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Huvudsaklig mark- och vattenanvändning enligt den detaljerade översiktsplanen för södra Askim 1996.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

•

vilken utbyggnadskapacitet som finns i Södra Askim

Plandokument

•

hur kollektivtrafiken påverkar och påverkas av olika utvecklingsscenarier

Översiktsplan för Göteborg, detaljerad för delen Södra Askim
(1996)
Den detaljerade översiktsplanen för Södra Askim 1996 föreslog en måttlig utbyggnad av Södra Askim med utgångspunkt i befintlig kapacitet
på vägar och kommunal service. Förslaget hade en uttalad ekologisk
grundsyn och stor hänsyn togs till befintliga naturresurser.
Tre olika utvecklingsstrategier studerades i planarbetet:
1. Att avstå från att utveckla stadsdelen
2. Att fullt ut utnyttja befintlig infrastruktur och utbyggd kommunal
service för sådana kompletteringar som förstärker områdets bärkraft
3. Att öppna Hästebäcksdalgången för exploatering.
Utvärderingen förordade strategi 2. Motiven för att avstå från att exploatera den öppna marken i Hästebäck var främst att säkra framtida handlingsfrihet.
Enligt planförslaget var det inte motiverat med omfattande bostadsbebyggelse i södra Askim, däremot fanns behov av en försiktig komplettering av bostäder. Det relativt ringa utbudet av service föreslogs kompletteras med specialbutiker, hantverk med mera som i första hand skulle
lokaliseras till bygatan. Planen angav också möjligheter till utveckling
av mindre företag i anslutning till lämpliga bostäder.
Planförslaget innebar möjligheter att bygga cirka 500 nya bostäder,
varav omkring 40 procent i villor, samt totalt cirka 8000 m2 verksamhetsyta.
Sedan planen färdigställdes har stora delar av förslagen i den västra
delen genomförts eller följts upp med detaljplaner. I den östra delen av
planområdet, som behandlades vidare i strukturstudien 2004, har ett
ökat bostadsbyggande i regionen inneburet nya förutsättningar, bland
annat att avvägningen mellan olika intressen i Svindal har förändrats.

Strukturstudie för södra Askim (2004)
Strukturstudien för södra Askim från 2004 skulle belysa:

hur olika utvecklingsscenarier påverkar och påverkas av andra
intressen och anspråk.
Fyra scenarier med ny bebyggelse i olika omfattning utarbetades. Beroende på hur mycket som byggs kommer andra intressen och anspråk att
påverkas i större eller mindre utsträckning, liksom förutsättningarna för
en god kollektivtrafikförsörjning.
Scenario 0 (500 bostäder) innebar i princip ingen utbyggnad i stadsdelen, undantaget var ett mindre utvecklingsområde i norr. Scenario 1
(2500 bostäder) hade sin tyngdpunkt i sydost med två centra i knutpunkterna vid Säröleden. I scenario 2 (5000 bostäder) föreslogs en sammanhängande bebyggelseutveckling längs ett nord-sydligt stråk samt i
sydost tillsammans med tre centrumpunkter i anslutning till Säröleden.
Scenario 3 (10 000 bostäder) innebar maximalexploatering med ytterligare utvecklingsområden i öster mot Sandsjöbacka.
Strukturstudien utgjorde samrådshandling till denna fördjupade översiktsplan för södra Askim. Utifrån de inkomna synpunkterna under samrådet har det fortsatta arbetet inriktats mot scenario 2, men med högre
exploatering på en mer begränsad yta för att dels hitta en god balans
mellan bebyggelse och naturområden, dels skapa goda förutsättningar
för kollektivtrafikutveckling med tillhörande knutpunkter.
•

Göteborgs Översiktsplan
Göteborgs översiktsplan (2009) har som syfte att stärka Göteborgs unika
tillgångar, såväl byggda miljöer som natur- och kustområden. Stadens
infrastruktur ska kunna utnyttjas effektivt och trafikens miljöpåverkan
minimeras. Samhällets segregation ska vändas till integration och alla
ska kunna vara med och påverka sin egen och stadens framtid.
Göteborgs översiktsplan följer den gemensamma inriktningen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) där målet är en uthållig tillväxt.
För att uppnå detta föreslås bland annat att planeringen ska:
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•

Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt

•

Stärka de kvaliteter som gör att människor vill bo, leva och
verka i göteborgsregionen

Utveckla en långsiktigt hållbar infrastruktur med en attraktiv
kollektivtrafik
Översiktsplanen lägger fast att den fortsatta planeringen i Göteborg i
första hand ska ske med inriktning mot komplettering i redan bebyggda
områden i kombination med nybyggnad i strategiska knutpunkter.
•

Centrala Göteborg
Centrala förnyelseområden
Mellanstaden
Kusten
Storindustri, hamn, logistik
Framtida utvecklingsområden
Naturområden
Översiktsplanens områdeskaraktärer

Södra Askim i Göteborgs översiktsplan
I översiktsplanens schematiska bild över olika karaktärer är södra Askim
markerat som kust, framtida utvecklingsområde och naturområde.
Naturområdet i öster berörs inte av den fördjupade översiktsplanen.
I ÖP:s mer preciserade Karta 1, Användning av mark- och vattenområden, anges befintlig och föreslagen markanvändning. En översiktplan
är inte detaljstuderad och gränsdragningarna kan inte tolkas direkt från
kartan utan måste studeras på plats. Här utgör den fördjupade översiktsplanen ett förtydligande steg inför detaljplanering.
ÖP:s inriktningar för södra Askims kust och framtida utvecklingsområden kan sammanfattas så här:

Kusten
Kusten är en viktig resurs för hela regionen. Kustområdenas attraktivitet i
form av natur-, kultur- och landskapsbildsvärden ska utvecklas och värdefulla rekreationsområden bevaras. Tillgängligheten till bad och friluftsliv
ska vara god; allmänna badplatser ska enkelt nås med kollektivtrafik. En
blandning av bostadsformer ska skapas genom att kompletteringsbygga
på sikt. Kompletteringen ska ske på friluftslivets villkor.
Framtida utvecklingsområden
Sammanhängande oexploaterade ytor inom kommunen utgör en värdefull reserv för kommande bostadsförsörjning och får inte byggas bort
utan överordnad planering. Politiska ställningstaganden avgör hur och
i vilken ordning marken ska utvecklas.

De framtida utvecklingsområdena i södra Askim består idag främst
av natur- och betesmark. Fastighetskontorets investeringsanalyser för
planområdet klargör att utbyggnaden kräver stora infrastruktursatsningar, främst i form av kraftfull kollektivtrafik.
För södra Askim gäller att ny bebyggelse kan tillkomma på lång sikt
och att hänsyn ska tas till värdefull natur- och kulturmiljö. Lokala promenadstråk bör utvecklas vid utbyggnad. Planeringen ska ha en restriktiv
hållning till ny bebyggelse som kan hindra framtida exploatering.

Detaljplaner i södra Askim
Gällande detaljplaner som har ännu icke utnyttjade byggrätter samt
detaljplaner som är under utarbetande innehåller företrädesvis bostadsoch fritidsbebyggelse med ett måttligt utnyttjande, samt småindustri.
Öster om väg 158 finns detaljplan för pyroteknisk industri vid Gatersered, en verksamhet som numera är avvecklad vilket har ändrat förutsättningarna för markanvändning.
Norra delen av området är detaljplanelagt för småindustri, kontor
och bostäder. Stora delar av Lindås är detaljplanelagt. Relativt stora
bebyggda områden saknar dock detaljplan.
Det finns ett stort inflöde av önskemål om förhandsbesked angående nybyggnader, exempelvis genom avstyckning av befintliga fastigheter. Denna fördjupning av översiktsplanen syftar till att se samlat
på utbyggnadsfrågorna och det behov av förbättrad infrastruktur som
utvecklingen för med sig.
Pågående detaljplanering
Inom området pågår ett endast ett planarbete av större strukturell betydelse. Det gäller bostäder norr om Uggledal, i närheten av Brottkärrsmotet, där programarbete pågår (2009).

Inriktnings- och idédokument
Ett flertal olika inriktnings- och idédokument som berör planeringen i
södra Askim har tagits fram inom kommunen och regionen.
Utbyggnadsplanering 05 (UP 05) studerade hur Göteborg ska kunna
växa med 2000 lägenheter per år utifrån tre huvudprinciper för utbygg-

Utsnitt ut öp Karta 1, Användning av
mark- och vattenområden. För mer utförlig
teckenförklaring, se öp.

befintlig användning: bebyggelse
befintlig användning: parkområde
befintlig användning: jordbruksmark
föreslagen väg på kort sikt
planskild korsning på kort sikt
föreslagna vägar på lång sikt
föreslagen bostadsbebyggelse
med inslag av handel, service,
verksamheter, grönytor med mera

detaljplanelagt
område

Scenario 0

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

pågående
detaljplanering

De fyra scenarierna från Utbyggnadsplanering 05

Detaljplanelagda områden och pågående
detaljplanering av strukturell betydelse
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nad: komplettering i centrala och spårvägsförsörjda delar, förtätning
kring knutpunkter, respektive utbyggnad längs stråk. Byggnadsnämnden
beslutade att inriktningen skulle vara komplettering i kombination med
förtätning i strategiska knutpunkter. En av de strategiska knutpunkterna
kan bli i södra Askim, medan det alltså inte är prioriterat att bygga längs
stråket mellan Göteborg och Kungsbacka.
Tre kollektivtrafikutredningar har bäring på utvecklingen i södra
Askim: Kollektivtrafikstråk Sydväst – Idéstudie (2002), Idéstudie Spår
2050 (2006) och K2020 (pågående).

Kollektivtrafik
Kollektivtrafikstråk Sydväst – Idéstudie (2002)
Utredningen syftade till att undersöka förutsättningarna för en effektivare kollektivtrafikförsörjning i den sydvästra delen av regionen. Bakgrunden är strävan att minska belastningen på miljön och trafiknätet i
Göteborgs centrala delar, som bland annat orsakas av bilpendling från
perifera områden som Askim och nordvästra Kungsbacka kommun.
Utredningen föreslog en satsning på ett snabbt och gent kollektivtrafikstråk i huvudsak parallellt med Säröleden. Inledningsvis för trafik
med buss, men med anpassning till spårbunden trafik på sikt. En sådan
satsning behöver dock ett större resandeunderlag varför studien även
försökte bedöma framtida förtätningspotential längs stråket.
I idéstudien utpekades det här aktuella området i Södra Askim som
ett av de större sammanhängande områdena inom södra Göteborg där
den största potentialen finns för komplettering och förtätning.

Illustration ur Kollektivtrafikstråk Sydväst – Idéstudie visande förslag till
sträckning av kollektivtrafikreservat

Idéstudie Spår 2050 - Banverket
Spår 2050 tillhör en diskussion om hur lokal och regional pendlingstrafik
på järnvägen kan bidra till utvecklingen i Västsverige.
Arbetet med Spår 2050 har genomförts av Banverket i samverkan med
Västra Götalandsregionen (VGR), Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och stadsbyggnadskontoret i Göteborg (SBK).
Spår 2050 föreslår en dubbelspårig järnväg längs väg 158 mellan Kungsbacka och Göteborg. Järnvägen ansluter till västlänken i Göteborg och är

avsedd för persontrafik. Stationer föreslås bland annat i Billdal, Hovås,
Frölunda och Sahlgrenska.
K2020 – Kollektivtrafikplan för Göteborgsområdet
K2020 är benämningen på en pågående översyn av kollektivtrafiken i
Göteborgsområdet. Målet är att öka marknadsandelen för kollektivtrafiken genom att bland annat öka turtätheten, korta restiderna och
förbättra informationen.
Arbetet syftar till att presentera en målbild för kollektivtrafiken i
Göteborgsområdet om cirka 20 år samt ett förslag till genomförande
som ger underlag för alla berörda aktörers långsiktiga beslut om investeringar och trafikomfattning. Förslaget till målbild skall samordnas
med Göteborgs översiktsplan och Göteborgsregionens regionutvecklingsarbete.
K2020 lade hösten 2008 fram till ett förslag till kollektivtrafikprogram för politisk behandling. I programmet ingår principförslag på hur
den framtida kollektivtrafiken skall vara uppbyggd och vilka krav på
standard och kvalitetskrav som måste följa för att uppnå den attraktivitet som finnas.
Systemuppbyggnaden anger olika nivåer. Södra Askim berörs av ett
så kallat KomFort-nät som trafikerar Säröleden. Det är en snabb linje
med ett begränsat antal stopp, som skall ta passagerarna till andra strategiska bytespunkter närmare målet. Den yttäckande trafiken ombesörjes
av KomNära-trafik. Dessa linjer skall samla upp och lämna av passagerarna nära bostaden eller lokal målpunkt.
Med den utbredda bebyggelse som finns i södra Askim kan yttäckande trafik inte alltid klaras. Därför är det viktigt att alternativ som
att cykla eller ta den egna bilen till en av bytespunkterna också finns. I
K2020 förutsätts att bytespunkterna ligger väl placerade med bra pendelparkering för både cykel och bil.

Egna körfält för kollektivtrafiken
Om kollektivtrafiken skall kunna uppnå den attraktivitet som förutsätts i K2020 måste den också få egna körfält där framkomligheten kan
garanteras. Ett sådant reservat måste läggas längs med sträckningen väg

158, Säröleden. Ett busskörfält kan eventuellt behövas utmed det lokala
genomgående stråket för att säkerställa kollektivtrafikens framkomlighet.
På vilka sträckor detta kan bli aktuellt måste prövas i senare planering.
Kollektivtrafikstråket utmed väg 158 måste dimensioneras för att på
mycket lång sikt kunna omvandlas till ett stråk för spårbunden trafik.
Det gäller både utrymme och att anpassa bebyggelsen till den bullersituation som spårbunden trafik ger.
Attraktiva bytespunketer
Systemuppbyggnaden i K2020 med olika nät, KomFort, KomOfta och
KomNära, bygger på att knutpunkterna, noderna, är strategiskt väl
belägna, funktionellt uppbyggda och har bra service. Bytespunkterna
måste vara attraktiva och inte upplevas som belastande för resan. Det
så kallade ”bytesstraffet” måste reduceras vid beräkningen av upplevd
resstandard.
Inom planområdet finns möjliga lägen i första hand vid Lindåsmotet och Brottkärrsmotet. Om ytterligare en trafikplats byggs mellan
de befintliga moten, det vill säga där det föreslagna genomgående stråket korsar väg 158, skulle en bytespunkt även kunna skapas där även om
avståndet är kort.

Kollektivtrafiken i Södra Askim utgörs
idag av busstrafik som i huvudsak går
på Säröleden.

Pendelparkering och cykelparkering
Såsom trafikeringen i K2020 är uppbyggd kommer många resor att vara
en kombination mellan KomNära–KomFort, gång/cykel–KomFort,
bil–KomFort, etc. Det betyder att bytespunkterna måste kunna erbjuda
uppställningsmöjligheter för cyklar och parkering för bilpendlare. Dessa
måste därtill vara välbelägna i förhållande till KomFort-hållplatsen och
upplevas som trygga och säkra när man ställer sin cykel eller parkerar
sin bil.
Busstrafik
Busstrafik kommer under överskådlig tid att utgöra stommen i kollektivtrafikförsörjningen. En uppgradering till spårbunden trafik förutsätter
både underlag och systemuppbyggnader som ligger utanför planområdet.

Trafikkategorier enligt K2020
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Västkustbanan (Göteborg-Varberg)
Exempel på framtidsbild
Teckenförklaring
HAGA

Västkustbanan

KORSVÄGEN

Station regionaltåg

SAHLGRENSKA
MÖLNDAL

Station pendeltåg

FRÖLUNDA

Kapacitetsförstärkning

KÅLLERED +4000
HOVÅS
+5000

BILLDAL
+10000

Kompl dubbelspår
Station knutpunkt K2020

LINDOME +4000

Götalandsbanan
Lokal trafik med knutpunkt

ANNEBERG +2000

Bef.ökning > 3000 inv

SÄRÖ
+2000

HEDE +1500

VALLDA +3000

Bef.ökning < 3000 inv

KUNGSBACKA +3000

+2000

Nya invånare

FJÄRÅS KYRKBY
+1000
ONSALA
+1000

FJÄRÅS
+2000

Mellankommunala frågor
Kungsbacka kommun
Kungsbacka Översiktsplan 2004 konstaterar att kommunen de senaste
30 åren varit en av de mest expansiva i landet, bland annat därför att det
är en attraktiv småstad vid havet med omedelbar närhet till storstaden
Göteborg.
Expansionen har medfört att Kungsbacka integreras allt mer med
göteborgsområdet, och ÖP04 understryker att samtidigt som kommunen är starkt beroende av utvecklingen av regionen som helhet är regionen beroende av Kungsbacka som framtida expansiv bostadsmarknad.
Kommunen siktar på en utbyggnad av högst 400 bostäder per år,
anpassad efter långsiktig kapacitet inom skola, förskola och teknisk försörjning. Utbyggnadsprogrammet innebär främst en satsning på centralorten.
Översiktsplanen för Kungsbacka utgör i dagsläget inget stöd för en
kraftfull utbyggnad utefter eller väster om väg 158 i södra Askim. De
uppgifter om ett framtida innehåll i den del av regionen som planen
redovisar skall därför ses som underlag för en diskussion om hela sydvästsektorns roll i regionens framtida utveckling.
Kring Lindåsmotet
Miljön kring Lindåsmotet, som delvis är beläget i Kungsbacka kommun,
är av stor betydelse för stadsdelens funktion. Det är därför angeläget att
arbete påbörjas för att studera utvecklingsmöjligheter kring Lindåsmotet
även för de delar som är belägna i Kungsbacka kommun. Detta är en
viktig förutsättning om området, oavsett kommungränser, på sikt skall
kunna utvecklas till en knutpunkt för kollektivtrafiken.

GOTTSKÄR +1000

ÅSA +2000

Mölndals kommun
BUA
+1000

VÄRÖBACKA
+2000

Framtidsbild ur rapporten SPÅR 2050
TÅNGABERG
+1000

VARBERG
+6000

Mölndals översiktsplan från 2006 anger som huvudddrag att fortsätta
den struktur som finns med tätortsbildningar utmed de större trafiklederna. Avvägningar behöver göras mellan nya utbyggnadsområden och
förtätning av befintliga.

En mellankommunal fråga är Hällesås, som ligger på gränsen mot
Göteborg och Kungsbacka och som till viss del har sin service, skoloch barnomsorg i Göteborgs kommun. I översiktsplan 1990 redovisades tankar om att denna bebyggelse hänger samman med bebyggelse i
Göteborg och en kommungränsjustering diskuterades. Ingen utveckling
av bebyggelsen rekommenderas med dagens förhållanden.
Översiktsplanen för Mölndal utgör i dagsläget inget stöd för en
utbyggnad av planområdets sydöstra del.
Kommungränsjustering föreslås utredas.

Utsnitt ur Kungsbacka Översiktsplan
(2004). Områden med svart kontur
är utvecklingsområden. Gul streckad
linje markerar utredningsområde för
kollektivtrafik.

Pågående regionplanering
Inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) pågår en kontinuerlig dialog – Rådslag – mellan de 13 medlemskommunerna om den
regionala utvecklingsplaneringen. Målet är att regionen skall utvecklas
så att den blir attraktiv för människor att bo och verka i, samtidigt som
den är långsiktigt hållbar i alla aspekter: ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Inom GR:s Rådslag har exempelvis frågan om bostadsbyggande
bäring på en framtida utveckling i södra Askim. GR menar att bostadsbyggande ska inriktas mot att successivt minska dagens polarisering
mellan olika boendeformer. Den sociala skiktningen har ett tydligt geografiskt mönster samt en påtaglig etnisk dimension. Klyftan är som störst
mellan miljonprogramsförorterna i Göteborg, och de stadsdelar och
kommuner som huvudsakligen har enskilt ägda småhus.
I mål- och strategidokumentet ”Uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regionalstruktur” (2006) pekar GR på fördelen med en fortsatt befolkningstillväxt och regionförstoring. Samtidigt
måste de kvaliteter som gör att vi vill bo, leva och verka i Göteborgsregionen stärkas.
En stark och långsiktigt hållbar regional struktur bör utgå från storstadsområdets möjligheter, vilket bland annat kräver att en långsiktigt
hållbar infrastruktur med en attraktiv kollektivtrafik utvecklas.
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Beteckningar
Gräns för planområdet
Riksintresse för friluftslivet
Riksintresse för totalförsvaret
(buller)
Riksintressant vägsträcka
Riksintressant sträcka för
kraftledning
Natura 2000
Strandskydd

Riksintressen, Natura 2000-områden och strandskydd inom och i anslutning till planområdet. Reservatsbildning pågår för Billdals skärgård. På kartan (1) Krogabäcken, (2) Haga å.

Regionplaneringen stöder således en utveckling av sydvästsektorn
under förutsättning att god kollektivtrafikförsörjning, attraktiva bostäder, välfungerande service och arbetsplatser kan åstadkommas.

Riksintressen
Inom utredningsområdet
Inom utredningsområdet räknas väg 158 och kraftledningarna som riksintressen.

Utanför utredningsområdet
Utanför utredningsområdet utgör kusten och skärgården i väster samt
Sandsjöbacka naturreservat i öster riksintresse för friluftslivet. Likaså
utgör militärens område kring Sisjöns skjutfält riksintresse för totalförsvaret, se nedan.

Säröleden (väg 158) är ett riksintresse

Försvarets intressen
Göteborgs översiktsplan markerar ett bullerpåverkat område nordost
om planområdet som riksintresse för totalförsvaret.

Förordnanden och naturvård
Naturreservat
Utredningsområdet gränsar i öster till Sandsjöbacka naturreservat.
Reservatsbildning pågår för Billdals skärgård.

Strandskydd

Sandsjöbacka naturreservat öster om planområdet

Längs kusten samt utefter Krogabäcken och Haga å gäller strandskydd.

Natura 2000
Sandsjöbackaområdet är Natura 2000-område enligt fågeldirektivet.
Detta är EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Krogabäcken rinner genom Billdals park
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Öster om Säröleden. Södra Askim utgörs i den östra delen av höglänt och kuperad terräng, med skog, sjöar och våtmarksområden. Enstaka bebyggelse, i huvudsak villor.

Väster om Säröleden. Området väster om Säröleden har större och mindre bergsområden som omgärdar smala dalgångar med bördig jord. Äldre och nyare bebyggelsegrupper finns spridda.

Kusten. Kustzonen erbjuder fina natur och rekreationsvärden med grunda havsvikar, våtmarker och vattendrag. Spridd bebyggelse, i huvudsak villor.

Södra Askim idag
Askim var självständig kommun fram till 1974, då det blev en stadsdel i
Göteborgs kommun. Vid inkorporeringen hade Askim cirka 14 500 invånare och idag bor ungefär 23 000 invånare i stadsdelen som helhet.
Södra Askim är en attraktiv del av Göteborg med närhet till både
hav och skog. Här finns Askims fjord med sin skärgård. Längs kusten
ligger flera friluftsbad, däribland Stora Amundön, och flera hamnar för
fritidsbåtar. I öster gränsar planområdet till Sandsjöbacka naturreservat,
som är ett vackert skogs- och hedlandskap.
Det finns en stor efterfrågan på bostäder i södra Askim. Många byggföretag visar intresse för att bygga, framför allt småhus och grupphus.
Det är också vanligt med förfrågningar från privatpersoner om möjligheten att stycka av fastigheter för att ge plats för nya småhus. Samtidigt
finns ur ett övergripande perspektiv behov av en större blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer i stadsdelen.

många invånare i övre medelåldern och många barn och ungdomar upp
till 20 år, men mycket färre personer i åldern 20-35 år än i Göteborg i
stort.
Andelen förvärvsarbetande i Askim är hög och de flesta pendlar till
arbetsplatser utanför stadsdelen.
Befolkningen i Södra Askim skiljer sig på flera sätt från genomsnittet för Göteborgs stadsdelar. Södra Askim har positiva värden när det
gäller socioekonomiska förhållanden. Andelen höginkomsttagare ligger
högt över medelvärdet för Göteborg och statistiken för ohälsotal ligger
under. Utbildningsnivå, förvärvsfrekvens och valdeltagande är något
högre än genomsnittet för stadsdelarna i Göteborg.
Askimsborna kör mer bil än genomsnittet, och betydligt färre än
genomsnittet går, cyklar och åker kollektivt.
Föreningslivet är rikt och blandat i södra Askim, med lagidrotter,
ridning, golf, kolonistugeområde, bad- och båtliv med mera.

Omgivande områden
Öster om planområdet ligger Sandsjöbacka Naturreservat med fina
strövområden och motionsspår. I norr och nordväst gränsar området
mot befintlig bostadsbebyggelse i Brottkärr och Skintebo. Bebyggeslen
där är, i liksom i planområdet, av relativt småskalig karaktär med ett stort
inslag av äldre villabebyggelse, men också med större sammanhängande
villa- och radhusområden uppförda under 70-talet.
I söder, där planområdet gränsar mot Kungsbacka och Mölndals kommuner, består bebyggelsen främst av småskaliga bostadsområden. Denna
glesa bebyggelse är huvudsakligen koncentrerad till området väster om
Säröleden.
Väster om planområdet ligger havet.

Levnadsförhållanden
Befolkning och social struktur
Södra Askim har ungefär 23 000 invånare. I södra delen av Askim, inklusive Skintebo och östra Lyckhem, bor omkring 7000 personer. I samma
område har cirka 1100 personer sin arbetsplats. Askim har förhållandevis

Gång- och cykelvägen på före detta Säröbanans banvall är av intresse för
hela Göteborg
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Folkmängd: 22 420 personer

Statistik Askim

Landyta:
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Åldersfördelning 2005

%
Billdal 525

3 632 ha
Socialstruktur 2006

Göteborg
SDN 13 Askim

4,0
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Diagrammen visar bostadsbeståndet 2005, småhus och lägenheter i flerbostadshus, fördelat på primärområden. För mer detaljerad data se http://www.goteborg.se/statistik

Socialstruktur 2006: Mäts i förhållande till genomsnittet i Göteborg, index=100. Höginkomsttagare 360< tkr/år, Eftergymnasial utbildning
3<års utbildning, Förvärvsfrekvens 25-65 år, Ohälsotal 16-65 år. Se Göteborgsbladet, midsommarbladet 2006. Nöjdkundindex, hur
nöjda invånarna är med miljön i sin stadsdel. Se medborgarenkäten 2004. Valdeltagande. Se statistisk årsbok 2006, Göteborg.
Färdsätt 2006: Andelen resor för respektive färdsätt i stadsdelen 2005, jämfört med Göteborg. Se resvaneundersökning 2006.
Åldersfördelning 2005: Andelen av invånarna i varje ettårsklass i stadsdelen, jämfört med Göteborg. Se http://www.goteborg.se/statistik
Befolkning 1985-2005 och prognos: Folkmängdsförändringen i stadsdelen från 1985, jämfört med Göteborg. 1985 är index 100 och
utifrån det visas förändringen i femårsintervall. 2010 och 2015 är en prognos. Se http://www.goteborg.se/statistik
Kartan visar stadsdelen med dess primärområden. De tre siffrorna är primärområdets kod. Se http://www.goteborg.se/statistik
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Ovan: Social och kommersiell service
Nedan: Pendling på väg 158 över dygnets timmar, till och från centrala Göteborg
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Bebyggelseområden
BOSTÄDER
1
Lyckhem
2		 Brottkärrsmotet
3		 Uggledal
4		 Skintebo
5		 Killingsholmen
6		 Billdal
7		 Letsegårdsvägen
8		 Lindås
9		 Västra Lindås
10
Östra Lindås

1
2

A

3
B

4

Verksamheter och handel
A		 Brottkärrsmotet
B		 Uggledal
C		 Lindåsmotet
D		 F. d Hansson pyrotekniska

7
5

6

D

8
9

10

C
Bebyggelseområden med bostäder respektive verksamhet och handel inom södra Askim. Siffror och bokstäver hänvisar till fotoexempel på följande sidor.

Bostäder
Av de drygt 3400 bostäderna i Södra Askim är cirka 87 procent i småhus.
Statistiken gäller primärområde 525 Billdal, där även Skintebo och Östra
Lyckhem räknas in. Merparten av bostäderna i flerfamiljshus, omkring
330 av 400, ligger i Skintebo. Huvuddelen av flerbostadshusen ägs av
bostadsrättsföreningar och det finns få hyreslägenheter i området, både
vad gäller enskilda fastighetsägare och allmännyttan.
De flesta bostäderna i planområdet är på fyra rum och kök eller större.
Bristen på mindre bostäder och hyresrätter innebär att det är svårare för
exempelvis unga vuxna och hushåll med mindre inkomster att hitta en
lämplig bostad i stadsdelen.

Service
Serviceutbudet i södra Askim är utspritt och tillgången på såväl kommunal som kommersiell service är begränsad, vilket bland annat innebär
ett utflöde av köpkraft.
Social service

Skolor och förskolor
Inom planområdet finns kommunal skola vid Lindås och en skola i privat
regi vid Letsegården. I anslutning till området finns Nygårdsskolan. Inom
planområdet finns flera förskolor.
Det råder idag brist på förskoleplatser i södra Askim och vid en större
utbyggnad av stadsdelen kommer även grunddskolan att behöva expandera.
Äldreboende
Äldreboende finns vid Uggledal.
Begravningsplats
I södra Askim, öster om väg 158, ligger Billdals kyrkogård. Där finns
både kristna och muslimska begravningsplatser. Den muslimska delen
av växer snabbast.
Billdals kyrkogård är svår att nå med kollektivtrafik.

Kommersiell service
Det finns inget större eller självklart centrum för stadsdelen. Större livsmedelsbutiker finns dels vid Brottkärrsmotet, dels just söder om kommungränsen vid Lindåsmotet. Vid Bolsheden vid kommungränsen mot
Kungsbacka finns ett mindre centrum med bensinmack, livsmedelsbutik
och ett stort antal företag, varav vissa med försäljning.
Väster om Södra Säröleden ligger i områdets södra del Sjöbacken
hotell- och konferensanläggning och något längre norr ut vid Billdals
centrum finns mindre butiker, post och konditori.

Markägoförhållanden
Kommunen äger en stor del av marken inom utredningsområdet. Dock
är det kommunala markägandet splittrat och utgör endast i undantagsfall
sammanhängande partier av större omfattning. Genom förvärvet av
före detta Hanssons Pyrotekniska behärskar kommunen en stor del av
marken inom utredningsområdets sydöstra del.
Inom utredningsområdet finns även privatägd mark av stor omfattning liksom privatägda, mindre fastigheter.

Billdals begravningsplats markerad med
grönt. Där finns begravningsplatser för
olika trosinriktningar.

Markanvändning
Bebyggelse
Bebyggelsen i södra Askim utgörs i huvudsak av radhus och friliggande
villor från olika epoker. Verksamheter finns spridda i området i ganska
små enheter. På följande sidor visas de olika bebyggelseområdenas karaktär i bilder.
Bostäder
I huvudsak har de äldre bostadsområdena en varierad och förhållandevis
gles bebyggelse, medan de olika byggnadsgrupper som tillkommit sedan
1960-talet vanligen är väl sammanhållna med enhetliga och ganska tätt
placerade bostadshus.
De olika bostadsområdena är utspridda inom området och har inga
tydliga samband med varandra. Flera är byggda som enskilda enklaver
med säckgator.

för d j u pa d översiktsplan » sö d ra askim » S i d a n 4 5

S i d a n 4 6 » för d j u pa d översiktsplan » sö d ra askim

Exempel på bostadsbebyggelse i södra Askim
1. Radhus i Lyckhem

5. Kustbebyggelse i Killingsholmen

2. Friliggande villor väster om Brottkärrsmotet

6. Senare tids tillskott i Billdal

3. Bostäder i Uggledal

7. Lantlig villabebyggelse väster om Säröleden

4. Lågt och tätt i Skintebo

8. Låg och tät bostadsmiljö i Lindås
9. Västra Lindås
10. Nollenergihus i östra Lindås

1. Lyckhem

2. Väster om Brottkärrsmotet

3. Uggledal

4. Skintebo

5. Killingsholmen

6. Billdal

7. Väster om Säröleden

8. Lindås

9. Västra Lindås

10. Östra Lindås

för d j u pa d översiktsplan » sö d ra askim » S i d a n 4 7

S i d a n 4 8 » för d j u pa d översiktsplan » sö d ra askim

A. Verksamheter vid Brottkärrsmotet

C. Lindåsmotet vid gränsen till Kungsbacka kommun

B. Verksamhetsområdet vid Uggledal

D. Före detta Hanssons Pyrotekniska – nu avvecklat

Billdals kyrka

Verksamheter
I Askim idag finns åtskilliga service- och handelsföretag, främst i norra
delen, men endast några få industri- och verkstadsföretag. I södra Askim
finns handel och verksamheter på ett fåtal platser. Områdena är relativt
små och ligger med undantag av Hanssons Pyrotekniska i anslutning
till annan bebyggelse.
Före detta Hanssons Pyrotekniska fabrik är nu nedlagd och skyddsområdet kring verksamheten kan tas bort i framtiden.

Trafik
Vägar
Säröleden, väg 158, är huvudtrafikådern genom Askim och Särö från
Järnbrottsmotet i norr till Kungsbacka i söder. I södra Askim är leden
utformad som motortrafikled med planskilda trafikplatser. Vägen har
där tre körfält, så kallad 1+2 väg, med mitträcke; norr om Hovås har
leden fyra körfält och signalreglerade plankorsningar. I riktning mot
Göteborgs centrum finns möjligheter att fördela trafiken i tvärgående
kringfartsleder, såsom Söder- och Västerleden, och närmare centrum
finns Högsboleden. Den övergripande strukturen kan därmed sägas vara
förhållandevis väl utbyggd i denna del av storstadsperiferin.
Väster om leden finns ett nät av större och mindre vägar som ringlar fram mellan höjdpartierna. Det uppsamlande stråket (Södra Särövägen – Billdals Allé – Skintebovägen – Billdalsvägen) går från Kullavik söder om området till Skintebo och vidare upp till Brottkärrsmotet
i norr. Vägen har två körfält med en hastighetsbegränsning mellan 30
och 70 km/h.
Kopplingen mellan den östra och västra delen av södra Askim är
däremot sämre. I områdets mellersta del ligger Letsegårdsvägen som
idag är den enda asfalterade vägen som förbinder Södra Särövägen med
bebyggelsen närmare leden och områdena öster om leden. Övriga vägar
är i huvudsak mindre bostadsgator eller grusvägar utan möjlighet till
genomfart.

Trafikmängden ökar
Trafiken på Säröleden uppgår till drygt 30 000 fordon per dygn (ÅMVD
2002), vilket är en ökning med ca 23 procent den senaste 10-års perioden.
På Knapegårdsvägen har trafiken under samma period minskat med
cirka 15 procent till dagens drygt 7 000 fordon per dygn. Minskningen
är resultatet av medvetna åtgärder för att föra ut trafiken på Säröleden.
Sammantaget innebär detta en trafikökning genom norra Askim på
cirka 13 procent under 10-års perioden. Omsatt i antal resor innebär
det totalt drygt 47 000 resor per dygn genom norra Askim varav cirka
6 000 bussresenärer.
Söder om Lindåsmotet på Säröleden (i kommungränsen) har trafiken ökat med cirka 30 procent under 10-års perioden och uppgår idag
till drygt 15 000 bilar per dygn. Också på Södra Särövägen, norr om
Snipen, har trafiken ökat i samma grad och uppgår idag till drygt 4 000
fordon per dygn.
Omsatt i resor innebär det totalt drygt 24 000 resenärer per dygn
över kommungränsen, vilket är hälften av resandevolymen genom norra
Askim. Dock visar siffrorna att trafiken till och från Kungsbacka har ökat
i betydligt snabbare takt jämfört med trafiken inom Askim.
Kapacitetsbedömningar
Den kritiska punkten för trafikutvecklingen i Askim/Särö är vägkapaciteten genom norra Askim med Säröleden och Gamla Särövägen. Här
finns de största trafikvolymerna, samtidigt som utrymmet är begränsat
för utbyggnad av trafiksystemet.
Att ta hänsyn till vad Göteborgs trafiksystem i övrigt tål av ökad trafik
är en större fråga där avvägningar också måste göras mot utvecklingen
i övriga regionala stråk.
Säröledens nuvarande utformning genom norra Askim med fyra
genomgående körfält och signalreglerade korsningar innebär att vägens
kapacitet uppgår till cirka 40 000 fordon per dygn. Jämfört med dagens
trafikvolym finns alltså utrymme för trafiken att växa ytterligare.
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Vägar och gång- och cykelvägar

Särövägen i riktning söderut mot
Gatersered

Södra Särövägen genom Billdal med nya
bostäder öster om vägen.
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Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken i Askim är väl utbyggd för resor till Göteborgs centrum jämfört med andra delar av kommunen med liknande bebyggelse.
Resandet är ändå relativt lågt.
Bussystemet är i huvudsak inriktat mot centrala Göteborg. I andra
riktningar saknas direktlinjer, vilket kräver byten med väntetider som
följd. Från Billdals kyrka till Frölunda torg tar det omkring 20 minuter
med buss, från Lyckhem tar det drygt tio minuter. Bytena är en tänkbar
anledning till den relativt låga andelen kollektivtrafikresor.
En annan är att regionens stora arbetsområden, som Högsbo/Sisjön,
Åbro, Norra Älvstranden och Volvo, enkelt nås med bil från Askims
bostadsområden. I kombination med en relativt resursstark befolkning
påverkar detta användningen av kollektivtrafiken.
Andra orter med motsvarande socioekonomiska situation, men där
trängseln i vägsystemet är mycket mer påtaglig, visar helt andra resemönster. Kollektivtrafikens standard blir då mer konkurrenskraftig,
vilket attraherar fler resenärer.
Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i den västra delen av planområdet. En stor kvalitet är den goda kopplingen med Göteborgs centrum,
via gång- och cykelbanan som anlagts på gamla Säröbanans banvall.
GC-banan sträcker sig bitvis längs strandkanten och används på sommaren flitigt av badgäster med flera från de mer centrala delarna av
Göteborg.

Övrig markanvändning
Jordbruk
Inom området finns inga aktiva jordbruk längre med det finns jordbruksmark. Ett större sammanhängande område finns i dalgången väster om
Säröleden och mindre partier av åkermark finns öster om Säröleden,
bland annat längst i söder.

Större delen av jordbruksmarken inom utredningsområdet används
idag som betesmark för hästar; hästhållningen kan betraktas som en
form av modernt jordbruk i stadsnära läge.
Dalgången väster om Säröleden utpekas som ett område med brukningsvärd jordbruksmark i översiktsplanen för Göteborg.
Begravningsplatser
Längst i öster finns en större begravningsplats. Marken ägs och disponeras av Göteborgs Kyrkliga Samfällighet och är på cirka 32 hektar. Av
detta är cirka 8 hektar tagna i anspråk, resten är reserv för framtida expansion. Delar av begravningsplatsen finns inom strandskyddat område vid
Haga å.
Begravningsplatsen används av många olika församlingar och samfund, vars olika begravningssätt är olika utrymmeskrävande. Kremering
och urnsättning tar mindre plats än kistbegravning. I den muslimska
delen av begravningsplatsen är kistbegravning vanligast och denna del
av området växer också snabbast.
Göteborgs Kyrkliga Samfällighet vill behålla marken för framtida
expansion.
Rekreation och fritid

Parker
Billdals park är den mest betydelsfulla parken i området, med höga
natur- och kulturvärden.

Killingsholmens bad

Friluftsområden
Friluftsområden finns öster om Säröleden med koppling till Sandsjöbacka och längs kusten. Säröbanans gamla banvall är ett viktigt stråk för
friluftslivet som ger en god tillgänglighet till kusten för många Göteborgare.
Badplatser
Längs kustlinjen finns flera mindre badplatser. Det finns dock inte någon
större lättillgänglig badplats i området.

för d j u pa d översiktsplan » sö d ra askim » S i d a n 5 3

S i d a n 5 4 » för d j u pa d översiktsplan » sö d ra askim

Båtplatser
En större småbåtshamn finns vid Killingsholmen med tillhörande uppställningsplats för vinterförvaring. Flera mindre bryggor finns också
längs kustlinjen.
Idrott
En större idrottsplats finns i anslutning till Nygårdsskolan. Ett flertal
bollplaner finns söder om Uggledal-Hästebäck. I anslutning till bebyggeslen vid Lindås finns grusplaner. Idrottshallar finns i anslutning till
skolor.

Kolonistugor

Ridsport
Organiserad hästverksamhet förekommer vid dels Billdals Ridklubb, dels
Årekärrs Ridklubb. Dessutom förekommer privata stall och hästverksamhet på privat mark på ett flertal ställen inom utredningsområdet,
bland annat i Tråkärrsslätt och i Svindal. Frekventerade ridvägar finns
mellan Billdals Ridklubb och Årekärrs Ridklubb samt mellan Askims
Ridklubb och Långeberga Ridklubb.
I Göteborgs utvecklingsplan för ridsporten i Göteborg finns Billdals
Ridklubb och Årekärrs Ridklubb utpekade som prioriterade anläggningar. Dessa ridanläggningar har mark och byggnader som i hög grad
är funktionella och ungdomsverksamhet i form av ridskola. Utvecklingsplanen pekar också på vikten av att anlägga nya ridvägar i anslutning till
de stora ridanläggningarna.
Koloniområde
Letsegårdens koloniområde är ett detaljplanelagt koloniområde i västra
delen av utredningsområdet. Området omfattar ett 60-tal kolonilotter
för vilka detaljplanen reglerar kolonistugornas utformning, bland annat
stugornas storlek.

Naturförutsättningar
Mark och vatten
Topografi
Planområdet är kuperat, närmast kusten bitvis med branta partier som
ger en begränsad framkomlighet. I områdets mellersta delar finns en
större sammanhängande dalgång som är viktig för kontakten mellan
östra och västra delen av södra Askim. I dalgången finns bland annat
åkermark.
Geologi
Området väster om Säröleden utgörs av ett spricklandskap där större och
mindre bergsområden omgärdar smala lerdalgångar med bördig jord.
Inom planområdet domineras markens ytskikt av berg i dagen, alternativt berg täckt med ett tunt jordskikt bestående av morän. Lera är
den dominerande jordarten i området. Dess kalkinnehåll gör att den
har bra buffringsförmåga mot sur nederbörd. Lerskiktet uppgår som
mest till 30 meter och på vissa ställen ligger det ett lager av sand över
leran. Öster om Säröleden förekommer även våtmarker med gyttja och
torvtäckt morän.
Undergrunden i området består till stor del av berg som omges av
dalgångar med lera. Berggrunden består av granit och gnejsgranit. Öster
om Säröleden finns ett större parti där berggrunden består av amfobolit
och diorit. Dessa bergartert är mer lättvittrade och har en viss förmåga
att neutralisera sur nederbörd.
Bergrunden med granit och gnejsgranit är normalriskområde med
avseende på markradon. Områden med amfobolit och dorit samt lerområden är lågriskområden.
Risken för att stöta på markföroreningar bedöms som liten. Bedömning bör göras främst när tidigare industrimark får en ny markanvändning, till exempel vid före detta Hanssons pyrotekniska.
Vatten
På grund av att berggrunden är relativt sprickfattig saknar området
stor tillgång på grundvatten. Grundvattnet återfinns i sprickakvifärer

i bergrunden samt i små slutna akvifärer i mer porösa områden under
områdets lerskikt. De sistnämnda ligger normalt på 0,5 till 1,5 meters
djup. Området saknar helt större grundvattenmagasin.
Idag leds spillvattnet från planområdet via ett ledningsnät till rening
i Ryaverket, medan dagvattnet inte renas utan släpps ut i områdets vattendrag Krogabäcken och Haga å samt dess förgreningar. Dessa mynnar
i havet vid Haga kile. I bäckarna leker öring.
Utredningsområdets planerade nybebyggelse ligger inte i direkt
anslutning till havet men dess flora och fauna påverkas indirekt av det
studerade området. Avvattningen av södra Askim medför att föroreningar transporteras ut till kusten och bland annat medverkar till övergödning och dess negativa konsekvenser. Föroreningarna härstammar
från dagens bebyggelse, trafik, jordbruk, djurhållning och luftnedfall med
mera. Haga Kiles känslighet för övergödning och därmed algblommning beror bland annat på skärgårdens grundhet.

Naturvärden
Området utgörs av ett varierat landskap med bergspartier omgivet av
öppna dalgångar. Dalgångarna är eller har varit nyttjade för jordbruk
och är mer eller mindre öppna. Bergspartierna består dels av partier med
berg i dagen och flera partier är bevuxna med tallskog. I mötet mellan
berg och öppen mark finns ofta en rik grönska med inslag av ädellövträd.
Bergen inom området är relativt branta och mötet mellan öppen mark
och berg därför ofta markant.
En kartläggning av naturvärden för utredningsområdet har gjorts
för att bedöma de biologiska värdena (Naturvärden i Södra Askim, GF
Konsult AB, 2003-10-14). Aspekter som landskapsbild, närrekreation
och kulturmiljö har inte behandlats. Rapporten pekar på att området
inrymmer naturvärden av såväl nationellt/internationellt, regionalt som
lokalt värde. En stor del av naturvärdena är knutna till Sandsjöbackaområdet och områden som ansluter till Sandsjöbacka.
Framträdande värden här är bland annat de lövskogsmiljöer som finns
vid Årekärr, Billdals kyrkogård, och Tråkärrslätt. Även övriga löv- och
blandskogsområden i Ambjörnhagen-Gaterseredsområdet kan ha bety-

Hagmark vid Tråkärrslätt
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Reservatsbildning
Naturvärden
Föreslagen bebyggelse

Naturvärden i Södra Askim

delse för arter i Sandsjöbackaområdet och inrymmer höga naturvärden,
som bedöms kunna utvecklas ytterligare på sikt. Naturvärdena i Haga
å och Billdals Park/Krogarbäcken är dokumenterade i en mängd olika
underlag och de kan till största delen bedömas hålla regional klass.
Även de mindre bäcker som finns utanför markerade områden har
betydande värden, liksom förekomsten av smådammar, inte minst med
tanke på förekomsten av större vattensalamander i undersökningsområdet. Även ett flertal småmiljöer med äldre lövträd, buskrika bryn etc.
har värden som bör tas hänsyn till vid en eventuell detaljplanering
Göteborgs stadsmuseum har genomfört en kompletterande naturoch kulturstudie för Södra Askim som omfattar de delar som inte berördes i strukturstudien 2004. Studien pekar ut de områden som idag är
skyddade i form naturreservat, riksintressen och Natura 2000, samt därutöver sammanhängande områden av ädellövskogarna och vattendragen med sin lövbård och rika lundflora; odlingslandskapet inklusive
brynmiljöer och randlövskogar; havsvikarna med strandängar, tillflöden och grunda bottnar; samt metapopulationsområden för större vattensalamander.
Betet på strandängarna är en förutsättning för vadarnas häckning.
De grunda havsmiljöerna är känsliga för ingrepp eller påverkan som
stör den biologiska produktionen, till exempel utbyggnad av småbåtshamnar, muddring, tippning, täktverksamhet och bottentrålning och
särskild koncentration av småbåtstrafik.
Förekomsten av död ved är sparsam i Askim. Död ved är en bristvara i landskapet och är ett viktigt element för en mängd olika organismer. De områden som innehåller rikligt med död ved av olika trädslag,
dimensioner och nedbrytingsgrader är viktiga att bevara. Gärdesgårdar,
block och lövstråk är tillsammans med död ved viktiga övervintringsmiljöer för större vattensalamander och bör därför finnas i närheten av
dammarna.
Inom planområdet finns i anslutning till både det äldre och det kvarvarande jordbrukslandskapet en stor mängd biotopskyddselement i form
av stengärdesgårdar, odlingsrösen, åkerholmar med mera. Alla åtgärder

som kan skada ett biotopskydd kräver dispens från länsstyrelsen. För att
dispens ska medges krävs särskilda skäl.
Naturreservatsbildning
Billdals skärgård och Amundöarna planeras bli naturerservat. Motivet
för reservatsbildningen är att bevara ett tätortsnära skärgårdsområde för
friluftslivet och att bevara och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer.
Haga kile är fredningsområde för havsöring och de yttre delarna av Billdals skärgård är värdefulla för reproduktion av fisk.

Växt och djurliv
I övergångszonen mellan berg och öppen mark finns ofta en rik örtflora
med inslag av ädellövträd. Bergsluttningarna i området är relativt branta
och mötet mellan öppen mark och berg blir därför ofta markant. De
tunna jordskikten på bergen är idag bevuxna med enbuskar och tall,
björk samt ek i olika kombinationer.
Vattendragen i dalarna omges ofta av lövträd, med en örtflora i fältskiktet.
Sandsjöbacka direkt öster om planområdet är av nationellt och
internationellt värde för naturvården. Stora delar av området utgörs
av naturreservat som även är klassat som Natura 2000-område enligt
EU:s fågeldirektiv, med fåglar som sångsvan, trädlärka, spillkråka, nattskärra, bivråk och orre. Det är miljöer med hed/hällmarksmosaik och
lövskogsområde med ek som utgör grunden för Sandsjöbackas naturvärden. Vissa miljöer som ansluter till Sandsjöbacka och som därmed
direkt påverkar naturvärdena i naturreservatet/Natura 2000 har också
en nationell och internationell betydelse för naturvården. Detta gäller
brandfältet norr om Stolts hed, brynmiljöer vid Stolts hed, lövskog öster
och väster om Billdals kyrkogård, ek/hasselskog vid Tråkärrslätt och
lövskog öster om Tråkärrslätt.
Skogsområdet mellan Gatersered och Ambjörnhagen kan också vara
av betydelse för arterna i Sandsjöbackaområdet. Området innehåller
naturvärden av mer regional karaktär. Det relativt oskötta skogsområdet
består av en stor variation av trädslag samt en del våtmarker.
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Icke exploaterbar mark enligt Stadsmuseets värdering av kulturvärden

Den större vattensalamandern förekommer på ett flertal lokaler i
Södra Askim. Den är upptagen på listan i EU:s art- och habitatdirektiv. Detta innebär att artens reproduktions- och viloplatser inte får förstöras. Alla arter av fladdermöss omfattas av samma direktiv. Fladdermöss förekommer rikligt, med flest arter i kommunen, i Billdals park.
Stinkpaddan, som finns på öarna i Billdals skärgård, omfattas också av
detta direktiv.
De områden som har naturvärden av mer regional betydelse är Haga
å, med omgivande lövskog, Krogabäcken och Billdals park. Krogabäcken
och Haga å samt dess förgreningar, utgör lekplatser för havsöring. Det
finns ett regionalt intresse av att stärka beståndet av havsöring. I övrigt
utgör dessa två vattendrag viktiga biotoper för smådjur och fåglar.
Kustområdet utanför Haga Kile är grundbottnat och är därmed viktiga habitat för olika fiksnäringsdjur, till exempel kräftdjur, som utgör
viktiga födointag för många fiskearter. Området anses vara ett allmänt
intresse för yrkesfisket. De grunda bottnarna gör också Haga Kile till
ett provianteringsområde för många olika fågelarter. Vid Haga Kile
finns ett strandängsområde som bland annat utgör en häckningsplats
för vadare.

Till vänster: GSJ-tåg nära hållplatsen
Heden på 1920-talet. Säröbanan var i
drift 1904-1965 och användes för såväl
gods- som passagerartrafik.
Nedan: Billdals gård står i dag oanvänd.
Den ägs av kommunen.

Kulturmiljö och landskapsbild
Kulturmiljö
En förstudie av kulturmiljön i Södra Askim togs fram år 2003 (Förstudie
av kulturmiljön i Södra Askim, Göteborgs Stadsmuseum, 2003). Den har
kompletterats för delarna närmast kusten och Billdals skärgård (Naturoch kulturstudie, Södra Askim, Göteborgs Stadsmuseum, 2006)
I förstudien konstateras att fornlämningarna i området är ofullständigt kända men att det finns ett flertal registrerade fornlämningar. Samtliga är skyddade enligt Kulturminneslagen. De generella kulturhistoriska värden som finns i området utgörs av de spår som finns av det
agrara samhället.
Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i planområdet utgörs
till största delen av äldre gårdsanläggningar, samt ett par skolbyggnader.
Säröbanans sträckning i sin helhet är också kulturhistoriskt intressant.
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Följande kulturmiljöområden är viktiga att uppmärksamma:
Område 1: Gatersered
Området innehåller spridda fornlämningar och äldre agrar bebyggelse
av olika karaktärer. Området har ett stort pedagogiskt kulturhistoriskt
värde tack vare kulturmiljöns tydliga läsbarhet.
Område 2: Tråkärrsslätt
Tråkärrsslätt ingår till större delen i Sandsjöbacka naturreservat och
utgörs av ett hävdat jordbruksområde med mycket sparsam bebyggelse.
Tråkärrsslätt är särskilt värdefullt på grund av de välbevarade spåren av
det odlings- och kulturlandskap som blev följden av laga skiftet 1850
med odlingsrösen, hägnader med mera. Tråkärrsslätt är listat i Göteborgs
kommuns bevarandeprogram, Natur- och kulturvårdsprogram (1979).
Område 3: Billdals gård
I hela Billdals park finns stora natur- och kulturhistoriska värden, med
byggnader, parkmiljö, gångstigar, Nygården, torpmiljö och ridhusanläggning. Billdals gård är listad i Bevaringsprogram (1975), Natur- och
kulturvårdsprogram (1979), Förslag till skydd enligt KML 3 kap. Byggnadsminnen: Billdals gård.
Område 4: Uggledals by
Uggledals by med omgivande områden, bland annat en välbevarad fägata.
Uggledals by är listad i Göteborgs kommuns bevarandeprogram.
Område 5: Letsegården
Miljön kring skolorna vid Letsegården består av några byggnader med
stort lokalhistoriskt värde.

Landskapsbild
Flera områden i södra Askim är utpekade för sina landskapsvärden i det
öppna landskapet: södra delen av Billdals Park och Haga kile, odlingslandskapet vid Hästebäck-Svindal, Stolts hed, Årekärr, Gatesered samt
Tråkärrslätt. Odlingslandskapen vid Svindal och Årekärr är bedömda
som särskilt intressanta områden med mycket värdefull landskapsbild.

Området är idag betydelsefullt för möjligheten att hålla hästar eller
för tätortsnära odling. Förutom att det finns ett stort intresse i området att behålla och utveckla hästhållning möjliggör betet att det öppna
landskapet bibehålls.
I södra Askim finns flera sedan tidigare utpekade områden och miljöer med höga naturvärden, främst ädellövskog, havsvikar och vattendrag väster om Säröleden och i öster ljunghedar, hedekskogar, lövskogar
kring odlingsmarker och vattendrag.
I odlingslandskapet finns ett stort antal biotopskyddsobjekt i form
av gärdesgårdar, alléer, odlingsrösen och åkerholmar.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Huvudelen av vattenförsörjningen inom planområdet kommer från vattenverket vid Lackarebäcken. Vid en utbyggnad måste ledningsnätet
förstärkas.
Spillvattnet från planområdet leds idag till rening i Ryaverket. Huvudledningssystemet består av ett antal spillvattenpumpstationer i serie och
långa tryckledningar som till stor del ligger förlagda i Säröbanan.
Det faktum att spillvatten pumpas och inte avleds direkt till tunnelsystem, som i många andra stadsdelar, innebär att avledningssäkerheten
är lägre och systemets känslighet är större för driftstörningar som lukt,
stopp och nödavledning.
Huvudledningssystemet från Askim ägs delvis av Gryaab. Från
Grundsö spillvattenpumpstation vid Skintebovägen fram till anslutning till tunnelsystemet ägs ledningsnätet av Gryaab.
Ledningsnätet har ej tillräcklig kapacitet varken lokalt eller i huvudledningsstråk. Först från Askims stationsväg finns god kapacitet för både
dricks- och spillvatten för att kunna försörja planerad exploatering. Vid
en utbyggnad av området krävs omfattande förstärkning och utbyggnad
av avloppsnätet.
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Dagvatten
Dagvattnet släpps ut i områdets vattendrag Krogabäcken och Haga å
samt dess förgreningar. Vattendragen mynnar i havet vid Haga kile. Dagvatten släpps också ut i naturområden som omger bebyggelsen. Vid en
utbyggnad måste andra lösningar för dagvattenhanteringen genomföras
som minskar påverkan på vattendragen i området.

Värme
Idag sker uppvärmning av den befintliga bebyggelsen av husegna värmesystem. Fjärrvärme finns idag utbyggt fram till Hovås.

Kraftledningar
Genom området finns flera högspända kraftledningar på 130 kV för vilka
Fortum är huvudman.
Svenska Kraftnät äger den högspända likströmsledning (285 kV) som
kopplar samman norra Danmark med västra Sverige. Mitt i området
finns en station för övergång från mark- till luftledning. Denna är möjlig
att flytta österut och därmed förlänga sträckan av markledning. Ägaren
har gjort en förstudie som visar att det är möjligt, men det medför höga
kostnader.

Hälsa och säkerhet
Buller
Trafiken längs väg 158 ger upphov till bullerstörningar till omgivande
bebyggelse. En eventuell framtida utbyggnad av järnväg ger också upphov
till bullerstörningar. Ny bebyggelse måste planeras så att hänsyn tas till
denna förutsättning. Bullerskyddsåtgärder som plank och/eller vall
kommer sannolikt behövas längs stor del av sträckan.
Sisjöns skjutfält ligger nordost om planområdet, men bedöms inte ge
upphov till bullerstörningar vid nya bebyggelseområden.

Farligt gods
Väg 158 är inte avsedd för transporter av farligt gods. Lokala transporter
till bensinstationer är tillåtna.

Eventuell ny järnväg kommer sannolikt vara avsedd endast för persontrafik då anslutning till Göteborg planeras att ske via Västlänken.

Kraftledningar
Flera större kraftledningar finns i området, se ovan. På några platser
genomkorsar ledningarna föreslagna bebyggelseområden.

Luftföroreningar
Området har inga luftföroreningar som överstiger gällande miljökvalitetsnormer.

Allergi, hästverksamhet
Inom området finns verksamhet med anknytning till hästar, dels genom
organiserad ridklubbsverksamhet, dels på privata gårdar.
De stora ridklubbarna finns vid Billdals park och Årekärr, därutöver finns flera mindre stall i området, bland annat i Svindal och Gatersered.

Översvämning
Delar av planområdet riskerar att översvämmas vid höga vattenstånd.
Normalvattenstånd i havet är +10,0 meter över stadens nollplan. Högsta
högvatten är idag +11,5 meter. Framtida klimatförändringar kan medföra
att detta stiger ytterligare. Vid nybyggnad gäller därför att bebyggelse inte
skall planeras lägre än +12,5 meter utan särskilda säkerhetsanordningar.
Inga utbyggnadsområden föreslås inom översvämningsområden.

Miljöbedömning
Bakgrund ovh syfte
I juni år 2004 färdigställdes en samrådshandling, i form av en strukturstudie, för fördjupad översiktsplan avseende Södra Askim. I strukturstudien
beskrivs bland annat övergripande förutsättningar för området gällande
värden som är av vikt vid en miljöbedömning. Samrådshandlingen tar
upp natur- och kulturvärden, fritid, hälsa och säkerhet.
Denna miljöbedömning syftar till att beskriva de miljökonsekvenser
som planförslaget innebär.

Miljöbedömningens avgränsningar
Den geografiska avgränsningen utgörs av planområdet, men inom vissa
delämnen beskrivs även konsekvenser för övriga regionen. Avgränsningen
avseende detaljeringsnivå varierar i olika avsnitt.
I samråd med Länsstyrelsen i Västra Götaland har följande delämnen
ansetts väsentliga att beskriva i miljöbedömningen:
• Trafik
• Mark & vatten
• Växt & djurliv
• Kulturmiljö & landskapsbild
• Rekreation & fritid
• Hälsa & säkerhet
• Energi, lokalklimat & hushållning med naturresurser
Miljöbedömningen har skett i enlighet med Miljöbalkens 6 kapitel, §12
och §13.
Alternativ
Konsekvensbeskrivningen utgår från en jämförelse mellan planförslaget
och ett nollalternativ. Nollalternativet innebär en nyexploatering i den
omfattning som gällande detaljplaner medför samt en förtätning av de
områden som är bebyggda idag. Alternativet innebär en ökning, men
endast med cirka 500 bostäder. Förutom mängden bebyggelse kommer
nollalternativet inte innebära några större förändringar från hur planområdet ser ut idag. Nollalternativet förutsätter att motsvarande mängd
bostäder som föreslås i södra Askim byggs på annan plats i Göteborg.
Inga fler alternativ studeras då detta gjorts i samband med strukturstudien för Södra Askim.

Sammanfattande miljöbedömning
Detta avsnitt syftar till att göra en samlad bedömning av planförslaget
och därmed lyfta fram de miljökonsekvenser som anses vara mest betydelsefulla inom respektive delämne.

Trafik
Planförslaget medför goda förutsättningar för kollektivtrafiken. Detta
tillsammans med förbättrade gång- och cykelstråk samt en utökad service kan komma att minska bilresandet. Förutsättningar skapas också
för en ökad kollektivtrafikandel för de som redan bor i området. Det
totala antalet bilresor kommer dock att öka inom södra Askim även
med en hög kollektivtrafikandel. En ökad trafikmängd innebär både
förhöjda bullernivåer och föroreningsutsläpp. Gällande miljökvalitetsnormer förväntas inte överskridas lokalt, men trafikökningen kan bidra
till svårigheter att klara riktlinjerna för luftkvalitet utmed centrala trafikleder i Göteborg.
Mark och vatten
Infiltrationen kommer att minska i och med planförslaget, vilket medför
ökade dagvattenmängder. För att inte påverka känsliga vattendrag måste
dagvattnet fördröjas och renas innan utsläpp till känsliga vattendrag.
En stor del av den mark som idag används som betesmark kommer att
exploateras och därmed minskar de lokala kretsloppsmöjligheterna.
Genom att bebyggelsen kommer att anpassas till terrängen, minimeras
behovet av sprängning och omfördelning av massor. Planförslaget innebär en risk för grundvattensänkning vid markanläggning.
Växt- och djurliv
Förslaget tar hänsyn till ett flertal skyddsvärda miljöer och biotoper
inom områdets gränser samtidigt som förslaget skapar en buffertzon
till Sandsjöbacka naturreservat i öster.
Strandskyddet till områdets vattendrag och kusten bevaras vilket är
positivt med hänsyn till både dess funktion som lokalt habitat samt dess
funktion som spridningskorridorer.
Planförslaget innebär ingrepp i naturmiljön som kommer att påverka
växt- och djurliv negativt. Även om planförslaget vill minimera ingreppen i naturen innebär det ändå en stor påverkan i de delar av planområdet
som bebyggs. Skogsområden och odlingslandskap kommer att bebyggas
och därmed kommer befintlig biotop att påverkas negativt.
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Kulturmiljö och landskapsbild
Den utbyggnad som planförslaget innebär, medför ett hänsynstagande
till de områden som identifierats som värdefulla ur kulturmiljöperspektiv.
Samtidigt planeras vissa områden som klassats som värdefulla avseende
kulturmiljö och landskapsbild att exploateras. Även om planförslaget tar
stor hänsyn till områdets förutsättningar kommer Södra Askims landskapsbild förändras. Från att ha vara en lantlig miljö med stora inslag av
skog, ängar och hagar till att bitvis präglas av bebyggda områden med
bostäder och förstadsliv.
Rekreation och fritid
Planförslaget kan medföra förbättrade möjligheter för boende i området
och regionen till rekreation och fritidsaktiviteter, både avseende tillgänglighet och variation. De mindre hästgårdar som i nollalternativet
fortfarande kan bedrivas, måste i anslutning till utbyggnadsområden
avvecklas. De två stora ridanläggningarna som finns i området bedöms
inte påverkas.
Hälsa och säkerhet
Människors hälsa och säkerhet kommer mestadels att påverkas positivt
i och med planförslaget. Främjandet av kollektivtrafik, bättre gång- och
cykelstråk, ökad lokal service, förtätning av bebyggelsen samt närheten
till natur är alla faktorer som påverkar de boendes hälsa och säkerhet
positivt. Planförslaget kan medföra ökat buller och luftföroreningar från
vägtrafik och ökade totala trafikmängder.
Energi, lokalklimat och hushållning med naturresurser
Genom en tät bebyggelse ges förutsättningar för uppvärmning med
fjärrvärme. Områdets lokalklimat skapar dessutom bra förutsättningar
för ett lågt uppvärmningsbehov.

Överensstämmelse med regionala miljömål
Planförslaget stämmer i varierande grad överens med de regionala mål
och delmål som formulerats utifrån de 16 nationella miljömålen. Främjandet av kollektivtrafiken är ett exempel på ställningstagande i planförslaget som bidrar till att uppfylla målen. Trots förebyggande åtgärder som

hjälper till att bättre verka i miljömålens riktning, är det dock fortfarande
många av målen som motverkas till viss del. Planförslaget berör främst
tre mål: Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd
miljö. Detta beror på att förslaget innebär en oåterkallelig förändring
av områdets kulturmiljö och landskapsbild. Enskilda skogsområden,
betesmarker samt områden med fornlämningar kommer att beröras
negativt av planförslaget.

Förslag till åtgärder
Under varje delområde i avsnitten nedan listas förslag på förebyggande
åtgärder. Detta är åtgärder som avser att minimera de negativa miljökonsekvenser som planförslaget innebär. Åtgärderna innebär oftast fördjupade studier inom olika ämnesområde, men kan också ge förslag på
utformning. Tidpunkten för mer ingående studier föreslås i de flesta
fall vara i samband med detaljplanarbete, men vissa studier bör utföras
innan detta arbete påbörjats.

