
fler att lätt kunna nå det utökade utbudet. Programmet innebär en förbättring för 
gång- och cykeltrafikanter.
Programmets innehåll av social service behöver säkerställas i kommande detalj-
planer för att undvika negativa konsekvenser. 
Utformning, belysning, levande stråk och god kollektivtrafik över dygnet är mål 
som måste uppnås för att människor verkligen ska känna sig trygga att prome-
nera hem genom området.
I det fortsatta arbetet behöver särskilt barnperspektivet beaktas och att utbygg-
naden av vardagslivets funktioner taktar med bostadsutbyggnaden. Inte minst 
gäller detta grönstrukturens iordningställande.

Identitet
Omvandlingen kommer innebära en stor förändring av områdets identitet och 
vilka som känner sig tillhöriga till platsen. För att uppnå en fungerande bland-
stad är det viktigt att såväl boende med olika förutsättningar som olika verksam-
hetsidkare och besökare känner en tillhörighet till det framtida Backaplan. I dag 
är Backaplan ett attraktivt handelsområde i Göteborgarnas medvetande. Denna 
identitet får inte blekna utan ska stärkas genom komplettering med service, kul-
tur och ett rikare stadsliv.
Bostäder och liv i området även utanför handelns öppettider är en förbättring av 
identiteten som centrum, både ur trygghetsaspekt och attraktivitet.
Risken för undanträngningseffekter måste beaktas under utbyggnaden. De verk-
samheter som kan och vill vara kvar i det framtida Backaplan måste beredas till-
fälliga och senare nya ändamålsenliga lokaler. För kulturidkare behöver dessa 
lokaler vara möjliga att hyra inom verksamhetens ekonomiska förutsättningar. 
Dessa mindre hantverks- och kulturidkares fortsatta tillskott till framtidens 
Backaplan är mycket viktig för bevarande och stärkande av identiteten. 
Områdets kopplingar till övriga Älvstaden och centrala staden är avgörande för 
identiteten (och för funktionen) som Hisingens centrum. För den nya identiteten 
som attraktivt centralt bostadsområde är utvecklingen av grönstrukturen avgö-
rande. 

Barnperspektivet
Barn i tät stad innebär utmaningar men också möjligheter. Mindre barns rörel-
sebehov måste tillfredsställas i närmiljön medan äldre barn har goda möjligheter 
att nå områden för sport och träning med den goda kollektivtrafiken. Backaplan 
kommer även rymma en eller flera idrottshallar. Det sociala behovet tillgodo-
ses väl i tät stad, på förskolor, i skolor och på Backaplan även i kulturhus och 
på handelsplatser vilka är omtyckta mötesplatser för äldre barn och ungdomar. 
Kopplingen till staden och regionen är utmärkt och utgör stora möjligheter för 
ungdomar att nå vänner och aktiviteter i hela regionen.
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Jämställdhetsperspektivet
Den ökade tätheten och förbättrade kollektivtrafiken i området gör det lättare att 
röra sig till fots, vilket underlättar för alla som inte har tillgång till bil – statistiskt 
sett oftare kvinnor, barn och äldre och personer med begränsade ekonomiska 
resurser. Den utmärkta kollektivtrafiken och det stora serviceutbudet i varda-
gen är därmed en stor tillgång ur ett jämställdhetsperspektiv då man kommer 
kunna bo och leva på Backaplan utan bil. Den trygghet som gator i ett område 
med både dag- och nattbefolkning (verksamma och boende) är också bra ur ett 
jämställdhetsperspektiv då kvinnor och barn kan känna större trygghet i en så-
dan gatumiljö; kön är idag är den mest utslagsgivande faktorn för om en person 
upplever otrygghet i det offentliga rummet eller inte. Dock måste åtgärder med 
trygghetsskapande belysning och undvikande av svårbevakade platser skapas för 
att trygghetsmålet ska nås. 

Mångfaldsperspektivet
Områdets utveckling bidrar till att koppla samman staden vilket kan leda till att 
segregationen minskar. Backaplan är redan idag en plats där människor från sta-
dens olika delar på ett naturligt sätt möts. Detta utvecklas vidare i programmet, 
dels genom att en tät stadsdel med stor variation av boendeformer och verk-
samheter lockar och ger utrymme för många olika människor, dels genom fort-
satt mycket goda kollektivtrafikförbindelser till staden och regionen. Den sociala 
blandningen på Backaplan kommer främst att uppträda genom det stora antalet 
arbetsplatser som Backaplan kommer innehålla, samt genom den stora handels-
plats som Backaplan redan är och kommer förbli. Backaplan besöks i dag av folk 
från hela staden och delar av regionen och målet är att Backaplan ska bli Hising-
ens centrum. Många ”andra” än de boende kommer ha delar av sitt vardagsliv 
på Backaplan och många besökare till handeln kommer befinna sig på gator och 
torg, i kulturhuset, idrottshallen och i handeln.
Den sociala blandningen bland boende är svårare att åstadkomma i ett nybyggt 
område men dessa förhållanden förbättras vanligtvis över tid. Blandningen av 
generationer kan nås genom lämplig lägenhetsfördelning så att familjer kan bo 
kvar med växande barnaskara. Staden kommer markanvisa till några hyresrätter 
och där kan avtal tecknas om bostäder möjliga för många att hyra.

Vision Älvstaden
För Vision Älvstaden – Hela Staden, Möta Vattnet och Stärka Kärnan – arbetas 
för närvarande med mätbara indikatorer och resultatet av måluppfyllelsen redo-
visas i s. k. värderosor. Måluppfyllelsens grad framgår av värderosens röda linje 
i jämförelse med målbildens blå linje. Det man kan utläsa är att Backaplan har 
stor måluppfyllelse av Vision Älvstaden men att indikatorerna som kan skapa en 
stad för alla brister något men då menas för alla boende och där syftas det på den 
troligen ganska höga bostadskostnaden det vanligtvis blir i centrum och nybyggt. 
Den yttre miljön; parker, handel, sport och kultur kommer vara tillgänglig för 
alla. Indikatorn bygga samman staden hänger på hur kopplingar mellan områden 
skapas, där råder inte Backaplan över hela bilden då det krävs samverkan med 
övriga områden i Älvstaden. Den indikatorn kommer att stärkas i kommande 
arbete då kopplingarna studeras närmare.

Värderosen visar mätbara 
indikatorer i Vision Älvsta-
den
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Värderos, Backaplan
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Workshop SKA/BKA/KKA
I mars 2018 hölls en workshop för att analysera sociala och kulturella konsekven-
ser och konsekvenser för barn av stadsomvandlingen på Backaplan. Deltagare 
från staden och de samverkande fastighetsägarna samt boende i närområdet och 
personer verksamma på Backaplan diskuterade platsens förutsättningar och vad 
man bör tänka på i kommande detaljplanering. 
Planområdet, dess kopplingar till närliggande områden analyserades. Nedslag 
gjordes i etapper eller specifika platser. Dagens Backaplan och programmet dis-
kuterades utifrån fyra teman: socialt blandat boende, grönstruktur och livsmiljö, 
verksamheter och kultur samt barn i tät stad. 

Socialt blandat boende 
Under rubriken socialt blandat boende konstaterades att nya bostäder tenderar 
bli dyra men en lång utbyggnadstid kan något ta udden av de negativa konse-
kvenser som uppstår genom att endast bostadssökande med god ekonomi kan 
hitta bostad på Backaplan. När sista etappen byggs runt 2035 är redan de först 
byggda bostäderna i området Kvillebäcken över 20 år gamla. I Backaplan efter-
strävas en balans mellan hyres- och bostadsrätter och det kommer finnas äldre-
boende och bostäder med särskild service. Lägenhetsfördelningen behöver också 
studeras i varje etapp så att stadsdelen Lundby med omnejd kompletteras med de 
lägenhetstyper som saknas. Med ett utbud av olika stora lägenheter kan familjer 
växa och ändå bo kvar, stora familjer kan beredas plats och kollektivboende för 
studenter och andra kan uppstå. 

Grönstruktur och livsmiljö
När grönstruktur och livsmiljö diskuterades framkom vikten av att Stadsdelspar-
ken runt Kvillebäcken får många olika aktiviteter som kan utgöra mötesplatser. 
Kvillebäcken är en resurs som kan utvecklas för rikare upplevelser i parkområdet. 
De bostadsnära parkerna är extra viktiga socialt på grund av den slutna kvar-
tersstrukturen. I dag finns ett underskott av grönområden och mindre parker 
och vistelseytor med sittmöjligheter saknas. Parker utgör en möjlighet till ”kon-
sumtionsfria” mötesplatser. Den gröna promenaden (AUG) blir ett aktivt stråk 
för kvällspromenad och joggingrundan, men också en grönskande träffpunkt för 
hela stadsdelen. 

Verksamheter och kultur
Verksamheter och kultur utgör ett särskilt intressant fokusområde då Backap-
lan i dag är hemvist för många verksamheter som, om de ekonomiska möjlig-
heterna öppnar sig, kan finnas kvar i den tätare staden. En modern kvartersstad 
med smala, slutna kvarter har dock begränsningar när det kommer till innehåll 
i lokaler. Här måste särskilda strategier utvecklas för att möjliggöra för mindre 
verksamhetsutövare och kunna erbjuda lokaler i en mängd olika storlekar, pris-
nivåer och standarder. Att jobba med konst, kultur och temporära åtgärder under 
etapputbyggnaden är en möjlighet för ett kontinuerligt kulturutövande i områ-
det. Här behövs fortsatt koordinering i stadens regi. 



Konsekvenser64

Barn i tät stad
För barn i tät stad blir det nödvändigt att fördjupa sig i de olika åldrarnas krav 
på vardagssysslor och utemiljöer. De mindre barnen behöver få utlopp för sitt 
rörelsebehov på bostadsgårdar, i de stadsdelsnära parkerna och på förskolornas 
friytor. För de något äldre barnen och tonåringarna är Backaplan i dag en plats 
där de umgås på både offentliga och kommersiella platser. Ett köpcentrum bör ta 
särskild hänsyn till ungdomars behov då det är en naturlig mötesplats för dem. 
Billiga ställen att fika/äta på, laddstationer för mobiltelefoner, gratis platser att 
sitta, bibliotek/kulturverksamhet nära till hållplats, mycket cykelparkering, inga 
oövervakade baksidor mm. 

Sammanhållen stad – 
överbrygga barriärer

Vardagsliv

Samspel och möten Identitet

1. Backaplan ska vara tillgängligt och lätt 
att hitta för alla trafikanter och vara en 
stark bytespunkt i staden genom stärkta 
kopplingar och stråk till omkringliggande 
områden. 

• Programmet ligger i linje med målet och 
lägger goda förutsättningar för att det ska 
uppnås. 

2. På Backaplan ska det finnas möjlighet 
för många att bo, verka och vistas i en tät 
kvartersstad med blandat innehåll. Boen-
demiljöerna i Backaplan ska ha attraktiva 
lägen med fungerande gårdar och goda 
ljus- och ljudförhållanden.

• Programmet ligger i linje med målet, men 
behöver arbetas med i kommande detaljpla-
ner för att säkerställa ett resultat.

4. Planeringen i Backaplan ska bidra 
med förutsättningar för ett rikt handels- 
och verksamhetsutbud som underlättar 
vardagslivet och bidrar till en levande 
stadsmiljö.

• Programmet ligger i linje med målet och 
ger goda förutsättningar för att det ska 
uppnås.

5. I Backaplan ska det finnas god tillgång 
offentlig service för livets alla skeden 
med full behovstäckning i förskola och 
skola.

• Programmet ligger i linje med målet och 
ger goda förutsättningar för att det ska 
uppnås.

3. Backaplan ska innehålla tillåtande, 
generationsöverskridande mötesplatser 
i en balans mellan olika typer av platser 
och forum.

• Programmet visar på ett behov av offent-
liga rum och pekar ut mötesplatser och 
knutpunkter som bör utvecklas. Åtgärder 
behöver vidtas i kommande detaljplaner.

6. Varje etapp av utveckling i Backap-
lan ska innehålla förutsättningar för en 
mångfald och blandning i uttryck och 
aktiviteter som tar avstamp i det befint-
liga och området utvecklas succesivt.

• Programmet ligger i linje med målet, men 
det finns utmaningar som beskrivs närmare 
i avsnittet om konsekvenser. 
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MILJÖKONSEKVENSER
Ur de flesta aspekter innebär ett genomförande av programmet och kommande 
detaljplaner positiva miljökonsekvenser. Komplettering av bostäder och verk-
samheter inom ett befintligt område innebär ett nyttjande av befintlig infrastruk-
tur och service på ett bättre sätt, vilket bidrar till minskat behov av biltransporter 
i staden med den luftmiljö som biltrafik medför. Trafiksituationen kommer att 
förbättras genom att biltransporterna förväntas minska. Dagvattenhantering och 
vattenrening förbättras i och med att förorenad mark kommer saneras och hård-
gjorda ytor omvandlas till infiltrerande för att kunna ta hand om vatten. Stads-
delsparken bidrar till att Kvillebäckens ekologiska status förbättras avsevärt ge-
nom återskapandet av funktionella strandzoner och rening av dagvatten.
En rad frågor har utretts under programarbetet för helheten och en preliminär 
behovsbedömning har genomförts i programskedet. Denna kommer ligga till 
grund för bedömning av miljöpåverkan i kommande detaljplaner. 

Trafik
En förutsättning för utvecklingen av området är att den ligger i linje med stadens 
trafikstrategi. Trafikstrategin är framtagen utifrån en rad andra styrdokument 
och miljömålen.  Det är framförallt miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk 
luft och god bebyggd miljö berör transportområdet. Backaplansområdet får i och 
med programförslaget en helt annan markanvändning än det verksamhets- och 
distanshandelsområde som dagens Backaplan har. Det kommer givetvis att skapa 
stora förändringar i resbeteende där förväntningen är att det mer liknar resbete-
endet i stadens tätaste område. Den totala biltrafikalstringen förväntas ligga kvar 
på dagens nivåer alternativ minska något beroende på hur väl parkerings- och 
mobilitetsåtgärderna i området faller ut. Detta trots den mycket omfattande ex-
ploateringen i området.

Natur- och kulturmiljö
Backaplan är i dag ett äldre industri- och handelsområde med mestadels stora 
asfalterade parkeringsplatser och industribyggnader i varierande skick. 

Naturmiljö
Kvillebäcken med omgivande slänter och grönska är den stora naturtillgången i 
området och hemvist för den rödlistade knölnaten. En naturvärdesinventering 
är genomförd för att närmare lokalisera bestånd och kvalitet på knölnaten samt 
undersöka om fler speciella naturvärden kan lokaliseras. I övrigt finns enstaka 
träd och en mindre obebyggd yta med viss grönska. Den tänkta utbyggnaden av 
området bedöms få en liten påverkan, då de naturvärden som finns idag är be-
gränsade. Omlandet runt Kvillebäcken kommer särskilt beaktas vilket kommer 
förbättra naturmiljön inom programområdet. Programmet kommer innebära 
ökad yta anlagd grönska vilket utöver en ökad mångfald växtarter beräknas öka 
djurlivet med fåglar, insekter, groddjur mm. 

Kulturmiljö
Inom området med den fd Bult- och Nagelfabriken i kvarteret söder om Hjal-
mar Brantingsgatan och norr om Kvillebäcken ligger en större fabriksbyggnad, 
som uppfördes på 1940-talet som inrymmer minneslokalen för brandkatastrofen 
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1998 i byggnaden. Ett monument som hedrar brandkatastrofens offer finns i di-
rekt anslutning till det gamla fabriksområdet. Hänsyn kommer att tas till monu-
mentet i fortsatt planering. Inom programområdet finns två fornlämningar som 
skyddas av Kulturmiljölagen, en vägvisarsten och ett gränsmärke. Att flytta eller 
göra åverkan på dessa kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Hänsyn tas till dessa 
fornlämningar i fortsatt planering. Programmet bedöms därför kunna genom-
föras utan skada på kulturmiljön.

Dagvatten
Dagvattnet är i dag förorenat från stora hårdgjorda trafikytor. Såväl infiltrationen 
som reningen kommer avsevärt förbättras vid programmets genomförande då 
grönytorna ökar markant och dagvatten från trafikytor kommer renas. Angående 
skyfall, se även nedan under Klimatanpassning.

Kvillebäcken - miljökvalitetsnormer för vatten
Programområdet består av redan ianspråktagen mark med övervägande hård-
gjord yta. Med omvandling av området kommer dagvattnet renas, området till-
förs grönska med ökad infiltration och bäckens strandzoner kommer återskapas 
för bättre biologiska mångfald. Markmiljön förbättras även genom sanering av 
förorenad mark. Programmets genomförande bedöms därför, ur ett helhetsper-
spektiv, förbättra situationen för Kvillebäcken avsevärt. Möjligheten att klara god 
ekologisk status i den aktuella delen av bäcken är med nämnda åtgärder stor. Ing-
en av normernas kvalitetsfaktorer bedöms påverkas negativt, i princip alla fak-
torer som bedöms påverkas positivt inom området. För fosforbelastningen sker 
dock endast en icke-försämring enligt miljökvalitetsnormen. 

Strandskydd
Inom området finns i dag inget strandskydd. När detaljplaner görs, som berör 
området inom 100 meter från vatten, återinträder strandskydd. För att byggnads-
nämnden ska kunna upphäva strandskyddet i detaljplan krävs minst ett av sex 
särskilda skäl. För Backaplan gäller skälet redan i anspråkstagen mark.
Ett av skälen till strandskyddet är allmänhetens tillträde till vattenmiljön. För 
att möjliggöra allmänhetens tillträde planeras en park längs med Kvillebäcken. 
Parken kommer bli ett avlångt grönstråk som också kommer att fungera som 
spridningskorridor för växter. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en utbyggnad 
enligt programmet innebär att allmänhetens tillträde till vattnet förbättras. 

Tillstånd för vattenverksamhet
Programmet innebär att nya broar byggs över Kvillebäcken. I detaljplaneskedet 
för respektive bro ska tillstånd för vattenverksamhet sökas.

Miljö och hälsa
Geoteknik och markmiljö
Marken i området kännetecknas av omfattande markföroreningar och sättningar 
på grund av att marken till stor del består av utfyllnadsmassor. Marksanering och 
geotekniska åtgärder kommer krävas vid kommande byggnation. En fördjupad 
markmiljöutredning har tragits fram inom ramen för den ekonomiska förstudie 
som löper parallellt med programmet, för att bedöma hur stora volymer av mas-
sor som behöver att schaktas ur/ersättas/överbyggas med rena massor för att nå 
godtagbar markmiljö. Även en fördjupad utredning för geotekniken tas fram för 
området inom denna studie. 

Kvillebäcken
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Klimatanpassning
Klimatanpassning för att klara högt vatten och skyfall kommer på Backaplan ske 
genom markmodulering till en höjdsättning i enlighet med stadens mål på med-
ellång sikt och med avrinning av dagvatten till Kvillebäcken.
Markhöjder för klimatanpassning och tillgänglighet har tagits fram tillsammans 
med Kretslopp och vatten och kommer att beaktas i kommande detaljplaner. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att hälsa och säkerhet vid högt vatten 
och skyfall tillgodoses i programmet.

Störande verksamheter
En utredning om befintliga miljöstörande verksamheter har genomförts. Utred-
ningen anger skyddsavstånd till bostäder och känsliga verksamheter som sko-
la, sjukvård, äldreservice, etc. Utredningen visar att vissa fastigheter bör stude-
ras närmare i detaljplaneskedet. En separat utredning har tagits fram gällande 
4-9-skolan i detaljplan 2. På ytterligare fastigheter finns i gällande plan med in-
dustriändamål möjlighet att utan tillstånd starta störande verksamhet, t ex bull-
rande sådan. För varje detaljplan måste därför omgivande bebyggelses möjlighe-
ter inom gällande tillstånd granskas och eventuella störningar från verksamheter 
kommer behöva upphöra. 

Luftmiljö
Hjalmar Brantingsleden kommer omvandlas till stadsgata med en betydande 
minskning av trafiken vilket möjliggör bostäder utefter gatan. Inom området 
kommer trafiken minska. De större trafikflödena kommer finnas på Lundbyleden 
och den nya genomfartsleden mellan Backaplan och Brunnsbo. Vid detaljplane-
ring ska luftvärdena i dessa leders närhet noga studeras och nödvändiga tekniska 
åtgärder vidtas i bebyggelsen. Luftmiljön i Backaplans gatumiljö behöver också 
granskas i detalj när bebyggelsen studerats mer ingående i detaljplaneskedet.

Buller
Buller från Lundbyleden måste beaktas, särskilt då leden ligger högre än omgi-
vande bebyggelse. Buller från Hamnbanan bedöms inte påverka utbyggnaden. 
Bullret från Hjalmar Brantingsgatan kommer minska sedan trafik flyttats till den 
nya gatan mellan Backaplan och Brunnsbo. Buller från framtida spårväg på Bac-
kavägen måste beaktas och bostäder måste ordnas med tyst sida, liksom troligen 
utefter Deltavägen. Stadsbyggnadskontorets bedömning är att programmet är ge-
nomförbart med bostäder i de flesta lägen. Bullerstudier genomförs i detaljpla-
neskedet.

Risk 
Lundbyleden är en primärled för farligt gods. Emellertid används leden inte för 
transporter av farligt gods annat än i fall av behov av omledning från Oskarsle-
den. Målpunkter för farligt gods saknas i inom ett större område nära Backap-
lan. Riskanalysen föreslår därför ett bebyggelsefritt område på 0-15 m från leden, 
samt att bostäder inte ska placeras som första radens bebyggelse inom 30 m från 
leden. Programmet innebär dock att möjligheterna att bygga närmare leden stu-
deras ytterligare kring korsningspunkten Hjalmar Brantingsgatan/Lundbyleden. 
För detaljplanerna med bebyggelse som gränsar till leden ska kompletterande 
riskanalyser tas fram. 
Mellan ny bebyggelse och Kville bangård eller Hamnbanan är det minst 70 m. I 
riskanalysen har bedömning gjorts att den planerade bebyggelsen i stort följer 
den riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods (2006) 
som Länsstyrelsen i Skåne, Stockholm och Västra Götaland gemensamt har tagit 
fram.

Lundbyleden och Leråkers-
motet
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Miljökvalitetsmål Relevans i 

förhållande till 

programmet

Målen beaktas/

påverkas genom 

att programmet 

anger:

Förslag till 

rekommendatio-

ner

Miljökvalitets-

målen kan mot-

verkas genom

Begränsad 
klimatpåverkan

Stor Delmålet Utsläpp 
av koldioxid 
påverkas positivt 
eftersom handel 
och bostäder  pla-
neras nära god 
kollektivtrafik.

God kollektivtra-
fik, bra cykelba-
nor, promenad-
vänligt.

Bristande 
kollektivtrafik-
försörjning ger 
ökat 
bilberoende.

Bara naturlig försurning Liten
Ett rikt 
odlingslandskap och 
myllrande våtmarker

Ingen

Ett rikt växt- och djurliv Liten Stora hårdgjorda 
ytor i dagens 
industrilandskap 
omvandlas till 
grön bostadsmiljö

Ekologisk kantzon 
vid Kvillebäcken, 
ökad mängd 
grönska.

För mycket hård-
gjorda ytor.

Frisk luft Stor Luftmiljön förbätt-
ras när bilbaserad 
externhandel om-
vandlas till icke-
bilberoende.

Studeras vidare i 
detaljplaneskedet

Om programmet 
inte genomförs.

Giftfri miljö Stor Miljön förbättras 
genom att inga 
tillståndspliktiga 
verksamheter till-
låts samt genom 
marksanering.

Sanering av 
förorenad mark.

Om programmet 
inte genomförs.

God bebyggd miljö Stor Äldre industri-
och handels-
område 
omvandlas till 
blandstad.

Grön bebyggd 
miljö med god 
kollektivtrafik.

Om programmet 
inte genomförs.

Grundvatten av god 
kvalitet

Liten Omhändertagan-
de och rening av 
dagvatten.

Rening av 
dagvatten.

Trafikytor utan 
rening blir kvar.

Ingen övergödning Ingen
Levande sjöar 
och vattendrag

Liten Kvillebäckens sta-
tus förbättras.

Bidrar till förbätt-
rad miljö runt 
Kvillebäcken.

Om programmet 
inte genomförs.

Levande skogar Ingen
Hav i balans 
samt levande kust 
och skärgård

Ingen

Miljömål
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EKONOMISKA KONSEKVENSER
Backaplan har ett mycket attraktivt läge mitt i centrala Göteborg och de ekono-
miska vinsterna av en stadsutveckling förväntas vara stora. Att utveckla ett om-
råde från ett verksamhets- och externhandelsområde är en utmaning. Helt nya 
gator, parker och torg måste skapas, miljöer som nästan inte alls finns i området 
idag, och stora åtgärder krävs för att iordningställa byggbar mark i ett område 
med omfattande marksättningar och markföroreningar. Det är viktigt att de för-
sta som flyttar in erbjuds en fungerande bostadsmiljö och vardag. Det krävs där-
för tidiga investeringar i park och förskolor, kollektivtrafik och möjligheter till 
aktivitet i närmiljön. 
Staden äger en mindre andel mark inom området och del av denna nyttjas för att 
tillskapa en av de tre planerade skolorna. Fastighetskontoret har under program-
arbetet beräknat kostnader för iordningställande av allmän plats. Kostnadsbe-
räkningen har skett genom en ekonomisk förstudie (EFS) av projektet. Syftet med 
en EFS är att lokalisera möjligheter till kostnadsreducering utan att sänka kvali-
tén inom exploateringens område samt att säkerställa att kostnadsbilden för de 
delar som inte kan reduceras är rimlig och rättvisande. Programmet har justerats 
i de delar som bedömdes lämpliga utifrån EFS:en. Den ekonomiska förstudien 
har bilagts programmet (bilaga 9).
Genomförandet är förenat med risker. I detta tidiga skede finns frågor som ännu 
inte är fullt utredda och som kan ha stor påverkan på genomförbarheten av pro-
grammet. De nu identifierade riskerna är:

Markföroreningar
Flera utredningar och provtagningar gällande markföroreningar inom området 
har genomförts. Fullständiga utredningar sker först i detaljplaneskedet. På grund 
av kvarstående utredningsbehov har ett riskpåslag gällande marksanering lagts 
på i kostnadsbedömningen för projektet.

Tillfälliga åtgärder
Fortsatt arbete måste ske för att studera behovet av tillfälliga åtgärder. Åtgärder 
som avses är huvudsakligen trafikåtgärder, men även åtgärder kopplade till kli-
matanpassningen av område med ny höjdsättning på allmänplatsmark och kon-
sekvenser för dagvatten under utbyggnadstiden.

Fastighetsmarknaden
Programmets genomförande är beroende av fastighetsmarknaden, vars utveck-
ling är svår att bedöma på sikt. Då det är stora investeringar som kommer att krä-
vas finns också större risk för att de tidiga kalkylerna skiljer sig från de faktiska 
utgifterna. 

Kommunala behov
Projektet bygger på möjligheten att för kommunen att tillgodose kommunal ser-
vice med bland annat skolor och förskolor i området. Om detta inte löses på ett 
fullgott sätt kan de ekonomiska konsekvenserna bli stora, då skyldighet finns att 
tillhandahålla dessa verksamheter. 
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