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Ärendet 
Diarienummer: 0628/21 

Handläggare SBK: Hugo Lindblad 

Stadsområde:  Hisingen 

Fastighet:  Backa 171:3 m.fl.  

Sökande:  Fastighetsägare (fastighetskontoret)  

 

Sammanfattning av ansökan 

Området ligger vid Brantingsmotet mellan Lundbyleden och Hjalmar Brantingsplatsen.  
Marken används idag för trafikändamål samt verksamheter. 

Förslaget innehåller en spåranslutning till Backavägen från Hjalmar Brantingsstråket. 
Sträckan ingår i Sverigeförhandlingens delområde Brunnsbo-Linné. Planansökan syftar 
också till att pröva bebyggelse mellan Backavägen och Lundbyleden. Det inlämnade 
förslaget bedöms innehålla ca 80-100 000 kvm BTA kontor, handel och verksamheter. De 
föreslagna byggnaderna är relativt höga, den varierar dock i höjd och är från två våningar 
upp till ca 32 våningar (ca 130 m). Planen omfattar även utformning av  Hjalmar 
Brantingsplatsen samt trafikala frågor till exempel på- och avfarter från Lundbyleden och 
placering av hållplatser.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan är från bilaga 1 i planansökan och visar önskat planområde.  
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Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige <2009-02-26>, anger 
område för stadsutveckling.  

I utvecklingsplaneringen ligger området inom område markerat som centralt 
förnyelseområde.   

Spårvägssträckningen genom området är del av kopplingen mellan Brunnsbo-Linné som 
ingår i Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett avtal om statlig 
medfinansiering av kommunal infrastruktur i syfte att öka bostadsbyggandet. Byggstart 
för den aktuella sårvagnssträckan planeras till 2027 och trafikstart till 2029.  

Området berörs av Program för Backaplan. För området där byggnader föreslås anger 
programmet: Utvecklingsområde, främst verksamheter med även bostäder och handel.  

Området berörs av två detaljplaner. Gällande detaljplan akt 2- 1480K-II-4225 anger torg, 
plantering kollektivtrafik och gång- och cykelväg. Genomförandetiden har gått ut.  

 Gällande detaljplan 1480K-II-3306 anger trafikändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2019-04-23 att godkänna program för Backaplan 

2020-03-17 tillstyrka detaljplanen för Handel med mera vid Backavägen 

Program för Backaplan med samrådsredogörelse går att läsa på 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Bedömning 

1 Stadsmiljö  

Planerad utveckling 

Program för Backaplan godkändes i BN 2019. Programmet föreslår en utveckling av 
området med en blandstadsbebyggelse och området planeras att bli en del av Göteborgs 
utvidgade innerstad. För att knyta samman staden är det viktigt hur bebyggelsen utformas 
i anslutning till de större trafiklederna. Det aktuella förslaget bedöms binda samman 
staden på ett sätt som främjar en god bebyggd miljö och följer den föreslagna 
utvecklingen i program för Backaplan. Området för planansökan är en viktig del i 
utvecklingen av Backaplan i stort.  

I planprogrammet anges att ”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 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik där Knutpunkt Hjalmar blir en av stadens 
viktigaste noder och entrén till område. Handeln med karaktär av cityhandel 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. Fotgängare prioriteras, zoner för vistelse ska skapas och 
biltrafik skall undvikas.  

Bland viktiga strategier för det framtida Backaplan anges  

- ”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 etablering av 
kontor.” 

Själva torget lokaliseras till Backavägens västra sida och upplevs därigenom som en mer 
skyddad plats än idag.  

Hjalmar Brantingsplatsen 

Hjalmar Brantingsplatsen är en central plats, mötesplats och en stor kollektivtrafiknod på 
Hisingen och i Göteborg. Hjalmar Brantingsplats kommer även i framtiden vara viktig 
som både plats och hållplats och det är av yttersta vikt att gestaltningen av platsen gör 
omsorgsfullt och med hög kvalitet.  

Den framtida Hjalmar Brantingsplatsen planeras att omges av köpcentrum, kulturhus, 
bostäder och kontor och platsen blir entré till handelscentret, kulturhuset och hela 
Backaplan.  

Platsen är också en av flera platsbildningar längs med Swedenborgsgatan och Hjalmar 
Brantingsgatan och Backavägen. Det aktuella området för planansökan är en viktig del i 
att sätta platsen i ett sammanhang och med ny bebyggelse som omger platsen kommer 
den att omvandlas från en plats till ett torg.  

Historisk stadsplaneanalys 

Det aktuella förslagets struktur ligger i linje med program för Backaplan. Program för 
Backaplan stämmer inte helt med den historiska stadsanalysens struktur men grunddragen 
är den samma. Både programmet och analysen redovisar en kvartersstruktur och pekar ut 
grönska och viktiga stråk på ungefär samma platser. Den aktuella planansökan skiljer dig 
främst från den historiska stadsplaneanalysen genom att Backavägen i analysen är 
placerad något längre norrut. I både analysen och det inlämnade planförfrågan tillkommer 
ny bebyggelse mellan Backavägen och Lundbyleden och Backavägen omvandlas till en 
mer stadslik gata med tydligare rumsbildning.  

Pågående detaljplaner i närområdet 

Norr och väster om planbeskedets område, i direkt anslutning, pågår detaljplanearbetet 
för Detaljplan för centrumbebyggelse inom Backaplan (dp 2). Detaljplanen beräknas 
skickas ut på samråd under hösten 2021.  

Nordväst om planbeskedets område pågår detaljplanearbetet för Detaljplan för bostäder, 
lokaler, grönytor och service vid Backavägen och Norra Deltavägen (dp3). 
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2 Sociala aspekter  

Sammanhållen stad, vardagsliv 

Utformningen av Hjalmar Brantingsplatsen är viktig ur en social aspekt.  Bebyggelse 
mellan trafikleden och Hjalmar Brantingsplatsen kommer troligen ge förutsättningar för 
en bättre ljudnivå på Hjalmar Brantingsplatsen vilket är positivt ur en social aspekt.  

De stora trafiklederna skapar ofta barriärer i staden. Att placera höga byggnader i 
anslutning till lederna hjälper till att minska avstånd och att bryta upp och minska de stora 
trafikområden som idag karaktäriserar platsen. Den föreslagna bebyggelsen bedöms 
också vara placerad för att ge bra förutsättningar för att ge torget en tydlig och attraktiv 
rumsbildning. 

Att utveckla kontor och verksamheter i nära anslutning till Hjalmar Brantingsplatsen som 
har god kollektivtrafik och bra anslutning med cykelbanor underlättar för ett resande med 
alternativa färdsätt till bil. Detta bedöms positivt både ur ett jämställt-, socialt-, och 
miljömässigt  perspektiv.   

Kommunal service 

Det finns brist på förskola och skola i området. Den föreslagna bebyggelsen består av 
kontor och verksamheter och genererar inte förskola eller skola men heller inte ett ökat 
behov av dessa.  

Kulturmiljö  

Inom området finns inga byggnader med särskilda kulturvärden.  

Social komplexitetsnivå 

Planens komplexitetsnivå har av stadsområde Hisingen bedömts ha social 
komplexitetsnivå 2. Det är stadsområdet som bedömer den sociala komplexitetsnivån, 
SBK finner dock att området eventuellt bör ha en högre komplexitetsnivå, främst med 
tanke på att delar av planansökan innefattar Hjalmar Brantingsplatsen som är den störa 
mötesplatsen på Hisingen. Man bör tidigt i planarbetet ha en diskussion om vilken 
socialkomplexitetsnivå planen bör få. Tidigare SKA/BKA-arbete som gjort inom ramen 
för planprogrammet liksom DP 2 kan fungera som underlag även i denna plan. 

3 Trafik och parkering 

Tillgänglighet för cykel, gående kollektivtrafik  

Hjalmar Brantingsplatsen är den största kollektivtrafikhållplatsen på Hisingen och den 
tredje största på Hisingen sett till antalet resande. Tillgängligheten med kollektivtrafik 
bedöms vara väldigt god även i framtiden.  

Även tillgängligheten för gående och cyklister bedöms god. Cykelbanor finns och 
planeras både på Hjalmar Brantingsgatan och på Backavägen.  
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Tillgänglighet för bil  

Området kan enkelt nås med bil från Lundbyleden. I samband med utvecklingen av 
platsen kan avfarter och tillgängligheten för bil komma att förändras.   

I stadens parkeringspolicy ligger området i Zon A. Zon A innefattar Innerstaden, 
Älvstaden, den utvidgade innerstad och strategiska knutpunkter. I detta område är det 
mindre krav på bilparkering än i övriga delar av staden.  

Riksintressen 

Lundbyleden och Hamnbanan är riksintresse för kommunikation.  

I program för Backaplan yttrade sig Trafikverket. Se utdrag ur yttrandet nedan: 

Kommunen har genom programmet formulerat en tydlig målbild över hur trafikstrukturen 
i området ska bli. Trafikverket anser att det är positivt att kommunens målbild är tydlig i 
ett tidigt skede för att kunna ha något att utgå från. Genom att planera i tidigt skede kan 
trafik styras till valda platser. Trafikverket vill dock se hur statliga vägar, i detta fallet 
Lundbyleden, påverkas av exploateringen. Om det inte visas hur statlig infrastruktur 
påverkas i ett övergripande skede kommer Trafikverket behöva se påverkansanalys i ett 
senare skede för att ha möjlighet att släppa fram detaljplaner.  

Trafikverket har på LARK flaggar för att påverkan på leden och påfarter/avfarter är 
problematiska och kan vara svåra att genomföra det nog kommer behövas vägplan för de 
justeringar av ramperna med mera. Det brukar vara 1 års kö innan en vägplan kan 
påbörjas och de brukar ta ca 2 år att genomföra. Trafikverket vill studera helheten innan 
en vägplan kan startas och välkomnar vidare dialog kring detaljplanen.  

 

Hjalmar Brantingsgatan 

Diskussioner om utformning och placering av trafikmot pågår.  

Utöver arbete med huvudprogram Backaplan har Göteborgs stad under flera år arbetat för 
att omvandla Hjalmar Brantingsgatan till ett stadsmässigt stråk. Arbetet är komplext, har 
många beroenden, och har utförts inom olika uppdrag och projekt. 
Planeringsförutsättningar för stråket har tagits fram i tre omgångar i samverkan inom 
staden. Baserat på dessa har Trafikkontoret gjort en genomförandestudie (GFS) för 
sträckan Kvillebäcken-Hisingsbron. Under samma tidsperiod har också Målbild Koll2035 
arbetats fram i samverkan mellan Göteborgs stad och Västtrafik samt Mölndal, Partille 
och Västra Götalandsregionen.  

Arbetet med GFS:en avbröts i mars 2020, med ett trafik- och utformningsförslag som 
slutleverans.  

Inför en planerad planstart 2022 pågår en förstudie samt ett gemensamt arbete mellan 
SBK, TK och Västtrafik för att studera kollektivtrafikanspråken på och i anslutning till 
Hjalmar Brantingsplatsen på kort (2029) och lång (2040) sikt. Behovet av förstudien 
kommer av att pågående detaljplaner (DP1 & 2) i Backaplan omfattar delar av 
Backavägen och Hjalmar Brantingsplatsen. Behov av att hantera frågor utanför 
plangränserna och främst frågor som rör Hjalmar Brantingsplatsen och -stråkets 
utveckling både på kort och lång sikt. Hjalmar Brantingsplatsen  
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Det kommer också av att Västtrafik tillsammans mes Staden planerar för stora 
förändringar i kollektivtrafikeringen på södra Hisingen vilket kommer att påverka platsen 
och förutsättningarna för exploatering och trafikering. 

Dessa arbeten pågår och syftar till att underlätta för kommande detaljplan. 

Swedenborgsgatan 

I detaljplan 2 för Backaplan arbetar man aktivt med att göra Swedenborgsgatan till en 
attraktiv stadsgata. Swedenborgsgatan bedöms bli del av ett viktigt stråk från centrala 
Göteborg mot Bjurslätt och Tuve. Swedenborgsgatans förläggning går genom området för 
planansökan, det är viktigt att denna sträcka blir en del av Swedenborgsgatans 
förlängning och blir attraktiv, ljus och trygg.  

 

4 Teknisk försörjning och mark 

Geoteknik 

Marken inom planområdet utgörs av fyllnadsmaterial på lera, med varierande mäktigheter 
omkring 20-30 meter. Området ligger under Göteborgs stads prognosticerade nivå för 
översvämning med avseende på förhöjda havsnivåer. En del av området omfattas av en 
översiktlig stabilitetsutredning (Sweco, 2011) som visar på tillfredställande stabilitet. Inga 
stabilitetsberäkningar har dock utförts inom delområdet då området generellt är flackt 
med anlagda vägslänter. 

Under leran finns ett friktionsjordlager som utgör ett grundvattenmagasin med 
uttagsmöjligheter på 1 l/s enligt SGUs grundvattenkarta.  

Om detaljplanen startas kommer en geoteknisk utredning behövas som beskriver 
markförhållandena och visar på möjligheten att bygga det som planen kommer att medge. 
Frågor som ska behandlas är grundläggning, sättningar, risk för omgivningspåverkan och 
genomförbarhet. Alla marknivåförändringar och övrig tillkommande last behöver beaktas 

El-ledningar 

För att kunna förse utbyggnaden av Backaplan planerar Göteborg Energi nya 
stamledningar som kommer att gå igenom planområdet. Det finns goda möjligheter att 
ansluta till el men troligtvis krävs minst ett E-område för nätstation inom kommande 
detaljplan. Genom föreslaget område finns även driftsatt 130kV-ledning som kan hamna i 
konflikt med utbyggnationen. 
 
En förstudie på ett ledningspaket tillsammans med KoV har genomförts. Göteborg Energi 
utreder fortfarande behovet av när de nya ledningarna måste vara på plats och kommer 
starta en detaljprojektering i närtid. Det är inte otänkbart att ledningarna behöver vara 
driftsatta innan detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 
Inom området har vi befintliga ledningar med spänningsnivåer på 10kV, 0.4 kV, 130kV 
samt styrkabel.  
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Projekterade ledningar kommer att ligga intill och korsa (alt. och i konflikt med) 
befintliga ledningar enligt ledningsplan. 

Fjärrvärme, fjärrkyla, signalkablar  

För att kunna förse utbyggnaden av Backaplan planerar Göteborg Energi nya 
stamledningar som kommer att gå igenom planområdet. Det finns goda möjligheter att 
ansluta till fjärrvärme, fjärrkyla och gas. Frågor som ledningssamordning, 
genomförandefrågor och utbyggnadsordning kommer behöva studeras i 
detaljplaneprocessen. En förstudie på ett ledningspaket tillsammans med KoV har 
genomförts. Göteborg Energi utreder behovet av när de nya ledningarna måste vara på 
plats och kommer starta en detaljprojektering i närtid. Det är inte otänkbart att 
ledningarna behöver vara driftsatta innan detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Det kan förekomma signalkablar ovanför eller i omedelbar närhet till redovisat 
Fjärrvärme- och Fjärrkyla-läge. 

På andra sidan Lundbyleden och Hamnbanan har Göteborg energi sökt planbesked för en 
ackumulatortank. Projektet består i att bygga en ackumulatortank och en 
produktionsanläggning för fjärrkyla. Dimensionerna på ackumulatortanken inklusive 
verksamhet på toppen och eventuella gestaltningselement planeras till höjd ca 75 m och 
diameter ca 30 m. Den aktuella planansökan och planansökan för ackumulatortanken 
innehåller således höga byggnadsverk. Om både dessa planansökningar blir realitet bör 
man studera hur de framtida byggnaderna förhåller sig till varandra.   

VA-ledningar 

Det finns behov av att bygga ut huvudledningsnät för dricksvatten från Deltavägen och 
ner mot DP4. Ett större tryckavloppsnät från Kville går genom planområdet och behöver 
byggas om. Det ligger en större kulvert som passerar diagonalt över Hjalmar 
Brantingsplatsen och som inte kan flyttas. Denna ingår som förutsättning i kommande 
planarbete. I samband med pågående DP 2 projekteras Backavägen och i samband med 
ombyggnad och förberedelse för spår läggs ledningar om och förbereds för att ansluta till 
planerade lägen inom området för planansökan (DP 4).  

ÅVS 

Det finns behov av två nya återvinningsstationer inom Backaplansområdet. I arbetet med 
detaljplan 2 i Backaplan (detaljplan som ligger direkt väster om det aktuella området för 
planansökan) har man inte lyckats hitta lämpliga platser. Kretslopp och vatten vill att en 
ÅVS placeras inom DP 4. Det bör utredas i ett eventuellt detaljplanearbete om en ÅVS 
kan placeras i anslutning till Lundbyleden. Det är av stor prioritet att få till en ÅVS inom 
planområdet.   

5 Miljö och hälsoaspekter 
Dagvatten, skyfall, högsta högvatten 
Planområdet är problematiskt ur ett skyfalls-, dagvatten- och stigande vattenperspektiv.  

Genom planen sträcker sig ett skyfallsstråk som är viktigt att beakta i det fortsatta arbetet. 
För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig under skyfall ska höjdsättningen 
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utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på vägar och stråk fram till 
byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn.  

Fördröjning och rening av dagvattnet ska enligt Kretslopp och vattens och 
miljöförvaltningens krav lösas inom fastigheten. 

Frågor om skyfalls-, dagvatten- och stigande vatten har utretts i samband med det 
övergripande arbetet med Backaplan. Fördjupade studier har gjorts inom DP 2 som även 
hanterar större delen av kommande DP 4. Det är viktigt att systemlösningarna som tagits 
fram i utredningen utvecklas under arbetet med DP4 och att det är en del i helhetsgreppet 
för Backaplan. En utredning som hanterar dagvatten, skyfall och högsta högvatten ska tas 
fram i detaljplanearbetet.  

Luft 

Kommunens övergripande kartor redovisar att det finns en risk för överskridande av 
MKN för kvävedioxid. Direkt norr om det i planansökan föreslagna planområdet ligger 
planområdet för detaljplanen för Handel med mera vid Backavägen (DP 1) som vann laga 
kraft 2020. Planområdet för Handel med mera vid Backavägen har en liknande 
luftproblematik som det aktuella området. Då man kunde hantera kvävedioxidnivåerna på 
ett acceptabelt sätt i den närliggande detaljplanen bedömer kommunen att det finns goda 
förutsättningar att klara MKN för kvävedioxid även i det aktuella området för 
planförfrågan. I ett eventuellt detaljplanearbete ska en luftutredning i enlighet med 
stadens riktlinje Luftkvalitet i planeringen, ska tas fram i samarbete med 
miljöförvaltningen. 

Buller 

Området är utsatt för trafikbuller, i vissa delar närmast Lundbyleden överstiger den 
ekvivalenta ljudnivån 70 dBA . Kontor har inga krav på buller vid fasad. Riktlinjerna för 
att klara ljudnivåerna inomhus bedöms kunna klaras. Att utveckla området med 
byggnader bedöms kunna skapa en bättre ljudnivå på Hjalmar Brantingsplatsen och 
bebyggelsen väster om Backavägen. Hjalmar Brantingsplatsen är och kommer i och med 
pågående planering av vara ett tättbefolkat torg och entrén till Hisingen och den nya 
blandstad som växer fram runt torget. En utveckling enligt förslaget är därför viktig och 
bedöms positivt påverka platsen ur bullerperspektiv.  

Solljus och dagsljus 

I planansökan föreslås en ny byggnation på mellan 80 000 -100 000 BTA. Den föreslagna 
bebyggelsen är mellan 2-32 våningar (ca 130 m) hög. Både exploateringsgraden och 
bebyggelsen höjd som föreslås är således hög. En hög exploatering och en hög 
bebyggelse ger överlag svårare förutsättningar för att kunna hantera sol och dagsljus. Den 
föreslagna bebyggelsen ligger i anslutning till Lundbyleden och Hjalmar Brantingsgatan. 
Det faktum att det föreslagna kvarteret omges av stora friytor gör att den får bra 
förutsättning att hantera ljusfrågor. I en eventuell detaljplan måste man studera hur 
dagsljuset påverkar bebyggelsen längs Backavägen samt hur solljuset påverkar 
Backavägen och Hjalmar Brantingsplatsen. Överlag bedömer kontoret att den aktuella 
platsen lämpar sig väl för en relativt hög bebyggelse. Den föreslagna exploateringen är 
väldigt hög och om så hög exploatering som föreslås lämpar sig på platsen är svårt 
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bedöma i dagsläget, exploatören måste vara medveten om att exploateringsgraden kan 
komma att förändras och eventuellt minskas under detaljplanearbetets gång. 

Naturvärden 

Området berörs inte av några särskilda naturvärden.  

Risk 

I program för Backaplan föreslogs ett riskavstånd mellan Lundbyleden och 
kontorsbebyggelse på minst 15 m. Trafikverket skrev i sitt samrådsyttrande till 
programmet att de ansåg att 15 m var kort och att det kan krävas åtgärder för att klara det. 

Riskutredning avseende farligt gods på Lundbyleden och Hamnbanan och eventuellt på 
Rangerbangården behöver tas fram. 

Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Preliminärt bedöms planen inte medföra en betydande miljöpåverkan, en mer ingående 
bedömning ska göras i detaljplaneskedet.  

Slutsats 
Sammanfattning och slutsats 

Förslaget bedöms bidra positivt till utvecklingen av Göteborg och Backaplans området 
samt bedöms ha möjlighet att förbättra miljön kring Hjalmar Brantingsplatsen. Förslaget 
är även en viktig del i att genomföra Sverigeförhandlingen.  

Den föreslagna bebyggelsen har en hög exploateringsgrad och består av höga byggnader. 
Skala och utformningen av bebyggelse måste studeras vidare i ett eventuellt 
detaljplanearbetet. Vilken exploaterings som exakt lämpar sig på platsen är svårt bedöma 
i dagsläget och exploatören måste vara medveten om att exploateringsgraden kan komma 
att förändras och eventuellt minskas under detaljplanearbetets gång.  Den aktuella platsen 
bedöms dock lämpa sig för en högre bebyggelse, det som måste studeras är hur hög 
exploatering som är lämplig. Anledningen till att platsen bedöms lämpa sig för en relativt 
hög bebyggelse är för att den omges av stora trafik- och impedimentsytor både mot 
sydväst (Hjalmar Brantingsgatan) och mot nordost (Lundbyleden). 

Planarbetet bedöms komplext. Kontoret bedömer att det trots komplexiteten är högst 
troligt att en plan går att genomföra men att trafik- och riskutredningar troligen kommer 
att ha påverkan på förslagets utformning.     

Kontoret bedömer att utvecklingen kan prövas i detaljplan och föreslår ett positivt 
planbesked.  

Samband, beroenden och prioriteringsgrund  
Spårvagn mellan Brunnsbo-Linné ingår i Sverigeförhandlingen. Sträckan mellan Hjalmar 
Brantingsgatan och Backavägen är en del av denna sträcka. För att möjliggöra spårvagn 
mellan Hjalmar Brantingsgatan och Backavägen behöver en ny detaljplan upprättas. 
Utbyggnad av spårvagnsspåren planeras till 2027. Innan dess behöver man  
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detaljprojektera för spåren samt ha upprättat detaljplanen. Då detaljplanen bedöms 
komplex är det viktigt att påbörja arbetet med planen nästa år för att klara tidsplanen.   

I arbetet med att studera och möjliggöra på och avfarter från Lundbyleden till Backaplan 
är det aktuella planansökningsområdet viktigt. Det pågår en diskussion mellan 
Trafikverket och staden och för att komma vidare i det arbetet behöver arbetet med det 
aktuella området påbörjas.  

Som stöd för bedömning och tydliggörande av hur planen förhåller sig till andra projekt 
har planens måluppfyllelse enligt strategier, ÖP, program för Backaplan och prioriterade 
mål i budget analyserats. Sammanvägning av måluppfyllelse visar att det är lämpligt att 
pröva en detaljplan inom området.  

 

 

Detaljplanarbete  
Särskilda utredningsbehov. 

• Buller 
• Grönytefaktor 
• Vatten, dagvattenutredning, skyfall, högsta högvatten 
• Luftutredning 
• Markmiljöutredning 
• Riskutredning 
• Geotekniskutredning 
• Riskutredning avseende farligt gods 
• Dagsljus 
• Solljus 
• Kvalitetsprogram för utformning och gestaltning.  
• Arkitekturtävling för både torget och den högre bebyggelsen.  
• Trafikutredningar, trafikanalyser 
• Vägplan 

Ange knäckfrågor som har identifierats i bedömningen (punktform).  

• Risk 
• Trafik- och kollektivtrafikanspråk 
• Framtida planering för metrobuss och hantering av Lundbyleden  
• Gestaltning och skala på bebyggelse och torget. 
• Högvattenskydd, nivåer för färdigt golv samt tillgänglighet för räddningstjänst 

 

Information från FK angående ekonomin 

Genom den nya bebyggelsen bedöms projektets genomförande ge ekonomiska intäkter 
till staden som överskrider utgifterna. 
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Inkomna yttranden 
Ärendet har sänts till Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, Kulturförvaltningen, 
Lokalsekretariatet, SBK Geotekniker, Trafikkontoret, Miljöförvaltningen och 
Socialförvaltningen Hissingen för eventuellt yttrande. Följande yttranden har inkommit:  

Göteborg Energi AB 
Vid schaktningsarbeten i närheten av i markförlagda ledningar hänvisas till 
Bestämmelser vid markarbeten som omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, 
optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg Energi AB, Göteborg Energi 
Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Ale 
Fjärrvärme AB.  
 
Det poängteras att det är för var tid gällande version som skall uppfyllas och att 
uppdaterade bestämmelser finns tillgängliga via länken:  
 
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning 
 
Giltighetstiden för av oss lämnat projekteringsunderlag är begränsad, se uppgifter 
i vårt utkvitterade svar. Göteborg Energi lämnar endast synpunkter på föreslagna 
ledningslägen baserat på utkvitterade underlag från oss. 
 
För anvisning av befintliga ledningar i marken samt projekteringsunderlag, 
samordning, samhällsplanering hänvisas till: 
 
https://www.ledningskollen.se 
 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 
 
Vi har tagit del av ovanstående ärende, för att kunna förse utbyggnaden av 
Backaplan planerar Göteborg Energi nya stamledningar som kommer att gå 
igenom planområdet. Det finns goda möjligheter att ansluta till el men troligtvis 
krävs minst ett E-område för nätstation inom kommande detaljplan. Genom 
föreslaget område finns även driftsatt 130kV-ledning som kan hamna i konflikt 
med utbyggnationen. 
 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
https://www.ledningskollen.se/
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Frågor som ledningssamordning, genomförandefrågor och utbyggnadsordning 
kommer vara viktiga i processen. En förstudie på ett ledningspaket tillsammans 
med KoV har genomförts (bifogas). Göteborg Energi utreder fortfarande behovet 
av när de nya ledningarna måste vara på plats och kommer starta en 
detaljprojektering i närtid. Det är inte otänkbart att ledningarna behöver vara 
driftsatta innan detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 
Inom området har vi befintliga ledningar med spänningsnivåer på 10kV, 0.4 kV, 
130kV samt styrkabel.  
 
Observera att era projekterade ledningar kommer att ligga intill och korsa 
(alt. och i konflikt med) våra befintliga ledningar enligt er ledningsplan. 
 
Kablar får inte flyttas eller för övrigt behandlas utan samråd med ledningsägaren.  
 
Kablar får inte fri-schaktas så att det uppstår drag i kablarna. 
 
Placering och utförande av er ska ske på ett sådant sätt att schakt för reparation 
och utbyte av våra ledningar inte hindras eller försvåras eller att era ledningar 
riskerar skador eller brott vid våra arbeten. Våra ”Bestämmelser vid markarbeten” 
som finns att tillgå på vår hemsida ska följas. 
 
Det är viktigt att korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och schaktning 
eller andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av befintliga 
ledningar i marken hänvisas till: 
https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning. 
 
Innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas i anslutning till 10 kV och 
130 kV kablar ska anmälan göras till Felanmälan tfn 031-62 62 62.  
 
Återfyllning av schakt ska utföras enligt respektive väghållares bestämmelser. I 
övrigt gäller EBR publikation KJ 41. Kontroll av återställning för 
högspänningskablar utförs av representant från ledningsägaren. 
 
0,4 - 20 kV: Friläggning av dessa kablar får ske först efter kontakt enligt nedan. 
Gäller för elkablar från 0,4 – 20 kV samt signalkablar. Kablarna måste efter 
friläggning skyddas på ett betryggande sätt, så att de inte utsätts för skada eller 
risk för stöld. 
 
 För arbete nära kablar 0,4 kV och styrkablar kontakta alltid Kundservice 031-62 
62 62  och välj 1 "Teknisk Support/Felanmälan". Detta ska göras minst en 
arbetsvecka innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas.  
 
Innan friläggning av 0,4 kV kablar och styrkablar sker skall också kontakt tas 
med Kundservice med 5 dagars framförhållning.  
 
För arbete nära eller friläggning av 10 kV kablar kontakta Kundservice enligt 
ovan minst tre arbetsveckor före arbetet påbörjas. 
 

https://www.goteborgenergi.se/Kundservice/Markarbeten_nara_ledning
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130kV kablar: Friläggning av dessa kablar får ske först efter att kablarna tagits ur 
drift. Detta utförs genom ledningsägarens försorg. Kablarna måste efter 
friläggning skyddas exempelvis genom inbyggnad i trumma, så att de inte utsätts 
för skada eller risk för stöld.  
 
Sprängningsarbete intill befintlig elkabel: Om sprängningsarbete skall utföras 
skall sprängningssakkunnig anlitas och dennes anvisningar angående 
sprängningens utförande och skydd noggrant följas. Under sprängningen behöver 
kablarna normalt friläggas från det berg där sprängning skall förekomma och 
inbyggas i stålspont. Stålsponten får inte vila på berg som berörs av sprängningen. 
 
  
 
Anmälan el, optostyrkablar, signalkablar och styrkablar Oavsett tid på dygnet 
lämnas anmälan om arbeten som berör ovanstående kablar till Felanmälan tfn 
031-62 62 62. 
 
Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 
 
Vi har tagit del av ovanstående ärende, för att kunna förse utbyggnaden av 
Backaplan planerar Göteborg Energi nya stamledningar som kommer att gå 
igenom planområdet. Det finns goda möjligheter att ansluta till fjärrvärme, 
fjärrkyla och gas. Frågor som ledningssamordning, genomförandefrågor och 
utbyggnadsordning kommer vara viktiga i processen. En förstudie på ett 
ledningspaket tillsammans med KoV har genomförts (bifogas). Göteborg Energi 
utreder fortfarande behovet av när de nya ledningarna måste vara på plats och 
kommer starta en detaljprojektering i närtid. Det är inte otänkbart att ledningarna 
behöver vara driftsatta innan detaljplanen har vunnit laga kraft. 
 
Era arbeten skall utföras på ett sådant sätt att befintliga ledningar inte kommer till 
skada. Göteborg Energis Bestämmelser vid markarbeten skall följas. 
 
Generellt vid sprängningsarbete eller pålningsarbeten inom 10 meter från 
fjärrvärmerör ska en riskanalys lämnas in till ledningsägaren på remiss via 
diariet@goteborgenergi.se för utlåtande.  
 
Vid arbeten som korsar ledning/kulvert eller det ska spontas, jordborrning, 
neddrivning av rör eller dylikt närmare än 2 meter från ledning/kulvert ska en 
arbetsanmälan skickas in till arbetsanmalan@goteborgenergi.se .  
 
Arbetsanmälan ska innehålla information om:  
 
• Område/gata. Bifoga kartbild - tydliggör vart arbetet ska ske.  
• Arbetsbeskrivning. Exempelvis: Schaktdjup, pålning, spontning, tryckning 

etc.  
• Särskild risk  
• Planerat start och stopp (obs om detta förändras behöver GE få kännedom om 

det)  
• Kontaktperson för arbetet/sökande företag/beställare  
 

mailto:diariet@goteborgenergi.se
mailto:arbetsanmalan@goteborgenergi.se
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Personal från underhåll/nät kan närvara vid schaktningstillfället för att se till att de 
regler som gäller i samband med schaktnings- och återfyllnadsarbeten följs. 
 
Notera att det kan förekomma signalkablar ovanför eller i omedelbar närhet till 
redovisat Fjärrvärme- och Fjärrkyla-läge. 
 
Göteborg Energi GothNet AB 
 
Göteborg Energi GothNet AB är intresserade av att närvara vid detaljplanering för 
att bevaka befintligheter. 
 
Optofiberkablar får inte flyttas eller för övrigt behandlas utan samråd med 
ledningsägare. Anmälan om skadad optofiberkabel ska rapporteras omedelbart 
oavsett tid på dygnet. Innan markarbeten eller återställningsarbeten påbörjas i 
anslutning till optofiberkablar ska anmälan göras enligt nedan.  
 
Återfyllning av schakt ska utföras enligt respektive väghållares bestämmelser. I 
övrigt gäller EBR publikation KJ 41. Friläggning av optofiberkablar får ske först 
efter kontakt enligt nedan. Optofiberkablarna måste efter friläggning skyddas på 
ett betryggande sätt, så att de inte utsätts för skada eller risk för stöld.  
 
 

Kretslopp och vatten 
Övergripande bedömning  

Vid ett planarbete är det mycket viktigt att hänsyn tas till den dagvattens- och 
skyfallsutredning som gjorts för Backaplans program. Detaljplanen skall tillgodose och 
utveckla de systemlösningar som tagits fram i programarbetet. 

Dagvatten och Skyfall  

Genom planen sträcker sig ett skyfallsstråk ner mot Hjalmar Brantingsgatan som är 
viktigt att beakta i det fortsatta arbetet.  

Planområdet är problematiskt ur ett skyfalls-, dagvatten- och stigande vattenperspektiv. 
Dessa frågor har utretts i samband med programarbetet för Backaplan. Det är viktigt att 
systemlösningarna som tagts fram i utredningen utvecklas under arbetet med DP4 och att 
det är en del i helhetsgreppet för Backaplan. 
 
Det är viktigt att framkomlighet och byggnadsfunktion inte påverkas av stående vatten, 
utan att fria vattenvägar skapas vid ett skyfall så att vatten leds bort och fördröjs på lämplig 
plats. För att framkomlighet till byggnader ska vara möjlig under skyfall ska höjdsättningen 
utarbetas så att maximalt 20 cm vatten blir stående på vägar och stråk fram till 
byggnadsentréer vid ett klimatanpassat 100-års regn. Det är även viktigt att 
nybyggnationen inte förvärrar situationen för befintlig bebyggelse i samband med skyfall.  
Planen ska sträva efter att minimera dagvattenavrinning, och fördröjning och rening av 
dagvattnet ska lösas inom fastigheten enligt Kretslopp och vattens och 
miljöförvaltningens krav. 

Ledningsutbyggnad 

Kretslopp och vatten har behov av att bygga ut sitt huvudledningsnät för dricksvatten från 
Deltavägen och ner mot DP4. Sannolik sträckning mellan kvarter 65 och 66 ut mot 
Lundbyleden och ner till Hjalmar Brantingsgatan. Ett större tryckavloppsnät från Kville 
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går genom planområdet och behöver byggas om med en trolig sträckning också mellan 
kvarter 65 och 66 ut mot Lundbyleden och bort mot Ringön. Flera av ledningarna i 
Backavägen behöver flyttas och byggas om i samband med kommande 
spårvägsutbyggnad. Ledningarna i övrigt behöver byggas om efter den nya strukturen. 

Avfall 

Vid Backaplan finns det en återvinningsstation, ÅVS, men i och med utvecklingen som 
ska ske i området kan den inte vara kvar där den står idag. I planprogram för Backaplan 
anges att en till två nya återvinningsstationer behövs. Det ser ut att vara omöjligt att få till 
en placering av en ÅVS i dp2 så behovet av att hitta en plats är stort. I olika sammanhang 
har dp4, Backavägen, nämnt som ett alternativ då tillgång till kommunal mark och fler 
trafikytor i området är bra utgångspunkter för att kunna hitta en placering för en ÅVS.  

Om planarbetet startar upp vill vi därför att det ska ingå att hitta en plats för en 
återvinningsstation i planområdet. Vi vill att det är med som en förutsättning och ett krav 
för det fortsatta planarbetet.  

I övrigt har vi, ur ett avfallsperspektiv, inga synpunkter som hindrar att ett positivt 
planbesked ges för Backavägen.  

 

Miljöförvaltningen 
Grönytefaktor  

Ett målvärde för grönytefaktorn ska tas fram för planområdet i enlighet med stadens 
arbetsmetod för grönytefaktorer i plan- och exploateringsprojekt och målvärde för 
verksamhetsområde och gata som är 0,15. Det skall framgå vid fortsatt planläggning hur 
grönytefaktorer behandlas.  

Dagvatten  

Miljöförvaltningen har inte kännedom om hur dagvattnet hanteras inom området idag. En 
dagvattenutredning behöver tas fram för området om planarbete påbörjas. Stadens 
reningskrav i dokumentet Reningskrav för dagvatten ska följas.  

Buller  

En bullerutredning ska göras  

Luftmiljö 

En luftutredning i enlighet med stadens riktlinje Luftkvalitet i planeringen, ska tas fram i 
samarbete med miljöförvaltningen. Denna riktlinje ska följas för alla detaljplaner.  

Markmiljö  

Förorenad mark i området skall utredas vidare i detaljplanearbetet. 

 

Kulturförvaltningen 
Kulturmiljö 



 

Förprövningsrapport 18 (21) 
Planbesked för Handel, kontor och verksamheter vid Backavägen (Backa 866:731 m.fl.) 
inom stadsdelarna Backa och Tingstadsvassen, dnr 0544/21 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2021-10-25 

Inom det avsedda planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar. Kulturförvaltningen 
vill dock beakta att det strax utanför området i väster finns en vägvisarsten (L1960:1936). 
I historiskt avseende har denna kulturhistoriska lämning stor betydelse för stadsdelen.   

Förvaltningens yttrande 

Med anledning av att det inom aktuellt område inte finns några kulturhistoriska lämningar 
har kulturförvaltningen inget emot utveckling av området. Därmed finns inget ur 
kulturhistorisk aspekt att utreda och behandla inför kommande detaljplan.  

 

Stadsledningskontoret 
Vår bedömning i detta skede är att ansökan inte kommer generera något tillkommande behov av 
kommunal service utifrån att inga bostäder ingår. Stadsledningskontoret avstår därför från att 
lämna något eget remissvar men avser bevaka detaljplanens fortsatta handläggning. 
 

SBK Geotekniker 
I förprövningar utförs en förenklad kartavläsning. Om detaljplanen startas behövs en 
komplett kartavläsning inför startmötet.  

Marken inom planområdet utgörs av fyllnadsmaterial på lera, med varierande mäktigheter 
omkring 20-30 meter. Området ligger under Göteborgs stads prognosticerade nivå för 
översvämning med avseende på förhöjda havsnivåer. En del av området omfattas av en 
översiktlig stabilitetsutredning (Sweco, 2011) som visar på tillfredställande stabilitet. Inga 
stabilitetsberäkningar har dock utförts inom delområdet då området generellt är flackt 
med anlagda vägslänter. 

Under leran finns ett friktionsjordlager som utgör ett grundvattenmagasin med 
uttagsmöjligheter på 1 l/s enligt SGUs grundvattenkarta.  

Om detaljplanen startas kommer en geoteknisk utredning behövas som beskriver 
markförhållandena och visar på möjligheten att bygga det som planen kommer att medge. 
Frågor som ska behandlas är grundläggning, sättningar, risk för omgivningspåverkan och 
genomförbarhet. Alla marknivåförändringar och övrig tillkommande last behöver 
beaktas. 

Förutsatt att ovanstående beaktas bedöms det inte finnas geotekniska hinder för att ge ett 
positivt planbesked för Handel, kontor och verksamheter vid Backavägen. 

 
Stadsområde Hisingen 
Förvaltningens överväganden 

Socialförvaltningen översänder utdrag ur sammanställningen av dialogprocessen som 
SDF Lundby genomförde under 2016. Nedan följer de punkter som sammanfattar 
dialogens del om större torg, där punkt tre särskilt gör denna plats: 

• Torg undviks/väljs bort när de inte är välintegrerade i staden eller är en 
knutpunkt, torg besöks när de känns lättillgängliga och blir logiska 
mötesplatser för många.  
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• Det måste finnas anledningar att besöka torgen, så som kulturhus, handel eller 
andra attraktioner.  

• Nya Hjalmar Brantingsplatsen ska vara en upplevelse, det ska kännas så häftigt 
att man vill berätta för sina vänner och säga ”Va, har du inte varit på nya 
Hjalmar?! Du måste åka dit och se det!”. Detta kan skapas när oväntade 
kontraster är effektfullt eller att det kan finns något att gå upp på, något som 
känns modernt och blir unikt i Göteborg. 

• Fontäner och träd med vacker blomning ses som kvaliteter, med exemplet 
körsbärsträden på Järntorget, som uppskattas av många de där korta vårveckorna 
varje år. Torgen måste vara välfungerande mötesplatser med ett flöde av 
människor under större delen av dygnet. Scener med underhållning kan vara 
bra verktyg för detta.  

• Väderförutsättningar spelar roll. Med en ”sydeuropeisk känsla” som ideal, 
något som förstås kan vara svårt att få till i svenskt klimat. Därför är det viktigt 
att tänka på skydd från vind och regn i planeringen, och verkligen ta vara på 
och skapa soliga lägen. 

I förvaltningsremissen ombeds socialförvaltningen att svara på två frågor angående 
hinder för utvecklingen av området samt vad som är viktigt att utreda och behandla inför 
en eventuellt kommande detaljplan.  

1. Om ni ser några hinder för en förändring av området enligt ansökan? 
• Socialförvaltningen Hisingen ser inga avgörande hinder utifrån de sociala 

perspektiven, utan bedömer det positivt att ett helhetsgrepp för framtida 
Hjalmar Brantingsplatsen möjliggörs i och med denna plan. Många 
frågor i pågående detaljplan 2 har samband med denna plan för att 
helheten kring den nya kollektivtrafikplatsen och torget ska bli så bra 
som möjligt. 

• Socialförvaltningen vill understryka att gestaltning och utformning av 
allmän plats bör utgå ifrån universell design för att säkerställa en god 
fysisk tillgänglighet på platsen. Detta är särskilt viktigt i och med att det 
är en av de större knutpunkterna för kollektivtrafiken och behöver 
fungera väl för alla – oavsett förutsättningar. 

2. Vad ni ser som viktigt för en eventuellt kommande detaljplan att utreda och 
behandla? 

• Socialförvaltningen vill belysa vikten av säkra och trygga stråk till 
målpunkter som särskilt riktar sig till barn, som skola, förskola, parker 
och kulturhuset. Detta framför allt till och från hållplatslägen. 

Avslutningsvis bedömer förvaltningen planens komplexitetsnivå till nivå två, och menar 
att tidigare SKA/BKA-arbete som gjort inom ramen för planprogrammet liksom DP 2 kan 
fungera som underlag även i denna plan. 

 

Trafikkontoret  
Trafikkontoret tillstyrker planansökan och skickar med följande synpunkter inför ett 
eventuellt detaljplanearbete:  

• Det är viktigt att denna plan startas senast år 2022, för att möjliggöra byggstart 
av spårvägskopplingen år 2027, samt en sammanhållen utbyggnad av Hjalmar 
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Brantingsplatsen som knutpunkt och torg i enlighet med programmet för 
Backaplan.  
 

• Under första halvåret 2021 påbörjade trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret 
ett gemensamt förstudiearbete kopplat till denna plats. I detta arbete studeras 
utvecklingen av knutpunkt Hjalmar Brantingsplatsen, förhållandet till 
genomförandestudien för Hjalmar Brantingsgatan, samt frågor kopplade till 
Lundbyledens anslutningar i Hjalmar Brantingsmotet. Förstudien arbetar med att 
klarlägga förutsättningarna för kollektivtrafikfrågorna på platsen (avseende både 
spår-, buss- och metrobusstrafik) och kommer även att studera utformningen av 
en lämplig trafiklösning. Trafiklösningen kommer att omfatta anslutningarna till 
både Hjalmar Brantingsgatan och Lundbyleden. 

Målsättningen är att merparten av förstudien ska färdigställas under år 2021, för 
att detaljplanen ska kunna påbörjas. Men färdigställandet av utredningen kring 
vissa frågor (till exempel gällande utformning av lämplig trafiklösning) kan 
behöva fortsätta i början av år 2022. 

Kompletterande synpunkter från Trafikkontoret 

Trafikkontoret vill komplettera tidigare inskickat yttrande (2021-06-28) med 
följande synpunkter inför ett eventuellt detaljplanearbete:  

• Trafikanalyser för en eventuell detaljplan behöver synkroniseras med övriga 
trafikanalyser som genomförs vid Backaplansområdet. Trafikkontorets 
analysenhet har bemanning i de övriga trafikanalyser som pågår. 
 

• I programmet för Backaplan har direktavfarten vid Brantingsmotet förutsatts 
stängas. Trafikanalyser har visat att en sådan stängning riskerar att flytta över 
mer trafik till Leråkersmotet än vad det har kapacitet för, vilket Trafikverket har 
uppmärksammat och bevakar. Därför förs nu diskussioner om det går att finna en 
lösning där direktavfarten vid Brantingsmotet fortsatt hålls öppen. Trafikverket 
kommer fortsatt att bevaka påverkan på Lundbyleden och framförallt påverkan 
för Leråkersmotet, om nuvarande direktavfart vid Brantingsmotet skulle stängas. 

 

Avstämning på LARK 
Lst: - 

 Trv: Trv flaggar för att påverkan på leden och påfarter/avfarter är problematiska 
och kan vara svåra att genomföra. Trv är oroliga för helheten kring den planerade 
utbyggnaden av Backaplan och välkomnar vidare dialog kring detaljplanen. TRV 
ska prata internt om vad de ser behöver göras innan en vägplan och hur de ev vill 
delta i det. 
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Sbk: Dialog med Trv är planerat och man önskar då att fortsätta reda i frågorna. 
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