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Detaljplan för ny angöringsväg vid Exportgatan 
inom stadsdelen Backa i Göteborg 
 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL 2010:900, SFS 2014:900 

Planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

Planhandlingar: 

• Planbeskrivning (denna handling) 
• Plankarta med bestämmelser 
 
Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 
• Illustrationsritning 
• Grundkarta 
• Perspektiv 
 
Utredningar: 

• Dagvatten-PM: Angöringsväg vid Exportgatan, Dagvatten-PM för detaljplan för 
del av fastigheten 866:830, Göteborgs stad Kretslopp och vatten, 2016-12-05 
 

• Geotekniskt utlåtande: Detaljplan för ny angöringsväg vid Exportgatan, Backa 
866:830, 22:2 och 22:3, Göteborgs stad, Göteborgs stad FK, 2016-10-27 

 

• Naturinventering: Översiktlig naturinventering av grönområde vid Exportgatan, 
Göteborgs stad Park och natur, 2013 
 

• Trafikförslag: Trafikförslag för detaljplan för ny tillfartsväg vid Exportgatan, Gö-
teborgs stad Trafikkontoret, Dnr: 2837/15, 2017-01-17 
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Planen syftar till att möjliggöra en ny angöringsväg till fastigheterna Backa 22:2 och 
Backa 22:3 från Exportgatan. 

Området där vägen placeras är detaljplanelagd som allmän platsmark: park med syftet 
att utgöra skyddszon mellan industrikvarter.  

Marken inom planområdet blir huvudsakligen kvartersmark för industri med möjlig-
het att förlägga väg inom området. Skyddszonen faktiska storlek förändras ej.  

Planens innebörd och genomförande 

En ny tillfart ordnas för aktuella fastigheter vilket förbättrar trafiksituationen och möj-
ligheten till att bedriva verksamheten effektivt. 

De berörda fastighetsägarna står för kostnader i samband med anläggandet av den nya 
tillfartsvägen. Allmän platsmark som berörs av vägdragningen blir kvartersmark. 

Överväganden och konsekvenser 

Den allmänna platsmarken är ett naturområde där det finns värdefulla djur- och 
växtarter. Påverkan på dessa minimeras genom att kompensationsåtgärder med 
främsta syfte att bibehålla naturområdets karaktär genomförs samtidigt som tillfarts-
vägen byggs ut. 

Avvikelser från översiktsplanen 

Planen är i överensstämmelse med översiktsplanen. 

Ovan:Flygbild över planområdet med den nya tillfartsvägen illustrerad. 
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Planens syfte och förutsättningar  

Syfte 

Syftet med planen är att möjliggöra en ny angöringsväg till fastigheten Backa 22:2 
och Backa 22:3. 

Läge, areal och markägoförhållanden  

Planområdet är beläget vid Exportgatan ca 1 km norr om Tingstadsmotet och ca 4 km 
nordost om Göteborgs centrum. 

Planområdet omfattar cirka 0,3 hektar.  Delar av tre fastigheter ingår i planområdet. 
De tre fastigheterna är Backa 22:2, Backa 22:3 och Backa 866:830. Backa 866:830 är 
i kommunal ägo, de två övriga fastigheterna i privat ägo.  

Planförhållanden 

Översiktsplan 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger verksamhetsområde för aktuellt plan-
område. Del av planområdet utgör område med risk för översvämningar och höga 
vattenstånd. 

Detaljplan 

För planområdets norra del gäller detaljplan FIIac 3077 som vann laga kraft år 1964. 
För planområdets södra delar gäller plan FIIac 3185 som vann laga kraft år 1969. Pla-
nernas genomförandetider har gått ut. 

Riksintressen 

Delar av planområdet ligger inom ett område som är utpekat riksintresse för kommu-
nikationer, farledssträcka 955 Göteborg Frihamnen - Vänersborg Normansgrund. 
Riksintresset är definierat som en 200 meters generell buffertzon räknat från farledens 
mitt. Det innebär att riksintressets buffertzon gäller ca 100 meter från strandkanten. 

Ovan till vänster: Orienteringsbild som visar var planområdet ligger i Göteborg.  
Ovan till höger ortofoto med planområdet och nuvarande fastighetsgränser inlagda. 
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Strandskydd 

Delar av planområdet ligger inom 100 meter från Göta älv. Strandskyddet återinträder 
när en ny plan ersätter en gammal enligt de särskilda övergångsbestämmelserna i mil-
jöbalken. 

Mark, vegetation och fauna 

En översiktlig naturinventering har genomförts våren 2013. Planområdet berör norra 
kanten av det inventerade naturområdet. Naturinventeringen anger sammanfattnings-
vis följande: 

Naturområdet utgörs av en liten grönområdesrest med lövskog på västra Göta älv-
stranden Från Marieholmsbron i söder och ca 3 km norrut utgör området den sista 
resten grönområde med älvkontakt. 

Marken är av ruderatkaraktär. Trädskiktet utgörs huvudsakligen av alm, både levande 
och död. Även lind och enstaka knäckepil förekommer. I buskskiktet förekommer 
druvfläder, fläder, rosor, kornell och Ribes sp. I markskiktet växer bl.a. nässlor, stor 
kardborre, Aster sp. vägtistel och svalört. 

Den mycket sällsynta arten gråskalig bärnstenssnäcka, Succinella oblonga, förekom 
rikligt och påträffades på flera trädstammar. Snäckan har varit rödlistad, NT, men 
bedöms nu som livskraftig (Gärdenfors 2005 och 2010). I övrigt bestod molluskfau-
nan av triviala arter som parksnäcka, skäggsnäcka och fläcklundsnäcka. 

Bland fåglarna noterades allmänna arter som koltrast, björktrast, sädesärla och röd-
hake.  

Ovan till vänster: Utsnitt från de två planerna som gäller för planområdet med plangränsen inlagd. Dessutom 
är den del av planområdet där strandskyddet återinträder och föreslås upphävas när denna plan vinner laga 
kraft. Ovan till höger ortofoto med planområdet och buffertzonen som gäller för riksintresse för farled inlagd 
med blå taggad linje. 

Ovan: Bilder från naturinventeringen: Gråskalig bärnstenssnäcka och exempel på trädbestånd från naturområdet.  
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebygge lse 

Inga fornlämningar eller övriga kulturmiljöobjekt finns registrerade i riksantikvarie-
ämbetets databas. Inom planområdet finns en transformatorstation.  

Sociala aspekter   

Naturområdet är igenvuxet. Detta innebär att strandkanten ej går att nå enkelt för be-
sökande. Det finns öppningar mot naturområdet från de angränsande verksamheterna 
som gör det möjligt att till delar använda naturområdet för de som arbetar i närområ-
det.  

Naturområdet är utpekat i Göteborgs stads kartunderlag som en plats som används av 
människor i närområdet. Inga specifika sociotopvärden som exempelvis bad eller 
fiske anses tillhöra området.  

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Exportgatan ungefär 125 m från plan-
området nordvästra hörn.  

Teknik 

En transformatorstation finns inom planområdet.  

Tele 2 har ledningar (fiberstråk) som ligger inom planområdet och sträcker sig i öst-
västlig riktning från Exportgatan längs med fastighetsgränsen mot Backa 22:3 och 
delar av Backa 22:2.  

Göteborg energi har elledningar och rör inom planområdet runt transformatorstation-
en och en ledning från transformatorstationen i nordlig riktning. 

Inom planområdet finns ledningar/rör och en brunn för dagvatten söder om transfor-
matorstation. Dessa går i en öst-västlig riktning vidare genom naturområdet ner mot 
älven. 

Ovan: Flygbild från 2015 med planområdet inlagt med röd linje. Transformatorstationen är den enda befintliga 
byggnaden och ligger i planområdets västra del. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande 
Detaljplanen medger utbyggnad av en tillfartsväg till de två fastigheterna Backa 22:2 
och Backa 22:3 från Exportgatan. Planen innebär att ca 2700 m2 av ett naturområde 
omvandlas till kvartersmark. Naturområdet minskar därmed från ca 8200 m2 till ca 
5500 m2. 

Bebyggelse  

Inom planområdet föreslås befintlig transformatorstation vara kvar. Området runt 
transformatorstationen föreslås få användningen E- teknisk anläggning. En generell 
byggrätt för byggnader ges inom området. Högsta byggnadshöjd om tre meter tillåts. 
En trottoar föreslås framför stationen som är dimensionerad så att utåtgående dörr för 
utrymning och säkerhet kan öppnas utan att påverka tillfartstrafiken. I planen säker-
ställs utrymningsmöjligheterna från transformatorstationen genom att området fram-
för dörrarna (dvs den föreslagna trottoaren) ges egenskapen att inga byggnader får 
uppföras. 

Trafik och parkering 

Ett trafikförslag finns framtaget (Trafikförslag för detaljplan för ny tillfartsväg vid 
Exportgatan). En infart som är avdelad med en spärrmålning mellan körriktningarna 
föreslås. Spärrmålning går sedan över till ett vänstersvängkörfält. Vänstersvängkörfält 
gör att ett fordon kan stå och vänta på att mötande fordon kör ut ur området samtidigt 
som fordon kan ta sig förbi in i området i det andra körfältet. Gatans norra belägg-
ningskant anpassas till de befintliga höjderna på marken inne på kvarteret.  

Trafikförslaget bedöms inte generera ny trafik. Fastighetsägare till Backa 22:2, har 
inkommit med uppgifter om den trafikmängd som förväntas trafikera den nya infarts-
vägen. In- och utfarter med tunga fordon beräknas motsvara cirka 200 trafikrörelser 
per dag måndag till fredag klockan 06:00–17:00 samt cirka 100 personbilar.  

Delar av planområdet riskerar att översvämmas vid framtida höga vattenstånd, om 
detta sker kommer verksamheten på fastigheten närmast älven kunna använda befint-
lig utfart norr om byggnaderna. Denna utfart har en vägbana som är så pass högt  be-
lägen (mer än +2,5 meter hela vägen fram till befintliga byggnader) att utrymning av 
byggnader och fastighet är möjlig även om vattnet skulle stiga vid en extrem väder-
händelse.  

Ovan: Utdrag från den trafikutredning som gjorts i samband med planarbetet. Bilden visar var vägbanor ska anläg-
gas och hur stor plats diken för hantering av vatten från vägbanan tar. Ny skyltning föreslås också längs Exportga-
tan. Hela väg- och dikesområdet ingår inte i planområdet då den mark som är närmast Exportgatan redan  är 
planlagd för vägändamål i befintlig plan. 
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Friytor 

Naturområdet hyser värdefulla arter och utgör ett att få kvarvarande grönområden där 
allmänheten ges möjlighet att nå älvkanten. Naturområdet föreslås genom skötselåt-
gärder göras mer tillgängligt för allmänheten. Skötselåtgärderna kommer också inne-
bära att värdefulla arter inom området gynnas eller kommer att få ett fortsatt gynn-
samt habitat. Åtgärderna som föreslås ligger utanför själva planområdet. 

Naturmiljö 

Ca 2700 m2 natur som är planlagd som park kommer tas i anspråk och omvandlas till 
kvartersmark. De höga naturvärdena som naturområdet som helhet har hotas inte då 
en rad kompensationsåtgärder föreslås. Se även avsnittet kompensationsåtgärder. 

Upphävande av strandskydd 

Detaljplanen innebär upphävande av strandskyddet för delar av fastigheterna Backa 
22:2 och Backa 866:830. 

Skälet till upphävande av strandskyddet är: 

För Backa 22:2 

• Den aktuella marken är belägen på redan ianspråktagen mark. 

För Backa 866:830 

• Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan ske utanför området. 

Sociala aspekter 

Naturområdet förväntas bli mer lättillgängligt för allmänheten om de kompensations-
åtgärder som föreslås genomförs. Arbetande i närområdet får även de bättre tillgäng-
lighet till ett närrekreationsområde. Att naturområdet blir mer lättillgängligt medför 
också att besökande till området ges möjlighet att ta sig ner till älvstranden från Ex-
portvägen. 

 

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

I planen föreslås u-områden (dvs att marken ska vara tillgänglig för underjordiska 
ledningar) på kvartersmark för befintliga dagvattenledningar. Om markarbeten plane-
ras 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. 

Det angränsande naturområdets värdefulla arter gynnas av en fuktig miljö. Därför har 
en utgångspunkt för den dagvattenlösning som ska väljas för tillfartsvägen varit att 
dagvatten från vägbanan ska ges möjlighet att återinfiltreras inom naturområdet. Om 
inte en sådan lösning är möjlig ska åtminstone inte fukt försvinna från naturområdet.  

Det dagvatten-PM som tagits fram i samband med detaljplanearbetet föreslår två 
öppna dagvattenlösningar (ett meandrande dike genom naturområdet eller ett maka-
damdike längs tillfartsvägens södra sida) som bägge har sin utgångspunkt i att till-
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fartsgatan skevas med lutning söderut för att ytvatten ska ledas bort. Ytvattnet leds 
sedan vidare österut via vald dagvattenlösning. En dräneringsledning anläggs för att 
avvattna terrassdelen av tillfartsvägen i bägge lösningarna. Meandrande svackdiken 
resulterar i att dagvattnet fördelas över stora delar av naturområdet varför den lös-
ningen bedöms vara lämpligast.  

Kretslopp och vatten ställer krav på att vatten från hårdgjord yta ska fördröjas. Av-
vattningen ska dessutom göras trög och reningskrav enligt Miljöförvaltningen ska 
följas. Det föreslagna svackdiket i dagvattenutredningen har en total längd av 170 
meter och en bottenbredd av 0,5 meter. Enligt föroreningsberäkningar i dagvattenut-
redningen finns det risk att mängden kvicksilver i dagvattnet kan överskridas med 
några enstaka procent, eventuellt kan en damm eller utvidgning av svackdiket anläg-
gas för att sänka föroreningshalterna ytterligare och för att nå de av miljöförvaltning-
en satta gränsvärdena.  

Ett anläggande av ett svackdike bedöms ha planstöd i den befintliga planen. Det om-
råde där svackdiket ska anläggas ingår därför inte planområdet. Anläggandet av 
svackdiket är en del av de kompensationsåtgärder som föreslås göras i samband med 
planens genomförande. Diket måste anläggas så att de befintliga stora träden inte på-
verkas negativt och dess exakta dragning bör detaljstuderas på plats.  

Väljs istället makadamdiket förläggs det i anslutning till anslutningsvägen och kom-
mer ligga inom planområdet förutom den östra delen av diket som leder ner till älven 
och som kommer ligga på allmän platsmark. 

Ovan till höger: en bild som visar var befintligt system av ledningar för hantering av dagvatten. Ledningens drag-
ning är söder om transformatorstationen.  
Ovan till vänster: Ett fotografi från utsläppspunkten av den befintliga ledningen till Göta älv 

Ovan: Illustration från dagvattenutredningen med planområdet inlagt med röd linje. Två principlösningar 
föreslås, här visas det alternativ som har den bästa utformningen för att bevara det angränsande områdets 
karaktär av ett fuktigt naturområde. Bägge alternativen är möjliga att bygga enligt de föreslagna bestämmel-
serna i denna detaljplan. 
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El och tele 

Flera olika kablar ansluter till transformatorstationen inom planområdet  

Den korsande elledningen från transformatorstationen och vidare norrut förväntas 
ligga så pass djupt att den inte påverkas vid utbyggnad av den nya tillfarten. Om el-
ledningen påträffas vid arbetet, friläggs den och anläggs åter i ursprunglig position. 

Beställning av utsättning respektive undanflyttning av ledningar ska ske till Göteborg 
Energi Nät AB i god tid innan arbetena ska påbörjas. Vid utförande av arbeten i när-
heten av Göteborg Energi Nät AB:s anläggningar ska bestämmelser för markarbeten 
vid elkablar följas. 

Övriga ledningar 

En fiberoptisk kabel går igenom delar av planområdet. Ledningen föreslås i vägutred-
ningen att få ett nytt läge utanför tillfartsvägens beläggningskant för att sedan korsa 
gatan vid lämpligt läge. Kvartersmark förslås i sin helhet vara tillgänglig för under-
jordiska ledningar. 

 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

Resultatet av beräkningar som redovisas i det tillhörande geoteknisk utlåtande för 
detaljplanen visar att lokalstabiliteten är tillfredsställande för både befintliga och bli-
vande förhållanden vid en marklast på 10 kPa. Planerad gata ligger på ett sådant av-
stånd att den marginella tillskottslasten på marken som gatan och trafiklasten kommer 
generera inte kommer påverka totalstabiliteten. 

Ett erosionsskydd av bergkrossmaterial finns utmed Göta älvs strand. 

Ett antal risker har identifierats i utlåtandet. Följande saker bör beaktas i projekterings 
och utförandeskede: 

• Vid tunga transporter, schakt mm skall det beaktas hur omgivningen kommer 
att påverkas avseende, markrörelser, vibrationer, damm, buller mm. 

• Den överst liggande jorden inom tomten kan vara tjälfarlig och flytbenägen 
vid vattenmättat tillstånd. 

• Alla schaktarbeten för gata och ledningsgravar ska dimensioneras med hänsyn 
till aktuell jordarts geotekniska egenskaper och rådande grundvattenyta. 

• Då jorden inom området utgörs av lera måste hänsyn tas till att eventuella 
sättningar kan utbildas vid markbelastningar. 

Sammantaget bedöms marken inom planområdet som lämplig för planerad exploate-
ring. I samband med projekteringen ska markens sättnings och bärighetsegenskaper 
beaktas och i samband med byggnationen måste lokalstabiliteten för djupare schakter 
beaktas. 
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Buller 

Trafik på den nya tillfartsvägen kommer generera trafikbuller. För besökande till an-
gränsande naturområdet kan detta komma upplevas som störande. Det bedöms dock 
inte innebära någon större förändring mot befintliga förhållanden då de angränsande 
fastigheterna inrymmer verksamheter som i sig genererar trafikbuller. 

Skydds- och kompensationsåtgärder 

Göteborgs kommun ska enligt beslut i kommunfullmäktige arbeta med kompensat-
ionsåtgärder för att säkerställa göteborgarnas tillgång till värdefulla natur- och rekre-
ationsområden. Kompensationsåtgärder innebär att natur- och rekreationsvärden som 
går förlorade genom exploatering ersätts genom åtgärder i närområdet i första hand. 
Dessa åtaganden är frivilliga åtgärder som kommunen eller exploatören åtar sig utö-
ver vad som krävs enligt miljöbalken. 

En utvärdering av behovet av kompensationsåtgärder har gjorts i samråd med berörda 
kommunala förvaltningar. Följande åtgärder föreslås, kommentarer till förväntad 
nytta med de respektive åtgärderna är angivna inom parentes: 

Skyddsåtgärd för att minimera påverkan: 

• Minska intrånget (Vägdragningen går norr om transformatorstationen istället för 
som i tidigare skisser söder om densamma för att inte fragmentisera naturområdet 
vilket gynnar de värdefulla arter som finns i naturområdet som helhet). 

Kompensationsåtgärder: 

• Spara döda träd i hög (För att gynna de arter som finns i området). 

• Skapa fördröjningsåtgärder som skapar fukt (Bland annat Gråskalig bärnstens-
snäcka gynnas av fuktiga markmiljöer, vatten från vägbanan föreslås därför i den 
dagvattenlösning som bedöms lämpligast gå genom ett meandrande dike och en 
damm genom naturområdet så att vattnet kan återinfiltreras). 

• Skapa en stig till vattnet (En stig gör det möjligt för allmänheten att nå älvkanten. 
Tillfartsvägen kan också användas men då den är av industrikaraktär och ligger 
på kvartersmark är det olämpligt att förlita sig på denna enda lösningen för att 
kunna nå älven). 

• Lufta upp området lite för sikten och trygghet (Naturområdet är bevuxet med sly 
och så pass svårtillgängligt att det ej går att nå älvkanten genom naturområdet. 
Att lufta upp området kommer öka områdets nytta som grönområde för arbetande 
i närområdet). 

• Parkbänkar (För att göra naturområdet mer attraktivt för människor att vistas i). 

 

Fastighetsindelning 

Fastighetsindelningen, servitut, gemensamhetsanläggningar, u-områden, mm, framgår 
av plankartan. Planförslaget berör inga fastighetsindelningsbestämmelser. 
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. I anslutning till planområdet finns all-
män plats som förvaltas av kommunen. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Fastighetsägaren/na ansvarar för och bekostar utbyggnad av anläggningar inom kvar-
tersmark. 

Anläggningar utanför planområdet 

Fastighetsägaren/na ansvarar och bekostar enligt avtal de åtgärder som krävs utanför 
planområdet. Den nya anslutningen från angöringsvägen mot Exportgatan kommer att 
bekostats av fastighetsägaren/na.  

Drift och förvaltning 

Fastighetsägaren/na ansvarar för drift och förvaltning av anläggningar inom kvar-
tersmark. 

Kommunen, genom park och naturförvaltningen ansvarar för förvaltningen av dagvat-
tendiket på allmän plats naturmark utanför planområdet.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet.  

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen.  

Den mark som ingår i kvartersmark med planbestämmelse J ska genom fastighetsre-
glering överföras till lämplig fastighet, Backa 22:2 alternativt Backa 22:3. 

Fastigheternas eventuella behov av att ingå i utreds under planarbetet.  

Gemensamhetsanläggningar/ Servitut  

Fastigheternas rättighet för in- och utfart på den nya angöringsvägen kommer att sä-
kerställas med bildande av servitut eller gemensamhetsanläggning. 

Ledningsrätt 

Vid omläggning av ledningar till följd av exploateringen ska eventuell ledningsrätt 
omprövas att gälla ledningens nya läge. De delar av befintliga allmänna ledningsom-
råden som hamnar på kvartersmark till följd av den nya detaljplanen ska säkerställas 
med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningsägare. 

Eftersom detaljplanen omfattar E-område samt u-områden kan ledningsrätt bildas 
inom hela detaljplanen. 
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Vid överlåtelse av kommunägd mark regleras i genomförandeavtalet att fastighetsäga-
ren/na utan ersättning ska upplåta ledningsrätt för erforderliga ledningar och nätstat-
ioner inom kvartersmark till förmån för kommunen, kommunala bolag och privata 
ledningsägare. Ledningsägare är dock skyldiga att bevaka sina rättigheter samt upp-
lysa kommunen avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Respek-
tive ledningsägare ansöker om ledningsrätt. 

Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, kan säkerställas 
med ledningsrätt. Inom planområdet finns befintliga allmänna dagvattenledningar. 

Inom områden som på plankartan markerats med E kan tekniska anläggningar place-
ras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt alternativt avstyckas till egna fastigheter. 
En transformatorstation finns inom planområdet.  

Markavvattningsföretag 

Inom planområdet finns inga kända markavvattningsföretag. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om fastighetsbildning som bekostas av fastighetsägarna till 
Backa 22:2 och Backa 22:3. 

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om lantmäteriförrättning avseende ny 
ledningsrätt samt ändring alternativt upphävande av befintliga ledningsrätter.  

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Alternativ 1: Backa 22:2 erhåller mark 

Fastighet Avstår mark Erhåller mark Markanvändning 

Backa 22:3 ca 531 kvm Backa 22:2 Kvartersmark 

Backa 866:830 ca 1948 kvm Backa 22:2 Kvartersmark 

Backa 866:830 ca 502 kvm Ny fastighet Teknisk anläggning 

 

Alternativ 2: Backa 22:3 erhåller mark 

Fastighet Avstår mark Erhåller mark Markanvändning 

Backa 22:2 ca 409 kvm Backa 22:3 Kvartersmark 

Backa 866:830 ca 1948 kvm Backa 22:3 Kvartersmark 

Backa 866:830 ca 502 kvm Ny fastighet Teknisk anläggning 

 

Backa 22:2 alternativt 22:3 samt den nya fastigheten för teknisk anläggning kan 
komma att belastas med ledningsrätt. 
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Avtal 

Befintliga avtal som berörs 

Inom planområdet finns ett avtal mellan Göteborgs Stad och Ytterbygg AB för en 
reklamskylt som eventuellt berörs. 

Göteborg Energi Nät AB har även ett avtal med Göteborgs Stad för transformatorstat-
ionen inom planområdet. 

Avtal mellan kommun och fastighetsägare 

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen och fastighetsägare an-
gående genomförandet av planen. Avtalet kommer bl.a. att reglera kostnader för 
markförvärv, åtgärder utanför planområdet såsom kompensationsåtgärder m.m. 

Avtal om fastighetsbildning och eventuellt servitutsavtal kommer att upprättas mellan 
berörda parter.  

Avtal mellan ledningsägare och fastighetsägare 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av markupplåtelse-
avtal mellan Göteborgs Stad och Göteborg Energi som reglerar Göteborg Energikon-
cernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborgs Stad.  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommu-
nen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid 
omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommu-
nen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt 
ledningsrätt. 

Dispenser och tillstånd 

Fastighetsägaren/na ansvarar för att ansöka och bekosta erforderliga dispenser och 
tillstånd. 

Tidplan  

Samråd:       Första kvartalet 2017 

Granskning: Tredje kvartalet 2017 

Antagande:  Fjärde kvartalet 2017 

Om planen inte överklagas fastställs den fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-
lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-
ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-
detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-
sprungliga planen. 
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Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 

Överväganden och konsekvenser 

Nollalternativet 

Om planen inte genomförs kommer den trafik som verksamheterna genererar på fas-
tigheterna Backa 22:2, Backa 22:3 och Backa 22:8 fortsätta att störa varandra. Detta 
innebär försämrad trafiksäkerhet och risk för att fordon blir stående utan att komma 
fram till respektive fastighet. 

Sociala konsekvenser 

Planens genomförande kan, genom de kompensationsåtgärder som föreslås, innebära 
att arbetande i närområdet och besökare får en möjlighet till att vistas i ett grönom-
råde och komma ner till älven.  

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-
hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 

Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov.  

En ny tillfartsväg förbättrar trafiksäkerheten och möjligheten att bedriva verksamheter 
i området. Mark som tas i anspråk för detta ändamål har haft som ändamål att utgöra 
skyddszoner mellan enskilda industrikvarter.  Även om marken bebyggs med en väg 
kommer området som utgörs av tillfartsvägen och naturmarken fortsatt vara en 
skyddszon mellan industrikvarteren.  

Planen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är 
förenlig med Översiktsplan för Göteborg.  

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Planen prövar användningen av ett litet område på 
lokal nivå. Kriterierna enligt MKB-förordningens bilaga 4 har därför särskilt beaktats 
och ansetts vara uppfyllda vid bedömningen gällande om planens genomförande an-
ses kunna medföra betydande miljöpåverkan. 

Kommunen har bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är avstämd med 
länsstyrelsen 2016-12-09. Följderna av planens genomförande ska dock alltid redovi-
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sas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av planens miljökonse-
kvenser. 

Miljömål 

Naturmiljö och påverkan på vatten 

Planens genomförande förväntas ha en neutral påverkan på kommunens lokala mil-
jömål med inriktning på naturmiljön och påverkan på vatten. Bedömningen är bero-
ende av att de kompensationsåtgärder som föreslås och som ligger utanför planområ-
det genomförs. 

Övriga miljömål 

Lokala miljömål med inriktning på kulturmiljön eller påverkan på luft och vatten på-
verkas inte vid ett genomförande av det som föreslås i planen. 

Ekonomiska konsekvenser av detaljplan 

Kommunens investeringsekonomi 

Fastighetsnämnden får inkomster från försäljning av mark.  

Fastighetsnämnden får inga utgifter till följd av planen. 

Trafiknämnden får inga utgifter till följd av planen.  

Park- och Naturnämnden får inga utgifter till följd av planen.  

Kretslopp och vattennämnden får inga utgifter till följd av planen.  

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi 

Fastighetsnämnden får inga kostnader till följd av planen. 

Trafiknämnden får inga kostnader till följd av planen.  

Park- och Naturnämnden får ökade kostnader för drift och underhåll av de anlägg-
ningar som anläggs på naturmarken till följd av kompensationsåtgärderna och den 
eventuella dagvattenlösningen med meandrande svackdike.  

Kretslopp och vattennämnden får inga kostnader till följd av planen.  

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren 

Fastighetsägaren/na får bla utgifter för markförvärv, utbyggnad inom kvartersmark, 
eventuell flytt av ledningar, fastighetsbildning, åtgärder utanför planområdet såsom 
kompensationsåtgärder m.m. 

Fastighetsägaren/na får också kostnader för erforderliga utredningar samt komplette-
rande undersökningar till följd av detaljplanen.  

Överrensstämmelse med översiktsplanen 
Planen är i överensstämmelse med ÖP. 
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