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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 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 21(32) 

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 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 27(32) 

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. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 28(32) 

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



Samrådsyttrande
2017-02-03

Diarienummer
402-41349-2016

Sida
1(8)

Postadress:
40403 40 Göteborg3 40 
Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010 224 4018 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
samby.vastragotaland@lansstyrelsen.sevastrago
taland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Nirmala Blom-Adapa

Arkitekt
010 224 4789
nirmala.blom-

adapa@lansstyrelsen.se

Göteborg Stad
Stadsbyggnadskontoret
sbk@sbk.goteborg.se

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


	05. Samrådsredogörelse
	Samrådsredogörelse
	Detaljplan för Handel mm vid Backavägen  inom stadsdelen Backa i Göteborg
	Samrådsredogörelse
	Handläggning
	Sammanfattning
	Inkomna synpunkter och  stadsbyggnadskontorets kommentarer
	Kommunala nämnder och bolag m.fl.
	1. Fastighetsnämnden
	Kommentar:

	2. Trafiknämnden
	Kommentar:

	3. Miljö- och klimatnämnden
	Kommentar:

	4. Nämnden för Kretslopp och vatten
	Kommentar:

	5. Park- och naturnämnden
	Kommentar:

	6. Kulturnämnden
	Kommentar:

	7. SDN Lundby
	Kommentar:

	8. Räddningstjänsten i Storgöteborg (RSG)
	Kommentar:

	9. Göteborgs Energi
	Kommentar:

	10. Göteborgs Stads Parkering
	Kommentar:

	11. Göteborgs Hamn AB
	Kommentar:


	Statliga och regionala myndigheter m.fl.
	12. Länsstyrelsen
	Kommentar:

	13. Trafikverket
	Kommentar:

	14. Statens Geotekniska institut (SGI)
	Kommentar:

	15. Lantmäterimyndigheten
	Kommentar:

	16. Västtrafik
	Kommentar:

	17. Skanova
	Kommentar:

	18. Svenska kraftnät
	Kommentar:


	Sakägare
	19. Balder, Backa 171:3
	Kommentar:

	20. S-Invest Fastighets Kb, Backa 170:2
	Kommentar:

	21. Norra Backaplan Bostads AB, Backa 169:1
	Kommentar:


	Övriga
	22 Swedgas
	Kommentar:

	23. Fastighetsägare centrala Hisingen (FCH)
	Kommentar:

	24. SCH, Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen
	Kommentar:

	25. Yimby
	Kommentar:

	26. Boende i Göteborg, 14 skrivelser
	Kommentar:

	27. Boende på Kustroddaregatan 5 i Göteborg
	Kommentar:

	28. Boende på Marklandsgatan 26 i Göteborg
	Kommentar:

	29. Boende på Högsbogatan 16 i Göteborg
	Kommentar:

	30. Boende i Göteborg
	Kommentar:

	31. Boende på Rudenschöldsgatan 3 i Göteborg
	Kommentar:



	Ändringar


	Länsstyrelsen

