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Ärendet 

Diarienummer: 0396/20 

SDN-område:  Norra Hisingen 

Fastighet:  Backa 193:3 

Sökande:  Göteborg Energi Nät AB. Medgivande finns från berörd 

fastighetsägare. 

Området ligger vid Aröds industriväg, vid vattendraget Kvillebäcken i nära anslutning till 

Backaplansområdet. Marken ägs av Göteborgs stad genom Fastighetskontoret och 

används idag för parkering och uppställningsytor.  

Förslaget innebär att en ny friliggande fördelningsstation om cirka 1000 kvm möjliggörs 

inom mark som idag är planlagd för industriändamål med begränsad byggnadshöjd och 

delvis prickmark med u-områden som inte får bebyggas. Syftet är att tillgodose 

kommande effektbehov i stora utbyggnadsområdena inom Älvstaden. Angöring till 

fastigheten sker via Aröds industriväg. Ett omfattande kabelnät kommer också anläggas 

för att ansluta stationen. Enligt sökanden har ett antal alternativa lokaliseringar övervägts 

och den aktuella platsen har konstaterats vara den lämpligaste. 

Gemensamhetsanläggning (ga150) finns för infart över grannfastigheten Backa 193:1. 

 

Föreslagen placering av anläggning och ledningar, från ansökan 
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Ortofoto med fastigheter, aktuell fastighet inringad 

Styrande dokument och tidigare beslut 

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

störande verksamheter. Ett utredningsområde för kommunikation finns för hela 

Backaplansområdet, direkt söder om den aktuella fastigheten. I samrådsförslaget till ny 

översiktsplan föreslås området fortsatt vara industriområde, och utredningsområdet 

föreslås tas bort eftersom det är utrett och väsentliga delar, bland annat nya Kvilleleden, 

avses genomföras i närtid. 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen beträffande översvämningsrisker antogs av 

kommunfullmäktige 2019-04-25. 

Gällande detaljplan akt 2-4532 anger industriändamål, högsta byggnadshöjd 8 meter. 

Genomförandetiden har gått ut.  

Området ligger utanför programområdet för program för Backaplan. 
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Gällande plan 

Bedömning 

Översvämningsrisk 

Marken i det aktuella området ligger lägre än planeringsnivåerna för översvämningsrisk 

från framtida högvatten i havet. Fastigheten och dess tillfartsvägar påverkas delvis av 

översvämning vid beräknade högvatten på medellång och lång sikt. Marken bedöms ändå 

kunna planläggas för föreslagen användning, under förutsättning att vitala delar av den 

samhällsviktiga anläggningen kan placeras på en högre nivå inom byggnaden, och under 

förutsättning att en planerad ombyggnad av gator genomförs så att tillgängligheten till 

fastigheten kan bibehållas vid en översvämning. 

Tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) beträffande översvämningsrisker anger 

planeringsnivåer som ska tillämpas vid ny planläggning för att skydda mot översvämning 

vid högvatten i havet på medellång sikt, till cirka år 2070. På längre sikt bedöms att det 

kommer behövas storskaliga tekniska skydd som älvkantskydd och/eller yttre barriärer. 

Konsekvenserna av framtida högvatten har simulerats med den så kallade hydromodellen. 

Vattennivån vid en översvämning från högvatten år 2070 beräknas i centrala staden bli 

+2,3 meter över nollplanet. Planeringsnivån för bebyggelse har satts till +2,8, inklusive 

0,5 meter säkerhetsmarginal. Golvnivå och öppningar i byggnader ska placeras som lägst 

på denna nivå, alternativt ska något annat lämpligt översvämningsskydd finnas upp till 

denna nivå. Eventuell källare/bottenvåning under planeringsnivån ska utföras vattentät. 

Motsvarande planeringsnivå för samhällsviktiga funktioner är +3,8, inklusive 1,5 meter 

säkerhetsmarginal. Vid planläggning införs planbestämmelser som reglerar dessa nivåer. 

För tillgänglighet och utrymningsvägar gäller att det får vara högst 0,2 meter vattendjup, 

vilket innebär att marknivån på en fastighet och någon av dess tillfartsvägar ska ligga på 

lägst +2,1 för att tillgänglighet till fastigheten ska anses vara säkerställd vid en 

översvämning år 2070. 
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Sökanden har kompletterat ansökan med en särskild utredning av översvämningsrisk 

kopplat till den aktuella fastigheten och den föreslagna användningen (Sweco 2020-05-

13). Utredningen slår fast att det inom anläggningen kommer finnas samhällsviktiga 

funktioner som ska placeras på lägst +3,8, och att vägar till anläggningen ska ha en 

marknivå på lägst +2,2 för att tillgänglighet ska vara säkerställd vid en översvämning. 

Befintlig marknivå inom fastigheten varierar mellan cirka +1,6 och +2,3. Ny bebyggelse 

behöver därför utföras med översvämningsskydd upp till +2,8. Översvämningsskyddet 

kan till exempel vara vallar, vattentäta konstruktioner och stängningsbara luckor. De 

vitala delarna i anläggningen, som ska placeras som lägst på +3,8, behöver placeras 

upphöjt inne i byggnaden, till exempel på ett övre våningsplan. Sökanden anger att det 

inte kommer finnas några viktiga funktioner i bottenvåningen, och att man kommer 

använda vattentåliga kablar som kan översvämmas, vilket är en beprövad teknik. 

 

Befintliga marknivåer inom fastigheten och på anslutande gator 

Aröds industriväg är den enda tillfartsvägen till fastigheten. Gatans befintliga marknivå 

intill fastigheten är mellan cirka +2,0 och +2,4. Norrut från fastigheten ligger gatan 

mycket lågt, på cirka +1,5 som lägst. Söderut ligger gatans nuvarande sträckning som 

lägst på cirka +1,8, vid utfarten mot Minelundsvägen. Gatans befintliga utformning ger 

inte förutsättningar för att tillgänglighet till fastigheten ska kunna upprätthållas vid en 
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översvämning. Tillfartsväg på lägst +2,1 alternativt lägst +2,2 bedöms bli möjligt att 

uppnå på Aröds industriväg söderut från fastigheten ner till Minelundsvägen, under 

förutsättning att den planerade ombyggnaden av gatorna, där södra delen av Aröds 

industriväg flyttas, genomförs. Översvämningsutredningen anger att marknivån för 

tillgänglighet och utrymning ska vara lägst +2,2. Utifrån TÖP, och utifrån antaganden i 

programarbetet för det intilliggande Backaplansområdet, bör det vara +2,1 som gäller. 

Detta kan utredas i detalj i ett planarbete. 

Den närmsta kommunägda fastigheten norrut, Backa 866:467, har också övervägts för 

lokalisering av nätstationen. Marken inom den fastigheten, och anslutande del av Aröds 

industriväg, ligger lägre och påverkas mer av översvämning, och det bedöms inte finnas 

förutsättningar att ordna någon tillfartsväg som uppfyller kraven på lägsta marknivå för 

tillgänglighet vid översvämning. 

 

Simulering av högsta högvatten år 2070 (hydromodellen) 

Den planerade ombyggnaden av gator i området utgår från en tidigare lagakraftvunnen 

detaljplan i närheten (II-5350, Detaljplan för gator vid Backaplan ”Dp0”, laga kraft 

2018). Den planerade ombyggnaden av gator innebär bland annat att infarten till Aröds 

Industriväg söderifrån flyttas något västerut, från befintligt läge vid en lågpunkt på 

Minelundsvägen, till befintlig cirkulation i korsningen Minelundsvägen/Norra 

Deltavägen, där marken ligger högre. Ombyggnaden av gator är beslutad men ännu inte 

genomförd. Trafikkontoret bedömer att projektering kommer pågå under hösten 2020 och 

att eventuella oklarheter som är påverkar ärendet kan vara klargjorda senast i december 

2020. 

Översvämningsrisker vid skyfall eller från höga flöden i vattendrag bedöms inte allvarligt 

påverka fastighetens lämplighet för föreslagen användning. En mindre del av fastigheten, 

närmast Kvillebäcken, påverkas av översvämning vid 100-årsregn och vid höga flöden i 
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vattendraget. Föreslagen anläggning och byggnad bedöms dock kunna placeras inom de 

delar av fastigheten som inte påverkas på dessa sätt. 

 

Beslutad ombyggnad av gator, i samband med detaljplan ”Dp0” (Trafikkontoret), aktuell 

fastighet är inringad. Behovet av ny vägkoppling som Trafikkontoret har framfört är 

grovt markerat med gul pil (nytt förslag som inte ingår i ”Dp”). 

Trafik 

Det finns mycket få kopplingar i öst-västlig riktning i områdena längs Kvillebäcken. 

Minelundsvägen är idag trafikerad, med risk för bristande trafiksäkerhet, bland annat vid 

övergångsställen som nyttjas av barn och unga som rör sig till och från 

idrottsanläggningen vid Kvillebäcken. 

Trafikkontoret har framfört behovet av en ny vägkoppling över Kvillebäcken, med syfte 

att avlasta Tuvevägen och Minelundsvägen där en utveckling mot ett mer blandat innehåll 

och en mer stadsmässig miljö bedöms vara aktuell på sikt. Ett läge för en sådan koppling 

som diskuteras är i det aktuella området, inom eller i direkt anslutning till den aktuella 

kommunägda fastigheten, med syfte att förbinda Hildedalsgatan och Aröds industriväg 

och på så sätt skapa ytterligare en koppling mellan den nya Kvilleleden och de stora 

verksamhetsområdena vid Tuvevägen. Trafikkontoret har framfört att en sådan 

vägkoppling bör inkluderas i planläggningen för nätstation, och har bedömt att både väg 
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och nätstation kan rymmas inom den kommunägda fastigheten Backa 193:3, eventuellt 

med mindre intrång på intilliggande privatägda fastigheter. 

Längre norrut vid Hildedalsgatan planeras utökad bussdepå för kollektivtrafiken, med ny 

utfartsmöjlighet mot söder via Hildedalsgatan. 

Strandskydd 

Vid en planläggning kommer strandskydd att inträda eller återinträda, och kommer 

behöva upphävas om den föreslagna markanvändningen ska vara möjlig. Det bedöms 

vara möjligt att upphäva strandskyddet med hänvisning till att marken redan är 

ianspråktagen och att allmänhetens tillgänglighet till Kvillebäcken och till det 

sammanhängande stråket längs ån inte förändras av en planläggning enligt förslaget. 

Teknisk försörjning, ledningar 

Inom fastigheten finns flera befintliga allmänna VA-ledningar. Ledningarna finns i de 

områden som i gällande plan är planlagda som prickmark och u-områden som inte får 

bebyggas. Den föreslagna byggnaden och de föreslagna nya ledningsstråken bedöms 

påverka de befintliga ledningarna. Byggnadens läge och form bedöms dock kunna 

anpassas något så att påverkan på de största ledningarna minimeras eller undviks. Det kan 

dock bli viss påverkan på befintliga ledningar. Detta behöver utredas i planarbetet. Vid ny 

planläggning behöver u-områden och bebyggelsefria zoner fortsatt finnas för de allmänna 

ledningarna inom fastigheten. Kretslopp och vatten anger hur u-områden ska vara 

utformade. 

 

Karta med befintliga VA-ledningar inom området (Kretslopp och vatten) 

Karaktär, gestaltning, sociala aspekter 

Områdets bebyggelse är idag mycket gles och låg, och består av verksamhetsbyggnader i 

1-2 våningar med omgivande asfalterade ytor och gräsytor. Området präglas av trafik- 

och verksamhetsanläggningar men har också en grön och lummig karaktär med gräsytor 



 

Förprövningsrapport 10 (13) 

Planbesked för elnätsstation vid Aröds industriväg (Backa 193:3) inom stadsdelen 
Backa, dnr 0396/20 

 

Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-11-20 

samt trädridåer längs Kvillebäckens parkstråk. På Kvillebäckens västra sida finns ett 

viktigt gång- och cykelstråk. På längre sikt kan det bli aktuellt att flytta gång- och 

cykelvägen till östra sidan, det vill säga direkt intill den aktuella fastigheten. Föreslagen 

byggnad blir något högre än befintlig bebyggelse inom angränsande fastigheter. 

Gestaltningen av byggnad och fastighet bör göras med omsorg, särskilt med hänsyn till 

parkstråket längs Kvillebäcken. Att omge byggnaden med grönska eller förse den med 

växtlighet på tak och fasad är exempel på vad som kan prövas. Det är viktigt att 

fastigheten bidrar till ökad trygghet, blir väl upplyst och estetiskt tilltalande. 

 

Fasad och sektion från liknande station på annan plats, ur ansökan 

Miljö- och hälsoaspekter 

Den föreslagna nätstationen alstrar störningar i form av magnetfält och buller. Enligt 

sökanden är det utifrån dessa aspekter en stor fördel om stationen är friliggande. Enligt 

uppgift från sökanden så underskrids det rekommenderade gränsvärdet för 

elektromagnetisk strålning om det finns ett skyddsavstånd på cirka 10 meter från 

anläggningen till platser där människor vistas stadigvarande, och anläggningen kan 

dessutom skärmas. Fastigheten kommer vara inhägnad med stängsel samt larmad för att 

hindra att obehöriga rör sig inom fastigheten. 

Dagvattenleds leds idag till Kvillebäcken. Förslaget bedöms innebära att 

dagvattenavrinningen kommer öka och att både fördröjning och rening behöver ske inom 

fastigheten. Dagvattenhantering och hur miljökonsekvensnormer för vatten påverkas 

behöver utredas. 

Markföroreningar i form av oljeföreningar och klorerade kolväten bedöms finnas. 

Miljöteknisk markundersökning behöver göras.  

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet behöver diskuteras/utredas men det 

bedöms preliminärt inte vara ett problem. Projektet bedöms preliminärt inte föranleda 

betydande miljöpåverkan. Ställningstagande till om en miljöbedömning ska göras eller 

inte, undersöks i planarbetet enligt 6 kap. miljöbalken. 

Samband, beroenden och prioriteringsgrund  

Samband och beroenden finns beträffande Trafikkontorets pågående planering för 

förändrad gatustruktur i området. Trafikkontoret bedömer att projektering kommer pågå 

under hösten 2020 och att eventuella oklarheter som är relevanta för detta ärende kommer 

vara klargjorda senast i december 2020. Prioriteringsgrund: projektet syftar till att 

möjliggöra en samhällsviktig funktion för ett stort stadsutvecklingsområde och bedöms 

ha hög prioritet. 
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Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Förslaget bedöms vara lämpligt att pröva i detaljplan. En planläggning enligt förslaget 

bedöms ha hög prioritet.  

Föreslagen användning medges i gällande plan, men föreslagen byggnadsvolymen ryms 

inte inom den begränsade byggrätten i gällande plan. För att föreslagen anläggning ska 

vara möjlig krävs planläggning för att utöka byggrätten, främst beträffande prickmark och 

bestämmelse om högsta byggnadshöjd.  

Förutsättningar för planläggningen är dels att samhällsviktiga delar kan placeras upphöjt 

inom anläggningen så som föreslås, dels att en planerad ombyggnad av gator genomförs 

och att detta ger förutsättningar för att upprätthålla tillgänglighet till fastigheten vid en 

översvämning. 

Befintliga VA-ledningar inom fastigheten behöver beaktas.  

Strandskydd behöver upphävas, vilket kontoret bedömer vara möjligt. 

Detaljplanearbete  

Utredningsbehov: 

• Dagvatten- och skyfallsutredning 

• Geoteknisk utredning 

• Miljöteknisk markundersökning 

Knäckfrågor: 

• Översvämningsrisk, inklusive samband och beroenden till planerad 

ombyggnad av gator 

• Om behovet av ny vägkoppling kan tillgodoses, helt eller delvis, inom 

fastigheten, i kombination med användningen nätstation 

 

Ekonomi för planarbetet: 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal kommer att tecknas med 

intressent. 

Inkomna yttranden 

Ärendet har sänts till Göteborg Energi AB, Kretslopp och vatten, SBK Geotekniker, SBK 

Strategiska avd, Trafikkontoret, Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, 

Lokalsekretariatet, Park och natur och SDF Norra Hisingen för eventuellt yttrande. 

Följande yttranden har inkommit:  

Göteborg Energi AB 

Har driftsatta gasledningar, främst i gator och längs Kvillebäckens västra sida, vilka 

måste beaktas. Gasledningar kan komma att läggas om vid ombyggnad av gator, vilket 

ingår i annat projekt. 
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Kretslopp och Vatten 

Området är försörjt med allmänna VA-ledningar. 

Har befintliga dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar inom fastigheten. Det 

behöver utredas om dessa kan ligga kvar. Eventuell flytt av ledningar bekostas av 

exploatören. Det behövs ledningsrätt och u-område för alla ledningar inom området. 

Planerade kabeldragningar behöver ses över med hänsyn till VA-ledningar. 

Området är utsatt för framtida havsnivåhöjning och översvämningssituationen behöver 

beaktas. 

Delar av området påverkas även av skyfall. Den del av planområdet som översvämmas 

med upp till 0,5 meter vattendjup vid ett 100-årsregn bör endast användas för ändamål 

som tål att översvämmas. Höjdsättning ska göras så att det är högst 0,2 meter vattendjup 

på vägar och stråk till entréer vid ett 100-årsregn. 

En dagvattenutredning behöver tas fram. Idag leds dagvattnet till Kvillebäcken som är 

klassad enligt MKN vatten. Förslaget bedöms innebära att dagvattenavrinningen kommer 

öka något. Yta för dagvattenrening behöver finnas inom planområdet. 

SBK Geotekniker 

Ser inga hinder, förutsatt att nedanstående beaktas. 

Marken inom planområdet utgörs av fyllning på postglacial lera. Lerans mäktighet inom 

området uppgår till över 40 meter. Området omfattas av en översiktlig stabilitetsutredning 

(Sweco, 2011) som visar på tillfredställande stabilitet inom det aktuella området. 

Lerlagren är starkt kompressibla och relativt stora sättningar pågår på grund av tidigare 

uppfyllnader. Med påförd belastning som uppfyllnad kommer relativt stora sättningar 

utbildas. Risk för sättningar och differenssättningar behöver beaktas då 

översvämningsutredningen visar att marken behöver höjas. Med tanke på närheten till 

Kvillebäcken behöver risk för uppflytning beaktas om lättfyllnad föreslås. 

En förenklad kartavläsning med avseende på stabilitet har gjorts. Om detaljplanen startas 

behövs en komplett kartavläsning inför startmötet. 

Om detaljplanen startas kommer en geoteknisk utredning behövas som visar på markens 

lämplighet för det som planen kommer att medge enligt SBK’s kravspecifikation.  

Trafikkontoret 

Har önskemål om att studera en förlängning av Hildedalsgatan ut till Aröds Industriväg 

inom detaljplanearbetet. Anger att en sådan koppling skulle avlasta trafiken på 

Minnelundsvägen och delar av Tuvevägen förbi Hildedal, och ge förbättrad access till 

västra delen av Aröds verksamhetsområde. 

Kulturförvaltningen 

Har inget att erinra. Fastigheten berörs inte av några utpekade kulturhistoriska eller 

arkeologiska värden. 
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Göteborgs Stad, Stadsbyggnadskontoret 2020-11-20 

Miljöförvaltningen 

Ser inga hinder, förutsatt att eventuella markföroreningar undersöks och beaktas. Det har 

konstaterats oljeföreningar och klorerade kolväten. Söder om fastigheten har det funnits 

en färgfabrik. Miljöteknisk markundersökning behöver göras.  

SDF Norra Hisingen 

Ser inga hinder. De sociala värdena är marginella men det är viktigt att fastigheten bidrar 

till ökad trygghet, blir väl upplyst och estetiskt tilltalande. Längs Kvillebäcken finns ett 

viktigt gång- och cykelstråk, som idag ligger på åns västra sida i detta avsnitt. Det är 

viktigt att en ny detaljplan inte hindrar att gång- och cykelvägen flyttas till östra sidan, det 

vill säga direkt intill den aktuella fastigheten, eftersom det kan komma att bli aktuellt. 
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