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Ärendet 

Diarienummer: 0358/20 

SDN-område:  Norra Hisingen 

Fastighet:  Backa 766:364 

Sökande:  Furåsen AB 

Området ligger ca 2 km norr om Backaplan, nära Lillhagsvägen. Marken utgör idag natur.  

Sökande planerar avstyckning av fem villatomter som följer tomtens topografi och 

planeras bebyggas med souterränghus. Fem villor à 160 kvm bruttoarea. 

 

 

Sektioner genom föreslagen bebyggelse 
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Förslag, situationsplan på nybyggnadskarta 

Styrande dokument och tidigare beslut 

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger området 

som del av mellanstaden, inriktningen för mellanstaden är att komplettera och blanda, 

utveckla stadens kvaliteter, bygg i första hand på ianspråktagen mark, bygg tätare kring 

bytespunkter och i kollektivtrafikstråk, kraftsamla kring knutpunkter, ta till vara 

värdefulla grönområden och stråk, skapa möjligheter att gå och cykla. 

Markanvändningskartan i ÖP anger Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 

Vidare gäller rekommendation R5 som bl.a. anger följande: Brister i infrastruktur, 

vägnät, VA-anläggningar etc. medför att områdena kan vara känsliga för ökat 

bebyggelsetryck och andra förändringar innan infrastrukturfrågorna är tillfredsställande 

lösta. Alla större förändringar i områdena ska föregås av prövning i detaljplan. 

Området ligger inom mellanstaden, men är enligt Strategi för utbyggnadsplanering inte 

inom prioriterat utbyggnadsområde. 

Området omfattas inte av detaljplan. 

Förhandsbesked har i januari 2020 sökts för åtgärden. Stadsbyggnadskontoret bedömde 

då att frågan inte kan prövas i förhandsbesked. 

Bedömning 

Översiktlig planering 

Området ligger inte inom prioriterade utbyggnadsområden. Förslaget innebär att 

naturmark tas i anspråk, och det bidrar inte till att området blir mer blandat. Förslaget 
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strider inte tydligt mot översiktsplanen, men det bedöms heller inte vara i linje med 

översiktsplanens intentioner. 

Bebyggd miljö och naturmiljö 

I området är befintlig bebyggelse placerad så att höjder lämnats obebyggda. Det är ett 

funktionellt och traditionellt sätt att bygga, som ger en återhållsam helhet och ett naturligt 

bevarande av grönområden. Bebyggelsen upplevs ha placerats med känsla, på ett sätt som 

underordnar sig naturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den topografiska kartan syns det tydligt hur befintlig bebyggelse är placerad i låglänta 

delar av området, medan höjder lämnats helt obebyggda. 

Att bebygga en höjd ger stor inverkan på områdets stadsbild, och bedöms mindre lämpligt 

i detta område. Det är också tveksamt med avseende på att naturområden tas i anspråk. 

Om lämpligheten ändå ska undersökas vidare, så bör ett sådant steg i områdets 

bebyggelseutveckling inte prövas för en enskild höjdrygg, utan i så fall studeras för ett 

större område. 

Trafik och tillfart 

Gatorna som ansluter till området förvaltas av Backa GA:80, Lillhagens samfällighets-

förening. Gatorna Källehöjdsgatan, Berghöjdsgatan och Täljstensgatan är branta och 
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mycket smala. Bredden varierar mellan ca 3 – 4 meter och det är mycket tveksamt att det 

kan anses lämpligt att tillföra någon ytterligare trafik på dessa gator. 

 

Täljstensgatan, vy mot söder från föreslagen väganslutning till nytt område 

 

Den föreslagna bebyggelsen ligger högt, redovisade höjder på färdigt golv är mellan +44 

m och +47,5 m, medan gatorna kring berget ligger på mellan ca +13 m i väster och den 

högsta punkten i nordöst på ca +37 m.  

 

Topografisk karta med fastighetsgränser 



 

Förprövningsrapport 7 (7) 

Planbesked för bostäder vid Täljstensgatan (Backa 766:364) inom stadsdelen Backa, dnr 
0358/20 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-05-25 

Fastigheten ansluter mot allmän gata i nordväst samt i öster. Den nordvästra anslutningen 

är inte aktuell med avseende på topografin. I förslaget redovisas en ny tillfartsgata från 

öster, från Täljstensgatan. I anslutningspunkten är gatans höjd ca +35,5 m, tillfartsgatan 

når det första huset efter ca 60 m. Detta hus ligger i souterräng, med färdigt golv + 44 m. 

Förhållandena ger en genomsnittlig lutning på ca 14%. Lutningen vidare till nästa 

föreslagna tomt är fortsatt ca 14%, det gäller alltså totalt en sträcka på ca 80 m som blir 

mycket brant. 

Boverkets Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 – ALM 2, anger max lutning 

om 1/20 eller 5% på allmän plats. En tillfartsväg som ligger på kvartersmark omfattas inte 

av dessa regler, men de är ändå relevanta. Enligt Boverkets byggregler ska ramper på 

tomter luta högst 1/12 eller 8,3%, dessutom bör rampen ha minst 2 m långa vilplan med 

en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen. Reglerna gäller enligt PBL om det 

med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt. 

Förutsatt att tillgänglighet för utryckningsfordon kan klaras så är det inte omöjligt att 

tillfartsvägen kan godkännas enligt gällande regler. Det bedöms dock helt olämpligt att 

planera ett nytt område med så dålig tillgänglighet. 

Övrigt 

I bedömningen har flera aspekter utelämnats eftersom förslaget bedöms olämpligt med 

avseende på tillfart/tillgänglighet och stadsbild. Bl.a. finns oklarheter om rådigheten över 

fastigheten S:36 som redovisas som tillfart, möjlighet att försörja området med VA och 

tillräckligt vattentryck, naturvärden, framkomlighet för utryckningsfordon, ev. 

bergrum/tunnlar m.m. Synpunkter från berörda förvaltningar och bolag har inte 

inhämtats. 

Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Förslaget strider inte direkt mot översiktsplanen, men bedöms inte vara i linje med dess 

intentioner. 

Att bebygga en höjd ger stor inverkan på områdets stadsbild, och bedöms mindre lämpligt 

i detta område. Befintliga anslutande gator har låg kapacitet och föreslagen tillfartsgata 

blir mycket brant under en lång sträcka. Det bedöms olämpligt att planera nya bostäder 

med så dålig tillgänglighet. 


