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Yttrande angående – Antagande av detaljplan för 
friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda. 

Yttrandet 
Sverigedemokraterna har alltid varit positiva till en utveckling av idrottslivet i Göteborg. 
Stadens idrottsklubbar har vunnit stora framgångar.  

Tillväxten har varit god då ungdomarna ser upp till idrottarna och deras goda resultat. 
Framgången blir en morot för dem, en start på vägen mot en framtida karriär.   

En friidrottsanläggning är en betydelsefull samhällsfunktion med stort allmänt intresse. 
Därför tycker vi det är viktigt att komma i gång med en ersättning för Rambergsvallen, en 
ny friidrottsanläggning. Samtidigt måste hänsyn tas till platsens förhållande till dess 
närmiljö.  

Frågan om barn och ungas väg till och från anläggningen måste klarläggas. Skolor 
anordnar friluftsdagar och idrottsföreningar kommer nyttja arenan. 
 
Trafiksituationen ställer krav på konsekvensanalys med ett övergripande helhetsgrepp då 
området expanderas med handel, bostäder och ökande trafik. Bland annat måste 
Miljökvalitetsnorm (MKN) beaktas gällande vatten, buller och luftkvalitet. 
 
Länsstyrelsen har påpekat att det finns frågor om planens påverkan på groddjur och 
sånglärka. De inarbetade kompensationsåtgärderna i form av dammar och 
trädplanteringar samt ”lärkrutor” anpassade för sånglärka behöver utformas så att 
djurlivet återigen etablerar sig där. 
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Yttrande angående detaljplan för friidrotts- 
anläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen 
Björlanda 
 
Yttrande 
Det är positivt att en ny friidrottsanläggning på Hisingen nu blir verklighet. 
Sedan Rambergsvallen revs har det funnits ett behov av ersättning. 
Anläggningen kommer att skapa fler möjligheter till aktivitet och rörelse 
vilket är positivt både för individen och för folkhälsan.  

Vi rödgrönrosa ser dock med oro på att allt mer jordbruksmark exploateras 
till förmån för annan användning. Jordbruksmark är en värdefull resurs som 
är avgörande för att kunna göra vår livsmedelsförsörjning mer robust och 
resilient, det vill säga bättre på att klara av och återhämta sig från störningar – 
till exempel från ett förändrat klimat. I den kommande översiktsplanen 
behöver värdefull jordbruksmark tydligt pekas ut, och därefter är det viktigt 
att intentionerna i översiktsplanen följs. Vi ser dock i det här fallet att det 
varit svårt att hitta en annan lokalisering med tillräckliga förutsättningar.  

Möjligheterna att ta sig till och från friidrottsanläggningen som gående, med 
cykel och kollektivtrafik måste stärkas för att undvika att biltrafiken i området 
ökar, vilket vi annars ser som en överhängande risk.  
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Antagande av detaljplan för 
friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom 
stadsdelen Björlanda  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, 
upprättad 2019-08-27 och reviderad 2019-12-17, antas. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av en fullskalig 
friidrottsanläggning med tillhörande domartorn, läktare, omklädningsrum och klubbhus. 
En ny friidrottsanläggning på Hisingen är en ersättning för Rambergsvallen som fått 
annan användning. Placeringen av friidrottsanläggningen, norr om Skra Bro, föregicks av 
en läges- och lokaliseringsstudie där ytterligare tre platser varit med i urvalet. 

Inkomna yttranden under samråd berör i huvudsak att naturmiljön och jordbruksmark tas 
i anspråk för bebyggelse. Vid granskning berör inkomna yttranden i huvudsak frågor om 
miljöaspekter och lokaliseringen av anläggningen. 

Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsyttrande med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas förutsatt att lämnade synpunkter 
gällande Miljökvalitetsnorm (MKN) vatten och buller beaktas. Länsstyrelsen påpekar att 
det finns frågor om planens påverkan på groddjur och sånglärka som kvarstår. 

I samband med granskning har planhandlingarna förtydligats gällande dagvatten, 
miljömål och miljökvalitetsnormer samt en beskrivning av buller från anläggningen. 

Detaljplanen är upprättad med utökat planförfarande enligt PBL (2010:900). Detaljplanen 
har av byggnadsnämnden översänts till kommunfullmäktige för antagande utifrån att 
planen strider mot översiktsplanen då jordbruksmark tas i anspråk och att utbyggnaden 
påverkar landskapsbilden och kulturlandskapet. Nämndens bedömning är att en 
friidrottsanläggning är en viktig samhällsfunktion med stort allmänt intresse. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planförslaget bidrar till att skolor och idrottsföreningar på Hisingen kan ges möjlighet att 
nyttja arenan. Genom att en friidrottsanläggning etableras norr om Skra Bro ger det 
skolor i närområdet, och andra skolor på Hisingen, möjlighet att resurseffektivt anordna 
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friluftsdagar. Detta i jämförelse med idag då obligatoriska friluftsdagar måste anordnas på 
andra platser såsom exempelvis Slottsskogsvallen, Mölndal eller Angered.  

Ekonomiska konsekvenser vid detaljplanens genomförande 

Kommunens investeringsekonomi  
Fastighetsnämnden har beräknat att genomförandet av detaljplanen uppgår till cirka 
1,2  mnkr varav 0,5 mnkr innefattar åtgärder för beredning av kvartersmark och cirka 
0,7 mnkr omfattar exploateringsfinansierad investering. Utgiftsposter omfattar arkeologi, 
fastighetsbildning samt breddning av Björlanda Lexbyväg och gång- och cykelvägen 
inom området ”allmän plats, gata” och borttagande av busshållplats på Kongahällavägen. 
Samtliga åtgärder finansieras över tid genom kommunintern markupplåtelse och 
exploateringsåtgärderna bedöms rymmas inom beslutade exploateringsramar för 
kommande år.  

Fastighetsnämnden har bedömt att de kostnader som exploateringen medför till följd av 
detaljplanen är rimliga i förhållande till den nytta en ny friidrottsanläggning på Hisingen 
har för staden som helhet.  

Idrotts- och föreningsnämnden får utgifter för anläggande av kvartersmarken och 
kompensationsåtgärder.  

Kretslopps och vattennämnden får utgifter för upprättande av förbindelsepunkt samt 
inkomster i form av anläggningsavgifter.  

Investering i friidrottsanläggning 
I kommunfullmäktiges beslut 2016-06-16 § 6 om uppdatering av investeringsplanen för 
åren 2016–2019 erhöll idrotts- och föreningsnämnden ett investeringsutrymme om 
60 mnkr i 2016 års prisnivå (63 mnkr i 2018 års prisnivå med 2,5 procents årlig 
prisökning) för byggnation av en friidrottsanläggning på Hisingen. Den nya anläggningen 
ersätter den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen, som försvann i 
samband med att Rambergsvallen byggdes om till renodlad fotbollsarena. Efter 
genomförandestudie där fyra platser undersöktes har en ny plats identifierats norr om 
Skra Bro i Björlanda. Detaljplanen har tillstyrkts av byggnadsnämnden 2019-12-17 § 717 
inför antagande i kommunfullmäktige i aktuellt ärende. Idrotts- och föreningsnämnden 
bedömer i sin investeringsplan att projektering om 5 mnkr har kunnat genomföras under 
2019 och att resterande 58 mnkr för åren 2020–2021 ryms inom ramen för nämndens 
investeringsbudget för kommande år. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi  
Fastighetsnämnden får intäkter för kommunintern markupplåtelse. Trafiknämnden får 
kostnader för driften av anläggningen i form av ränta och avskrivningar samt för skötsel 
och underhåll av allmän plats, gata.  

Kretslopps- och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan.  

Idrotts- och föreningsnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse, 
kompensationsåtgärder, ränta och avskrivningar samt ökade driftskostnader för friidrotts-
anläggningen. Idrott- och föreningsnämnden får intäkter från uthyrning av anläggningen.  
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Av Göteborgs Stads 12 miljömål påverkas två direkt vid detaljplanens genomförande. 
”Odlingslandskap och våtmarker” påverkas till viss del negativt av planen samt ”Ett rikt 
växt- och djurliv” påverkas till viss del negativt av planen. Kompensationsåtgärder finns 
inarbetade i planförslaget som har till syfte att mildra påverkan bland annat genom att 
anlägga en eller flera dammar i den nordöstra delen av planområdet, trädplanteringar samt 
att anlägga ”lärkrutor” som är anpassade för sånglärka. 

Den fullskaliga friidrottsanläggningen kommer att kunna nyttjas för större 
idrottsarrangemang, såsom till exempel SM. Planförslaget bidrar också till att skolor och 
idrottsföreningar på Hisingen kan nyttja arenan och även närliggande kommuner har 
möjlighet att nyttja anläggningen. Till området finns det god försörjning vad det gäller 
kollektivtrafik men det kommer att innebära en ökad bil- och busstrafik till och från 
området som bedöms ge viss påverkan på luftkvalité och bidrar till en påverkan på 
ljudmiljön i området.  

Bedömning ur social dimension 
Vid utövning av friidrott ges bland annat barn och unga en möjlighet att vara fysiskt 
aktiva utomhus, vilket ur ett barnperspektiv bedöms ge positiva konsekvenser när det 
gäller hälsa och välbefinnande.  

Platsen skapar en social gemensam arena och möjliggör för en ny mötesplats för 
människor med olika förutsättningar i olika åldrar att gemensamt mötas när de utövar 
sport. Anläggningen kommer att vara öppen för alla och kommer bland annat att vända 
sig till föreningslivet som bedriver fritidsaktiviteter på Hisingen.  

Inför uppförandet av anläggningen kommer idrotts- och föreningsförvaltningen att utföra 
en barnkonsekvensanalys (BKA) med hjälp av ”REBUS-modellen”. Syftet med REBUS-
modellen är att arbeta med barn och unga och öka deras inflytande över hur de konkret 
kan påverka sin fysiska närmiljö. Utöver detta sker dialog med idrottsföreningar och 
skolor som kommer att nyttja anläggningen.  

Bilagor 
1. Byggnadsnämndens handlingar, protokollsutdrag och tjänsteutlåtande, 

2019-12–17 § 717 
2. Plankarta med bestämmelser 
3. Grundkarta 
4. Illustrationsritning 
5. Samrådsredogörelse 
6. Granskningsutlåtande 
7. Läges- och lokaliseringsstudie, sammanställning 2019 

 

Samtliga handlingar i detaljplaneärendet finns tillgängliga i planpärm på 
stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Handlingarna är även möjliga att ladda ned 
från: www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Genomförande- och/eller exploateringsavtal finns tillgängligt på fastighetskontoret, 
Postgatan 10.  
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Ärendet  
Antagande av detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen 
Björlanda, upprättad 2019-08-27 och reviderad 2019-12-17. Byggnadsnämnden har 
översänt detaljplanen för antagande i kommunfullmäktige eftersom detaljplanen strider 
mot översiktsplanen då jordbruksmark tas i anspråk för att ge plats för en 
friidrottsanläggning. Utbyggnaden påverkar också landskapsbilden och kulturlandskapet. 
Byggnadsnämnden bedömer vidare att en friidrottsanläggning i Björlanda är en viktig 
samhällsfunktion med stort allmänt intresse.  

Beskrivning av ärendet 
Val mellan Backavallen, Biskopsgården, Björlanda och Skogome 
Till grund för placeringen av friidrottsanläggningen norr om Skra Bro finns en läges- och 
lokaliseringsstudie för en ny friidrottsanläggning på Hisingen som skulle ersätta 
Rambergsvallen. I arbetet med läges- och lokaliseringsstudien undersöktes fysiska 
förutsättningar för placering vid fyra möjliga alternativ. De fyra alternativ som 
undersöktes var Backavallen, Biskopsgården, Björlanda och Skogome. Björlanda med 
placering norr om Skra Bro bedömdes som det bästa alternativet. Ett tungt vägande skäl 
var att ytbehoven gick att uppfylla samt att det finns en etablerad idrottsverksamhet 
(Kville IF) i närheten. Skogome framstod som det minst attraktiva alternativet. 
Alternativet valdes bort av flera anledningar där närhet till kriminalvårdsanstalten 
Skogome var ett tungt vägande skäl. Vid Backavallen studerades en plats som ligger på 
utpekad jordbruksmark enligt översiktsplan med bäck som har naturmiljö/biotopskydd 
och en utbredd kulturmiljö/fornlämning ansågs för trångt samt att det finns svårigheter 
med att fotbollen och friidrotten skulle samexistera. Alternativet Biskopsgården är i 
många fall desamma som för Backavallen, trångt och svårigheter att samexistera med 
fotbollen. 

Läges- och lokaliseringsstudie, sammanställning 2019, biläggs detta ärende. 

Bakgrund 
Tidigare fattade beslut av byggnadsnämnden:  

2011-06-21 att upprätta Program för Skra Bro 

2017-04-25  att godkänna startplan för år 2017 där detaljplanen ingår som detaljplan för 
friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda  
 

2018-03-20  att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan  
 
2018-03-20  att genomföra samråd om detaljplanen  
 
2019-08-27  att låta granska detaljplanen 

Detaljplanen har upprättats enligt PBL (SFS 2010:900). Byggnadsnämnden har gjort en 
behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL (2010:900) 4 kap. 34 § och 
Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av 
planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild 
miljökonsekvensbeskrivning inte gjorts. 

Detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen då det finns ett område utpekat 
”Allmänt intresse för landskapsbild” som berör hela planområdet. Översiktsplanen anger 
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det som ”Landskap med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild 
och/eller kulturlandskap”. Översiktsplanen anger också stor restriktivitet mot att ta 
jordbruksmark i anspråk för bebyggelse.  

Planens syfte, innehåll och utformning 
Syftet är att detaljplanen ska möjliggöra för en ny friidrottsanläggning på Hisingen som 
ersättning för Rambergsvallen som fått annan användning när den byggdes om till 
renodlad fotbollsarena.  

Anläggningen ska innehålla byggnader bestående av läktare, omklädningsrum, domartorn 
inklusive klubbhus samt ytor och banor för olika friidrottsgrenar. Därtill ska finnas 
parkeringsytor och infart invid anläggningen som anordnas inom kvartersmak.  

Planområdet ligger i anslutning till Björlanda Lexbyväg/Kongahällavägen och 
Björlandagårdens skola på Hisingen, cirka 700 meter norr om knutpunkten Skra Bro. 
Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Kongahällavägen ungefär 100 meter 
sydväst om planområdet. Området nås med bil från Björlanda Lexbyväg via 
Kongahällavägen, gång- och cykelväg finns längs Kongahällavägen.  

 

Det finns diken i jordbrukslandskapet som berörs av detaljplanen och dessa omfattas av 
det så kallade generella biotopskyddet. Med en utbyggnad enligt planen är det två 
biotopskyddade diken som påverkas av byggnationen. Ansökan om dispens har lämnats 
in och Länsstyrelsen har beviljat dispens från det generella biotopskyddet. 
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Kompensationsåtgärder vid genomförande är att anlägga en eller flera dammar i den 
nordöstra delen av planområdet, trädplanteringar samt att anlägga ”lärkrutor” som är 
anpassade för sånglärka. 

 

Samrådsredogörelse/granskningsutlåtande 
Inkomna yttranden under samråd berör i huvudsak att naturmiljön och jordbruksmark tas 
i anspråk för bebyggelse och från närboende bland annat anläggningens placering.  

I granskningen inkom yttranden som i huvudsak berör miljöaspekter och lokaliseringen 
av anläggningen. Planhandlingarna har förtydligats gällande dagvatten, miljömål och 
miljökvalitetsnormer samt en beskrivning av buller från anläggningen.  

Kvarstående erinringar finns från närboende gällande påverkan på närmiljön, förtätning 
av idag öppet landskap, trafiksituation och ljudpåverkan från anläggningen ihop med 
ökad trafik- och mopedbuller. 

Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsyttrande att med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas förutsatt att lämnade synpunkter 
gällande Miljökvalitetsnorm (MKN) vatten och buller beaktas. Länsstyrelsen påpekar att 
det finns frågor om planens påverkan på groddjur och sånglärka som kvarstår. 

Byggnadsnämndens övervägande i sammandrag 
Byggnadsnämnden har bedömt att avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen 
har gjorts och att hänsyn har tagits till platsens specifika egenskaper och förutsättningar. 
Nämnden gör också bedömningen att friidrottsanläggningen är en viktig samhällsfunktion 
och att den är av stort allmänt intresse. Detaljplanens framtida innehåll med en 
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friidrottsanläggning som ersätter Rambergsvallen anses motivera att avsteg från 
översiktsplanens inriktning för platsen görs.  

Efter samråd har planhandlingar kompletterats med förtydliganden gällande 
lokaliseringen och naturvärdena. Planområdet har utökats och inkluderar även 
åkerholmen i den sydöstra delen av planområdet. Plankartan omfattas också av prickad 
mark och att befintligt naturvärde ska bevaras, i syfte att skydda naturvärden. Placering 
av byggrätt har justerats med hänsyn till grannar. Framförda synpunkter har i övrigt till 
stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna. 

I samband med genomförd granskning har planhandlingarna förtydligats gällande 
dagvatten, miljömål och miljökvalitetsnormer samt en beskrivning av buller från 
anläggningen. Nämnden bedömer att de föreslagna ändringarna inte innebär någon 
väsentlig omarbetning av planförslaget och att detaljplanen därför kan tillstyrkas och 
därefter antas av kommunfullmäktige. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret föreslår att detaljplanen antas då den möjliggör för en 
friidrottsanläggning på Hisingen som kan bli en ersättning för Rambergsvallen 
friidrottsanläggning som övergått till att bli renodlad fotbollsarena.  

I planeringsarbetet har ingen specifik barnkonsekvensanalys genomförts utan idrotts- och 
föreningsförvaltningen kommer att utföra en barnkonsekvensanalys (BKA) med hjälp av 
”REBUS-modellen” vid projektering och utformning av själva anläggningen. Denna 
metod har som syfte att arbeta med barn och unga deltagande som ger dem ett ökat 
inflytande över hur den fysiska platsen utformas. Läges- och lokaliseringsstudien hade 
som huvudinriktning att utse en fysisk plats och gick inte på djupet vad det gällde den 
sociala dimensionen. Stadsledningskontoret ser att det finns en fara att den sociala 
analysen blir kopplad till den specifika platsen och därmed blir svagare vad det gäller 
platsens förhållande till sin närmiljö. Här kan en fråga om exempelvis barn och ungas väg 
till och från anläggningen vara en aktuell frågeställning som inte blivit tillräckligt belyst. 
Detta ser stadsledningskontoret som angelägna frågor som parallellt med vald 
konsekvensanalysmetod REBUS, bör följas och beaktas vid genomförandet.  

I närområdet intill platsen för friidrottsanläggningen sker en påbörjad centrumbildning i 
Ska Bro som innehåller bland annat bostäder, handel och viss kommunal service. 
Stadsledningskontoret erfar att trafiksituationen bitvis är ansträngd för området. I 
detaljplan för handel och bostäder vid Skra Bro, som blev laga kraftvunnen 2020-01-08, 
ingår i genomförandet åtgärder som bland annat skapar förutsättning för en förbättrad 
trafiksituation vid korsningen Kongahällavägen och Björlandavägen. Detta bedöms ge 
positiv påverkan för den trafik som ska ta sig till och ifrån området och 
friidrottsanläggningen. 

 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Stadsutveckling 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
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Byggnadshöjd

(i meter över nollplanet)

Marknivå

(i meter över nollplanet)
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(beräknas efter

markens medelnivå)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.

Byggnadshöjd

(beräknas efter

markens medelnivå)

Golvnivå

Taklutning i grader

Nockhöjd

(i meter över nollplanet)
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Samrådsredogörelse 

Utfärdat: 2019-08-02  Anna-Karin Nilsson 
Diarienummer: 0901/16   Telefon: 031-368 16 52  
Aktbeteckning: 2-5524  E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

Detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro 
inom stadsdelen Björlanda i Göteborg  

Samrådsredogörelse  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 20 mars 2018 att genomföra samråd för detaljplaneförsla-
get. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 19 september 2018 – 30 oktober 2018.   

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  
Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på Trul-
segårdens bibliotek. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
Inkomna yttranden berör i huvudsak naturmiljön och att jordbruksmark tas i anspråk.  
Kontoret har bedömt att avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen har gjorts 
och att hänsyn har tagits till platsens specifika egenskaper och förutsättningar. 
Kontoret gör också bedömningen att friidrottsanläggningen är en viktig samhällsfunkt-
ion och att den är av stort allmänt intresse. 
Planhandlingarna har kompletterats med förtydliganden gällande lokaliseringen och na-
turvärdena.  
Planområdet har utökats och inkluderar även åkerholmen i den sydöstra delen av plan-
området. Plankartan omfattas också av prickad mark och n1 (befintligt naturvärde ska 
bevaras), i syfte att skydda naturvärden. Placering av byggrätt har justerats med hänsyn 
till grannar. 
Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna.  
Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 
berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 2(10) 

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 
Fastighetskontoret ställer sig positiva till planförslaget. De bedömer att de kostnader 
som exploateringen medför till följd av detaljplanen är rimliga i förhållande till den 
nytta en ny friidrottsanläggning på Hisingen har för staden. En ny friidrottsanläggning 
på Hisingen främjar fysisk aktivitet, är viktig för skolorna på Hisingen, det lokala före-
ningslivet och olika evenemang inom friidrotten.  
Planförslaget har inte beaktat de fastighetsrättsliga konsekvenserna av att allmän plats, 
GATA ansluter till privat väg. Planförslaget behöver till granskning se över möjlighet 
för vändning inom allmän plats.  
Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget (2018-11-26) med förbehåll att synpunkten ska 
beaktas.  
Kommentar: 
Området för allmän plats, gata har utökats på plankartan, detta för att säkerställa att 
vändning med fordon möjliggörs på allmän plats. 

2. Park- och Naturnämnden 
Förslaget innebär att det blir mer tillgänglig mark för idrott i området som allmän plats-
mark och den gör det möjligt för allmänheten att vistas utomhus, vilket är positivt.   
Den planerade friidrottsanläggningen tar jordbruksmark i anspråk och landskapsbilden 
påverkas negativt. Förslaget försöker dock minska de negativa effekterna genom olika 
förslag till kompensationsåtgärder. Utöver detta är föreslagen exploatering låg och am-
bitionen är att anpassa exploateringen till den omgivande miljön, vilket är positivt.  
Vidare lämnas följande synpunkter på planförslaget utifrån förvaltningens styrdoku-
ment:  
Förslaget innebär en negativ miljöpåverkan då jordbruksmark tas i anspråk, vilket är 
mycket svårt att kompensera för. Förvaltningen rekommenderar att de kompensationsåt-
gärder som föreslås kompletteras med att blomsteråker och äng anläggs på de ytor inom 
planområdet som inte kommer att nyttjas för friidrottsanläggningen, i syfte för att väga 
upp för den minskade möjligheten till pollinering. 
Exploatering av jordbruksmarken är med all sannolikhet irreversibel, det vill säga att 
marken troligen aldrig kommer att kunna omvandlas tillbaka till jordbruksmark igen.  
Förvaltningen bedömer att ett 10 meter brett område, längs med diket som löper nordöst 
om planområdet, i plankartan ska skyddas mot exploatering och förändring av marken i 
syfte att skydda viktiga naturvärden. 
Kommentar: 
Planbeskrivningen är kompletterad med beskrivande text angående lokalisering och valt 
alternativt på jordbruksmark samt med förtydligande om åtgärder för naturmiljö. I syfte  
att skydda viktiga naturvärden har plankartan kompletterats med ett 10 meter brett om-
råde med prickad mark, nordöst om planområdet.  
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Plankartan har också kompletterats med prickad mark och n1 (befintligt naturvärde ska 
bevaras) inom området vid åkerholmen i den sydöstra delen av planområdet.   

3.  Idrott- och föreningsförvaltningen 
Idrotts- och föreningsnämnden är positiva till förslaget i aktuell samrådsremiss och har 
inga tillägg. Idrotts- och föreningsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att bygga 
anläggningen. Förslaget innebär en byggnation av en ny friidrottsanläggning som kom-
mer att utgöra ett viktigt tillskott för skola och föreningsliv samt ge möjligheter till 
spontanidrott. Anläggningens kapacitet blir också ett viktigt tillskott vid stadens fram-
tida friidrottsarrangemang. 
Kommentar: 
Noteras. 

4. Kretslopp och Vatten  
Avfall 
Förvaltningen framför att det behöver tas med i kommande planeringen för miljöhus att 
byggrätten för dessa inte sätts för låg, utan att den räcker till både miljöhus för avfall, 
förråd och annat som kan behövas. Vidare konstateras att avfallsutrymmets placering på 
illustrationsplanen ser lämplig ut. Som information bör avståndet mellan sopbil och av-
fallsutrymme vara så litet som möjligt, eftersom kärlen är tunga att dra. Dragvägen får 
vara max 25 meter vilket uppfylls med nuvarande placering. Goda råd och stadens rikt-
linjer finns i skriften ”Gör rum för miljön”.  
Vatten- och avlopp (VA) 
Dagvatten. Planområdet ingår inte i verksamhetsområde för dagvatten, varför omhän-
dertagande och avledning av dagvatten får ordnas inom planområdet. Allt dagvatten ska 
passera fördröjningsanläggning och eventuell reningsanläggning innan avledning till 
dike. Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel ska 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet. Dagvattnet ska förslagsvis avledas till dike efter fördröjning inom planområ-
det. Krav vad gäller avskiljning av föroreningar i dagvattnet ska vara uppfyllt. 
Dricksvatten. Befintliga allmänna dricksvatten- och tryckspillvattenledningar finns ut-
byggda i Kongahällavägen. Förbindelsepunkt för dessa ändamål kan upprättas utmed 
den sydvästra delen av planområdets gräns mot Kongahällavägen. Lägsta normala vat-
tentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 68 m (RH2000). I de fall högre vatten-
tryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.  
Brandvatten. Angående brandvatten är kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricks-
vatten, så pass att det medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A2 (VAV 
publikation P 83). Vattenledningen är enkelmatad.  
Spillvatten inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar 
för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattnet avleds till allmän 
tryck-avloppsledning i Kongahällavägen, vilket innebär att spillvattnet från friidrottsan-
läggningen måste pumpas. 
Skyfall 
Bifogar en bild som visar översvämningsscenario för planområdet vid ett framtida 100-
årsregn och ett vattendjup om 0,1 m-0,3 m. Bilden är ett utsnitt ur skyfallskartan som 
finns under www.vattenigoteborg.se.  
  

http://www.vattenigoteborg.se/
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Ekonomi  
Kostnaden för att upprätta en förbindelsepunkt för ändamålen dricksvatten och tryck-
spillvatten utmed planområdets sydvästra gräns mot Kongahällavägen beräknas till ca 
0,1 Mkr. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp beräknas till ca 3 Mkr enligt VA-
taxa för år 2018. 
Kommentar: 
Avfall 
Sophantering i planområdet och för anläggningen kommer att dimensioneras och place-
rats utifrån gällande riktlinjer. 
Vatten och avlopp (VA) 
Kontoret noterar att en pumpstation för spillvatten behöver installeras.  

5. Kulturförvaltningen  
Planområdet ligger i ett öppet jordbrukslandskap som enligt översiktsplanen är ”land-
skap med särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kultur-
landskap”. Kulturförvaltningen informerar om att man redan i den tidiga planeringen 
under detaljplaneprocessen yttrat sig mot föreslagen placering (yttrande planbesked 
2017-02-06). Då påpekades att området utgörs av jordbruksmark som ligger i ett välbe-
varat agrart landskap. Vidare menade kulturförvaltningen att kulturlandskapet bjuder på 
exceptionellt tydlig kontinuitet. Utvecklingen kan följas från äldsta stenålder till brons- 
och järnålder, medeltid samt 1800-talet efter laga skifte. Det framhölls även att det finns 
lagskyddade fornlämningar inom det aktuella området. 
Kulturförvaltningen vill även lyfta att i studien för Natur- och kulturvärden i Björlanda 
som framställdes 2011 på uppdrag av Göteborgs stadsbyggnadskontor konstateras att 
känsligheten för byggnation i området är stor. 
Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ utförde en arkeologisk avgränsande förun-
dersökning 2018 av fornlämning Björlanda 524 och konstaterade att fornlämningen är 
avgränsad till området utanför planområdet. Fornlämningen ligger dock kvar med lag-
skydd. 
Kulturförvaltningen avstyrker än en gång exploatering på fastigheten Hovgården 1:2-3 i 
Björlanda, med hänvisning till områdets höga kulturmiljövärden. Kulturförvaltningen 
ser allvarligt på att planen strider emot kommunens översiktsplan, likaså att bruknings-
bar odlingsmark exploateras. Konsekvenserna av planen blir att en värdefull landskaps-
bild med lång historisk kontinuitet oåterkalleligen förändras. Göteborg har då ytterst få 
landskapsrum kvar som förklarar flera historiska lager och kommunens kanske tydlig-
aste ”lagaskiftes landskap” är allvarligt försvagat.  
Kommentar: 
Placeringen på den nya friidrottsanläggningen valdes som det främsta alternativet enligt 
den lokaliseringsutredning som staden genomfört 2011 - 2012. Kommunen prövade 
andra platser (Biskopsgården, Backavallen och Skogome). Där båda alternativ Björ-
landa och alternativet Skogome berörde båda utpekad jordbruksmark enligt översikts-
planen och båda platserna har natur- och kulturvärden.  
Björlanda valdes eftersom det fanns fysiska förutsättningar med plana och stora ytor, 
närhet till skolor och etablerad idrottsverksamhet, närhet till bra kommunikation, minst 
kostsamt och troligen minst miljöpåverkan. Kommunens samlade bedömning är att vald 
plats är mest lämpad. Planbeskrivningen är kompletterad med beskrivande text angå-
ende lokalisering och valt alternativt på jordbruksmark.  
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En avvägning mellan landskapsbild och byggnaders placering ligger till grund för plan-
förslaget. Anläggningen ska i sin helhet gestaltas/anpassas till landskapet och särskilt 
jordbrukslandskapet. Planen medger en byggnad som är relativt ringa i förhållande till 
de stora öppna ytorna som är kvar. Byggnaden ska både i höjd och utbredning förhålla 
sig till omgivningen. Det finns en tydlig ambition från stadens sida att det ska anpassas 
till omgivningen som illustreras med bilder i en handling som tillhör planbeskrivningen 
” Gestaltningsaspekter byggnader och utemiljö”.  
Fornlämningen RAÄ Björlanda 524 berörs inte av planerad byggnation. Den arkeolo-
giska förundersökningen som gjordes 2018 medför att inga ytterligare arkeologiska in-
satser är nödvändiga. 

6. Miljöförvaltningen 
Miljö- och klimatnämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att förvalt-
ningens följande två synpunkter beaktas.  
Att på ett tydligare sätt redovisa hur intresseavvägningen mellan behovet av friidrottsan-
läggning och bevarande av odlingslandskapet har gjorts. 
Förvaltningen föreslår att en översiktlig markmiljöundersökning tas fram för markområ-
dena invid Kongahällavägen för att verifiera att föroreningshalterna är låga, med hänsyn 
till att anläggningen kommer att besökas och nyttjas av många människor och däribland 
barn.  
Vidare har förvaltningen andra synpunkter inom: 
Naturmiljö och kompensationsåtgärder 
Det dike som beskrivs som mer ekologiskt intressant ligger utanför planområdet, men 
det framgår inte tydligt hur stor skyddszonen till diket blir. I det fortsatta planarbetet be-
höver man beskriva hur kompensationsåtgärderna ska säkerställas i planen.  
Mobilitet och parkering 
Förvaltningen anser att planen ska möjliggöra väderskyddade cykelparkeringar som en 
del i att skapa bättre förutsättningar för besökare att ta sig till anläggningen med cykel.  
Miljömål 
Förvaltningen kommenterar att avstämningen mot de lokala miljökvalitetsmålen behö-
ver utvecklas med en beskrivning av hur målen påverkas.   
Kommentar: 
Planbeskrivningen är kompletterad med beskrivande text angående lokalisering och valt 
alternativt på jordbruksmark.  
Information om eventuell markförorening invid Kongahällavägen noteras. Frågan han-
teras vidare av Idrotts- och föreningsförvaltningen i genomförandeskedet.  
Miljökvalitetsnormerna är utvecklade.    
Synpunkter om utformning och planerad naturmiljö och cykelparkering hanteras i vi-
dare av Idrotts- och föreningsförvaltningen i genomförandeskedet. 

7. Göteborg Energi med dotterbolag 
Göteborg Energi Nät AB meddelar att en tidigare redovisad ledning, en 0,4 kV el-led-
ning i nordvästra delen av området, riskerar att hamna under en jordvall vilket inte är 
lämpligt, utan denna måste i så fall läggas om på exploatörens bekostnad. I kanten av 
Björlanda Lexbyväg har det nyligen lagts ned en el-ledning 0,4 kV på 0,5-1 meter djup. 
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Om det blir trädplanteringar längs vägsträckan, ska träden anpassas med hänsyn till av-
stånd till ledningar i mark. Vidare anser man att hänsyn behöver tas till befintliga led-
ningar och kabelstråk inför kommande byggskede, då schaktningsarbeten sker i mark. 
Kommentar: 
Noteras. Plankartan har kompletterats med u-område för att förhindra åverkan på befint-
liga ledningar och kabelstråk.  

8. Lantmäterimyndigheten 
Framhåller att den västra gränsen mellan Hovgården 1:2 respektive Hovgården 1:3 och 
Hovården s:2 (Björlanda Lexbyväg) är inte klarlagd och behöver sannolikt fastighetsbe-
stämmas i samband med övriga fastighetsbildningsåtgärder. 
Kommentar: 
Frågan är noterad. Fastighetsbildningåtgärder bevakas och genomförs i ett senare skede.  

9. Trafikkontoret 
Tillgänglighet  
Terrängens förutsättningar är goda och anläggningen med tillhörande mark har goda 
möjligheter att skapa full tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga. Avståndet till kollektivtrafik och näraliggande bebyggelse blir begrän-
sande varför det är extra viktigt att tillskapa goda möjligheter till angöring samt parke-
ringar för personer med rörelsehinder.  
Parkering och angöring till idrottsanläggning  
Cykel- och mopeduppställning, parkering, angöring och samt utrymme för transporter 
löses på kvartersmark.  
Kollektivtrafik  
Med kollektivtrafik når man planområdet med buss från närmaste hållplats, Lexbyvä-
gen, 100 m sydväst om planområdet alternativt med expressbuss från hållplatserna vid 
Skra Bro ca 700 m söderut.  
Utformning  
Utformningsförslaget baseras på att skapa en trafiksäker anslutning mot Kongahällavä-
gen för fordonstrafik samt goda förhållanden för gång- och cykeltrafik.  
För att säkerställa att besökare till anläggningen kan röra sig trafiksäkert med cykel och 
till fots omvandlas Björlanda Lexbyväg, på en sträcka av ca 40 m, mellan anläggningen 
och Kongahällavägen till kommunal väg. Den ombyggda sträckan regleras som allmän 
plats GATA medan övriga delar av Björlanda Lexbyväg kvarstår som samfälld väg.  
Dagens korsning mot Kongahällavägen bedöms ha god standard. Den gamla hållplats-
fickan med tillhörande gångbana på Kongahällavägen (Trafikverket) nordost om kors-
ningen behöver rivas för att inte locka besökare till anläggningen att angöra med buss 
eller bil längs Kongahällavägen.  
Ekonomi och drift  
Påverkan på kostnader för drift- och underhåll är marginell. Åtgärderna i gatuområdet 
påverkar inte dagvattensituationen i området.  
Kostnaden för gatuombyggnaden har beräknats till storleksordningen 0,7 Mkr vilken re-
gleras i genomförandeavtal och finansieras helt av exploatören.  
Kommentar: 
Noteras. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

10. Länsstyrelsen 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länssty-
relsen delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskriv-
ning tas fram. 
Länsstyrelsen har följande synpunkter och råd: 
Råd enligt 4§ 3 kap miljöbalken 
Jordbruksmark och avsteg från översiktsplan 
Saknar en tydligare beskrivning av vald plats utifrån jordbruksmarkens värde eftersom 
att den är utpekad i aktuell översiktsplan. Det saknas också en bedömning om friidrotts-
anläggningen är ett väsentligt samhällsintresse som motiverar en exploatering på jord-
bruksmark. 
Synpunkter enligt PBL 11 kap 10§ 
Riksintresse Natura 2000 Nordre Älvs estuarium det behöver framgå att planområde har 
avrinning till detta.  
Om planen berör någon vattenförekomst och hur den i så fall påverkar miljökvalitets-
normer för vatten behöver framgå. 
Buller som kan uppkomma från anläggningen behöver beskrivas i planhandlingen. 
Råd enligt PBL och MB 
Länsstyrelsen skickar med råd att förhållandet till översiktsplanen behöver beskrivas 
tydligare, att lägga särskilt fokus på barns möjligheter att själva på ett tryggt sätt ta sig 
till anläggningen och att hänsyn kan behöva tas naturmiljö/fågellivet för det skyddsnät i 
anläggningen, kan bli störande för fågel. 
Synpunkter på annan lagsstiftning 
Naturmiljö/groddjur behöver inventeras, om det finns i planområdet, eftersom åker-
groda finns i Kattedammen, sydväst därom. Naturmiljö/fågel behöver bedömas hur 
sånglärkan kan påverkas i närområdet.  
I direkt anslutning ligger en biotopskyddad åkerholme. Om marken slutar brukas så att 
åkerholmen inte längre är omgiven av åkermark upphör lagskyddet. För att säkra fort-
satt brukning bör åkerholmen istället ingå i planområdet och skyddas med planbestäm-
melse. 
Länsstyrelsen informerar om att kommunen behöver ansöka om dispens för biotopskydd 
för de diken som tas bort och att kompensationsåtgärder behöver utredas, och eventuellt 
samordna med andra kompensationsåtgärder som ska utföras i närområdet.  
Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 
Kommentar: 
Jordbruksmark och avsteg från översiktsplan 
Placeringen den nya friidrottsanläggningen valdes som det främsta alternativet enligt 
den lokaliseringsutredning som staden genomfört 2011 -  2012. Kommunen prövade 
andra platser (Biskopsgården, Backavallen och Skogome). Alternativen Björlanda och 
Skogome berördes både utpekad jordbruksmark, enligt översiktsplanen och natur- och 
kulturvärden.  
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Björlanda valdes eftersom det fanns fysiska förutsättningar med plana och stora ytor, 
närhet till skolor och etablerad idrottsverksamhet, närhet till bra kommunikation, minst 
kostsamt och troligen minst miljöpåverkan. Kommunens samlade bedömning är att vald 
plats är mest lämpad. Planbeskrivningen är kompletterad med beskrivande text angå-
ende lokalisering och valt alternativ på jordbruksmark.  
Anläggningen är en kommunal etablering för idrott, utan vinstintressen som vänder sig 
till barn och ungdomar på Hisingen. Den är kopplad till skolorna och idrotten, den ska 
fungera på idrottsdagar för alla skolor på Hisingen. Den vänder sig också till förenings-
livet med fritidsaktiviteter på Hisingen. Friidrottsanläggningen har speciella lokali-
seringskrav med relativt stora och plana ytor. Det är en värdefull kommunal enhet och 
kan betraktas som ett väsentligt samhällsintresse. Liknande anläggningar finns på två 
platser i kommunen, i Angered och på Slottskogsvallen. Planbeskrivningen är komplet-
terad med ett resonemang gällande om anläggningen är av väsentligt samhällsintresse. 
Natura 2000 
Planbeskrivningen har förtydligats med att avrinning sker till Nordre Älvs estuarium   
och ska beaktas när fördröjning av dagvatten anordnas. 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnorm för vatten berörs inte. Enligt kontroll i VISS och dagvattenutred-
ningen finns det inte någon ”vattenförekomst” i planområdet eller dess närhet.   
Buller 
Planbeskrivningen har kompletterats med vilka bullerkällor som eventuellt kan uppstå 
från anläggningen. 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys kommer att utföras som ett separat projekt av Idrott- och före-
ningsförvaltningen. 
Annan lagstiftning- naturmiljö 
Naturvärdesinventeringen har kompletterats med en inventering av groddjur. Invente-
ringen visar att inga groddjur förekommer. Planbeskrivningen har kompletterats med 
förtydligande om åtgärder för naturmiljö/groddjur och fåglar.  
Plankartan har kompletterats med ett 10 meter brett område med prickad mark längs 
med diket som löper nordöst om planområdet, i syfte att skydda viktiga naturvärden. 
Plankartan omfattas också av prickad mark och n1 (befintligt naturvärde ska bevaras), i 
syfte att skydda naturvärdena.  
Biotopsskyddsansökan för åkerdiken är inlämnad till länsstyrelsen av Fastighetskon-
toret.  

11. Trafikverket  
Refererar till ett tidigare yttrande i planprocessen, ett yttrande inom planbeskedet (2017-
02-14). Då påpekades att skyddsåtgärder vid kastfälten bör tas samt att trafiksäkerheten 
på Kongahällavägen inte får påverkas negativt. Trafikverket framförde också att kom-
munen bör hålla dialog om trafikutformning. Vidare har Trafikverket varit i kontakt 
med kommunen angående trafikutformning och föreslagen utformning är avstämd och 
ser den som godtagbar. Trafikverket noterar kommunens vilja att riva befintlig parke-
ringsficka på Kongahällavägen. Samtliga åtgärder som krävs på Kongahällavägen ska 
utföras av Trafikverket men finansieras av kommunen. Avtal om åtgärderna ska vara 
undertecknat av bägge parter innan planförslaget kan gå till antagande. Trafikverket in-
väntar kontakt från kommunen i frågan. 
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Kommentar: 
Det har konstaterats att det inte behövs några skyddsåtgärder mot Kongahällavägen då 
kastfälten är placerade så pass långt ifrån.  
Åtgärder som krävs på Kongahällavägen utförs av Trafikverket, eftersom det är en stat-
lig väg med mycket regler kring arbete på väg. Kostnader för åtgärderna är helt av-
hängig planprojektet. Kostnaden ska därför belasta exploatören och hanteras av Fastig-
hetskontoret.  

12. Västtrafik AB 
Västtrafik beskriver att tillgänglig kollektivtrafik är väl utbyggd vid Skra bro, där finns 
3 linjer med bra turtäthet men den ligger förhållandevis långt avstånd från anläggningen 
ca 700 m. Den närmaste hållplatsen, Lexbyvägen, har färre linjer och sämre turtäthet. 
Det är 2 linjer som går i timmestrafik under de perioder då man kan förvänta sig verk-
samhet på friidrottsanläggningen. De framhåller en oro att platsens läge kan generera 
mer biltrafik än om den placerats i ett läge med bättre möjligheter att åka kollektivt. Ka-
paciteten på kollektivtrafiken vid Skra Bro är tillräcklig för att försörja den tillkom-
mande verksamheten men att det kan uppkomma tillfällen då bussarna kan bli så belas-
tade att resenärerna tvingas fördela sig på flera avgångar. 
De framhåller att det är goda möjligheter att cykla till området dock är det inte är en op-
timal placering av en anläggning som vänder sig till ungdomar och skolor för hela Hi-
singen. 
Kommentar: 
Turtätheten bedöms inte påverka lokaliseringen av anläggningen, då det finns alterna-
tiva busshållplatser inom rimligt avstånd (ca 700 meter). 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn har 
inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet publi-
ceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till yttran-
dena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

13. Fastighetsägare Hovgården 1:25 
Fastighetsägare anser att anläggningen kommer för nära fastigheten och att det negativt 
påverkar utsikten. Vidare medför detta en värdeminskning för fastigheten och efterfrå-
gar vem som står för ersättning för det.   
Ifrågasätter att en anläggning som endast används tre till fyra månader om året ska pla-
ceras så nära deras fastighet och att utsikten blir permanent negativt påverkad. De före-
slår att den flyttas längre ut på ängen, där det finns gott om plats och orsakar mindre 
störningar. 
Framför också att det idag förekommer en del stökig och störande trafik på vägen i form 
av mopeder, A-traktorer och att det kan bli värre. 
Ifrågasätter vald plats och om det inte finns andra platser som är bättre än denna. 
De framför att de inte är emot att det byggs, men kommer att överklaga i alla led så 
länge kommunen inte visar hänsyn mot dem. 
Kommentar: 
Byggrätten har flyttats ca 10 meter närmare åkerholmen i den sydöstra delen av planom-
rådet, detta med hänsyn till synpunkterna gällande utsikten. 



Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 10(10) 

Angöring till/från området kommer anordnas nära korsningen Kongahällavägen - Björ-
landa Lexbyväg. 

14. Fastighetsägare Hovgården 1:102  
Fastighetsägare anser att föreslagen byggnation medför ett stort intrång i landskapet 
som påverkar de stora natur- och kulturvärdena, jordbruksmarken och fågellivet. Enligt 
stadens översiktsplan ska stor restriktivitet tillämpas för att skydda dessa värden och det 
strider förslaget emot.  
Anläggningens belysningsmaster, högtalaranläggning kommer att ge en negativ påver-
kan året runt. 
Björlanda Lexbyväg är inte dimensionerad för den ökade trafiken som anläggningen 
kommer att medföra.  
Fastighetsägare beskriver ett alternativt läge för anläggningen invid Björlandagårdens 
skola. Det skapar en mer sammanhållen bebyggelse, ger mindre påverkan på landskapet 
och är mer tillgängligt för barn och ungdomar samt trafiksäkrare. Det bifogas ett enklare 
fotomontage på det.  

Kommentar: 
Kulturmiljöns påverkan av anläggningen bedömer kontoret som liten. 
Flera kompensationsåtgärder har specificerats för att milda den negativa påverkan på 
naturmiljön. 
Besöksparkering till anläggningen kommer anordnas på den del av fastigheten som lig-
ger nära korsningen Kongahällavägen - Björlanda Lexbyväg. Angöring till/från området 
kommer också anordnas här.  
Anläggningens belysningsmaster och högtalaranläggning kommer att bevakas under 
bygglovsskedet. Belysning och ljud från högtalare mm får inte ha någon betydande in-
verkan på omgivningen. 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 
med förslaget.  
Utöver mindre justeringar föreslås följande: 

• Plankartan har reviderats med utökat planområde. Planområdet inkluderar även 
åkerholmen i den sydöstra delen av planområdet. Plankartan omfattas också av 
prickad mark och n1 (befintligt naturvärde ska bevaras), i syfte att skydda natur-
värden. Placering av byggrätt har justerats med hänsyn till grannar.  

• En utökad naturinventering avseende groddjur har genomförts. 

• Kompensationsåtgärder har specificerats. 

• Förtydligande gällande lokaliseringen. 

 
 
 
Karoline Rosgardt   Anna-Karin Nilsson 
Planchef    Planarkitekt 
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Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs Stad
sbk@sbk.goteborg.se 
Ert diarienummer: 0901/16

Förslag till detaljplan för Friidrottsanläggning norr om Skra Bro 
inom stadsdelen Björlanda i Göteborgs kommun, Västra 
Götalands län
Handlingar daterade september 2018 för samråd enligt 5 kap 11 § 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).

Planen föreslår etablering av en friidrottsanläggning. Förslaget är i strid med 
gällande översiktsplan och ianspråktar brukningsvärd jordbruksmark. 
Länsstyrelsen anser inte att staden har visat att friidrottsanläggningen är ett sådant 
väsentligt samhällsintresse som inte på ett tillfredställande sätt kan tillgodoses på 
annan plats än att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk. 

Motiv för bedömningen
Jordbruksmark (råd enligt miljöbalken)
I miljöbalkens (MB) 3 kap. 4 § anges att ”Jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk.”

För att kunna avgöra om föreslagen exploatering är förenligt med 3 kap 4 § MB 
måste följande frågor besvaras: 

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?
2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt
samhällsintresse?
3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?

I handlingarna finns ingen bedömning av om jordbruksmarken anses 
brukningsvärd men Länsstyrelsen utgår från detta eftersom området getts ett högt 
värde i aktuell översiktsplan som ett landskap med särskilt stora värden för 
naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. 

Ni har inte heller gjort en bedömning av om friidrottsanläggningen är ett väsentligt 
samhällsintresse som motiverar en exploatering på jordbruksmark. 

I konsekvenserna anger staden att vald plats har bedömts som mest lämplig utifrån 
den läges- och lokaliseringsstudie som genomförts 2011. Länsstyrelsen anser inte 

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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att studien är ett tillräckligt planeringsunderlag för att kunna avgöra detta. I 
underlaget framgår inte vilka kriterier som legat till grund för val av studerade 
platser. Länsstyrelsen kan inte utläsa av handlingarna att en avvägning mot de olika 
lokaliseringarnas befintliga värden har genomförts. Vi anser att ni inte har svarat på 
frågan varför förutsättningarna för att ta annan mark i anspråk inte är möjlig. 

Brister i att visa att det inte finns annan mark att ta i anspråk har av Mark- och 
miljööverdomstolen i aktuella avgöranden bedömts vara skäl att upphäva 
detaljplaner1. 

Jordbruksmark är ett nationellt intresse och omfattas av miljömålet ”Ett rikt 
odlingslandskap”. I Länsstyrelsen miljömålsbedömning från 2017 bedöms målet 
inte vara uppnått och kommer inte att kunna nås med befintliga styrmedel. I denna 
bedömning ligger att ianspråktagandet av jordbruksmark för exploatering ligger 
över det regionala tilläggsmålet att ”År 2020 ska den totala arealen åkermark i 
regionen inte ha minskat med mer än 200 ha jämfört med 2015, för att så långt det 
är möjligt kunna användas i produktion”2.

I miljömålet ryms också jordbrukslandskapets funktion för den biologiska 
mångfalden. Ett ianspråktagande av föreslagen exploatering skulle innebära en 
påverkan på naturmiljön kopplat till jordbruksmarken och att biotopskyddade 
miljöer tas bort. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning enligt PBL 
11kap 10 §
Om ni väljer att gå vidare med föreslagen lokalisering bedömer Länsstyrelsen med 
hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att 
frågor som berör hälsa, riksintresse och miljökvalitetsnormer för vatten måste lösas 
på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Riksintresse Natura 2000
Området har avrinning till Natura 2000-området Nordre Älvs estuarium. Det måste 
framgå av planbeskrivningen hur den förändrade markanvändningen påverkar 
värdena i Natura 2000-området. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Det framgår inte av planhandlingarna om planen berör någon vattenförekomst och 
hur den i så fall påverkar miljökvalitetsnormer för vatten. Detta bör beskrivas och 
bedömas. Bedömningen ska motiveras. Vattenförekomster och uppgifter om dessa 
kan hittas på VISS (http://viss.lansstyrelsen.se). 

Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att en dagvattenutredning tas fram till 
granskningsskedet som inte bara klargör behov av fördröjning av dagvatten utan 
även behov av rening. För att kunna göra en bedömning av planområdets 
eventuella påverkan på MKN för vatten är det viktigt att dagvattenutredningen 
innehåller en bedömning av föroreningsinnehåll i dagvatten från planområdet 

1 se MÖD P 1188-17 / 2017-06-27 och MÖD P 5481-17 / 2018-04-09)
2 Miljömåls bedömning 2017 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da8135bfb38/1526068559877/2017-42.pdf 

http://viss.lansstyrelsen.se/MapPage.aspx/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.728c0e316219da8135bfb38/1526068559877/2017-42.pdf
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jämfört med befintliga förhållanden. Av dagvattenutredningen ska också framgå 
vilken recipient  dagvattnet avleds till och om denna omfattas av MKN för vatten. 

Buller
Det buller som bedöms uppkomma från friidrottsanläggningen (transporter och 
idrottsbuller) behöver beskrivas i planhandlingen tillsammans med de tider då 
verksamheten bedöms pågå. 

Råd enligt PBL och MB 

Förhållande till ÖP
Förslaget strider mot gällande översiktsplan. Området har ett utpekat allmänt 
intresse för landskapsbild och ”Landskap med särskilt stora värden för 
naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap”. Vidare anger 
gällande ÖP stor restriktivitet mot att ta jordbruksmark i anspråk. 

Social hållbarhet och bebyggelsestruktur
I planen framgår det att en social konsekvensanalys/barnkonsekvens analys ska 
utföras till granskningsskedet. Länsstyrelsen anser att detta är ett viktigt 
underlagsmaterial eftersom barn och ungdomar i stor utsträckning kommer att 
använda anläggningen. Länsstyrelsen vill uppmana staden att lägga särskilt fokus 
på barns möjligheter att själva på ett tryggt sätt ta sig till anläggningen så att de inte 
blir beroende av skjutsande föräldrar. 

Övrigt-naturmiljö
Det är viktigt hur ytorna för kastgrenarna utformas då området är en 
förbindelselänk mellan Osbäckens dalgång och de strandängarna vid Nolvik som är 
viktiga för fågellivet. Skyddsnäten kring kastburar för slägga och diskus kan vara 
farliga för fåglar som beroende på utformning kan riskera att fastna. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Artskydd 
Groddjur 
Inom ramen för planarbetet med DP Handel och bostäder vid Skra bro har en 
groddjursinventering gjorts i ett större område som angränsar till det aktuella 
planområdet. Åkergroda som är skyddad enligt 4 § artskyddsförordningen har bl.a. 
hittats i Kattedammen som ligger i skogsdungen sydväst om aktuellt planområde. 
En groddjursinventering behöver göras under perioden april-maj för att ta reda på 
hur planområdet nyttjas av groddjur.

Sånglärka
Sånglärka har noterats vid naturinventeringen som gjorts inom ramen för 
detaljplaneprocessen. Det finns dessutom uppgifter i artportalen om sjungande 
sånglärka i området. Sånglärka är ansvarsart för regionen (mer än en femtedel av 
det nationella beståndet finns i länet). Den häckar i huvudsak på jordbruksmark och 
föredrar öppna områden. Nedläggning av jordbruksmark i betydelsefulla områden 
för sånglärka kan innebära försämring av artens bevarandestatus. Mot bakgrund av 
detta behöver en bedömning göras av hur detaljplanen kan påverka kontinuerlig 
ekologisk funktion för arten i närområdet och vilka effekter detta kan ha på artens 
bevarandestatus.
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Biotopskydd
Inom planområdet finns två biotopskyddade diken. Längs plangränsen går ett större 
och ett mindre biotopskyddat dike. Kommunen behöver ansöka hos Länsstyrelsen 
om dispens från biotopskyddsbestämmelserna för de diken som ska tas bort. En 
sådan ansökan ska även innehålla förslag på lämpliga kompensationsåtgärder för 
borttagande av dike. Av planhandlingarna framgår att en möjlig åtgärd kan vara en 
damm öster om planområdet. Det är inte säkert att det är en lämplig placering då 
den är nära en fornlämning och dessutom placerad i en betesmark som kan ha vissa 
naturvärden. 

I direkt anslutning ligger en biotopskyddad åkerholme. Om marken slutar brukas så 
att åkerholmen inte längre är omgiven av åkermark upphör lagskyddet. Det är 
därför viktigt att plangränsen inte dras på ett sådant sätt att brukande av 
åkermarken på holmens västra och norra sidor omöjliggörs eller avsevärt försvåras. 
Om det inte är möjligt, bör åkerholmen istället ingå i planområdet och skyddas med 
planbestämmelse. 

I planarbetet med DP Handel och bostäder vid Skra bro har borttagande av flera 
längre åkermarksdiken fått dispens från biotopskyddsbestämmelserna. Som 
kompensation ska Kattedammen i skogen sydväst om den planerade 
friidrottsanläggningen restaureras. Kommunen bör utreda om det går att samordna 
kompensationsåtgärderna i området kring Skra bro på ett sätt som leder till ökad 
naturvårdsnytta.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Detta yttrande har utvecklingsledare Christina Gustafsson beslutat och 
planhandläggare Torun Signer föredragit. I den slutliga handläggningen har även 
Länsstyrelsens tvärgrupp Göteborg medverkat. 

Christina Gustafsson                                  
                                                                   Torun Signer 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 



 

 

Stadsbyggnadskontoret 
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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2019-11-22  Anna-Karin Nilsson 

Diarienummer: 0901/16   Telefon: 031-368 16 52  

Aktbeteckning: 2-5524   E-post: anna-karin.nilsson@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro  
inom stadsdelen Björlanda i Göteborg  

Granskningsutlåtande  
 

 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 27 augusti 2019 att skicka ut detaljplaneförslaget för 

granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  11 september 2019 till       

2 oktober 2019.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. Förslaget 

finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning  

Inkomna yttranden berör i huvudsak miljöaspekter och lokaliseringen av 

anläggningen.  

Planhandlingarna har förtydligats gällande dagvatten, miljömål och 

miljökvalitetsnormer samt en beskrivning av buller från anläggningen. 

Kontoret har bedömt att avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen har gjorts 

och att hänsyn har tagits till platsens specifika egenskaper och förutsättningar. 

Kvarstående erinringar finns från närboende.  

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare 

och berörda konsulter för kännedom och eventuellt beaktande vid planens 

genomförande. 

  

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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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, Göteborgs stad 

Fastighetskontoret har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noterat. 

 

2. Park- och Naturnämnden, Göteborgs stad 

Den planerade friidrottsanläggningen innebär att jordbruksmark tas i anspråk och att 

landskapsbilden påverkas negativt. Förslaget försöker dock minska de negativa 

effekterna genom olika förslag till kompensationsåtgärder. Utöver detta är föreslagen 

exploatering låg och ambitionen är att anpassa exploateringen till den omgivande 

miljön, vilket är positivt. Flera av park- och naturnämndens synpunkter från 

samrådsskedet har blivit tillgodosedda till granskningsskedet. Förvaltningen har 

synpunkter och frågor kring de lärkrutor som planeras anläggas norr om 

friidrottsanläggningen, som en av kompensationsåtgärderna i planen och deltar gärna i 

fortsatta diskussioner om utförande av kompensationsåtgärderna i planen.    

Kommentar: 

Utförande av kompensationsåtgärder görs i samband med byggnation som utförs och 

bekostas av idrotts- och föreningsförvaltningen. Park- och naturförvaltningen kommer 

troligen ges möjlighet att delta när det gäller utemiljön. 

 

3. Idrott- och föreningsförvaltningen, Göteborgs stad 

Idrotts- och föreningsnämnden är positiva till förslaget i aktuell granskningsremiss och 

har inga tillägg. Idrotts- och föreningsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att 

bygga anläggningen. Förslaget innebär en byggnation av en ny friidrottsanläggning 

som kommer att utgöra ett viktigt tillskott för skola och föreningsliv och ge 

möjligheter till spontanidrott. Anläggningens kapacitet blir ett viktigt tillskott vid 

stadens framtida friidrottsarrangemang 

Kommentar: 

Noteras. 

 

4. Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad  

Kretslopp och vatten har inga kommentarer på planhandlingarna ur ett 

avfallsperspektiv. I bygglovshandling behöver avfallshanteringen framgå. Vid 

placering av avfallsutrymmet ska hänsyn tas till var sopbil kan angöra. Goda råd och 

riktlinjer finns i ”Gör rum för miljön” på www.goteborg.se.  

http://www.goteborg.se/
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Förvaltningen har inget att tillägga utöver vad som framgår i planhandlingen samt i 

vårt samrådsyttrande från 2018. 

Kommentar: 

Noteras. 

 

5. Kulturförvaltningen, Göteborgs stad  

Kulturförvaltningen avstyrker föreslagen detaljplan med hänvisning till tidigare 

yttranden. Planarbetet har föregåtts av en läges- och lokaliseringsstudie där fyra 

alternativ till placering undersöktes. Den föreslagna placeringen norr om Skra Bro var 

den enda av de fyra prövade lokalerna som förvaltningen avstyrkte 2011. Skälet att 

ändå välja att gå vidare med Björlandaalternativet var att ytbehoven gick att uppfylla 

samt att det finns en etablerad idrottsverksamhet i närheten. Området består idag av 

öppen brukad jordbruksmark. I ett tillägg till översiktsplan för jordbruksmark från 

2013, gjordes en översyn av jordbruksmark i kommunen. Aktuellt område är där 

fortsatt utpekat som jordbruksmark. Kulturförvaltningen yttrade sig 2017 över 

planbesked för friidrottsanläggning norr om Skra Bro, och avstyrkte också denna gång 

föreslagen placering. Då påpekades att området utgörs av jordbruksmark som ligger i 

ett välbevarat agrart landskap. Vidare menade förvaltningen att kulturlandskapet 

bjuder på exceptionellt tydlig kontinuitet. Utvecklingen kan följas från äldsta stenålder 

till brons- och järnålder, medeltid samt 1800-talet efter laga skifte. Kulturförvaltningen 

yttrade sig i samrådsskedet 2018 över detaljplanen och avstyrkte åter igen föreslagen 

exploatering och poängterade att konsekvenserna av planen blir att en värdefull 

landskapsbild med lång historisk kontinuitet oåterkalleligen förändras liksom att 

brukningsbar odlingsmark exploateras. Göteborg har då ytterst få landskapsrum kvar 

som förklarar flera historiska lager och kommunens kanske tydligaste ”laga 

skifteslandskap” är allvarligt försvagat.  

Kommentar: 

Björlanda har visat sig var mest lämplig eftersom det fanns fysiska förutsättningar med 

stora och plana ytor, närhet till skolor och bra kommunikation, en etablerad 

idrottsverksamhet i närområdet samt minst miljöpåverkan som helhet. Kulturmiljön 

och landskapet påverkas negativt men acceptabel omfattning med inarbetade åtgärder 

som byggrättens placering så nära vägen som möjligt i söder, hänsyn/bevarande av 

åkerholmen och tillkommande planteringar runt anläggningen, mildrar den negativa 

påverkan. Kommunens samlade bedömning är dock att vald plats är mest lämpad. En 

avvägning mellan landskapsbild/jordbrukslandskapet och byggnaders placering ligger 

till grund för planförslaget. Anläggningen ska i sin helhet gestaltas/anpassas till 

landskapet och särskilt jordbrukslandskapet exempelvis med att anläggningen och 

byggrätten ligger indraget mot den södra kanten av planområdet och inte sväller ut i 

landskapsrummet. Planen medger också en byggnad som är relativt ringa i förhållande 

till de stora öppna ytorna som är kvar. Byggnaden ska både i höjd och utbredning 

förhålla sig till omgivningen. Det finns en tydlig ambition från stadens sida att det ska 

anpassas till omgivningen som illustreras med bilder i en handling som tillhör 

planbeskrivningen ” Gestaltningsaspekter byggnader och utemiljö”.  

 

6. Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad  

Miljöförvaltningen lämnar synpunkter som gäller avvikelse från översiktsplanen och 

utpekad jordbruksmark/naturmiljö, kompensationsåtgärder, dagvatten och miljömål.  
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Handlingarna har inte har visat tillräckligt tydligt att behovet av en 

friidrottsanläggning inte kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt utan att 

brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. I handlingen saknas en analys som visar 

varför de andra alternativen inte är tillfredsställande. För att kunna göra en mer 

underbyggd bedömning och avvägning anser förvaltningen att konsekvenserna av de 

andra lokaliseringsalternativen behöver beskrivas bättre. Detta gäller bland annat 

konsekvenserna av att friidrott och fotboll skulle behöva samnyttja ytor, samt vikten 

av närhet till befintlig friidrottsverksamhet. Vidare saknar förvaltningen uppgifter om 

tillvägagångssättet vid urvalet av de alternativa lägen som utretts samt en beskrivning 

av varför några lägen valts bort.    

Förvaltningen saknar förslag på kompensation för negativ påverkan på 

jordbruksmarken och odlingslandskapet utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv.  

I planbeskrivningen saknas uppgifter om vilket vattendrag som är recipient för 

dagvattnet samt dess värden och känslighet. Eftersom recipienten Hovgårdsbäcken är 

känslig för föroreningar och flödesförändringar är det viktigt att föreslagna åtgärder, 

eller motsvarande, utförs.  

Den negativa påverkan på miljömålet Ett rikt odlingslandskap bör tydligt framgå i 

avsnittet om miljömålen. Framtida möjligheter till livsmedelsförsörjning av 

befolkningen bör även tas upp utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Kommentar: 

Kommunen har utrett och analyserat olika platser för en ny friidrottsanläggning från 

2008 - framåt vilket finns sammanställt i ”Läges- och lokaliseringsstudier (2019)”, 

kapitel 2 Kommunal beslut och ställningstaganden.  Björlanda har visat sig var mest 

lämplig eftersom det fanns fysiska förutsättningar med stora och plana ytor, närhet till 

skolor och bra kommunikation, en etablerad idrottsverksamhet i närområdet samt 

minst miljöpåverkan som helhet. Kommunens samlade bedömning är att vald plats är 

mest lämpad. Anläggningen ska i sin helhet gestaltas/anpassas till kulturlandskapet 

exempelvis med att anläggningen och byggrätten ligger indraget mot den södra kanten 

av planområdet och inte sväller ut i landskapsrummet. Planen medger också en 

byggnad som är relativt ringa i förhållande till de stora öppna ytorna som är kvar. Det 

finns en tydlig ambition från stadens sida att det ska anpassas till omgivningen som 

illustreras med bilder i en handling som tillhör planbeskrivningen ” 

Gestaltningsaspekter byggnader och utemiljö”. 

Planbeskrivningen är kompletterad med avsnitt om dagvatten (recipient) samt 

förtydligat kring miljömålen.  

 

7. Göteborg Energi AB med dotterbolag, Göteborg Stad 

Göteborg Energi AB med dotterbolag har tagit del handlingarna och har inget att 

erinra. De skickar med synpunkter inför fortsatt planering.  

Det är viktigt att det blir en korrekt utsättning av befintliga kabelstråk utförs och 

schaktning och andra markarbeten sker med stor försiktighet. För redovisning av 

befintliga ledningar i marken, se Göteborgs Energis hemsida. Vid markarbeten i nära 

ledningar hänvisas till bestämmelser, även det återfinns på bolagets hemsida. Det 

omfattar el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, optofiber och gasledningar tillhörande Göteborg 

Energi AB, Göteborg Energi Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi 

Gasnät AB och Ale Fjärrvärme AB.   
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Bolaget för nättjänster är intresserade av att delta i kommande projektering för att 

tillgodose behovet av fibertjänster inom planen om behov finns. 

Kommentar: 

Noterat. 

 

8. Lantmäterimyndigheten 

Den västra gränsen mellan Hovgården 1:2 respektive Hovgården 1:3 och Hovården s:2 

(Björlanda Lexbyväg) är inte klarlagd och behöver sannolikt fastighetsbestämmas i 

samband med övriga fastighetsbildningsåtgärder. Detta framkommer inte av 

planhandlingarna. Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra mot förslaget.  

Kommentar: 

 Fastighetsbildningsåtgärder genomförs när detaljplanen har vunnit laga kraft.   

 

9. Trafikkontoret 

Trafikkontoret tillstyrker föreslagen detaljplan då våra synpunkter från samrådsskedet 

har beaktats och åtgärdats till belåtenhet. Trafikkontoret lämnar synpunkter och 

förtydligande; En omvandling görs av Björlanda Lexbyväg till kommunal väg, ca 40 

m, mellan anläggningen och Kongahällavägen. Vägen breddas för att ge plats till en 

gång- och cykelbana som ansluter till befintlig gångbana från den närmaste 

hållplatsen.  Den ombyggda sträckan regleras som allmän plats GATA medan övriga 

delar av Björlanda Lexbyväg kvarstår som samfälld väg. Påverkan på stadens 

kostnader för drift- och underhåll är marginell. Åtgärderna i gatuområdet påverkar inte 

dagvattensituationen i området.  Kostnaden för gatuombyggnaden har beräknats till 

storleksordningen 0,7 Mkr vilken regleras i genomförandeavtal och finansieras helt av 

exploatören som en A-investering. 

Kommentar: 

Noterat.  

 

10. Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad 

Grundskolenämnden tillstyrker förslaget. En friidrottsanläggning på Hisingen leder till 

att skolorna på Hisingen kan förlägga obligatoriska friidrottsdagar här. För ett flertal 

av skolorna förkortas restiden till en idrottsanläggning vilket kan leda till ett ökat 

nyttjande utöver de obligatoriska friidrottsdagarna. Det är hög beläggning på befintliga 

gymnastiksalar och idrottshallar på Hisingen under både skoltid och kvällstid, en 

utökning med ytterligare en anläggning för idrottsutövande är positivt både ur ett 

elevperspektiv i ämnet idrott och hälsa och ett barnperspektiv för möjlighet till 

utökade möjligheter för idrott på kvällar och helger. 

Förvaltningen framför vikten att säkerställa trygg och säker skolväg till och från 

idrottsanläggningen från knutpunkten Skra Bro och från intilliggande skola 

Björlandagården. Varje besök på anläggningen innebär att Kongahällavägen behöver 

korsas. Förvaltningens ser att det finns behov av en friidrottsanläggning och att 

placeringen i enlighet med den föreslagna detaljplanen är lämplig under förutsättning 

att trafiksituationen är säkerställd.   
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Kommentar: 

Det finns ett befintligt övergångsställe på Kongahällavägen mellan skolan och öster ut 

invid en gång- och cykelbana. En omvandling görs av Björlanda Lexbyväg till 

kommunal väg, ca 40 m, mellan anläggningen och Kongahällavägen. Vägen breddas 

för att ge plats till en gång- och cykelbana som ansluter till befintlig gångbana från den 

närmaste hållplatsen.  

 

11. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänsten har inget att erinra. 

Kommentar: 

Noterat. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

12. Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 

nu kända förhållanden att planen kan accepteras, om deras synpunkter gällande MKN 

vatten och buller beaktas. Länsstyrelsen har också kvarstående frågor om planens 

påverkan på groddjur och sånglärka. De skriver vidare att inga riksintressen kommer 

skadas påtagligt, planen medverkar inte till att mellankommunal samordning blir 

olämplig eller att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser.  

Miljökvalitetsnorm (MKN) Vatten 

Planbeskrivningen behöver förtydligas vad gällande MKN för vatten och vilken 

recipient som dagvatten kommer avledas eller om recipienten omfattas av 

miljökvalitetsnormer. Med hjälp av en karta och VISS (viss.lansstyrelsen.se) kan man 

se att den aktuella recipienten och vattenförekomsten är Nordre älvs fjord. Det 

behöver förtydligas planbeskrivningen om MKN, vattenförekomster och recipienten 

enligt det som beskrivs ovan.  

Buller 

Planbeskrivningen behöver beskriva det buller som uppstår från anläggningen.  

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 

Efter granskningen har det varit en dialog mellan kommunen och länsstyrelsen 

angående naturvärden (groddjur och sånglärka), då man kommit överens om att 

kompletterat material i naturinventeringen är tillräckligt underlag. Planbeskrivningen 

är också kompletterad angående dagvatten (recipienten), om miljökvalitetsnorm 

(MKN) vatten samt ett avsnitt om buller. 

 

13. Trafikverket 

Planområdet gränsar till väg 563 Kongahällavägen där Trafikverket är väghållare. I 

tidigare lämnade synpunkter (2018) påpekades att kommunens föreslagna åtgärd, att 

riva befintlig parkeringsficka på Kongahällavägen, måste regleras i avtal mellan 

Trafikverket och kommunen. Trafikverket har sedan samrådet av planförslaget tagit 

fram ett avtalsförslag för föreslagna åtgärder på Kongahällavägen.  
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Det är av yttersta vikt att avtalet skrivs under av bägge parter innan planen går till 

antagande. Trafikverket har inga övriga synpunkter. 

Kommentar:  

Noterat. Medfinansieringsavtal avses skrivas under av både Trafikverket och 

Göteborgs stad innan detaljplanen går till tillstyrkande av Byggnadsnämnden. 

 

Sakägare  

Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. Personnamn 

har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att möjliggöra att utlåtandet 

publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om personnamn som är kopplade till 

yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

 

14. Fastighetsägare, Hovgården 1:108  

Anser att det är viktigt att bevara den vackra och lantliga miljön i området och värnar 

därför om att marken får stå orörd. 

De har bosatt sig i ett hus avskilt, för att de vill bo ostört med närheten till djur och 

natur utan störande inslag i form av byggnader med daglig aktivitet. En 

friidrottsanläggning riskerar att ses och nyttjas som ett tillhåll av ungdomar när 

anläggningen inte används av ordinarie verksamhet. 

Trafiksituation på Björlanda Lexbyväg är påfrestande, då både personbilar och tyngre 

motorfordon framförs utan hänsyn till de boende längs vägen. De är oroliga att en ny 

anläggning skulle orsaka ytterligare trafik och påfrestningar på vägen.  

De är oroliga att friidrottsanläggningen, kommer leda till en förtätning av befintlig 

bebyggelse. Enligt Tematiskt tillägg av Översiktsplan (TÖP) för jordbruksmark, är 

aktuellt planområde beläget innanför avgränsningsområdena. De anser att planen inte 

är förenlig med TÖP. 

De föreslår att anläggningen placeras på andra sidan Kongahällavägen, se bild nedan. 

Möjligheten finns då att samutnyttja befintlig parkering vid Björlandagården och 

nyttja befintlig gång- och cykelbana. Det blir lättare att ta sig från Skra Bro vilket 

underlättar och motiverar nyttjande av kollektivtrafiken. Där finns inte heller några 

bostäder i närheten som kan störas av anläggningen och Björlanda Lexbyväg behöver 

inte utsättas för ytterligare påfrestningar i form av ökad trafik till och från 

friidrottsanläggningen. 

Bifogat förslag på ny placering av friidrottsanläggning, bredvid Björlandagården intill 

Kongahällavägen med befintlig gång- och cykelbana. 
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Kommentar: 

Anläggningen kommer förvaltas av idrott- och föreningsförvaltningen, vilka är väldigt 

angelägna om att anläggningen inte utsätts för förstörelse och att en otrygg miljö 

skapas.   

Besöksparkering till anläggningen kommer anordnas på den del av fastigheten som 

ligger nära korsningen Kongahällavägen - Björlanda Lexbyväg. Angöring till/från 

området kommer också anordnas här. 

Marken i anslutning till planområdet är övervägande jordbruksmark och omfattas av 

riksintresse. Jordbruksmark får inte användas till förtätning. Marken sydväst om 

planområdet medges dock ”Bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor 

mm.” i översiktsplanen för Göteborg. 

Kommunen har gjort en sammantagen bedömning om lokaliseringen. Att placera 

anläggningen på andra sidan av Kongahällavägen, medför att anläggningen kommer 

placeras inom riksintresse för kust och hav, enligt översiktsplanen för Göteborg. Detta  

innebär att ytterligare ett miljömål inte kommer att uppnås. Nuvarande placering 

omfattas inte av detta riksintresse.  

 

15. Fastighetsägare, Hovgården 1:25  

Anser att merparten av brukarna kommer att komma från andra stadsdelar och många 

barn kommer att bussas hit. Tycker det inte är rimligt ur miljösynpunkt, med ökad 

trafik som följd.  

Anser att en friidrottsanläggning, på Hisingen, kommer att  förstöra det gamla 

kulturarvet.  

På tomten finns grodor, snokar, huggorm, ödlor. Att dom inte skulle finnas ute på 

ängarna tycker de låter väldigt märkligt.  

Trafiken på Kongahällavägen är också oroande. Många kör alldeles för fort och håller 

inte hastighetsbegränsningen.  
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Ser inte att parkeringen vid anläggningen på något sätt har säkrats, vad gäller 

sladdande av a-traktorer och mopeder. De anser att parkeringen är utformat som en 

racerbana, med möjlighet att köra varv efter varv.  

Anser att de ska få ersättning för fastighetens värdeminskning. 

Kommentar: 

Västtrafik avser inte att utöka turtätheten i dagsläget. Busstrafiken bedöms inte 

påverka miljön.  

Naturinventeringen visar på att det finns grodor i närområdet men påverkan på 

groddjur generellt bedöms bli liten eller ingen.  

Anläggningen kommer förvaltas av idrott- och föreningsförvaltningen, vilka är väldigt 

angelägna om att anläggningen inte utsätts för förstörelse och att en otrygg miljö 

skapas.  

För att säkerställa att besökare till anläggningen kan röra sig trafiksäkert och tryggt 

med cykel och till fots omvandlas Björlanda Lexbyväg, på en sträcka av ca 40 m, 

mellan anläggningen och Kongahällavägen till kommunal väg. 

Dagens korsning mot Kongahällavägen bedöms ha god standard. Den gamla 

hållplatsfickan med tillhörande gångbana på Kongahällavägen, nordost om korsningen 

kommer att rivas för att inte locka besökare till anläggningen att angöra med buss eller 

bil längs Kongahällavägen. 

Synpunkten gällande kulturmiljön, se kommentarer till yttrandet från 

kulturförvaltningen (yttrande 5 i denna handling). 

 

16. Fastighetsägare, Hovgården 1:102 

Anser att de revideringar som har redovisats i det bearbetade planförslaget inte har 

tagits tillräcklig hänsyn till de synpunkter som skickades in under samrådet.  

Ingen utredning om eller kommentarer till det konstruktiva förslaget om en alternativ 

placering väster om Kongahällavägen vid Björlandagårdens skola har lämnats i 

samrådsredogörelsen, trots att fler fastighetsägare har lämnat motsvarande förslag.  

De vidhåller att alternativ placering som de föreslår är bättre, baserat på tidigare 

framförda skäl. De anser att alternativ placering, väster om Kongahällavägen, skall 

prövas före ett antagande av nu förslagen detaljplan.  

Det framgår inte att de alternativa busshållplatserna som det hänvisas till kräver att 

man måste korsa Kongahällavägen via ett oreglerat övergångställe för att nå 

anläggningen enligt nuvarande förslag till placering.  

Tidigare inlämnade synpunkter kvarstår även efter de revideringar som gjorts i det 

bearbetade förslaget. Tidigare synpunkter redovisas nedan.  

Tidigare inlämnade synpunkter  

Fastighetsägare anser att föreslagen byggnation medför ett stort intrång i landskapet 

som påverkar de stora natur- och kulturvärdena, jordbruksmarken och fågellivet. 

Enligt stadens översiktsplan ska stor restriktivitet tillämpas för att skydda dessa värden 

och det strider förslaget emot. 

Anläggningens belysningsmaster, högtalaranläggning kommer att ge en negativ påver-

kan året runt.  
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Björlanda Lexbyväg är inte dimensionerad för den ökade trafiken som anläggningen 

kommer att medföra.   

Fastighetsägaren beskriver ett alternativt läge för anläggningen invid Björlandagårdens 

skola. Det skapar en mer sammanhållen bebyggelse, ger mindre påverkan på 

landskapet och är mer tillgängligt för barn och ungdomar samt trafiksäkrare.  

Kommentar: 

Kommunen har gjort en sammantagen bedömning om lokaliseringen. Att placera 

anläggningen på andra sidan av Kongahällavägen, medför att anläggningen kommer 

placeras inom riksintresse för kust och hav, enligt översiktsplanen för Göteborg. Detta  

innebär att ytterligare ett miljömål inte kommer att uppnås. Nuvarande placering 

omfattas inte av detta riksintresse.  

Det finns ett befintligt övergångsställe på Kongahällavägen mellan skolan och öster ut 

invid en gång- och cykelbana och bedöms ha god standard. Den gamla hållplatsfickan 

med tillhörande gångbana på Kongahällavägen, nordost om korsningen kommer att 

rivas för att inte locka besökare till anläggningen att angöra med buss eller bil längs 

Kongahällavägen. 

För att säkerställa att besökare till anläggningen kan röra sig trafiksäkert med cykel 

och till fots omvandlas Björlanda Lexbyväg, på en sträcka av ca 40 m, mellan 

anläggningen och Kongahällavägen till kommunal väg.  

Revideringar   

Planförslaget har reviderats. Revideringen innebär att förtydliganden i 

planbeskrivningen gällande miljökvalitetsnormer och miljömål samt buller. Berörda 

fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte innebär 

någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

 

 

Karoline Rosgardt    Anna-Karin Nilsson 

Planchef     Planarkitekt 
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Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsförvaltningen i Lundby  
Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 
Länsstyrelsen  
Trafikverket 
Västtrafik AB 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Övriga 
Göteborgs ornitologiska förening 
Funktionsrätt Göteborg  
Naturskyddsfören.i Gbg 
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Postadress:
403 40 Göteborg

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se
Ert diarienummer: 0901/16

Granskningsyttrande över detaljplan för 
Friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen 
Björlanda, i Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade augusti 2019 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas förutsatt att våra synpunkter gällande MKN 
vatten och buller beaktas. 

Frågor om planens påverkan på groddjur och sånglärka kvarstår fortfarande, se 
Synpunkter enligt annan lagstiftning. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Ni behöver förtydliga planbeskrivningen enligt nedan för att våra synpunkter från 
samrådet gällande MKN för vatten och störningar i form av buller ska anses vara 
bemötta på ett tillfredställande sätt.

Synpunkter på granskningshandlingen 

MKN vatten
I handlingarna verkar begreppet vattenförekomst användas om ytvatten i allmänhet, 
t.ex. för bäckar och småvatten (s16 i planbeskrivningen). Vattenförekomst är ett 
begrepp som inom EU:s ramdirektiv används för de vatten som omfattas av 
direktivets bestämmelser, vilket i Sverige har införlivats som miljökvalitetsnormer 
enligt 5 kapitlet Miljöbalken. För att undvika missförstånd är det viktigt att 
begreppet används korrekt. Detta bör ses över i det fortsatta planarbetet. 

Enligt planförslaget bedöms planen inte försämra möjligheterna att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten, men det framgår inte av planhandlingen till 
vilken recipient som dagvatten kommer avledas eller om recipienten omfattas av 
miljökvalitetsnormer. Med hjälp av en karta och VISS (viss.lansstyrelsen.se) kan 

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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man se att den aktuella recipienten och vattenförekomsten är Nordre älvs fjord 
(SE574650-114360). Detta bör dock framgå direkt av planbeskrivningen.

Någon dagvattenutredning har inte utförts. Länsstyrelsen anser att det inte är 
nödvändigt med en fullskalig utredning och bedömer på befintligt underlag att det 
inte finns risk för att MKN överskrids. Dock måste ni förtydliga planbeskrivningen 
om MKN, vattenförekomster och recipienten enligt det som beskrivs ovan. 

Buller
I samrådet önskade Länsstyrelsen att det buller som uppstår från anläggningen 
behöver beskrivas. Ni har i samrådsredogörelsen angett att planbeskrivningen 
kommer att kompletteras med detta. Länsstyrelsen kan inte se att detta är gjort och 
där med kvarstår våra synpunkter från samrådet. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Biotopskydd och artskydd 
Ansökan om biotopskyddsdispens har skickats in till Länsstyrelsen i juni. Under 
juli månad begärdes komplettering som ännu inte kommit in. Planens 
genomförbarhet är beroende av att en biotopskyddsdispens kan lämnas. 
Kommunen bör därför prioritera att lämna in de efterfrågade kompletteringarna så 
att Länsstyrelsen kan ta ställning i ärendet.

Ni anger att en groddjursinventering har gjorts men Länsstyrelsen har inte fått ta 
del av denna som underlag till detaljplanen. Det saknas fortfarande en bedömning 
av planens påverkan på sånglärkans bevarandestatus. Åtgärder för att stärka 
groddjurs levnadsmiljö och sånglärkans födosöksmöjligheter har visserligen 
presenterats i planbeskrivningen men utan att behovet eller effekten av dessa 
åtgärder beskrivits eller analyserats. Då planens påverkan på dessa arters 
bevarandestatus inte har utretts på ett tillfredställande sätt inom processen för 
detaljplanens framtagande behöver kommunen därför göra en anmälan om 
artskyddssamråd enligt 12 kap 6 § MB till Länsstyrelsen. 

Artskyddet är likt biotopskyddet inte en av Länsstyrelsen prövningsgrunder för 
detaljplaner men dessa frågor måste lösas på ett tillfredställande då de är en 
förutsättning för planens genomförbarhet.

Vattenverksamhet
I planbeskrivningen anges att ett meandrande dike ska anläggas i områdets västra
del. Den föreslagna åtgärden innebär troligen arbeten i vatten och/eller
anläggning i vatten vilket är vattenverksamhet enligt 11 kap MB. Arbeten i
vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas. I det fall åtgärderna innebär
vattenverksamhet ska samråd/anmälan utföras i tidigt skede med Länsstyrelsen.

För mindre åtgärder kan undantagsregeln 11 kap. 12 § miljöbalken vara tillämplig. 
Det innebär att tillstånd eller anmälan enligt 9 a § inte behövs, om det är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens 
inverkan på vattenförhållandena. Det är alltid verksamhetsutövaren som har 
ansvaret att göra denna bedömning. Länsstyrelsen kan inte formellt ge något 
bindande besked om undantagsregeln i 11 kap 12 § miljöbalken är tillämplig
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Detta beslut har fattats av utvecklingsledare Christina Gustafsson efter 
föredragning av Torun Signer. I den slutliga handläggningen har även 
/Länsstyrelsens Tvärgrupp Göteborg, deltagit.

Christina Gustafsson

                                                          Torun Signer 

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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1 Inledning/Sammanfattning 

1.1 Utredningens disposition 
Detta är en sammanställning med de förutsättningar i form av kommunala 

ställningstagande och beslut som har tagits under åren då en lokalisering av ny 

friidrottsanläggning på Hisingen har utretts. Utifrån dessa förutsättningar 

baserar kommunen sitt ställningstagande på lokalisering till Björlanda som vald 

plats för anläggningen.  

1.2 Syfte 
Syftet med denna sammanställning är att beskriva studerade och bortvalda 

alternativ med motiveringar till bortvalda alternativ. Med anledning av att 

marken i planområdet är skyddad jordbruksmark enligt 3 kap 4 § miljöbalken 

ska kommunen påvisa att planerad markanvändning är av allmänt intresse och 

motivera varför den föreslagna markanvändningen är den mest lämpliga.   

1.3 Bakgrund  
Behov av en ny friidrottsanläggning på Hisingen uppstod när Rambergsvallen 

ersattes under 2015 med en fotbollsarena. Planeringen av ny anläggning 

inleddes redan 2008 med förstudier av fyra platser på Hisingen (Backavallen, 

Tuvevallen, Fjärdingsplan/Bjurslättsplan och Länsmansgården). Dessa utreddes 

i detalj under 2011 till 2012 i en lokaliseringsutredning.  

1.4 Bortvalda alternativ i korthet 
Under 2008 påbörjade Fastighetskontoret studier för nya lägen, för en 

friidrottsanläggning, som ersättning för Rambergsvallen. Lägen som studerades 

var i stadsdelarna Lundby, Biskopsgården, Tuve och Backa. Efter samråd med 

föreningsidrotten beslöts att istället söka en lokalisering mot Björlanda och 

närheten av skolorna, friidrottsföreningar och Skra bro som knutpunkt. Där 

fanns en pågående bebyggelseplaneringen för utbyggnader vid Skra bro. Det 

mynnade sedan ut i fem studerade platser (2010) runt Skra bro men ingen av 

dessa var riktigt lämplig på grund av för stor påverkan på natur- och 

kulturvärden inkl landskapsbild och strandskydd.  

Idrott och föreningsförvaltningen tog därefter fram en lokaliseringsutredning för 

fyra nya alternativ (2011); Det var 1 Backavallen, 2 Biskopsgården, 3 Björlanda 

och 4 Skogome. Fastighetskontoret sammanställde och utvärderade (2012) de 

fyra alternativen. Stadens olika förvaltningar var delaktiga genom ett 

remissförfarande. Under arbetet sorterades tre alternativ bort. Kriterium som 

bedömdes var, planeringsförutsättningar (gällande planer och andra 

styrdokument), markförhållanden och att ytbehoven kunde tillgodoses, 
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tillgänglighet till kollektivtrafik, närhet och samordning med skolor, aktiv 

klubbverksamhet och anläggningskostnad.  

Slutsatsen när de fyra lokaliseringarna utretts så förordades alternativet 

Björlanda som det främsta alternativet jämfört med de andra alternativen. Det 

uppfyllde alla krav på ytbehov, det vill säga plats för anläggningen och 

tillhörande kastcentrum, Markytorna är plana och det är relativt god stabilitet 

och att det fanns etablerade friidrottsföreningar i området med verksamhet i 

Björlanda. Planområdet ligger också i direkt anslutning till skola och 

kollektivtrafik.  

Placering på utpekad jordbruksmark (enligt översiktsplan) var jämförbar med 

alternativet i Skogome, som också ligger på jordbruksmark. Fördelarna med 

Björlanda var att jordbruksmarken runt omkring är större och enklare att fortsatt 

hålla i drift, medan i Skogome blir det troligen så små bitar kvar att det blir 

ogynnsamt att odla på i framtiden. Skyddsvärd naturmiljö/biotopskydd kopplad 

till jordbruksmark och kulturmiljö/arkeologi finns på båda platserna. 

Bedömningen var mindre direkt påverkan på natur- (biotopskydd) och 

kulturmiljö i Björlanda jämför med Skogome och bättre möjligheter att anpassa 

anläggningen till omgivningen.  Björlanda var också det minst kostsamma 

alternativet enligt den kalkylen. 

Detaljplaneprocessen inleddes 2016 då Fastighetskontoret tog beslut 

(Fastighetsnämnden 2016-12-12) att ansöka om planbesked för platsen i 

Björlanda. Fastighetsnämnden hade hellre sett alternativet Backa eftersom detta 

skulle stärka befintlig idrottsanläggning och ianspråktog inte mark ämnad för 

annan markanvändning. Björlanda som berörde jordbruks- och naturmark var 

valdes för att stadens samlade bedömning var Björlanda som det bästa 

alternativet. Tungt vägande skäl är att friidrottsföreningar redan har 

inomhusverksamhet i Björlanda och närheten till skolorna 

Under våren 2017 togs byggnadsnämnden beslut (2017-05-23) om att inleda 

arbete med detaljplan för friidrottsanläggning på Skra Bro. Staden är medveten 

om att utbyggnaden delvis strider mot översiktsplanen som anger värdefullt 

landskap och odlingsmark. Stadsbyggnadskontoret bedömer att en anläggning 

motsvarar ett så angeläget behov för utvecklingen av friidrottsverksamheten på 

Hisingen och att utredningar om alternativa platser är tillräcklig. Det kvarstår 

ingen bättre alternativ plats. Idrotts- och föreningsnämnden har 

kommunfullmäktiges uppdrag att bygga anläggningen under perioden 2016-19 

och planarbetet har prioritet. Detaljplanearbetet påbörjades i våren 2018.  
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2 Kommunala beslut och 
ställningstagande 

2.1 Förstudier 2008  
Underlaget återfinns i sin helhet i bilaga 1. 

Redan under 2008 undersökte Fastighetskontoret nya lägen för en 

friidrottsanläggning som ersättning för Rambergsvallen.  

Parametrar som utreddes var att den bör ligga centralt nära kollektivtrafik. 

Placeringen bör kunna samordnas med andra idrotts- och motionsanläggningar 

för att samutnyttja parkering och omklädning. Vidare i lägen i närhet av skolor 

och annan aktiv klubbverksamhet.  

Lägen som studerades var i stadsdelarna Lundby, Biskopsgården, Tuve och 

Backa. Fyra platser utreddes närmare; vid Svarte Mosses motionsanläggning i 

Länsmansgården, Tuvevallen i Tuve, Fjärdingsplan i Lundby och Backavallen i 

Backa. På grund av krav på ytstorlek och topografi föll Lundby och Backa bort.  

Tuvevallen och Svarte Mosse däremot var mycket bra yt- och funktionsmässigt. 

Efter samråd med föreningsidrotten beslöts att istället söka en lokalisering i 

Björlanda i närheten av skolorna Trulsegårdsskolan och Zenithgården. Området 

mellan skolan och Skra Bro var i kommande fördjupade översiktsplan för 

Björlanda planerad för centrumfunktioner varför Fastighetskontoret kom fram 

till att söka en annan lokalisering. 

2.2 Fem diskuterade lägen 2010  
Underlaget återfinns i sin helhet i bilaga 2. 

Inriktningen var att gå vidare med ett läge i Skra bro och fem alternativ 

studerades. Frågan utreddes med en arbetsgrupp (fastighetskontoret och 

stadsbyggnadskontoret). Fem lägen runt Skra bro togs fram med de fördelar och 

nackdelar för respektive placeringsförslagen. Stadsbyggnadskontorets svar på 

alternativen i anslutning till Skra Bro var att läge B, söder om Björlandavägen 

var möjligen lämplig.  
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Fem lägen runt Skra bro togs fram med de fördelar och nackdelar 2010. 

2.3 Läges- och lokaliseringsstudier 2011-2012 
Underlaget återfinns i sin helhet i bilaga 3. 

En arbetsgrupp ledd av Idrott och föreningsförvaltningen tog fram en 

lokaliseringsutredning 2011 och i där man beskriver fyra alternativ på Hisingen. 

Den kompletterades senare under 2012 med mer fakta och skisser på ytbehoven. 

Se bilaga 4 och 5. De fyra alternativa lägen till en ny friidrottsanläggning var: 

1. Backavallen 

2. Biskopsgården: södra Biskopsgården invid Blidvädersgatan  

3. Björlanda, norr om Skra Bro, invid Björlanda Lexbyväg 

4. Skogome: norra Skogome invid Lerbäcksvägen. Två möjliga lägen  

Lokaliseringsstudie 2011 visade fyra alternativa lägen på Hisingen. 

4 

1 

2 

3 
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1 Alternativ Backavallen  

Förslaget ligger i stadsmiljö vid ett etablerat idrottsområde med 

fotbollsplaner, motionsanläggning mm och valdes bort för att det saknade 

utrymme för ett kastcentrum. Markens förutsättningar med berg och lera 

var inte heller gynnsamma och det fanns relativt stora nivåskillnader. För 

att få jämn mark krävdes antingen schakt eller fyllning och 

stabilitetsproblem fanns. Vidare ansågs alternativet ha svårigheter med 

att fotbollen och friidrotten skulle. samexistera och det saknades 

friidrottsföreningar här. Anläggningskostnaden var den högsta av alla 

alternativ 

 

Bortvalt alternativ Backavallen. 
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2 Alternativ Biskopsgården  

Förslaget ligger också i stadsmiljö/industrimiljö där ytbehoven för ett 

kastcentrum inte kunde inrymmas på samma plats. Markförhållandena är 

relativt plana men alternativet innebär sprängning av ett lågt bergsparti. 

Vidare fanns svårigheter med att samexistera med den existerande 

fotbollen på platsen. Platsen ligger i anslutning till Lundbytunnelns 

mynning, med dålig luftmiljö och buller. Det är nära till ett 

industriområde och trafikleden väg 155/Bräckemotet. 

Anläggningskostnaden är den näst högsta.  

 

 

 

 

Bortvalt alternativ Biskopsgården. 
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4 Alternativ Skogome, två lägen  

I Skogome prövades två placeringar, båda på jordbruksmark och 

angränsande till kriminalvårdsanstalten Skogome. Platsen ligger i svagt 

kuperad terräng i ett öppet jordbrukslandskap, utpekad jordbruksmark 

enligt översiktsplan. Marken består av lera och ytligt berg förekommer i 

östra delen. Genom området rinner Skogomebäcken. Skogomebäcken 

rinner ut i Kvillebäcken, vid Hökällan. Kvillebäcken klassas som en 

vattenförekomst enligt VISS och ska senast 2027 uppfylla god ekologisk 

status. Biotopskyddade miljöer i landskapet är trädallé, åkerholme och 

vattendrag i form av bäck och öppna diken. Ett område med 

kulturmiljö/fornlämning finns i den sydvästra kanten. Det är en äldre 

bytomt, med husgrunder, terrasseringar stenmurar mm, platsen för 

Skogome gamla by. Förstudier inom Larseredsområdet pekar på att nya 

bostads och verksamhetsområden kan utvecklas norr om Lillhagen, på 

längre sikt.  

 

 

 

Skogomealternativet 1 och 2 valdes bort av flera anledningar; närhet till 

kriminalvårdsanstalten Skogome är problematiskt och inte enkelt att 

kombinera dessa två verksamheter. Platsen ligger på utpekad 

jordbruksmark enligt översiktsplan med naturmiljö/biotopskydd och en 

utbredd kulturmiljö/fornlämning. Jordbruksmarken som tas i anspråk 

innebär att den brukningsbara mark som blir kvar blir betydligt mindre 

lämpad att bruka. Skogome framstod som det minst attraktiva alternativet 

och anläggningskostnaden var näst lägsta.  

Bortvalda alternativ Skogome 1 och 2. 
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Bortvalda alternativ Skogome 1 och 2. 

 

Valt alternativ Björlanda  

Slutsatsen när de fyra lokaliseringarna utretts så förordades alternativet 

Björlanda som det främsta alternativet jämfört med de andra alternativen. 

Det uppfyllde alla krav på ytbehov, det vill säga plats för anläggningen 

och tillhörande kastcentrum,  
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Markytorna är plana och det är relativt god stabilitet och att det fanns 

etablerade friidrottsföreningar i området med verksamhet i Björlanda. 

Planområdet ligger också i direkt anslutning till skola och kollektivtrafik. 

Placering på utpekad jordbruksmark (enligt översiktsplan) är jämförbar 

med alternativet i Skogome, som också ligger på jordbruksmark. 

Fördelarna med Björlanda är att jordbruksmarken runt omkring är större 

och enklare att fortsatt hålla i drift, medan i Skogome blir det troligen så 

små bitar kvar att det blir ogynnsamt att odla på i framtiden. Skyddsvärd 

naturmiljö/biotopskydd kopplad till jordbruksmark och 

kulturmiljö/arkeologi finns på båda platserna. Bedömningen är det blir 

mindre direkt påverkan på biotopskydd i Björlanda jämför med 

Skogome. I Björlanda är det möjligt att anpassa anläggningen efter 

åkerholmen och det finns redan planer på kompensationsåtgärder för 

diken som försvinner.  Björlanda var också det minst kostsamma 

alternativet. 

 

 

Valt alternativ Björlanda. 

2.4 Beslut Fastighetsnämnden 2016 
Underlaget återfinns i sin helhet i bilaga 4. 

2016 startade detaljplaneprocessen med att Idrott och föreningsförvaltningen 

kontaktade de planerande förvaltningarna för att inleda planarbete för en 

friidrottsanläggning norr om Skra Bro med föreslaget Björlanda. Det fanns en 

önskan från både politik och förvaltning att anläggningen skulle vara klar till 

friidrottstävlingar som skulle arrangeras i Göteborg 2020. 
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Fastighetskontoret hanterade genom att bereda ärendet till fastighetsnämnden 

(beslut 2016-12-12) med förslag till ansökan om planbesked. I ärendet hänvisas 

till lokaliseringsutredningar 2011-12 och sammanfattande bedömningen som 

pekat på Björlanda. 

2.5 Beslut om detaljplan Byggnadsnämnden 
2017 
Underlaget återfinns i sin helhet i bilaga 5. 

Detaljplaneprocessen inleddes 2017 då Stadsbyggnadskontoret/ 

Byggnadsnämnden gav klartecken till Fastighetskontorets ansökan om 

planbesked (tidigare förprövning), att starta detaljplanearbetet. Följande 

motivering fanns i positivt beslut om planbesked:  

Utbyggnaden strider mot översiktsplanen som anger värdefullt landskap 

och odlingsmark. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att arenan 

motsvarar ett så angeläget behov för utvecklingen av 

friidrottsverksamheten på Hisingen att utbyggnaden bör prövas i 

detaljplan. Idrotts- och föreningsnämnden har kommunfullmäktiges 

uppdrag att bygga anläggningen under perioden 2016 - 2019, varför 

planarbetet har prioritet. 

Under våren 2017 togs byggnadsnämnden beslut (2017-05-23) om att inleda 

arbete med detaljplan för friidrottsanläggning på Skra Bro Detaljplanearbetet 

påbörjades i våren 2018 och bedrivs i formen ”utökat förfarande”. 

Kontoret bedömer att möjligheten att tillgodose behovet av en ny arena för 

friidrott på Hisingen överväger de nackdelar för kultur- och jordbrukslandskapet 

som förslaget innebär, och att förslaget därför bör prövas i detaljplan. Kritiska 

frågeställningar 

• Området ligger nära ett fågelhäckningsområde, och anläggningens 

påverkan på fågellivet behöver utredas och beaktas. 

• Anläggningen inkl klubbhuset behöver planeras så att den inte inkräktar 

på åkerholmen i sydost som har biotopskydd. Det är också önskvärt att 

bevara den historiska Lexbyvägens sträckning.  

• Kollektivtrafikförbindelsen med Skra Bro behöver förbättras och 

turtätheten ökas. 

• Att samordna planarbetet, och framförallt utbyggnaden av 

infrastrukturen till friidrottsanläggningen, med en planerad 

bostadsutbyggnad i området söder därom kan ge fördelar.  
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NY FRIIDROTTSANLÄGGNING PÅ HISINGEN –  

LÄGES- OCH LOKALISERINGSSTUDIER                                                     
 

 
Kartan visar fyra alternativa placeringar för en ny friidrottsanläggning inom centrala och södra Hisingen. 
 
 
Rambergsvallen kommer inom kort att byggas om till en högklassig fotbollsarena. Detta med-
för att friidrotten på Rambergsvallen kommer att behöva få en ny lokalisering. Kartan ovan 
visar fyra möjliga lägen som nu ska utvärderas. De två lägena vid Biskopsgården och Backa-
vallen ligger mest centralt. Skogome och Björlanda ligger mer perifert. Områdesbeskrivning-
arna ska läsas tillsammans med matrisen och skisserna för att få en helhetsbild av de olika 
föreslagna lokaliseringarna.   
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OMRÅDESBESKRIVNING  

Backavallen 
Backavallen är ett etablerat idrottsområde med bl a fotbollsplaner (konstgräs), grusplan, ten-
nisbanor, motionsanläggning m.m. Området ligger ca 3 km från Backaplan. Den föreslagna 
platsen för friidrottsarena ligger vid grusplanen. Inom den föreslagna ytan finns idag en be-
fintlig motionscentrum/klubb/omklädningsbyggnad som är tänkt att ersättas vid nybyggnation 
Intill idrottsområdet ligger befintlig bostadsbebyggelse, förskolor och parkeringsytor. Utmed 
Wadköpingsgatans norra sida ligger flerbostadshus och på södra sidan finns småhus och na-
turområde. Norr om den föreslagna platsen ligger Erikslundsskolan.. 

Området består troligen av både berg och lera. Det är relativt stora nivåskillnader och för att 
få jämn mark krävs antingen schakt eller fyllning. Eventuellt kan stabilitetsproblem finnas i 
slänten beroende på jordlagerförhållandena. 

I norra delen gränsar området till en fyndplats för enstaka eller fåtal föremål. Sydöst om den 
föreslagna platsen ligger ett område som varit en stenåldersboplats. Den undersöktes 1968 av 
Göteborgs arkeologiska museum och räknas som färdigundersökt och helt borttagen.  

Ett detaljplanearbete pågår öster om platsen som innebär att skapa ca 40 lägenheter genom 
påbyggnad på befintliga punkthus samt ca 60 lägenheter genom omvandling av parkeringsytor 
till bostäder. För Selma Lagerlöfs torg pågår ett detaljplanearbete med utformning av ny torg-
bildning.  

Närmaste busshållplats ligger 600 m öster om platsen. Den befintliga parkeringsytan kan 
komma att behöva byggas ut då den nya aktiviteten troligen har samma evenemangstider som 
de för fotbollen. Det finns inget utrymme för ett eventuellt kastcentrum. Skiss på friidrottsare-
nan på Backavallen finns i bilaga 1. 

 

Läget för friidrottsarena på Backavallen
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Biskopsgården 
Det föreslagna läget för friidrottsarena ligger i södra Biskopsgården, ca 4,5 km från Backa-
plan. Området ligger söder om befintlig bebyggelse med flerbostadshus vid Blidvädersgatan. 
Bebyggelsen vid Blidvädersgatan är en kulturmiljö som representera olika hustyper med vari-
erade fasadbehandling från 1950-talet. Ett befintligt industriområde finns i söder.  

Platsen är relativt plan. Den innefattar i nordväst ett lågt bergsparti med gles vegetation, en 
grusplan, ett klubbhus och en kort garagelänga. Platsen består av fastmark och tunna jordla-
ger, berg i dagen. Nordvästra delen av platsen har ojämna marknivåer och avsprängning krävs 
för att få plan mark. Troligtvis har platsen goda grundläggningsförutsättningar. 

Ett program har tagits fram för Biskopsgården (2007) som innebär förslag till en förstärkning 
av stadsstrukturen, utveckling av torgen samt möjliggörande för drygt 800 nya lägenheter. 
Den västra delen av den föreslagna platsen står inför en alternativ omdaning till industriområ-
de. Den befintliga bollklubben är tänkt att kunna samutnyttja bollplanen och klubbstu-
ga/omklädning vid friidrottsarenan. En mindre grusplan kan bibehållas om en friidrottsarena 
byggs. Det finns inget utrymme för ett eventuellt kastcentrum. 

Spårvagnshållplatsen ligger vid Vårväderstorget, ca 600 m från det föreslagna läget. En be-
fintlig allmän och större parkeringsyta finns öster om platsen. Skiss på friidrottsarenan i Bis-
kopsgården finns i bilaga 2. 
 

 
Läget för friidrottsarena i Biskopsgården 
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Björlanda 
Läget för friidrottsarena i Björlanda ligger norr om Skra bro ca 8,5 km från Backaplan. 
Platsen ligger i ett öppet jordbrukslandskap öster om Björlandagården och Kongahällavägen. 
Göteborg City Airport ligger i nordöst och den föreslagna platsen ligger inom ”bullerzonen” 
för flyget, vilket inte anses störa anläggningen. Utrymme för ett eventuellt kastcentrum finns i 
anslutning till arenan.  

Platsen är relativt plan. Lermark, djupuppgifter och egenskaper saknas. Mark är nästintill plan 
med ett dike i norr. Lokalt kan stabilitetsproblem uppstå. Enligt en närbelägen undersökning 
finns torrskorpelera överst och lös lera under. Leran är troligen normalkonsoliderad och 
därmed sättningskänslig. Möjligen kan torrskorpan bära den öppna anläggningen.  

Vid åkerholmen öster om platsen finns en fornlämning som utgörs av en boplats. 

Ca 900 m söder om platsen ligger Trulsegårdsskolan och Björlanda Sporthall, som är en 
idrottshall med separat friidrottsdel. Norr och öster om skolan pågår ett programarbete för att 
utveckla ett centrum vid Skra bro med bostäder i flerbostadshus, service, bussterminal, 
pendelparkering m.m. I programmet ingår även bostäder på Kattedamsberget som ligger strax 
söder om den aktuella platsen. En rondell ska byggas på Kongahällavägen för att hantera 
trafiken vid Nolviksvägen, Kongahällavägen och Kattedamsberget.  

Idag ligger en busshållplats i anslutning till platsen, dock med låg turtäthet. Bättre kollektiv-
trafikförbindelse finns vid Skra bro. Endast en mindre parkeringsyta föreslås intill arenan. Vid 
evenemang och på vanliga helger kan troligtvis parkeringen vid Björlandagården nyttjas. 
Skiss på friidrottsarenan i Björlanda finns i bilaga 3.  

 
Läget för friidrottsarena i Björlanda  
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Skogome 
Den föreslagna platsen i Skogome är beläget i norra Skogome, ca 5,5 km från Backaplan. 
Området gränsar i söder till kriminalvårdsanstalten, i norr av några villatomter och i öster till 
en hästgård. Lerbäcksvägen går väster om området. Det går en kraftledningsgata i norr och 
den föreslagna platsen ligger utanför skyddsavstånd som krävs för denna kraftledning. Två 
möjliga alternativa lägen finns för friidrottsarenan: nord-sydlig riktning samt öst-västlig rikt-
ning. Utrymme för ett eventuellt kastcentrum finns i anslutning till arenan. 

Platsen ligger i svagt kuperad terräng inom ett öppet jordbrukslandskap. Den öppna ytan om-
ges av skogsterräng. Markområdet består av lera med 1-10m djup. Ytligt berg förekommer i 
östra delen. Genom området rinner Skogomebäcken som idag är relativt igenvuxen och i vissa 
delar omgiven av träd- och buskvegetation. Ett dike ansluter till bäcken från norr. Lokala 
släntstabilitetsproblem kan uppstå kring dessa områden.  

Mellan de föreslagna platserna och Lerbäcksvägen ligger ett registrerat område med  
fornlämningar i form av en äldre bytomt, platsen för Skogome gamla by. På bytomten finns 
otydliga husgrunder, terrasserade ytor, stenmurar samt anhopningar av röjningssten.  

Förstudier är på gång inom södra Laseredsområdet som ligger norr om den här aktuella plat-
sen. Där studerar man möjligheterna att utveckla staden norr ut och binda ihop Lillhagen med 
Kärra. Detaljplanarbete pågår för Lillhagsparken söder om platsen som innebär att 500 lägen-
heter tillkommer. Utvecklingen innebär att nya bostads- och verksamhetsområden skapas på 
längre sikt.  

Erforderligt antal parkeringsplatser bedöms kunna anordnas på platsen. En busshållplats lig-
ger i anslutning till platsen. Idag är det låg turtäthet, men på sikt förväntas stombussen gå vi-
dare till denna ändhållplats och troligen även vidare. Idag vänder stombussen vid Lillhagen. 
Skiss på friidrottsarenan i Skogome finns i bilaga 4. 
 

 
Två alternativa lägen för friidrottsarena i Skogome 



 

 1(8) 

   Ärende nr 2 
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Telefon 031-368 21 30 
E-post: linus.kron@ioff.goteborg.se 

 
 
 

Rapport angående alternativa placeringar av en friidrottsanläggning 
 

Förslag till beslut 
1. Idrotts- och föreningsnämnden överlämnar, utan ställningstagande, 

förvaltningens rapport angående alternativa placeringar av en 
friidrottsanläggning. 

2. Idrotts- och föreningsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Ärendet 
Kommunstyrelsen uppdrog 2010-09-01 till förvaltningen att utreda lämplig placering av 
en ny friidrottsanläggning på Hisingen i samråd med berörda parter. Ärendet 
återemitterades 2011-09-29 med uppdrag om kompletterande information, bordlades 
2011-11-24 och återemitterades till förvaltningen 2012-03-29 med uppdrag att komma 
med ett nytt förslag. Rapporten har kompletterats med tillkommande uppgifter och 
slutsatser med anledning av det uppdrag som kommunstyrelsen gav 2011-12-07. 

Friidrottsanläggningen ska fungera som ersättning för Rambergsvallens friidrottsbanor 
då de ersätts av en ombyggd fotbollsarena.  

En arbetsgrupp bestående av representanter för fastighetskontoret, stadsbyggnads- 
kontoret och idrotts- och föreningsförvaltningen har gemensamt genomfört en 
lokaliseringsutredning. I viss utsträckning har också representanter för stadsdelarna på 
Hisingen, Göteborgs Friidrottsförbund och den lokala friidrottsföreningen på Hisingen, 
IF Kville, deltagit i mötena.  

Arbetet har mynnat ut i ett förslag med fyra möjliga lägen som alla tillåter en friidrotts-
anläggning för alla grenar inklusive omklädning, förråd och en eventuell klubbstuga. Vi 
har i arbetet inte behandlat ett så kallat nollalternativ där verksamheten fortfarande 
bedrivs på Rambergsvallen.  

En remiss har skickats ut till och svar har inkommit från stadsdelarna Lundby, Norra 
Hisingen och Västra Hisingen samt fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret, 
kulturförvaltningen, park- och naturförvaltningen, miljöförvaltningen, trafikkontoret, 
Göteborgs Friidrottsförbund, IF Kville och Göteborgs Fotbollförbund (har endast 
inkommit med ett muntligt svar).  
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I en tidigare utredning, genomförd av fastighetskontoret, har en kalkyl på 10 mkr 
uppgivits. De kostnader som nu tagits fram är betydligt högre. Det beror på att den 
tidigare kalkylen byggde på etablering av en anläggning på färdig mark. Till detta 
kommer indexuppräkningar som motsvarar ytterligare 2-3 mkr, men framförallt 
kostnader för färdigställande av mark, som dessutom varierar kraftigt mellan de olika 
lägena, och kostnader för omklädnings- och förrådsytor, staket, belysning och 
parkeringsytor. 

Sedan redovisningen av utredningen till nämnden 2011-09-29 har det nya uppdraget att 
komplettera den förstudie som Higab överlämnat till kommunstyrelsen medfört att 
konsekvenserna av att avveckla friidrotten på Rambergsvallen analyserats. 
Behovsanalysen visar att den organiserade föreningsfriidrotten i första hand nyttjar 
andra anläggningar än Rambergsvallen. Skolidrotten svarar för ca 90 procent av bokad 
tid och den organiserade friidrotten för resterande 10 procent. 

Slutsatsen av analysen är att uppdraget att utreda alternativa placeringar av en ny 
friidrottsanläggning inte bör ses som en konsekvens av att Rambergsvallen byggs om 
till fotbollsarena utan har andra skäl. Detta utvecklas vidare i den rapport som lämnas 
med anledning av det senare uppdraget från kommunstyrelsen. 

Nedan följer en redovisning av de fyra föreslagna lägena, de inkomna remissvaren samt 
förvaltningens synpunkter. 

 

Fyra alternativa lokaliseringar av en friidrottsanläggning 
 

Backavallen 
Backavallen är ett etablerat idrottsområde med bland annat fotbollsplaner (konstgräs), 
grusplan, tennisbanor, motionsanläggning med mera. Området ligger ca 3 km från 
Backaplan. Den föreslagna platsen för friidrottsarena ligger vid grusplanen. Inom den 
föreslagna ytan finns idag motionscentrum/klubb/omklädningsbyggnad som är tänkt att 
ersättas vid nybyggnation. Intill idrottsområdet finns bostadsbebyggelse, förskolor och 
parkeringsytor. Eventuellt kan delar av en förskola behöva flyttas vid etablering av en 
friidrottsanläggning. Utmed Wadköpingsgatans norra sida ligger flerbostadshus och på 
södra sidan finns småhus och naturområde. Norr om den föreslagna platsen ligger 
Erikslundsskolan. 

Området består troligen av både berg och lera och har relativt stora nivåskillnader och 
för att få jämn mark krävs antingen schakt eller fyllning. Eventuellt kan stabilitets-
problem finnas i slänten beroende på jordlagerförhållandena.  

Ett detaljplanearbete pågår öster om platsen för att skapa cirka 40 lägenheter genom 
påbyggnad av befintliga punkthus och cirka 60 lägenheter genom omvandling av 
parkeringsytor till bostäder. För Selma Lagerlöfs Torg pågår ett detaljplanearbete med 
utformning av ny torgbildning.  

Närmaste busshållplats ligger 600 m öster om platsen. Den befintliga parkeringsytan 
kan komma att behöva byggas ut då den nya aktiviteten troligen har samma evene-
mangstider som fotbollen.  

Det finns inget utrymme för ett eventuellt kastcentrum.  
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Anläggningskostnad beräknas till 97-102 mkr. 

Skiss på friidrottsarenan på Backavallen finns i bilaga 1. 

 

Biskopsgården 
Det föreslagna läget för friidrottsarena ligger i södra Biskopsgården, ca 4,5 km från 
Backaplan. Området ligger söder om befintlig bebyggelse med flerbostadshus vid 
Blidvädersgatan. Bebyggelsen vid Blidvädersgatan är en kulturmiljö som representerar 
olika hustyper med varierade fasadbehandling från 1950-talet. I söder finns ett 
industriområde. 

Platsen är relativt plan och innefattar i nordväst ett lågt bergsparti med gles vegetation, 
en grusplan, ett klubbhus och en kort garagelänga. Platsen består av fastmark och tunna 
jordlager och berg i dagen. Nordvästra delen av platsen har ojämna marknivåer och 
avsprängning krävs för att få plan mark.  

Ett program har tagits fram för Biskopsgården (2007) som innebär förslag till en 
förstärkning av stadsstrukturen, utveckling av torgen samt möjliggörande av drygt 800 
nya lägenheter. Den västra delen av den föreslagna platsen står inför en alternativ 
omdaning till industriområde. Den i området verksamma fotbollsföreningen är tänkt att 
kunna samutnyttja bollplanen och klubbstuga/omklädning vid friidrottsarenan. En 
mindre grusplan kan behållas om en friidrottsarena byggs.  

Det finns inget utrymme för ett eventuellt kastcentrum. 

Spårvagnshållplatsen ligger vid Vårväderstorget, ca 600 m från det föreslagna läget. En 
allmän och större parkeringsyta finns öster om platsen.  

Anläggningskostnad beräknas till 82-87 mkr. 

Skiss på friidrottsarenan i Biskopsgården finns i bilaga 2. 
 

Björlanda 
Läget för friidrottsarena i Björlanda är norr om Skra bro ca 8,5 km från Backaplan. 

Platsen ligger i ett öppet jordbrukslandskap öster om Björlandagården och 
Kongahällavägen. I nordost är Göteborg City Airport belägen och den föreslagna 
platsen ligger inom ”bullerzonen” för flyget, vilket dock inte anses störa anläggningen.  

Platsen är relativt plan på lermark. Lokalt kan stabilitetsproblem uppstå. Enligt en 
närbelägen undersökning finns torrskorpelera överst och lös lera under. Leran är 
troligen normalkonsoliderad och därmed sättningskänslig. Möjligen kan torrskorpan 
bära den öppna anläggningen. Vid åkerholmen öster om platsen finns en fornlämning 
från en boplats. Ca 900 m söder om platsen ligger Trulsegårdsskolan och Björlanda 
Sporthall, som är en idrottshall med separat friidrottsdel.  

Norr och öster om skolan pågår ett programarbete för att utveckla ett centrum vid 
Skra bro med bostäder i flerbostadshus, service, bussterminal, pendelparkering med 
mera. I programmet ingår även bostäder på Kattedamsberget som ligger strax söder om 
den aktuella platsen. En rondell ska byggas på Kongahällavägen för att hantera trafiken 
vid Nolviksvägen, Kongahällavägen och Kattedamsberget. 
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Idag ligger en busshållplats i anslutning till platsen, dock med låg turtäthet. Bättre 
kollektivtrafikförbindelse finns vid Skra bro. Endast en mindre parkeringsyta föreslås 
intill arenan. Vid evenemang och på vanliga helger kan troligtvis parkeringen vid 
Björlandagården nyttjas. 

Utrymme för ett eventuellt kastcentrum finns i anslutning till arenan. 

Anläggningskostnad beräknas till 41-46 mkr. 

Skiss på friidrottsarenan i Björlanda finns i bilaga 3. 

 

Skogome 
Den föreslagna platsen i Skogome är belägen i norra Skogome, ca 5,5 km från 
Backaplan. 

Området gränsar i söder till kriminalvårdsanstalten, i norr till några villatomter och i 
öster till en hästgård. Lerbäcksvägen går väster om området. Det går en kraftlednings-
gata i norr och den föreslagna platsen ligger utanför det skyddsavstånd som krävs för 
denna kraftledning. Två möjliga alternativa lägen finns för friidrottsarenan, nord-sydlig 
riktning och öst-västlig riktning.  

Platsen ligger i svagt kuperad terräng inom ett öppet jordbrukslandskap. Den öppna ytan 
omges av skogsterräng. Markområdet består av lera med 1-10 m djup. Ytligt berg före-
kommer i östra delen. Genom området rinner Skogomebäcken, som idag är relativt 
igenvuxen och i vissa delar omgiven av träd- och buskvegetation. Ett dike ansluter till 
bäcken från norr. Lokala släntstabilitetsproblem kan uppstå kring dessa områden. 

Mellan de föreslagna platserna och Lerbäcksvägen ligger ett registrerat område med 
fornlämningar i form av en äldre bytomt, platsen för Skogome gamla by. På bytomten 
finns otydliga husgrunder, terrasserade ytor, stenmurar samt anhopningar av röjnings-
sten. 

Förstudier är på gång inom södra Laseredsområdet som ligger norr om den här aktuella 
platsen. Där studerar man möjligheterna att utveckla staden norr ut och binda ihop 
Lillhagen med Kärra. Detaljplanarbete pågår för Lillhagsparken söder om platsen som 
innebär att 500 lägenheter tillkommer. Utvecklingen innebär att nya bostads- och 
verksamhetsområden skapas på längre sikt.  

Parkeringsplatser bedöms kunna anordnas på platsen. En busshållplats ligger i 
anslutning till platsen. Idag är det låg turtäthet, men på sikt förväntas stom-bussen gå 
vidare till denna ändhållplats och troligen även vidare. Idag vänder stom-bussen vid 
Lillhagen.  

Utrymme för ett eventuellt kastcentrum finns i anslutning till arenan. 

Anläggningskostnad beräknas till 41-49 mkr. 

Skiss på friidrottsarenan i Skogome finns i bilaga 4. 

 

De inkomna remisserna 
Remissvaren redovisas dels som en matris, dels behandlas varje läge mera ingående per 
föreslagen lokalisering. I matrisen anges det läge som föredras mest av remittenten med 
1 och det som anses minst lämpligt som 4. I de fall där istället text används för att 
beskriva har remittenten inte tillämpat en strikt prioriteringsordning. 
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Remittent Backavallen Biskopsgården Björlanda Skogome 
Sdn Lundby 4 3 1 2 
Sdn Norra Hisingen 1 2 4 3 
Sdn Västra Hisingen  4 3 1 2 

Göteborgs 
Friidrottsförbund 

3 4 1 2 

IF Kville 3 4 1 2 
Fastighetskontoret 1 3 2 4 
Stadsbyggnadskontoret 1 2 3 4 
Kulturförvaltningen Inget att erinra Inget att erinra Negativ Möjlig 
Park- och 
naturförvaltningen 

2 1 4 3 

Miljöförvaltningen Rekommenderas  Rekommenderas Rekommenderas 
i mindre grad 

Rekommenderas 
i mindre grad 

Trafikkontoret 2 1 4 3 

Göteborgs 
Fotbollförbund 
(muntligt svar) 

Inget att erinra Inget att erinra Inget att erinra Inget att erinra 

 

Svaren från remittenterna ger ingen entydig bild av var en friidrottsanläggning bör 
ligga. Av de fyra alternativen är det endast Skogome som inte föreslås i första hand. Tre 
av remittenterna föreslår Backavallen som förstaalternativ, två Biskopsgården och fyra 
Björlanda. Fyra av remittenterna menar att Björlanda är det minst attraktiva läget. Alltså 
är det inte lätt att urskilja vilken lokalisering som är den bästa. I den vidare diskussionen 
fokuserar vi främst på Backavallen, Biskopsgården och Björlanda eftersom de är de 
alternativ som prioriterats av remittenterna. 

 

Backavallen 
En placering vid Backavallen är i linje med översiktsplanens inriktning för stadens 
utveckling att komplettera och blanda den redan byggda staden. Flera av remittenterna 
poängterar det centrala läget samtidigt som man påvisar att det är ca 600 meter till 
närmaste kollektivtrafik, vilket är detsamma som för Biskopsgården och Björlanda. 

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen och stadsbyggnadskontoret poängterar att 
lokaliseringen stärker ett socialt utsatt område och ökar integrationen. Stadsdelen menar 
att en placering vid Backavallen kan medverka till att bryta den för stadsdelen negativa 
utvecklingen, skapa en ny mötesplats, leda till fler besök i stadsdelen från andra 
göteborgare, bidra till ökad fysisk aktivitet och vara ett viktigt resurstillskott för 
föreningsliv och skola i stadsdelen. Stadsbyggnadskontoret påpekar att det är god 
tillgänglighet för flertalet skolor på Hisingen och att en utveckling av Backavallen 
skulle vara ett bra komplement till planerna på centrumförnyelse kring Selma Lagerlöfs 
torg.  

Fastighetskontoret anser att det är en fördel att området redan idag är ett idrottsområde 
och således inte konkurrerar med andra intressen i staden. 
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Den organiserade friidrotten ser det som positivt att det finns befintliga motionsspår i 
anslutning till anläggningen, men påpekar att det är långt från IF Kvilles nuvarande 
verksamhet. Vidare poängterar man avsaknaden av utbyggnadsmöjlighet för ett nytt 
kastcenter vid Backavallen, vilket också stadsdelsnämnderna Lundby och Västra 
Hisingen gör. Vidare framhåller stadsdelarna att det saknas en aktiv friidrottsförening i 
Backaområdet och att det är negativt för anläggningens potential.  

Slutligen påpekar flera av remittenterna att Backavallen är det dyraste alternativet. 

 

Biskopsgården 
I många fall är både de positiva och de negativa synpunkterna angående Biskopsgården 
samma som de för Backavallen. Trafikkontoret anser att anläggningen är den som är 
lättast att nå av de fyra alternativen oavsett trafikslag. Park- och naturförvaltningen 
framhåller att även om förslaget skulle innebära en betydande förlust av träd och busk-
vegetation är platsen i behov av upprustning. Den organiserade friidrotten menar att det 
är en svaghet att det saknas motionsspår i närområdet. 
 

Björlanda 
Göteborgs Friidrottsförbund och IF Kville anser att Björlanda är det bästa alternativet 
eftersom friidrotten på Hisingen då får möjlighet till en samlad verksamhet och att det 
skapas ett friidrottscenter året om i Björlanda. Även stadsbyggnadskontoret ser det som 
positivt att anläggningen skulle komplettera inomhushallen. 

Förutom potentialen med en samlad verksamhet poängterar den organiserade friidrotten 
möjligheterna att vid ett senare tillfälle utöka anläggningen med ett så kallat kast-
centrum, vilket skulle ha betydelse för kastgrenarnas utveckling ur ett Göteborgs-
perspektiv. Björlanda är det enda alternativ som ger möjlighet att placera anläggningen 
för optimala vindförhållanden Att flexibelt kunna välja mellan träning ute och inne utan 
långa transporter framhålls vidare som positivt. Det finns också bra möjligheter till 
löpträning i området runt och i närheten av anläggningen.  

Stadsdelsnämnderna Lundby och Västra Hisingen poängterar vikten av att bygga vidare 
på IF Kvilles nuvarande uppåtgående verksamhet och att ett samarbete mellan Hisings-
skolorna och IF Kville skulle fungera bäst med ett friidrottscenter i Björlanda och vidare 
att centret skulle öka integrationen i staden, ett antagande som inte delas av 
stadsbyggnadskontoret. Stadsdelarna påpekar också att framtida förtätningsplaner för 
området kommer att förbättra infrastruktur och kollektivtrafik. 

Flera remittenter påpekar att Björlanda är det minst kostsamma alternativet. 

Det mest tydliga argumentet mot en placering i Björlanda är det perifera läget. Bland 
andra nämner miljöförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret detta i sina 
remissvar. Det är ungefär lika långt till kollektivtrafik, men restiderna är betydligt 
längre och omfattningen något mindre. Placeringen kan leda till ökat bilberoende och 
större miljöpåverkan. 

Stadsbyggnadskontoret hänvisar till att inriktningen för stadens utveckling i 
översiktsplanen för Göteborg är att komplettera och blanda den redan byggda staden. 
Ett läge i Björlanda är inte förenligt med denna, även om det undantagsvis kan ske 
komplettering av bebyggelse i andra områden i syfte för att förnya och hålla dessa 
miljöer levande. 
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Fastighetskontoret, kulturförvaltningen, miljöförvaltningen, park- och naturförvalt-
ningen och stadsbyggnadskontoret vill av kulturhistoriska och miljömässiga skäl bevara 
åkermarken i området. Kulturförvaltningen framhåller att området utgörs av jordbruks-
mark i ett väl bevarat agrart landskap med förankring i yngre järnålder/medeltid. I an-
slutning till området finns en fornlämning som är skyddad enligt lagen om kultur-
minnen. 

 

Våra synpunkter  
För flera av remittenterna är det den nuvarande verksamheten som IF Kville etablerat i 
Björlanda och den ökning av verksamheten som förväntas om en friidrottsanläggning 
byggs där som väger tyngst i bedömningen. Vi menar att det är ett viktigt argument och 
en förutsättning för fortsatt utveckling av friidrotten att den enda existerande 
friidrottsföreningen på Hisingen ges möjlighet att bedriva verksamhet året om i samma 
område. Det finns två friidrottscentra i Göteborg, Angered och Slottsskogsvallen. Ett 
tredje sådant center i Björlanda vore positivt för friidrotten.  

För andra är den potential som en anläggning anlagd vid Backavallen eller i Biskops-
gården utgör för såväl lokala som Hisingsboende barn och ungdomar det som är 
avgörande för prioriteringen. Vi menar att detta är ett korrekt antagande, men att det i 
jämförelse med det ovan nämnda argumentet inte är lika starkt.  

I några remittenters svar beskrivs att en lokalisering vid Backavallen eller i 
Biskopsgården är bra för föreningslivet. Vi ser inte föreningslivet som en homogen 
grupp utan snarare som en rad särintressen som bedrivs i föreningsform. Vid 
Backavallen kolliderar dessa intressen eftersom såväl friidrotten som fotbollen skulle 
samexistera på en yta. Föreningen Hisingsbacka FC, som har sin verksamhet förlagd till 
Backavallen, vill arrendera den markyta där friidrottsanläggningen är tänkt för att 
säkerställa tillräckligt med plats för fotbollsverksamhet i området.  

Vi menar att en framgångsrik verksamhet har bäst förutsättningar om den bygger på en 
redan befintlig struktur. Stadsbyggnadskontorets uppfattning att en lokalisering vid 
Backavallen eller Biskopsgården skulle medföra ökad integration i högre grad än en 
lokalisering i Björlanda bygger på antagandet att en ny anläggning får som följd att en 
bra verksamhet växer fram. Vi ser det som tveksamt att någon annan friidrottsförening 
än Kville kommer att etablera sig i Backa eller Biskopsgården. Eftersom IF Kville har 
satsat mycket på att bygga upp sin verksamhet i Björlanda är det inte självklart att 
föreningen skulle flytta till ett annat läge under utomhussäsongen. Däremot tror vi att 
IF Kville, med rätt förutsättningar, kan rekrytera medlemmar från hela Hisingen med en 
anläggning i Björlanda. Vi menar att antagandet att en utomhusanläggning skulle 
förstärka den redan etablerade positiva mötesplatsen vid friidrottshallen i Björlanda och 
därigenom öka integrationen är korrekt. 

Vidare menar trafikkontoret och miljöförvaltningen att perifera lägen genererar mer 
trafik och miljöpåverkan än centrala lägen. Vi menar att det alstras två typer av trafik till 
friidrottsanläggningen, dels den som uppkommer i samband med skolans verksamhet, 
exempelvis friluftsdagar, dels den som föreningslivet ger upphov till. Skolverksamheten 
är, räknat som antal individer, störst. Dock är varje enskild skolelev sannolikt på 
friidrottsanläggningen en till två gånger om året och skolelevers transport sker i hög 
grad med kollektiva färdmedel. För aktiva friidrottsutövare, en betydligt mindre grupp 
än skoleleverna, är besöken betydligt mer frekventa, uppemot fem till sex tillfällen per 
vecka. Här kommer transporterna till anläggningen att ske per bil, kollektivtrafik, cykel 
eller till fots beroende på var den aktive bor. Om en anläggning skulle lokaliseras till 
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Backavallen eller Biskopsgården skulle det innebära många biltransporter för de av 
IF Kvilles aktiva som idag bor nära friidrottshallen vid Trulsegårdsskolan. Vi tror också 
som två av stadsdelarna att kollektivtrafiken till och från Björlanda kommer att 
utvecklas över tid. Därför är vi inte säkra på att en central placering för en idrotts-
anläggning i alla lägen är den bästa ur trafik- och miljösynvinkel.  

Den ekonomiska aspekten är givetvis viktig, men en anläggning ska finnas under lång 
tid och ge positiva effekter långsiktigt. Därför är inte investeringskostnaden avgörande. 
Skillnaden i årlig driftkostnad varierar från cirka fem mkr för Björlanda och Skogome 
till cirka nio mkr för Backavallen.  

Vi tror att Björlanda är det av alternativen som skulle gå att förverkliga snabbast från 
beslut till färdig anläggning, men det finns flera osäkerhetsmoment, bland annat om det 
behövs en detaljplan för området innan bygglov kan beviljas. 

Utifrån ett samlat perspektiv anser vi att den potential som IF Kvilles verksamhet har är 
den tyngst vägande enskilda faktorn. Med hänsyn tagen till alla argument som nämns 
ovan tycker vi att Björlanda är det bästa alternativet för en ny friidrottsanläggning. Om 
det inte skulle bli aktuellt menar vi att Backavallen är det näst bästa alternativet.  

De kulturhistoriska värdena runt lokaliseringen i Björlanda är viktiga och vi menar att 
planeringen av en anläggning där måste ske i samråd med representanter för kulturför-
valtningen. 

Sedan rapporten återremitterats av nämnden har bilden av behovet av en friidrotts-
anläggning utretts vidare. Det reella behovet analyserades inte eftersom vi uppfattade att 
uppdraget var att tidsmässigt koppla en ny friidrottsanläggning till den nya fotbolls-
anläggningen på Rambergsvallen. I efterhand kan detta ses som en brist. 

Kommunstyrelsen förutsätter i uppdraget lämnat 2011-12-07 att det tas fram en 
godtagbar lösning för friidrotten. Uppdraget får anses omfatta andra lösningar än 
placeringen av en ny friidrottsanläggning. Dessa redovisas mer i detalj i rapporten till 
det senare uppdraget. 

En godtagbar lösning för skolfriidrotten redovisas i tjänsteutlåtande nr 4, Ny utredning 
om Rambergsvallen enligt kommunstyrelsens uppdrag 2012-12-07 § 751, vid detta 
sammanträde som innebär att skolfriidotten som alternativ till Rambergsvallen erbjuds 
Nya Ullevi. För föreningsfriidrotten innebär inte en avveckling av Rambergsvallen en 
stor förlust av antalet bokade timmar i dagsläget, men Göteborgs Friidrottsförbund 
framhåller i det nämnda ärendet att den låga beläggningen beror på att övriga 
friidrottsanläggningar i staden varit i bättre skick och därför föredragits. Vidare anser 
förbundet att en friidrottsanläggning på Hisingen är viktig för fortsatt utveckling av 
verksamheten. Det är i ljuset av sådana argument som en ny friidrottsanläggning på 
Hisingen ska ses. 

 

Rolf van Dalen 
Förvaltningschef 

Linus Kron 
Verksamhetschef 

Bilagor: 
Bilaga 1 Skiss friidrottsarena Backavallen 
Bilaga 2 Skiss friidrottsarena Biskopsgården 
Bilaga 3 Skiss friidrottsarena Björlanda 
Bilaga 4 Skiss friidrottsarena Skogome 
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Tjänsteutlåtande 

till Fastighetsnämnden 

2016-12-12 

diarienummer 7134/16 

Strategisk planering 

 

 

 

Ansökan om planbesked för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom 

stadsdelen Björlanda 

 

Förslag till beslut 

1. Fastighetskontoret får i uppdrag att ansöka om planbesked för 

friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda. 

2. Vid positivt planbesked utgör även ansökan beställning av detaljplan.  

 

 

Ärendet 

Då Rambergsvallen ersattes med en ny fotbollsarena (Bravida Arena) försvann fri-

idrottsverksamheten. Idrotts- och föreningsförvaltningen har på uppdrag av kommun-

styrelsen utrett lokaliseringen av en ny friidrottsanläggning på Hisingen. Det som man 

nu föreslår är ett område i Björlanda, norr om Skra Bro. I kommunfullmäktiges beslut 

om budget för 2017 samt flerårsplaner för 2018 och 2019 finns 60 milj kr avsatt för en 

ny friidrottsanläggning på Hisingen.  

Berört område ligger i stadsdelen Björlanda inom Västra Hisingens stadsdelsnämnds 

område. Området utgörs av jordbruksmark. Marken ägs av Göteborgs stad och 

arrenderas delvis ut för jordbruksändamål. Detaljplan saknas men området gränsar i 

söder till ”Program för Skra Bro” och detaljplan Skra Bro etapp 2 som är planerad att 

påbörjas 2016/2017.  

En något utförligare beskrivning av förutsättningarna finns i bilaga 2.  

Överväganden 

Lokaliseringen i Björlanda var ett av 4 alternativ på Hisingen som utreddes och 

remissbehandlades år 2011. Fastighetsnämnden förespråkade då Backavallen eftersom 

detta skulle stärka befintlig idrottsanläggning och ianspråktog inte mark ämnad för 

annan markanvändning. Björlanda som berörde jordbruks- och naturmark var inte heller 

planerad för annan användning men valdes i andra hand. Idrotts- och föreningsförvalt-

ningen som gjort en sammanfattande bedömning av alla remissvaren ser Björlanda som 

det bästa alternativet. Tungt vägande skäl är att friidrottsföreningen IF Kville redan har 

inomhusverksamhet i Björlanda sporthall och att platsen ger utvecklingsmöjligheter. 

Vid Backavallen ser man svårigheter med att fotbollen och friidrotten skulle 

samexistera.  

  

annsam0323
Textruta
Bilaga 4-	 beslutsunderlag till Fastighetsnämnden
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Med utgångspunkt från idrotts- och föreningsförvaltningens sammanfattande 

bedömning anser fastighetskontoret att man bör gå vidare med lokaliseringen i 

Björlanda och att denna prövas i detaljplan.  

Inom planområdet, eller ett utökat sådant, bör även prövas andra ändamål såsom skola 

och/eller verksamheter. Eftersom området ansluter i söder till detaljplan för Skra Bro, 

etapp 2, bör det detaljplaneområdet utökas till att omfatta även detta område. Då kan 

även andra ändamål såsom skola och verksamheter ses över i ett sammanhang. 

 

 

 

 

 

Martin Öbo 

Tf Fastighetsdirektör 

 

Stephan Cedergren 

Tf Avdelningschef 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Översiktskarta, Detaljkarta  

Bilaga 2 – Ansökan om planbesked (projektpresentation) 



______________________________________________________________________ 
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Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2017-03-28 

BN 2017-05-23 

Diarienummer 0901/16 

 

Planavdelningen 

 

 

Planbesked angående friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen 

Björlanda  

 

Förslag till beslut 

Byggnadsnämnden föreslås besluta:  

 

att  meddela fastighetskontoret att kommunen avser att start för detalj-

plan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen 

Björlanda i Göteborg preliminärt införs i startplanen för år 2017 

 

Sammanfattning 

Området ligger ca 700 m norr om Skra Bro på Kongahällavägens östra sida mitt emot 

skola/förskola Björlandagården. Platsen har bedömts av idrotts- och föreningsförvalt-

ningen som bästa läget för en ny friidrottsarena på Hisingen, och närheten till Björlanda 

Sporthall söder om Skra Bro poängteras. 

Utbyggnaden strider mot översiktsplanen som anger värdefullt landskap och odlings-

mark. Stadsbyggnadskontoret bedömer dock att arenan motsvarar ett så angeläget behov 

för utvecklingen av friidrottsverksamheten på Hisingen att utbyggnaden bör prövas i 

detaljplan. Idrotts- och föreningsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att bygga 

anläggningen under perioden 2016-19, varför planarbetet har prioritet. 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Agneta Hammer   Karoline Rosgardt 

Stadsbyggnadsdirektör   Planchef  

Bilagor 

Förprövningsrapport 

Ärendepresentation 

annsam0323
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Ärendet 

Området ligger ca 700 m norr om Skra Bro öster om Kongahällavägen mitt emot Björ-

landagården. Förfrågan innebär att bygga en friidrottsanläggning omedelbart norr om 

Björlanda Lexbyväg. Planarbetet bedöms som relativt okomplicerat.  

Kommunens översiktsplan anger Landskap med särskilt stora värden för naturvård, 

friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap. Området är inte detaljplanelagt.  

Söder om Björlanda Lexbyväg anger översiktsplanen förändrad markanvändning till 

bebyggelseområde. Här har ett program upprättats (program för Skra Bro, se nedan). 

Lokaliseringsutredning 

2011 gjordes en läges- och lokaliseringsstudie för en ny friidrottsanläggning på Hising-

en. De alternativ som undersöktes var Backavallen, Biskopsgården, Björlanda och Sko-

gome. Idrotts- och föreningsförvaltningen har angett Björlanda som det bästa alternati-

vet. Ett tungt vägande skäl är att friidrottsföreningen IF Kville redan har inomhusverk-

samhet i Björlandahallen nära Skra Bro. 

Bakgrund 

Tidigare fattande beslut av byggnadsnämnden:  

- 2011-06-21 -  program för Skra Bro antecknades till byggnadsnämndens proto-

koll 

Program för Skra Bro med samrådsredogörelse går att läsa på: 

www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Villkor för planläggningen är att hänsyn tas till närhet till fågelhäckningsområde, bio-

topskyddad åkerholme och historisk vägdragning (Björlanda Lexbyväg).  

Möjlighet finns att ansluta området till teknisk försörjning, men Kretslopp och vatten 

har aviserat att anslutningen till dricksvattenledning kan bli dyr och komplicerad. 

Endast kommunalt ägd mark är direkt berörd, men i nära anslutning finns tre enskilt 

ägda villafastigheter. 

Ekonomi för planarbetet 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget.  

Prioriteringsgrund 

Utbyggnaden strider mot översiktsplanen, då det påverkar ett värdefullt öppet land-

skapsrum och odlingsområde. Behovet av att bygga en arena för friidrott på Hisingen 

bedöms dock vara så angeläget att det motiverar att detta avsteg från översiktsplanen 

prövas i detaljplan. 

Då idrotts- och föreningsnämnden sedan sommaren 2016 har kommunfullmäktiges 

uppdrag och finansiering för att bygga anläggningen under perioden 2016-19 är detalj-

planearbetet prioriterat. 
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Utdrag ur protokoll 

Sammanträdesdatum 2017-05-23 

 

Planbesked gällande detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom 

stadsdelen Björlanda 

§ 255, dnr 0901/16 

Till behandling företogs det den 25 april 2017 bordlagda ärendet angående ovan 

nämnda planbesked. 

 

Handling: Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande. 

 

Byggnadsnämnden beslöt: 

 

att meddela sökanden att kommunen avser att start för detaljplan för friidrottsan-

läggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda införs i startplanen för år 

2017. 

 

(MP) (S) (V) ingav en skrivelse: 

 

”Yttrande bilaga 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Agnetha Carlsson 

Sekreterare 
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