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Tillstyrkande av detaljplan för handel m.m. vid 

Backavägen inom stadsdelen Backa  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

 

1. Tillstyrka förslag till detaljplan för handel m.m. vid Backavägen inom stadsdelen 

Backa, upprättad den 20 mars 2018 och reviderad den 17 mars 2020.  

 

2. Översända förslag till detaljplan för handel m.m. vid Backavägen inom stadsde-

len Backa, upprättad den 20 mars 2018 och reviderad den 17 mars 2020, till kom-

munfullmäktige för beslut om antagande.  

 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av centrumverksamheter blandat 

med livsmedelshandel och bostäder inom två fastigheter: Backa 170:1 norr om Leråkers-

motet och Backa 171:4 söder om Leråkersmotet. I detaljplaneområdet ingår del av Backa-

vägen för att säkerställa en del av Backaplans övergripande gatunät och möjliggöra för 

eventuell framtida spårväg mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo. Syftet med 

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

Detaljplanen är den första detaljplanen i syfte att omvandla Backaplan från ett handels- 

och industriområde till att inom ett 20-årsperspektiv bli en tätbebyggd blandstad. Att vara 

den första etappen är en utmaning och medför en osäkerhet. Beroende av konjunktur kan 

fortsatt utbyggnad ta olika lång tid. Detaljplanen är beroende av fortsatt planering då 

vissa funktioner, t ex förskola och park förutsätts lösas i kommande detaljplaner. Omvänt 

så är det nödvändigt att den i detaljplanen föreslagna byggnationen uppförs så att delar av 

den handel som idag finns vid Coop Forum kan flyttas så att en omvandling av de mer 

centrala delarna av Backaplan kan påbörjas.  

Handels- och industriområdet Backaplan är i dag till allra största delen privatägt och en 

omvandling ska genomföras i samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna. Kom-

munfullmäktige har godkänt inriktningsbeslutet avseende ekonomiska konsekvenser och 

ramavtal för planprogrammet Backaplan samt beslut om en projektram för den samlade 

exploateringen i Backaplan 2019-03-28.  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-28  

Byggnadsnämnden 2020-03-17 

Diarienummer 0589/15 

Handläggare 

Sirpa Antti-Hilli 

Telefon: 031-368 16 09 

E-post: sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se      



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 2 (10) 

   

   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal har tecknats med intressent.  

Projektets ekonomi ingår i en större helhet och behöver förhålla sig till ekonomiska in-

riktningsbeslutet för hela den samlade exploateringen av Backaplan. 

För att försäkra sig om bland annat finansiering av allmän plats samt grundläggande prin-

ciper för genomförande av denna och kommande detaljplaner har kommunen och de fas-

tighetsägare som driver omvandlingen av Backaplan träffat ett ramavtal. En grundläg-

gande princip för ramavtalet och följande genomförandeavtal/ exploateringsavtal är att 

utbyggnad av allmän plats ska bekostas av de som har nytta av exploateringen och förde-

las på ett sätt som speglar nyttan. För att bedöma genomförandemöjligheterna har fastig-

hetskontoret under planprogrammet tagit fram en exploateringskalkyl samt studerat ge-

nomförandefrågorna i en ekonomisk förstudie.  

Den ekonomiska förstudien har bland annat resulterat i att Backavägens sektion minskas 

och att den planerade pumpstationen strax norr om Leråkersmotet utgår då det förbättrar 

projektets helhetsekonomi. 

Kommunfullmäktige godkände inriktningsbeslutet avseende ekonomiska konsekvenser 

samt ramavtal för planprogrammet Backaplan samt beslut om en projektram för den sam-

lade exploateringen i Backaplan 2019-03-28. 

Fastighetskontorets beräkningar visar att kommunen kommer att få både kostnader och 

intäkter till följd av aktuell och kommande detaljplaner. De totala investeringsutgifterna 

är större än inkomsterna och projektet är inte självfinansierat. Inkomsterna bedöms till ca 

94 miljoner kronor och utgifterna till ca 125 miljoner kronor, varav ca 53 miljoner är 

skattefinansierade. 

Projektets inkomster består av inkomster från försäljning av kvartersmark och exploate-

ringsbidrag för Backavägens ombyggnad. Planer finns på en framtida spårväg i Backavä-

gen mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Brunnsbo. Spårvägen finansieras inte av explo-

ateringen.   

Kretslopp- och vattennämndens utgifter bedöms till ca 2,4 miljoner kronor och inkoms-

terna till ca 3,4 miljoner kronor enligt 2018 års va-taxa. 

Trafiknämnden får ökade driftkostnader för tillkommande anläggningar.  

Projektets resultat innebär en ökning av kommunens underskott jämfört med kommun-

fullmäktiges inriktningsbeslut för den samlade exploateringsekonomin i Backaplan. Av-

vikelsen beror på en mindre inkomst för markförsäljning än vad som tidigare redovisats. 

Genom att exploatörerna, utöver sedvanligt exploateringsbidrag, åtagit sig att garantera 

projektet ytterligare inkomst, ett garantibelopp på ca 3,6 miljoner kr och därmed minska 

kommunens underskottsökning kan detaljplanen antas. Garantibeloppet stärker projektets 

ekonomi men projektnettot är fortfarande negativt. Trots det bedömer Fastighetskontoret 

att detaljplanen är motiverad att genomföra, dels för att det är det inledande steget på 

Backaplans omvandling dels för att avvikelsen håller sig inom toleransen för kommun-

fullmäktiges ekonomiska inriktningsbeslut för den samlade totalekonomin för Backaplan 

(Kommunfullmäktige 2019-03-28 Handling 2019 nr 36). 
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Bedömning ur ekologisk dimension 

Miljömål God bebyggd miljö 

Gällande målet god bebyggd miljö tillför planen blandstad med nya bostäder i ett attrak-

tivt läge. Ett genomförande enligt planförslaget innebär att en tillräckligt god boendemiljö 

kan åstadkommas. Uppförande av nya, moderna bostäder och kontor innebär goda förut-

sättningar för inomhusmiljö och hållbara system för t ex avfall och energi. En god ljud-

miljö går att skapa på innergårdarna tack vare föreslagen kvartersstruktur.  

Naturvärdena är och kommer vara begränsade. 

Miljömål Begränsad klimatpåverkan 

För staden som helhet är en förtätning i kollektivtrafiknära läge positivt, eftersom buss el-

ler spårvagn blir ett starkt alternativ till bilen och begränsar klimatpåverkan i förhållande 

till andra alternativ. Avståndet från planområdet till hållplatsen är kort och närheten till 

bra cykelstråk längs Backavägen är positivt för att stärka dessa transportalternativ och på 

så sätt begränsa klimatpåverkan.  

Miljömål Frisk luft 

Buller och luftkvalitet har hanterats i planprocessen. Situationen är inte bra men accepta-

bel. Det måste ställas i relation till att människorna här har möjlighet att själva inte lika 

starkt bidra till problemet i förhållande till om de skulle bo längre bort och mer bilburet. 

Det finns alltså goda möjligheter att transporter kan ske på ett hållbart sätt och som då 

inte påverkar miljömålet negativt. Köpstarka befolkningsgrupper tenderar att ändå äga bil 

beroende av bland annat fritidsaktiviteter. 

För leveranser till verksamheterna är närheten till Leråkersmotet positivt. 

Miljömål Giftfri miljö 

Ett genomförande av detaljplanen innebär att förorenad mark tas omhand vilket ger stora 

förbättringar och minskar risken för läckage. Däremot medför det höga kostnader som 

kommer märkas på bostadspriser och verksamhetshyror. Byggnationen förutsätts bli gift-

fri. 

Miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Grundvatten av god kvalitet 

Göta älv och Kvillebäcken är värdefulla vatten i området och kan påverkas. Reningen av 

dagvatten bidrar till att minska belastningen på Kvillebäcken och bidrar till förbättrade 

vattenförhållanden. Vattenförekomsten Göta älv kan påverkas positivt av att dagvattnet 

inom området tas omhand och renas på platsen på ett bättre sätt. Översvämningsproble-

matiken är stor men hanteras genom samlad planering för hela Backaplan i ett samman-

hang.  

Miljömål Övriga mål 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms ha en liten påverkan på målet Bara naturlig 

försurning. Miljömålen Ingen övergödning, Hav i balans, Ett rikt odlingslandskap och 

våtmarker, ett rikt växt- och djurliv samt Levande skogar påverkas inte av planförslaget 

Sammantaget bedöms utvecklingen vid Backaplan som positiv ur ekologiskt hänseende. 

Konsekvenserna är dock beroende av utbyggnaden i hela programområdet. 
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Bedömning ur social dimension 
Den största utmaningen för detaljplanen är att området är först ut i ett större stadsom-

vandlingsprojekt. Efter att aktuell detaljplan bedöms vara utbyggt kommer resterande 

Backaplan att byggas ut under en 5- till 20-årsperiod. Det kan även ta längre tid beroende 

på konjunktur. Projektet kommer under en lång tid upplevelsemässigt ligga en bit ifrån 

målpunkter som grönområden, förskola/skola och Hjalmar Brantingsplatsen med sitt ser-

viceutbud. Servicen vid Hjalmar Brantingsplatsen kommer skifta under byggtiden för 

Backaplan. Bortsett från temporära förändringar under byggtiden för angränsande fastig-

heter kommer det i praktiken ändå vara enkelt att med cykel och kollektivtrafik ta sig till 

dessa målpunkter.  

Barn och äldre. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och beak-

tats vid framtagande av planförslaget. Bostädernas planerade innergårdar ger möjlighet 

till utevistelse i skyddad miljö och avses anpassas både för äldres och yngre barns behov. 

Ytorna kring kvarteren kommer vara mindre lämpade för yngre barn. Gaturummet kring 

Backavägen kommer bli stort och med mycket trafik. Det kommer därmed inskränka 

yngre barns rörelsefrihet och ta längre tid tills barn själva kan/får/vill korsa gatan för att 

nå grönytor, förskolor och vänner på andra sidan gatan inom det framtida Backaplan. Då 

Lundbyleden avgränsar Backaplan åt söder kan inga förskolor eller bostadsnära park 

skapas utan behov av att korsa Backavägen.  

Inom kvartersmarken kommer vissa interna gator trafikeras av en hel del bilar till handeln 

samt leveranser. Inom den norra kvartersmarken tillåts inga entréer mot leden vilket be-

gränsar risken för att barn springer ut framför lastbilar. Minst plats och begränsad sikt är 

det mellan den norra fastighetsgränsen och det nordöstra kvarteret (Hus 3) med 6 meter. 

Byggaktören har illustrerat separata trottoarer inom kvartersmarken som ökar säkerheten. 

Inom den södra kvartersmarken finns knappt några markytor för vistelse. Här tillåts inte 

bostäder men skolverksamhet från årskurs sju. Vid 13 års ålder bedöms ungdomarna ha 

förmåga att själva röra sig i trafikmiljön. Vistelseytor vid eventuell skolverksamhet för 

högstadiet kan behöva anordnas på byggnad. 

Mångfaldsperspektivet 

Detaljplanen möjliggör verksamheter som kan och kommer medföra målpunkter för 

många människor både inom Backaplan men även angränsande bostadsområdet (bland 

annat en stor livsmedelsbutik). Placeringen kan, av dem som bor i Brämaregården och 

Kvillebäcken, upplevas som perifert i förhållande till Hjalmar Brantingsplatsen men sam-

tidigt nära eller ”på vägen” för boende i Brunnsbo, eller personer som kommer från leden 

eller med tåget till Brunnsbo station.  

Genom kollektivtrafikhållplatsen skapas tillgänglighet för fler. Planläggningen av Backa-

vägen är en del av breddning av Backavägen med kollektivtrafikkörfält. Systemet är bero-

ende av att även den södra delen planläggs. Detta centrala kollektivtrafikstråk med bra 

cykelvägar skapar tillgänglighet för personer från olika delar av staden. 

Detaljplanen är en del i att omvandla Backaplan från verksamhetsområde till en blandad 

stadsdel. Den blandade stadsbebyggelsen kan medföra en demografisk blandning med 

ökade möjligheter för fler att bo och arbeta inom området. En ökad täthet med använd-

ningar som befolkar dygnet runt ökar för många trygghetsupplevelsen.  
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Nackdelarna är att höga kostnader för bland annat marksanering gör att det, inte utan sub-

ventioner, går att undvika att det blir en stadsdel med höga bostadspriser och verksam-

heter som upplevs övervägande rikta sig till köpstarka befolkningsgrupper. Detta kan inte 

regleras med detaljplaneringen. Planeringen av Backaplan kommer öka markpriserna och 

göra det svårt för dagens skrymmande verksamheter och föreningar att vara kvar i områ-

det. Utbudet blir troligen mer som i andra innerstadsstadsdelar. Detaljplanen medger 

många användningar vilket ger en stor flexibilitet över tid i vad det blir för verksamheter.  

Detaljplanen bedöms endast begränsat påverka någon av de sju diskrimineringsgrunderna 

direkt. Olika gruppers behov, möjlighet och vilja att nyttja området eller riskerna att de 

utesluts bedöms starkare påverkas av val av bostadstyper, lägenhetslösningar, verksam-

heter och prisnivåer. Att det planeras för både bostadsrätter, hyresrätter och äldreboende 

är stärkande för en åldersmångfald. Detta regleras dock inte i detaljplanen. 

Jämställdhetsperspektivet 

Detaljplanen bedöms endast begränsat påverka jämställdhetsperspektivet direkt. Olika 

gruppers behov, möjlighet och vilja att nyttja området eller riskerna att de utesluts be-

döms starkare påverkas av val av bostadstyper, lägenhetslösningar, verksamheter och 

prisnivåer.  

Genom att området runt bostäderna, utanför bostadsgårdarna, kommer vara präglade av 

stadsliv och trafik kommer de vara mindre lämpade för mindre barn och begränsa deras 

fria rörelse. Detta i sig kommer påverka deras föräldrar i hur ofta och till vilken ålder de 

går/kör med sina barn till olika målpunkter. Beroende av arbetsfördelningen i hemmet på-

verkar det i stort kvinnor och män olika.  

En annan jämställdhetsaspekt är pendling. Män pendlar ofta längre och med bil medan 

kvinnor åker mer kollektivt. Närheten till Brunnsbo station och till planerad kollektivtra-

fikhållplats direkt utanför norra kvarteret ökar pendlingsmöjligheterna och minskar troli-

gen restiderna för alla utan bil.  
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Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser  

2. Planbeskrivning  

Övriga handlingar 

3. Grundkarta  

4. Illustrationsritning  

5. Samrådsredogörelse  

6. Granskningsutlåtande  

7. Fastighetsförteckning (publiceras ej på webben) 

8. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar  

9. Mobilitets- och parkeringsutredning Backa 170:1 

10. Trafikbullerutredning 

11. PM lågfrekvent buller 

12. Klimatanpassning Backaplan 

13. Dagvattnets påverkan på Kvillebäcken 

14. Föroreningsbedömning dagvatten Backa 170:1 

15. Föroreningsbedömning dagvatten Backa 171:4 

16. Markmiljö riskinventering 

17. Markmiljö, åtgärdsutredning 

18. Rev. Riskanalys 

19. Komplettering av riskutredning 
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Ärendet  
Beslut om tillstyrkande av detaljplan och översändande av förslag till detaljplan för Han-

del mm vid Backavägen, inom stadsdelen Backa till kommunfullmäktige för beslut om 

antagande. 

Beskrivning av ärendet 

Detaljplanen är den första detaljplanen i syfte att omvandla Backaplan från handels- och 

industriområde till att inom ett 20-årsperspektiv bli en tätbebyggd blandstad. Handels- 

och industriområdet Backaplan är i dag till allra största delen privatägt och en omvand-

ling ska genomföras i samarbete mellan kommunen och fastighetsägarna.  

Genom planområdet går Backavägen som kommer att vara en viktig del i det övergri-

pande gatunätet i det framtida Backaplan. Det är även en ryggrad genom Backaplan som 

spelar en avgörande roll för att knyta ihop den centrala staden med såväl Backaplan som 

med Brunnsbo och fortsättning norrut.  

Då detaljplanen är en del av större omvandling finns ett beroende av fortsatt planering då 

vissa funktioner t ex förskola och park förutsätts lösas i kommande detaljplaner. Omvänt 

så är nödvändigt att den i detaljplanen föreslagna byggnationen uppförs så att delar av 

den handel som idag finns vid Coop Forum kan flyttas så att en omvandling av de mer 

centrala delarna av Backaplan kan påbörjas.  

Planförslaget 

Planområdet ligger vid Leråkersmotet och utgör den första detaljplanen inom Backaplan. 

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

der inom två fastigheter; Backa 170:1 norr om Leråkersmotet och Backa 171:4 söder om 

Leråkersmotet. I detaljplaneområdet ingår Backavägen för att säkerställa en del av Backa-

plans övergripande gatunät och möjliggöra för eventuell framtida spårväg mellan Hjalmar 

Brantingsplatsen och Brunnsbo. Syftet med detaljplanen är även att upphäva del av de-

taljplan inom fastigheten Backa 866:264. 

Planförslaget möjliggör för relativt flexibla byggrätter med flera användningar. Planen 

medger bostäder och centrumändamål samt vård och skola. Detaljplanen begränsar vård-

ändamålet till dagverksamhet som exempelvis vårdcentral eller tandläkare och skolända-

målet begränsas till elever från årskurs 7 och uppåt eller vuxenutbildning. Närmast leden 

tillåts inte vård- eller skolverksamhet och centrumändamålet begränsas till handel och 

kontor. 

Sammantaget medger detaljplanen nästan 117 000 m2 bruttoarea (BTA). Byggnadshöjden 

varierar övervägande mellan +25 meter till +40 meter över nollplan (marknivå ligger på 

ca +2,5-+3,4 meter) medan bebyggelsen söder om leråkersmotet tillåts till +75 meter för 

att markera entréläget. 

Parkering möjliggörs inom hela planområdet med krav på parkeringshus längs leden sö-

der om Leråkersmotet vid ändrad användning eller påbyggnad av befintlig byggnad.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan med aktnr 1480K-II-3449 anger industriverksamhet i den norra delen 

av planområdet och industri- och handelsverksamhet i den södra delen. Planen är daterad 
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1977-09-08. Del av gällande detaljplan som föreslås upphävas norr om Biltema/Bloms-

terlandet med aktnr 1480-II-4456 anger allmän platsmark HUVUDGATA. Detaljplanen 

vann laga kraft 1999-12-29. Genomförandetiderna har gått ut. 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt. 

Bakgrund/bakgrund och förändringar efter samråd/bakgrund och förändringar 

efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-03-20 att låta granska detaljplan för handel mm vid 

Backavägen, inom stadsdelen Backa. Granskning har hållits under tiden 2018-04-04 till 

2019-04-25. Förslaget till detaljplan har under granskningstiden funnits tillgängligt på 

kommunens webbplats samt varit utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande har tagits fram. Inkomna yttranden berör främst hantering av 

markföroreningar, luftmiljön samt buller och dagvattenhantering. Även placering av tek-

niska anläggningar och den ekonomiska genomförbarheten har varit viktiga synpunkter.  

Kontoret har bedömt att planförslaget, med gjorda kompletterade utredningar och juste-

ringar i förslaget, bedöms lämpligt och genomförbart. 

Efter granskningen har följande ändringar gjorts i detaljplanen.  

• Byggrätt för pumpstation har tagits bort.  

• Bestämmelser om riskåtgärder har förtydligats i enlighet med uppdaterad riskut-

redning.  

• Avgränsningen av användningen skola och vård har ändrats för att inte tillåtas 

närmast Lundbyleden. 

• Bestämmelse om marksanering har tillförts. 

• Mindre justering av höjder och BTA. 

• Byggrätter för tekniska anläggningar har omlokaliserats.  

• Backavägen har smalnats av.  

Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte nå-

gon ny granskning. 

utställt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. Ett samrådsmöte anordnades <åååå-  

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Förslaget överensstämmer 

med kommunens översiktsplan. Planen hanteras med utökat planförfarande och antas av 

Kommunfullmäktige. 

Detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige eftersom den är av större vikt med avse-

ende på att det är första etappen av utbyggnad av Backaplan och inbegriper del av större 

kommunal investering samt förändrad situation längs med Lundbyleden som är av riksin-

tresse för kommunikation. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2013-01-17  godkännande av Planeringsförutsättningar för Backaplan av BN  

2015-01-26 anmälan om planstart 

2016-11-22  uppdrag att genomföra samråd för detaljplan 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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2018-03-20 uppdrag att låta granska detaljplanen 

Program för Backaplan godkändes 2019-04-23. Handlingarna går att läsa på www.gote-

borg.se/planochbyggprojekt.  

Miljöpåverkan 

Kontorets bedömning är att detaljplanen inte bedöms medföra någon negativ påverkan för 

miljökvalitetsnormer, MKN, och inga nationella, regionala eller kommunala miljömål 

åsidosätts. Detaljplanen bedöms därmed inte innebära någon betydande miljöpåverkan 

som avses i miljöbalkens 6 kapitel 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 

2 och 4. Planförslaget bedöms inte heller leda till några negativa effekter på människors 

hälsa och säkerhet, påverka riksintresset för kommunikation negativt eller innebära bety-

dande miljöpåverkan.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 4 kap. 34 § och 

Miljöbalken (MB) 6 kap. 11 §. Enligt kommunens checklista utgör följande områden en 

miljöpåverkan: Trafikbuller, Luftkvalitet/MKN, Farligt gods transporter, Översväm-

ning/högt vatten, Vibrationsstörningar av spår- och järnvägstrafik samt tung vägtrafik, 

Trafiksäkerhet, Barriäreffekter, Förorenad mark. Frågorna är utredda och beskrivna inom 

detaljplanearbetet. Åtgärderna som störningarna medför har vägts mot intresset av fler 

bostäder och en stadsmässig ny stadsdel i centralt läge med god kollektivtrafik.  

Detaljplanen ger förutsättningar för kommande spårväg och kan då enligt MKB-förord-

ningen antas medföra betydande miljöpåverkan. Planområdet bedöms dock inte vara 

känsligt för en framtida spårväg. Kontorets bedömning är att detaljplanen inte bedöms 

medföra någon negativ påverkan för miljökvalitetsnormer, MKN, och inga nationella, 

regionala eller kommunala miljömål åsidosätts. Detaljplanen bedöms därmed inte inne-

bära någon betydande miljöpåverkan  

Planen bedöms generera ett behov av ca 47 skolplatser och ca 23 förskoleplatser. Detalj-

planen möjliggör skolverksamhet från årskurs 7 och vuxna men någon verksamhet är inte 

planerad. De tillkommande boende inom detaljplanen är beroende av att förskolor och 

skolor byggs inom övriga delar av Backaplan.  

Inkomna yttranden under granskningen berör främst föroreningar: mark- och luftmiljön 

samt buller och dagvattenhantering. Även placering av tekniska anläggningar och den 

ekonomiska genomförbarheten har varit viktiga synpunkter.  

Kontoret har bedömt att planförslaget, med gjorda kompletterade utredningar och juste-

ringar i förslaget, bedöms lämpligt och genomförbart. 

Från samrådet finns kvarstående erinringar avseende vikten av att utreda hur ledningsnä-

tet ska utvecklas med hänsyn till framtida utveckling av Backaplan. Detta arbete pågår. 

Kontoret bedömer att planförslaget aktualiserar följande åtgärder som inte hanteras i de-

taljplanen: kollektivtrafik, förskole- och skolplatser. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av plan-

förslaget och att detaljplanen därför kan antas med angivna ändringar efter granskning. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Genom goda 

möjligheter till bra gårdsmiljöer möjliggörs det direkta behovet av utevistelser för mindre 

barn. För andra aktiviteter är området beroende av en vidare utbyggnad av Backaplan. 

Backavägen och leveranstrafik till handeln inom norra kvarteret utgör begränsningar för 

barns rörelsefrihet. Miljön anses dock acceptabel ur barnperspektiv. Öppna lekytor längs 

Lundbyleden har bedömts olämpligt varför korsandet av Backavägen måste accepteras. 

Läs mer under den sociala dimensionen. 

Utifrån indikationen att det blir ca 200 lägenheter i planområdet, exklusive äldreboenden, 

uppskattas det inom planområdet bli ca 100 barn. Det medför ett behov av ca 35 förskole-

platser och 65 skolplatser. Förskola och skola planeras inom övriga delar av Backaplan. 

Närmsta förskolorna fram till dess att det byggts nya inom Backaplan ligger med ett 

gångavstånd på 1 km i nya Kvillebäcken, i Brunnsbo och i Brämaregården. Närmsta 

grundskola ligger i Brunnsbo 1 km gångväg norr om planområdet.  

Kontoret bedömer att planförslaget, förutom skolor och förskolor, är beroende av efterföl-

jande planarbeten inom Backaplan för annan social service, grönytor samt utbyggnads av 

kollektivtrafiken i Backavägen. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av plan-

förslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter granskning: 

- Byggrätt för pumpstation har tagits bort.  

- Bestämmelser om riskåtgärder har förtydligats i enlighet med uppdaterad riskut-

redning.  

- Avgränsningen av användningen skola och vård har ändrats för att inte tillåtas 

närmast Lundbyleden. 

- Bestämmelse om marksanering har tillförts. 

- Mindre justering av höjder och BTA. 

- Byggrätter för tekniska anläggningar har omlokaliserats.  

- Backavägen har smalnats av.  

 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


