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Detaljplan för idrottshall m.m. vid Sjöbackevägen  
inom stadsdelen Askim i Göteborg 
 

Planbeskrivning 

Planens syfte och huvuddrag 
Planen syftar till att ersätta den sporthall som idag finns på området med en ny större 
idrottshall anpassad till möjlighet att utöva friidrott m.m. För den del av planen som 
innehåller konferens och hotell ges möjlighet till till- och ombyggnad. För denna del 
införs en bestämmelse om alternativ användning som bostäder.  

Handlingar 
Handlingarna består av planhandlingar: 

• Plankarta med bestämmelser 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Genomförandebeskrivning 

och övriga handlingar: 

• Illustrationsritning 

• Grundkarta 

• Fastighetsförteckning  

• Samrådsredogörelse 

• Utställningsutlåtande 
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Förutsättningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planområde 

 

 
 Översiktskarta 

Läge 
Planområdet ligger ca 17 kilometer söder om Göteborgs centrum, inom stadsdelen 
Askim. 

Areal och markägoförhållanden  
Planområdet omfattar cirka 26 000 m² och ägs av Göteborg kommun samt av en privat 
markägare, Fastica 23 AB.  
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Planförhållanden 

Översiktsplan  
Översiktsplanen för Göteborgs kommun, antagen av kommunfullmäktige 26 februari 
2009, anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor; huvudsakligen bostäder, 
arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor m.m. Blandning av bostäder och icke 
störande verksamheter är önskvärd. 

Detaljplan 
För området gäller detaljplan F 3547, som vann laga kraft år 1981. Planens ge-
nomförandetid har gått ut. Planen anger kontor och småindustri av icke störande art. 

Program 
Kontoret har bedömt att detaljplanen är av sådan karaktär att program ej kan anses 
nödvändigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Mark och vegetation 
Planområdet är relativt plant. Marken är naturmark med ytor av gräs samt med ett 
mindre antal lövträd. Delar av planområdet är bebyggt eller asfalterat. Mot sydväst 
angränsar området till ett bergsparti bevuxet med både barr- och lövträd. 

Norr om planområdet finns en vacker ekdunge med en delvis bevarad stengärdsgård.  

Geotekniska förhållanden 
En geoteknisk undersökning genomfördes 1987 inför befintlig byggnation på 
fastigheten, (Bikonol konsult). Planområdet utgörs av en mindre dalsänka som är 
lerfylld. Lerdjupen varierar mellan 1 – 14 m med ökande lerdjup mot öster och söder. 
Berget går i dagen på flera platser runtom planområdet. Marknivån sluttar svagt mot 
öster, stabiliteten bedöms därmed tillfredsställande. Leran är siltig och utbildad till 
torrskorpelera till ca 3 m djup. Den lösa leran under torrskorpan är överkonsoliderad. 

Markradon 
Området är klassat som lågriskområde för markradon i SGU:s (Sveriges Geologiska 
Undersöknings) radonriskkarta (Rapport 2002:27). På grund av lerans tjocka torrskorpa 
och siltininnehåll kan klassningen behöva skärpas till normalriskområde. 
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Fornlämningar och kulturhistoria 
Museet har i oktober 2008 utfört en förutredning med inriktning på fornlämningar och 
har i den nordvästra delen av planområdet funnit ett kulturlager. Detta är ca 15 cm tjockt 
och innehåller stenfyllda anläggningar samt enstaka slagna flintor. Våren 2009 har en 
arkeologisk förundersökning genomförts. Fornlämning RAÄ 290 undersöktes. Platsen 
tolkas som en boplats med preliminär datering till stenålder, brons/järnålder. 
Undersökningen förespråkar en vidare undersökning, dvs. en slutundersökning, som ska 
vara utförd innan byggnation startar.   

Befintlig bebyggelse 
Planområdet är bebyggt med byggnader som idag används som 
konferensanläggning/hotell samt en sporthall. Byggnaderna har fasader i tegel och 
träpanel i ljusa kulörer. Byggnadshöjden varierar och är som högst ca 5,5 meter. 
Byggnaderna är uppförda under senare delen av 1980-talet. I nordost angränsar fyra 
bostadshus i två våningar, även dessa har fasader i ljusa kulörer likt 
konferensanläggningen och sporthallen. Bostadshusen byggdes under sent 1990-tal. 

 

 
Konferensanläggningen   Sporthallen 

Service 
Lindåsskolan som har låg-, mellan- och högstadium ligger på ca 500-600 meters 
avstånd, söder om planområdet. Vägen mellan planområdet och skolan är trafiksäker 
med separat gång- och cykelväg samt tunnel under Södra Särövägen vid skolan. I 
närområdet finns även flera förskolor. Butiker och annan kommersiell service för 
dagligvaror ligger på ett relativt långt avstånd, till Kungsporten vid Lindåsmotet är det 
ca 2 km och till ”Skinteboden” är det ca 3 km. På närmare håll finns t.ex. ett konditori, 
några småbutiker och en kyrka. 

Detaljplanens innebörd och konsekvenser 
Detaljplanen innebär att möjlighet ges till att uppföra en ny större och högre idrottshall 
som medger större variation till utövande av olika idrotter. Byggnaden omfattar ca 2900 
kvm och kan uppföras till en högsta nockhöjd av +47,0 meter över nollplanet vilket 
motsvarar ungefär en nockhöjd om 13 meter.  Konferensanläggning med hotell ges 
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utbyggnadsmöjligheter med ytterligare kontor/konferenslokaler och en ny hotelldel 
istället för den befintliga som är av tillfällig karaktär. Dessa byggnader kan omfatta ca 
5500 kvm och kan uppföras till en högsta nockhöjd av +45,5 meter över nollplanet 
vilket motsvarar en nockhöjd om ca 8,5 meter. För att ge en mer flexibel detaljplan 
införs bestämmelse om bostäder som alternativ till kontor/konferens och 
hotellverksamhet. 

Bebyggelseområden 

Planerad idrottshall 
Byggnaden placeras i planområdets nordvästra del för att ge goda angörings- och 
parkeringsmöjligheter i anslutning till lokalgatan. 
 
Byggnaden rymmer två stora hallar med måtten 23x43 meter och 18x62 meter samt 
omklädningsrum, förråd m.m. Byggnadshöjd är ca 10 meter. Den arkitektoniska 
gestaltningen förutsätts ske med hänsyn till omgivande befintlig bebyggelse. 

 

 

 
 
 
 

Befintlig Kontor/konferens och hotellbyggnad 
Den befintliga byggnaden är tänkt att byggas till med nya konferens- och hotellokaler i 
två alternativt tre våningar i dess södra del. Här kan även en utomhuspool anläggas. 
Tillbyggnaden bör utformas omsorgsfullt arkitektoniskt med hänsyn till befintlig 
bebyggelse och harmoniera med den. Befintlig hotelldel av tillfällig karaktär ska rivas. 
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Friytor  

Lek och rekreation 
Planområdet är omgärdat av ett nät av natursköna promenadstråk, från vilka man kan ta 
sig exempelvis till havet ca 500 meter västerut. Lekplats anordnas inom kvartersmark i 
det fall bostäder byggs. 

Naturmiljö 
Planområdet är relativt plant. Omkringliggande grönområde är mer kuperat och delvis 
bestående av berg i dagen samt i övrigt täckt av lövskog m.m. 

Trafik 

Biltrafik 
Infart till planområdet sker via lokalgatan Sjöbackevägen från Södra Särövägen. En 
förhöjd cykelöverfart planeras anordnas i korsningen Södra Särövägen och 
Sjöbackevägen, liksom en 2 meters gångbana som ska löpa längs Sjöbackevägen för att 
höja trafiksäkerheten. Trafikflödet i området beräknas öka endast marginellt eftersom 
verksamheterna inte ändras avsevärt från befintliga förhållanden. 
Södra Särövägen belastas idag av cirka 4000 fordon per dygn och Sjöbackevägen 
beräknas få en belastning av ca 200 fordonsrörelser per dygn.  
Större fordon såsom bussar m.m. föreslås få vändmöjligheter på kvartersmark. En 
mindre vändplats för personbilar ska anordnas i lokalgatans sydöstra del. 

Parkering 
Parkering anordnas på kvartersmark med det antal platser som föreskrivs i gällande 
parkeringsnorm. Vid tillfälliga evenemang bör evenemangsparkering samordnas med 
Lindåsskolan varifrån det finns en trafiksäker gångväg till planområdet. 
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Kollektivtrafik 
Södra Särövägen trafikeras med buss. Hållplatser finns dels i söder vid Lindåsskolan på 
ett avstånd av ca 400 meter samt i norr på ett avstånd av ca 500 meter från planområdet. 

Gång- och cykeltrafik 
Ett stråk av gång- och cykelvägar finns i området. Från Lindåsskolan kan man ta sig 
trafiksäkert på gång- och cykelväg som går i tunnel under Södra Särövägen till 
planområdet. Cykelparkering ska anordnas vid idrottshallen då denna är tänkt att nyttjas 
av skolelever från omkringliggande skolor. Riktlinjer förespråkar 15 – 40 
cykelparkeringsplatser/100 besökare - åskådare. 

Räddningstjänst 
Körvägar och tillgänglighet för räddningstjänstens fordon måste beaktas. 
Brandvattenförsörjningen ska vara anordnad enligt VAV P83. I den här typen av 
anläggning bör brandpostsystemet utföras av ett konventionellt system (se VAV P83). 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 
Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns utbyggt i området. Dricks-, dag- 
och spillvattenanslutning kan ske till befintlig förbindelsepunkt för 
hotell/konferenscenter, med reservation för en eventuell uppdimensionering av 
dricksvattenservisen. För den nya idrottshallen bör en ny förbindelsepunkt för 
dagvattenanslutning upprättas nedanför befintlig parkering då kapaciteten på den 
allmänna dagvattenledningen är större i detta läge. I samband med detta föreslås att 
dricks- och spillvattenserviserna läggs om i samma läge som dagvattenservisen. 
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp B2, VAV publikation P 83.  

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som dublikatsystem med skilda ledningar 
för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Då ledningskapaciteten för 
dagvatten är begränsad i Sjöbackevägen ska dag- och dräneringsvattnet i första hand tas 
om hand lokalt inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand fördröjas i 
stenmagasin och vid behov avledas till allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna 
utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så stora 
grönytor som möjligt för infiltration av dagvattnet. Åtgärder att fördröja dagvatten kan 
förbättra kvaliteten på dagvattnet och därmed minska belastningen på miljön. 

 Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet. 

Värme 
Uppvärmning sker med fjärrvärme. Eventuellt kommer bergvärme att anläggas för 
idrottshallen. 

El och tele 
El och tele kan anslutas till befintliga ledningar i området. 

Avfall 
Avfall ska omhändertas inom tomtmark. Återvinningsstation för källsortering av avfall 
finns vid Södra Särövägen ca 1 – 2 km norr om planområdet. 
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Grundläggning 
Ny byggnad kan eventuellt plattgrundläggas med kompensation på den fasta leran. 
Kompletterande geoteknisk utredning krävs för grundläggningsrekommendation i 
bygglovskedet. 

Markradon 
Området är huvudsakligen normalradonmark. Kompletterande undersökning bör göras i 
byggskedet för att fastställa klassningen. På normalradonmark krävs radonskyddande 
utförande för byggnader där människor stadigvarande vistas. Bestämmelse om detta har 
införts i planen. 

Markmiljö 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts. Syftet med 
undersökningen var att ta fram underlag för att göra en bedömning av den eventuella 
föroreningsgraden i mark inom området. Undersökningen gjordes på två delområden. 
Bedömning för delområde 1 (vid planerad idrottshall): Enligt den översiktliga 
miljötekniska markundersökningen utgörs marken av naturlig mark, bestående av ytligt 
matjordslager underlagrat av lera som i den övre delen är av torrskorpekaraktär. Utförda 
provtagningar påvisar ingen förekomst av föroreningar. Samtliga analyser ligger under 
det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM). Inom delområde 2 (söder om 
befintlig konferens/hotellanläggning) består huvuddelen av det område som avses 
bebyggas av en gräsmatta. Under det övre matjordsskiktet påträffas naturlig mark 
bestående av torrskorpelera och lera. Utförda analyser påvisar ingen förekomst av 
föroreningar. Samtliga analyser ligger under det generella riktvärdet för känslig 
markanvändning. Östra delen av det område som avses bebyggas gränsar mot en liten 
kulle där torrskorpelera eventuellt har lagts upp (mäktighet ca 0,5 – 1m), kullen är 
bevuxen med gräs och buskage. Utförd analys av ett prov från denna kulle påvisar 
förekomst av kobolt i nivå med generella riktvärden för känslig markanvändning. Detta 
bedöms inte innebära någon risk för människors hälsa. 

Om föroreningar påträffas under markarbetenas genomförande ska Miljöförvaltningen 
snarast underrättas. Om återanvändning av schaktmassor avses ske på annan plats än 
inom fastigheten eller på godkänd mottagningsanläggning bör samråd ske med 
Miljöförvaltningen. 

Konsekvensbeskrivning 

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

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 
Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig 
med kommunens översiktsplan.  

Behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18§ och MB 6 kap 11§. 
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt plan- och bygglagen 5 kap 18§ och 
Miljöbalken 6 kap 11§ för planförslaget. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-
förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
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medger inte användning för något av de ändamål som anges i PBL 5 kap 18§, varför 
kriterierna i MKB-förordningens bilaga 2 inte särskilt behöver beaktas. 

Påverkan av planen bedöms vara begränsad till viss ökad trafik, förändrad närmiljö för 
intilliggande bostäder och förändrad landskapsbild. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen 
är avstämd med länsstyrelsen i tidigt samråd 2008-04-11. 

Påverkan på vatten 
Dagvattnet ska tas om hand och fördröjas på kvartersmark, därmed bedöms 
planförslaget inte medföra negativ påverkan på vatten. 

Buller 
En beräkning av trafikbullernivåerna utomhus har gjorts av stadsbyggnadskontoret. 
Bullernivåerna utanför konferensanläggningen, som är det mest utsatta inom 
planområdet, beräknas ligga mellan 40 – 52 dB(A) dvs. under 55 dB(A), som är ett 
gränsvärde för bostäder. Gällande riktlinjer för utomhus och inomhus ska följas. För att 
uppnå bullernivåer som understiger rekommenderade värden för maxbuller vid 
uteplatser/balkonger för bostäderna norr om detaljplanen behöver åtgärder vidtas. 
Åtgärderna ska regleras i avtal mellan exploatören och bostadsrättsföreningen.  

Kulturmiljö 
Fornlämning finns inom området. Efter genomförd arkeologisk slutundersökning kan 
byggrätt för idrottsändamål komma att påverkas. 

Tillgänglighet 
Detaljplanen är utformad så att tillgängligheten är god, även för rörelsehindrade. 
Tillgänglighet till byggnader och anläggningar bevakas vid bygglovgivningen. 

Nollalternativ 
Nollalternativ innebär att planområdet kvarstår enligt gällande plan som kontor och 
småindustri. Gällande plan ger inga utvecklingsmöjligheter för pågående verksamheter 
inom området. 

Övrigt 
Stadsdelen bedöms påverkas positivt då den får tillgång till en idrottsanläggning med en 
flexibel användning. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

 

 
 
 
 
Magnus Sigfusson 
Planchef 

Sirpa Ruuskanen Johansson 
Planingenjör
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Planhandling 
Datum: 2009-08-25 
Rev: 2009-12-15 
FN Diarienummer: 0688/08  
Plannummer: (FIIa 5031) 

Exploateringsavdelningen 
Henrik Andersson 
Telefon: 031-368 12 37  
E-post: henrik.andersson@fastighet.goteborg.se 

 

Detaljplan för Idrottshall mm vid Sjöbackevägen 
inom stadsdelen Askim i Göteborg 
 

Genomförandebeskrivning 

Inledning 
 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt följande tidsplan: 

Samråd 
Utställning 
Antagande 
Laga kraft 

2 kv. 2009 
4 kv. 2009 
4 kv. 2009 
1 kv. 2010 
 

Genomförandet av planen innebär att möjlighet ges till att uppföra byggnader för 
ändamålen idrott, kontor och bostäder.  

 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret 1(7) 



 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 
med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). 

Markägoförhållanden m.m. 
Fastica 23 AB äger fastigheten Hulan 393:1. 

Kommunen har köpt den nordvästra delen av Hulan 393:1, avtal daterat 2007-06-01.  
Förrättningen har ännu inte avslutats.  

Kommunen äger även fastigheten Hulan 4:6. 

Idrott- och föreningsförvaltningen är byggherre för den mark som kommunen har 
förvärvat enligt ovan och som avses bebyggas med idrottshall.  

Huvudmannaskap, allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Lokalgatan är huvudsakligt utbyggd men saknar en 2 m bred gångväg och en mindre 
vändplats. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Respektive byggherre/fastighetsägare ansvarar för och bekostar åtgärder inom 
kvartersmark. 

Anläggningar utanför planområdet 
En förhöjd cykelöverfart bör anordnas i korsningen Södra Särövägen och 
Sjöbackevägen. Ett bullerplank bör uppföras norr om planområdet som skydd mot 
intilliggande bostäder. Fastighetskontoret och Fastica 23 AB bekostar gemensamt 
cykelöverfart och bullerplank. 

Avtal 
Ett avtal skall tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren till Hulan 393:1 innan 
antagandet av detaljplanen. Avtalet skall bl.a. reglera marköverlåtelse samt finansiering 
och utbyggnad av gångväg, vändplats, cykelöverfart och bullerplank. 

Ett avtal om servitut skall tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren till Hulan 
392:1 innan antagandet av detaljplanen. Avtalet skall reglera uppförande och underhåll 
av bullerplank. 

Ett avtal om kommunintern markupplåtelse ska upprättas mellan fastighetsnämnden och 
idrott- och föreningsnämnden avseende marken för idrottshall. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 
En del av fastigheten Hulan 393:1, utgörande lokalgata och natur i detaljplan, skall 
regleras över till lämplig kommunal fastighet.  

Fastighetsbildning 
Avstyckning från fastigheten Hulan 393:1 skall ske enligt tidigare upprättat köpeavtal. 

Erforderliga fastighetsbildningar skall vara genomförda innan bygglov beviljas. 

Servitut och ledningsrätt 
Genom inrättande av lokalgata blir befintligt väg- och parkeringsservitut till förmån för 
Hulan 4:6 inte nödvändigt varför servitutet skall upphöra att gälla. 

Inom området för tekniska anläggningar kan ny transformatorstation anläggas. Ifall 
befintligt ledningsrättsområde behöver utökas bekostas detta av ledningshavaren. 

Utanför planområdet på fastigheten Hulan 392:1 skall servitut bildas till förmån för 
lämplig kommunal fastighet avseende rätt att anlägga, nyttja och underhålla bullerplank. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Ledningshavare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för utökande av 
befintligt ledningsrättsområde. 

Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för övriga ovan beskrivna 
fastighetsbildningsåtgärder. 

Tekniska frågor 

Trafik 
Planområdet nås från Södra Särövägen via Sjöbackevägen. 

Gator 
Sjöbackevägen övertas av Göteborgs kommun och underhålls av Trafikkontoret. 
Sjöbackevägen kompletteras med en 2 m bred gångbana samt en mindre vändplats för 
personbilar. Brandpostnätet ses över vid projektering av gatan. 

Gång- och cykelvägar 
En förhöjd cykelöverfart bör anordnas i korsningen Södra Särövägen och 
Sjöbackevägen. 

Cykelparkering kan anläggas inom kvartersmark. 

Parkering 
Parkering sker inom respektive fastighet. 
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Kollektivtrafik 
Befintliga busshållplatser finns längs med Södra Säröleden.  

Kollektivtrafiken anses som godtagbar i nuläget. Om fastigheten Hulan 393:1 övergår 
till större del bostäder skall hållplatsnärheten ses över. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten inom området anses som god. Tillgänglighet till byggnader och 
anläggningar beaktas vid bygglovgivningen. 

Park och natur 
Allmän plats, natur, tillskapas i detaljplanen och underhålls av park- och 
naturförvaltningen. Intilliggande grönområde sköts av Park- och naturförvaltningen. 

Vatten- och avlopp 
Anslutning av dricks-, spill- och dagvatten kan ske till allmänt ledningsnät i 
Sjöbackevägen. Dricks-, dag- och spillvattenanslutning kan ske till befintlig 
förbindelsepunkt för hotell/konferenscenter, med reservation för en eventuell 
uppdimensionering av dricksvattenservisen. Avloppsnätet inom kvartersmark skall 
utformas som duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten 
respektive spillvatten. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag 
av brandvatten motsvarande områdestyp B2; VAV publikation P83. Brandpostnätet ses 
över vid projektering av gatan. Lägsta höjd över färdigt golv, för att anslutning med 
självfall skall tillåtas, skall vara minst 0,3m över marknivå i förbindelsepunkt med 
hänsyn till risk för uppdämning i allmänt spillvattensystem. 

Dagvatten 
För den nya idrottshallen bör ny förbindelsepunkt för dagvattenanslutning upprättas 
nedanför befintlig parkering då kapaciteten på den allmänna dagvattenledningen är 
större i detta läge. I samband med detta föreslås att dricks- och spillvattenserviserna 
läggs om i samma läge som dagvattenservisen. Dag- och dräneringsvattnet skall i första 
hand tas om hand lokalt inom kvartersmark genom infiltration eller i andra hand 
fördröjas i magasin och vid behov avledas till allmän dagvattenledning. Det är viktigt att 
ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så 
stora grönytor som möjligt för infiltration av dagvattnet. Åtgärder att fördröja dagvatten 
kan förbättra kvaliteten på dagvattnet och därmed minska belastningen på miljön. 
Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör 
oskyddade ytor av koppar och zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet. 

Avfallshantering 
Återvinningsstation med källsortering finns vid Södra Särövägen. 

Uppvärmning 
Uppvärmning av befintlig konferensanläggning sker med fjärrvärme. Eventuellt 
kommer bergvärme att anläggas för byggnader med ändamålet idrott. 
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Elledningar 
Anslutning kan göras till befintliga ledningar i Sjöbackevägen. 

Befintlig transformatorstation kan behöva ersättas av en ny på grund av planens ökade 
elbehov. Den nya transformatorstationen bör anläggas bredvid den befintliga inom 
området för tekniska anläggningar. 

Teleledningar 
Anslutning kan göras till befintliga ledningar i Sjöbackevägen. 

Markmiljö 
Området är markerat i fördjupad översiktsplan som ett område med risk för förorening. 
En mindre miljöteknisk markundersökning har utförts för att utreda om marken 
innehåller föroreningar. Inga föroreningar påträffades förutom en förhöjd halt av kobolt 
i en provpunkt. Förekomsten av kobolt ligger i nivå med det generella riktvärdet för 
känslig markanvändning. Det bedöms att kobolthalten inte inverkar negativt på 
markmiljön för fastigheten som helhet och att det inte innebär någon risk för 
människors hälsa.  

Med utgångspunkt från resultaten av utförd miljöteknisk markundersökning bedöms det 
inte nödvändigt med ytterliggare undersökningar och åtgärder. Om föroreningar 
påträffas i samband med markarbetena ska Miljöförvaltningen snarast underrättas. Om 
återanvändning av schaktmassor avses ske på annan plats än inom fastigheten eller på 
godkänd mottagningsanläggning skall samråd ske med Miljöförvaltningen. 

Buller 
Ett bullerplank med höjden 1,8-2,2 meter uppförs för att skydda de bostäder som ligger 
norr om detaljplanen mot buller. Anläggandet av bullerplanket utförs och bekostas 
gemensamt av Fastighetskontoret och Fastica 23 AB. 

Geoteknik 
Kompletterande geoteknisk utredning krävs för grundläggningsrekommendation i 
bygglovskedet. 

En kompletterande radonundersökning bör göras i byggskedet. Byggnader ska uppföras 
radonskyddade om inte undersökningen visar annat. 

Arkeologi 
Göteborgs stadsmuseum har utfört en arkeologisk för-utredning i planområdets 
nordvästra del. Där har påträffats ett 15 cm tjockt kulturlager med stenfyllda 
anläggningar samt enstaka slagna flintor.  

Med anledning av kulturlagret har en arkeologisk förundersökning utförts och den visar 
att det krävs en arkeologisk slutundersökning.  
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Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Utgifter 
Fastighetsnämnden fick en utgift på 6 miljoner kronor för markförvärvet av del av 
fastigheten Hulan 393:1 från ICA Fastigheter Sverige AB 2007-06-01.  

Fastighetsnämnden får en utgift för erforderlig lantmäteriförrättning. 

Fastighetsnämnden bekostar gemensamt med Fastica 23 AB ombyggnaden av all allmän 
platsmark inom planområdet. Ombyggnaden beräknas totalt kosta cirka 300.000 kronor. 

Fastighetsnämnden har gemensamt med Fastica 23 AB bekostat 
markmiljöundersökningen. 

Fastighetsnämnden bekostar arkeologiska undersökningar och eventuella utgrävningar 
på den mark som kommunen äger. Utgiften för den arkeologiska förundersökningen 
som utfördes i april 2009 uppgick till ca 45 000 kronor exkl. moms. En arkeologisk 
slutundersökning behöver genomföras vilket medför ytterliggare utgifter.  

Nämnden för Göteborg Vatten får en utgift för mindre åtgärder vid anslutning av ny 
bebyggelse till det kommunala va-nätet. 

Inkomster 
Fastighetsnämnden får en årlig inkomst i form av arrendeavgift från Idrotts- och 
Föreningsförvaltningen för upplåtelse av mark för idrottshall. 

Kretsloppsnämnden får en inkomst för anslutning av ny bebyggelse till det kommunala 
va-nätet. Anläggningsavgiften för vatten och avlopp har beräknats till ca 205.000 kronor 
exkl. moms enligt va-taxa för år 2009 för Göteborg.  

Anläggningar utanför planområdet 
Fastighetskontoret och Fastica 23 AB bekostar gemensamt förhöjd cykelöverfart i 
korsningen Södra Särövägen och Sjöbackevägen. Kostnaden ingår i den beräknade 
kostnaden för ombyggnad av allmän platsmark inom planområdet. 

Fastighetskontoret och Fastica 23 AB bekostar gemensamt bullerplanket. Kostnaden 
beräknas till ca 350.000 kronor. 

Framtida driftkostnader 
Trafiknämnden får en driftskostnad för lokalgatan inom planområdet samt för 
cykelöverfart och bullerplank utanför planområdet. 

Ekonomiska konsekvenser för Idrotts- och föreningsnämnden 
Idrotts- och föreningsförvaltningen utför och bekostar alla åtgärder inom den nybildade 
fastigheten för idrottshall. 

En årlig arrendeavgift erläggs för den kommuninterna markupplåtelsen. 

Avgifter enligt gällande taxa för VA, el, tele och bygglov tillkommer. 

Ekonomiska konsekvenser för Fastica 23 AB 
Fastica 23 AB förutsätts överlämna mark för lokalgata och natur i detaljplanen utan 
ersättning. 
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Fastica 23 AB utför och bekostar samtliga åtgärder inom den egna fastigheten. Avgifter 
enligt gällande taxa för VA och bygglov tillkommer. 

Fastica 23 AB har gemensamt med Fastighetsnämnden bekostat 
markmiljöundersökningen. 

Mellan Göteborgs kommun genom dess fastighetsnämnd och Fastica 23 AB skall avtal 
upprättas som reglerar genomförandet av detaljplanen och fördelningen av kostnader för 
ombyggnad av allmän platsmark, cykelöverfart, bullerplank mm. 
 

 

 

Peter Junker 
Avdelningschef 

Karin Frykberg Henrik Andersson 
Distriktschef Handläggare
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Samrådsredogörelse 

Datum: 2009-08-25  
Diarienummer: 0923/05 (FIIa 5031) 
 

Distrikt Söder, Plangruppen 

Sirpa Ruuskanen Johansson 
Telefon: 031-368 17 87  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för idrottshall m.m. vid Sjöbackevägen 
inom stadsdelen Askim i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse 
 
Byggnadsnämnden beslöt den 22 april 2008 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget med enkelt planförfarande. Planförslaget har sänts för yttrande 
enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 8 april 2009 – 28 april 2009. 

Sammanfattning 
Sammanlagt har 16 yttrande inkommit. 

Yttranden utan erinran har inkommit från fastighetskontoret, stadsdelsförvaltningen i 
Askim, länsordningspolisen, Svenska Kraftnät och Vattenfall Eldistribution. 

I vissa yttranden framförs påpekanden och önskemål att beaktas vid genomförandet. 

De kommunala och statliga instanserna har i stort tillstyrkt detaljplaneförslaget. 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att planen inte ska 
medge användning som bostäder. Planområdet är beläget på för långt avstånd från god 
kollektivtrafik och service. Göteborgs stadsmuseum påpekar att en arkeologisk 
förundersökning av fornlämning As 290 som är lagskyddad krävs i syfte att avgränsa 
denna och bestämma dess värde. 

Inkomna invändningar från de närboende och hyresgästen i konferensanläggningen 
berör i huvudsak handläggningen av ärendet genom enkelt planförfarande, placeringen 
av idrottshallen, parkeringsproblematiken, den ökande trafiken samt bestämmelsen om 
bostäder i kombination med bestämmelse om kontor/ konferens och hotellverksamhet. 
Konferens- och hotellverksamhet ses som störande verksamhet som inte går att 
kombinera med bostäder och som ej faller under användningen kontor. 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att 
prövas. Länsstyrelsen befarar inte riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
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skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte kan iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på 
hälsa och säkerhet. 

Kontoret har bedömt att detaljplanen ger en större flexibilitet för framtida bruk med 
bestämmelse om bostäder, vid större bostadsbestånd i området bör dock 
kollektivtrafiksystemet och service ses över. Arkeologisk förundersökning visar platsen 
tolkas som en boplats med preliminär datering till stenålder, brons/järnålder och bör 
fortsatt undersökas. Avtal om bullerplank som minskar störningarna av trafiken för 
bostäderna norr om planområdet ska tecknas.  

Ärendet övergår från enkelt planförfarande till normalt.  Kontoret har gjort en ny 
bedömning då anläggningarnas stora upptagningsområde framkommit. Att flera 
sakägare är emot planförslaget stärker bedömningen. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, exploatör och 
fastighetsägare för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och 
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på 
stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret tillstyrker planförslaget. 

2. Göteborg Vatten meddelar att dricks-, dag- respektive spillvattenanslutning kan ske 
till befintlig servis för hotell/konferenscenter. Ny förbindelsepunkt för dricks-, dag-, och 
spillvattenanslutning föreslås upprättas strax nedanför befintlig parkering för 
idrottshallen. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av 
brandvatten motsvarande områdestyp B2; VAV publikation P83.  

Avloppsnät inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar 
för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

Då ledningskapaciteten för dagvatten är begränsad i Sjöbackevägen ska dag- och 
dräneringsvattnet i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark genom infiltration 
eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till allmän 
dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. 
Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltration av 
dagvattnet. Åtgärder att fördröja dagvatten kan förbättra kvaliteten på dagvattnet och 
därmed minska belastningen på miljön. 

Plankartan ska kompletteras med bestämmelse om lägsta höjd färdigt golv, för att 
anslutning med självfall ska tillåtas, ska vara +0,3 m över marknivå i förbindelsepunkt 
med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. Samma 
restrektioner gäller även för andra ytor som inte tål att ställas under vatten. 

Vidare har påpekats att materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om 
miljön. Till exempel bör oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska 
risken för föroreningar i dagvattnet. 
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Göteborg Vatten har också framfört synpunkter som ska beaktas i genomförandet. 

Tillkommande anläggningsavgifterna för vatten och avlopp har beräknats till ca 180 kkr 
enligt va-taxa för år 2009.  

Kommentar: Delar av de tekniska förutsättningarna har skrivits in i planbeskrivningen. 
Plankarta har kompletterats med bestämmelse om höjd färdigt golv.  
Genomförandebeskrivningen har kompletterats med anläggningsavgifter. Yttrandet har 
delgets fastighetskontoret och exploatörerna. 

3. Göteborgs stadsmuseum har varit involverat i ett tidigt skede angående den aktuella 
detaljplanen. En arkeologisk utredning utförd 2008-10-15 av Göteborgs stadsmuseum 
inom detaljplaneområdet resulterade i att en fornlämning, As 290 upptäcktes, vilken 
tolkas som en boplats. Fornlämningen är skyddad enligt kulturminneslagen. En 
arkeologisk förundersökning krävs i syfte att avgränsa fornlämningen och för att 
bestämma dess värde. Länsstyrelses tillstånd krävs för arkeologisk undersökning. 

Kommentar: Våren 2009 har en arkeologisk förundersökning genomförts. Fornlämning 
RAÄ 290 undersöktes. Platsen tolkas som en boplats med preliminär datering till 
stenålder, brons/järnålder. Undersökningen förespråkar en vidare undersökning, dvs. en 
slutundersökning, som ska vara utförd innan detaljplanen antas.  Tillstånd har sökts hos 
Länsstyrelsen. Planbeskrivning kompletteras. 

4. Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att planen inte 
ska medge användning som bostäder. Planområdet är beläget på för långt avstånd från 
god kollektivtrafik och service. 

Kommentar: Kontoret bedömer att området är väl lämpat för bostäder. Förskolor och 
skolor finns i närområdet. Området är väl betjänt med rekreationsområden samt ligger 
nära havet. Avstånd till busshållplats är ca 400 – 500 meter. Vid större bostadsbestånd i 
området bör kollektivtrafiksystemet ses över. En bestämmelse om bostäder ger en större 
flexibilitet för detaljplanen för framtida bruk. 

5. Park- och naturförvaltningen har med delegation från park- och naturnämnden 
beslutat att översända förvaltningens tjänsteutlåtande till byggnadsnämnden 20 april 
2009. Planförslaget innebär att förvaltningen endast får marginellt ökade driftkostnader 
för den mark (allmän plats/natur) som överförs till park- och naturnämnden. 

6. Räddningstjänsten Storgöteborg förutsätter att brandvattenförsörjningen anordnas 
enligt tillämpbara delar i VAV P83 och VAV P76. För att tydliggöra hur 
brandvattenfrågan hanteras bör det i handlingarna redovisas: - Områdestyp enligt tabell 
2.3 i VAV P83. - Om brandvattenförsörjning baseras på att bränder ska släckas med 
vattenförsörjning direkt från brandpost (konventionellt system) eller med vatten från 
tankfordon i kombination med glest brandpostnät  (alternativt system). - Befintliga 
brandposter i området/närområdet , samt om man anser att dessa behöver kompletteras.  

I övrigt måste körvägar och tillgänglighet för räddningstjänstens fordon beaktas. 

Kommentar: Planbeskrivning har kompletterats. Brandvattenförsörjningen m.m. får 
studeras vid kommande projektering av kommunaltekniska anläggningar. 

7. Stadsdelsförvaltningen i Askim tillstyrker föreliggande koncept för detaljplan. 

8. Trafikkontoret påpekar att det i genomförandebeskrivningen bör nämnas att även den 
föreslagna gång- och cykelöverfarten vid infarten till området ingår i kostnaden för 
genomförande. 

Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats. 
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Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

 
9. Polismyndigheten i Västra Götaland har ingen erinran. 

10. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande enligt förslaget inte kommer att prövas. 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa 
eller säkerhet. 

Länsstyrelsen lämnar synpunkten att trafiksäkerhetshöjande åtgärder i form av förhöjd 
cykelöverfart i korsningen Södra Särövägen och Sjöbackevägen samt en 2-meters 
gångbana längs Sjöbackevägen prioriteras. För bostäderna ska bullernivåer från Södra 
Särövägen understiga Boverkets riktlinjer. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Kommentar: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder är avsedda att utföras i samband med att 
gatan går över i kommunal ägo. Stadsbyggnadskontoret har gjort en bullerberäkning av 
ekvivalentnivåerna för området. Beräkningarna visar att bullernivåerna hamnar mellan 
47 – 52 dBA på konferensanläggnings/hotellets/bostädernas fasader mot Södra 
Särövägen, vilket är under riktlinjerna för bostadsbebyggelse, som anger 55 dBA. 
Beräkningar baseras på en fordonsmängd av 4000 fordon per dygn på Södra Särövägen. 

11. Svenska Kraftnät har inga erinringar. 

Sakägare 

12. Fortum Distribution AB påpekar att det inom planområdet finns befintliga 
högspänning- och lågspänningsjordkablar, 10 – 0.4 kV, hänsyn måste tas till dessa 
kablar vid utbyggnad enligt denna detaljplan. Den som begär ändringarna på dessa 
ledningar får stå för de kostnader som uppkommer.  

Beroende på det ökade elbehovet på grund av denna detaljplan, kan befintlig 
transformatorstation, behöva bytas. En utvidgning av E-området med ca 10 meter 
söderut kan då vara aktuellt. 

Kommentar: E-området har utökats. Yttrandet har delgetts exploatörerna för beaktande i 
genomförandet. 

13. Fastica 23 AB, Fastighets AB Hulan, anmärker angående föreslagen 
parkeringslösning att det är viktigt att såväl sporthallens som konferensanläggningens 
parkeringsbehov, utöver angiven parkeringsnorm, löses inom respektive 
fastighetsområde. Detta med anledning av att besökare till evenemang vid sporthallen 
använt konferensanläggningens parkering. Parkeringsytan strax söder om infarten kan 
pga. planerad tillbyggnad komma att utökas och därför är det ett krav att bredden på 
planteringsytan minskas från 10 m till 2 m. Ett framtida problem belyses; då lokalgatan 
fråntas Hulan 393:1 omöjliggörs bötfällning av felparkerade bilar som hindrar infarten 
till fastigheten. 

Kommentar: Gällande parkeringsnorm anger underlag för planeringen och 
bygglovhanteringen. För specialfall som evenemang och dylikt bör detta kunna lösas 
med överenskommelser tex. med skolan och mellan fastighetsägarna i området. En 
tydlig skyltning och övervakning av konferensanläggningens parkeringsplatser kan 
underlätta att dessa ej används av andra. Övervakning av lokalgatan som övergår i 
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kommunal regi sköts av bolag anlitade av kommunen. Plankartan har justerats vad avser 
planteringsytan. Synpunkterna har delgetts fastighetsägarna och trafikkontoret. 

14. Bostadsföreningen Sjöbacken i Billdal anser inte att man kan tillämpa ett enkelt 
planförfarande med tanke på att idrottshallen inte syftar till att enbart tillgodose 
närboendes behov. De påpekar att sedan skolan tog över befintlig sporthall har trafiken 
och störningarna i området ökat. De anser inte att placering av ny idrottshall ska 
klämmas in mellan bostäder och konferensanläggning, utan en lämpligare placering 
vore ihop med liknande anläggningar och mer centralt i området. Vad avser 
utformningen av idrottshallen vill de att byggnadshöjd och total höjd måste sänkas så 
mycket det går samt att det västra skeppet bör förskjutas söderut för att göra gaveln 
mindre dominant mot bostäderna. De påvisar även problemen med ökad trafik samt 
parkering, där det förekommer att parkeringarna är fullbelagda och att bilar parkeras på 
trottoarer och utefter hela Sjöbackevägen.  

Kommentar: Detaljplaneförslaget är utarbetat utifrån kommande funktionsbehov och 
lämplig utformning med hänsyn till omgivningen. Idrottshallen är placerad så att 
byggnaden kommer så långt från befintliga bostäder som möjligt för att minska 
olägenheterna för dessa. Byggnads/totalhöjden är den minsta möjliga för att inrymma en 
multisporthall. Avseende parkeringsproblemen se kommentar under punkt 13. Avtal om 
bullerplank som minskar störningarna från trafiken för bostäderna norr om planområdet 
ska tecknas. Genomförandebeskrivning har kompletterats. Synpunkterna har delgetts 
fastighetsägarna och trafikkontoret. 

15. Vattenfall Eldistribution har inget att erinra då de inte har några anläggningar i 
området. 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

16. SodexoAB anser inte att detaljplanen är av sådan begränsad betydelse eller saknar 
intresse för allmänheten som avses i bestämmelserna i PBL 5 kap 28§. Vidare anser de 
att förslaget inte beaktat bestämmelserna i översiktsplanen om att inte blanda bostäder 
med störande verksamhet. Vad avser användning av kvartersmark påpekas att 
bestämmelse för hotell och konferensverksamhet saknas i förslaget samt att det är oklart 
hur stor nyttjandegrad som får användas för hotell och konferensverksamhet. 
Bestämmelse om bostäder bör tas bort eftersom hotell- och konferensverksamheten är 
att betrakta som störande verksamhet.  Miljökonsekvensbeskrivning saknas som beaktar 
blandning av bostäder och hotell och konferensverksamhet. Planbeskrivningen ska 
kompletteras med förfallodatum tidsbegränsat bygglov för den del av hotellet som är av 
tillfällig karaktär och avses rivas. Planbestämmelserna är ej förenliga med PBL:s 
intentioner då de medger att man antingen kan bygga bostäder eller kontor inom K,B 
området. Särskilt olämpligt är det att blanda bostäder och störande verksamhet. Vad 
avser idrottshallen bör denna utformas så att den kan utnyttjas för s.k. events m.m. med 
anknytning till hotell och konferensverksamheten. 

Kommentar: Förslaget är utformat helt enligt översiktsplanen som för planområdet 
anger: bebyggelseområden med grön- och rekreationsytor. Inom sådana områden 
inryms bostäder i den täta innerstaden och villaområden i mer perifera delar. Dessutom 
inryms kontor, mindre verksamhetsområden, handel m.m. Vidare ingår också 
lokalgator, allmänna platser, gång- och cykelstråk m.m. dvs. sådana typer av funktioner 
som bidrar till en levande stadsmiljö och som är möjliga att blanda i en stad utan att 
störningar uppstår. Enligt Boverkets allmänna råd angående användningsbestämmelse K 
kontor räknas till begreppet såväl vanlig kontorsverksamhet som hotell, 
konferenslokaler och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. 
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Planförslaget innebär att utformning och innehåll prövas i bygglovskedet och där kan 
tas ställning till om det är möjligt att kombinera t.ex. konferens och bostäder under 
rådande omständigheter. Bestämmelser om flera användningar ger flexibla detaljplaner 
över tid. Synpunkterna har delgetts fastighetsägarna m.fl. för beaktande och kännedom.  

Ändringar och kompletteringar 

Följande ändringar/tillägg har gjorts i förhållande till samrådshandlingen: 

• På plankartan har E-område, tekniska anläggningar, utökats. 

• På plankartan har n-område, plantering, justeras. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med tekniska förutsättningar för vatten och 
avlopp, besked angående fornlämning och förutsättningar för Räddningstjänsten. 

• Genomförandebeskrivningen har kompletterats med anläggningsavgifter för 
vatten och avlopp och kostnader för den föreslagna gång- och cykelöverfarten. 

• Avtal om bullerplank i anslutning till planområdet i norr ska tecknas. 

 
 
 
 

 
Magnus Sigfusson 
Planchef 

Sirpa Ruuskanen Johansson 
Planingenjör
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Datum: 2009-06-15 
Diarienummer: 0923/ 05 
 
 

Distrikt Söder, Plangruppen 
Sirpa Ruuskanen Johansson 
Telefon: 031-368 17 87  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 
 
 

Detaljplan för Idrottshall m.m. vid Sjöbackevägen  
inom stadsdelen Askim i Göteborg 
 

Samrådslista 
 

 

0 =  har ej lämnat skriftliga synpunkter 

X = har lämnat skriftliga synpunkter 

 

Listan omfattar samtliga yttranden i ärendet 

 

 (Program) Samråd Utställning 
     

Kommunala nämnder och bolag m.m. 
 

Fastighetsnämnden X  

Nämnden för Göteborg Vatten  X  

Idrotts- och föreningsnämnden  0  

Kretsloppsnämnden  0  

Kulturnämnden  X  

Miljönämnden  X  

Park- och naturnämnden  X 

Räddningstjänsten Storgöteborg  X  

Stadsdelsnämnden i Askim  X  

Trafiknämnden  X  

 

Stadsbyggnadskontoret Besöksadress: Köpmansgatan 20 Telefon: 031-368 00 00 
Box 2554 Hemsida: www.goteborg.se Telefax:  031-368 18 80 
403 17 Göteborg e-post: sbk@stadsbyggnad.goteborg.se 



 2(2) 

Statliga och regionala myndigheter m.m. 
 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg  0  

Länsordningspolisen  X  

Länsstyrelsen  X  

Svenska Kraftnät  X  

Skanova Nätplanering D3N  0  

Fortum Distribution AB X   

 

 

Sakägare 
(Hämtas från fastighetsförteckning) 

Fastica 23 AB, Kagsted förvaltning  X 

Brf Sjöbacken  X 

Vattenfall Eldistribution  X 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
Hyresgästföreningen Region V Sverige  0 

Sodexo AB    X 

Övriga 
Handikappfören. Samarbetsorgan  0   

Naturskyddsföreningen i Göteborg,  0   

Askims Hembygdsförening  0 
 

För kännedom 
Västrafik Göteborgsområdet AB  0 
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Utställningsutlåtande 
Datum: 2009-12-15 
Diarienummer: 0923/05 (FIIa 5031) 
 

Sirpa Ruuskanen Johansson 
Telefon: 031-368 17 87  
E-post: 
fornamn.efternamn.efternamn@sbk.goteborg.se 

 

Detaljplan för idrottshall m.m. vid Sjöbackevägen 
inom stadsdelen Askim i Göteborg 

 

Utställningsutlåtande 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 15 september 2009 att låta ställa ut detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning på stadsbyggnadskontoret och på 
Askims bibliotek under tiden 30 september – 27 oktober. 

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda nämnder, styrelser och föreningar 
enligt bifogad lista över samrådskrets. 

Sammanfattning 
Sammanlagt har 10 yttranden inkommit.  

Yttranden utan erinran har inkommit från fastighetskontoret, Park- och naturnämnden, 
Räddningstjänsten i Storgöteborg, stadsdelsförvaltningen i Askim, trafikkontoret och 
Fortum Distribution AB. 

I vissa yttranden framförs påpekanden och önskemål att beaktas vid genomförandet. 

De kommunala och statliga instanserna har i stort tillstyrkt detaljplaneförslaget. 
Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete men anser inte att planen ska medge 
användning som bostäder. Planområdet är beläget på för långt avstånd från god 
kollektivtrafik och service. 

Inkomna invändningar från bostadsföreningen norr om planområdet berör 
handläggningen av ärendet, program har ej ansetts nödvändigt. De påpekar även 
trafiksituationen i området med buskörningar och ser inte den beräknade trafikökningen 
som marginell. 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu 
kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att 
prövas. Länsstyrelsen befarar inte riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 

 1(4) 



 

skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte kan iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på 
hälsa och säkerhet. 

Kontoret har bedömt att detaljplanen ger en större flexibilitet för framtida bruk med 
användning som bostäder. Vid större bostadsbestånd i området bör dock 
kollektivtrafiksystemet och service ses över. Åtgärder för att minska trafikstörningarna i 
området kommer att verkställas vid planens genomförande. Kontoret har även bedömt 
att detaljplanen är av sådan karaktär att program ej kan anses nödvändigt. Planen 
överensstämmer med aktuell översiktsplan och har en begränsad sakägarkrets även om 
upptagningsområdet för idrottshallen är från ett större område.  

För tidigare inkomna synpunkter och kommentarer hänvisas till samrådsredogörelserna 
under samrådsskedet. 

Kopior av inkomna yttranden har överlämnats till fastighetskontoret och exploatören för 
eventuellt beaktande i genomförandet. 

Kvarstående erinringar finns från miljönämnden och bostadsrättsföreningen Sjöbacken. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på 
stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan och godkänner detaljplanens 
genomförandebeskrivning. Fasighetskontoret ställer sig positivt till föreslagen utökning 
av befintlig byggnation. Ett avtal som reglerar bl.a. marköverlåtelse och finansiering 
skall tecknas mellan kommunen och fastighetsägare innan detaljplanen antas. 

2. Göteborg Vatten påpekar att i planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen 
under rubriken Vatten och avlopp bör följande formulering ersätta befintlig angående 
förbindelsepunkter: ”Kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp finns utbyggt i 
området. Dricks-, dag- och spillvattenanslutning kan ske till befintlig förbindelsepunkt 
för hotell/konferenscenter, med reservation för en eventuell uppdimensionering av 
dricksvattenservisen. För den nya idrottshallen bör ny förbindelsepunkt för 
dagvattenanslutning upprättas nedanför befintlig parkering då kapaciteten på den 
allmänna dagvattenledningen är större i detta läge. I samband med detta föreslås att 
dricks- och spillvattenserviserna läggs om i samma läge som dagvattenservisen.” 
genomförandebeskrivningen bör kompletteras med följande text : ”Materialval för 
utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör oskyddade ytor av 
koppar eller zink undvikas för att minska för föroreningar i dagvattnet.” 
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp har vid ovan beskrivna förhållanden 
beräknats om till cirka 205 000 kkr enligt va-taxa år 2009. 

Kommentar: Planbeskrivningen har omformulerats och yttrandet har översänts till 
exploatörer.  

3. Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att planen inte ska 
medge användning som bostäder. Planområdet är beläget på för långt avstånd från god 
kollektivtrafik och service. 
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Kommentar: Kontoret har bedömt att området är väl lämpat för bostäder. Förskolor och 
skolor finns i närområdet. Området är väl betjänt med rekreationsområden samt ligger 
nära havet. Avstånd idag till busshållplats på Södra Särövägen är ca 400 – 500 meter. 
Vid större bostadsbestånd i området bör kollektivtrafiksystemet ses över. Ett större 
bostadsbestånd i området ger underlag för att etablera kommersiell service inom 
närområdet. 

4. Park- och naturnämnden beslutar att översända förvaltningen tjänsteyttrande till 
byggnadsnämnden. Planförslaget innebär att förvaltningen endast får marginellt ökade 
driftskostnader för den mark (allmänplats park/natur) som överförs till park- och 
naturnämnden. I närheten av det föreslagna området ligger mark som park- och 
naturnämnden förvaltar. Planen innebär att en mycket liten naturmarksyta tillförs park- 
och naturnämndens förvaltning. Allmänna platser utgörs av en liten naturmarksyta och 
lokalkörgata. 

5. Stadsdelsnämnden Askim tillstyrker förslaget till detaljplan och instämmer i det 
folkhälsoperspektiv som idrott- och föreningsförvaltningen lägger på nyinvesteringar i 
idrottshallar. Ur ett folkhälsoperspektiv är ungdomars hälsa och betydelsen av fysisk 
aktivitet angelägna frågor och behöver därför fokuseras på olika sätt. De idrottshallar 
som byggs för framtiden bör göras flexibla och innehålla ytor för såväl fysisk aktivitet 
som för rekreation och samvaro. De skall också tillvarata flickors särskilda intressen när 
det gäller aktivitetsytor och omklädning samt fungera som träningsanläggning och 
mötesplats för funktionshindrade. De lokala föreningarna får med den nya hallen 
möjligheter att utveckla sina verksamheter och kunna ta emot fler medlemmar. Idrotts- 
och friidrottshallen ger också möjligheter att etablera föreningsverksamheter som 
tidigare inte funnits i området, t.ex. friidrott, handboll och basket. Lindåsskolan har 
relativt nyligen byggts om och byggts till och kan nu ta emot cirka 650 elever. Den nya 
idrotts- och friidrottshallen tillför undervisningslokaler som skolan har behov av under 
dagtid. I den del av detaljplanen som omfattar den befintliga konferens- och 
hotellanläggningen har en kompletterande planbestämmelse införts för bostäder. 
Förvaltningen anser att det är bra att planen ger möjlighet till såväl om- och tillbyggnad 
av nuvarande verksamhet som alternativ användning som bostäder. Förvaltningen 
tillstyrker förslaget till detaljplan. 

6. Trafikkontoret har deltagit i framtagandet av planen och har inget att erinra mot 
planen under förutsättning att bullerplank och förhöjd cykelöverfart anordnas som det 
står i genomförandebeskrivningen. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

7. Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande enligt förslaget inte kommer att prövas. 
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att 
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 
miljöbalken inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa 
eller säkerhet. 

Länsstyrelsens yttrande har bilagts, se bilaga 2. 

Sakägare 

8. Bostadsrättsföreningen Sjöbacken i Billdal hänvisar till PBL 5 kap 18 § samt till 
förarbetena till den aktuella bestämmelsen (prop 1994/95:230s. 73 f) där direktiven till 
att detaljplanen skall föregås av ett program, om det inte är nödvändigt finns. De 
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påpekar att kommunen inlett detta planarbete enligt reglerna om enkelt planförfarande. 
Efter påpekande från Bostadsrättsföreningen Sjöbacken har planarbetet dock övergått 
till ett ordinärt planförfarande. Redan detta förhållande talar mot 
stadsbyggnadskontorets bedömning att detaljplanen är av sådan karaktär att program 
kan undvaras. Vidare skrivs; att anta en detaljplan vars syfte är att möjliggöra byggande 
av en större idrottshall som i sin tur inte syftar till att enbart vara till för boende i 
närområdet är inte heller förenligt med vad som anges i översiktsplanen om pågående 
och planerad förändrad markanvändning. Detaljplanens innebörd och konsekvenser går 
överhuvudtaget inte att utläsa i översiktsplanen. De vidhåller vidare tidigare inlämnade 
synpunkter i samrådet. De framhåller att beräknade trafikmängder inte stämmer. Redan 
idag förekommer buskörningar med exempelvis mopeder i området. De anser att en 
plan för hur störande moment och trafikfara skall elimineras måste presenteras.  

Kommentar: Kontoret har gjort bedömningen utifrån PBL:s riktlinjer att detaljplanen är 
av sådan karaktär att program ej kan anses nödvändigt. Detaljplanen har stöd i den 
aktuella översiktsplanen. 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras att utföras, vid planens genomförande, genom 
en förhöjd cykelöverfart i korsningen Södra Särövägen och Sjöbackevägen samt en två 
meter bred gångbana som löpa längs Sjöbackevägen. Yttrandet har delgetts 
trafikkontoret. 

Revideringar 
Planförslaget har reviderats. 

• I planbeskrivningen har stycket för vatten och avlopp omformulerats. 

• I planbeskrivningen har stycket om fornlämningar rättats. Slutundersökning ska 
vara utförd innan byggnation startar. 

• Felangiven yta för byggnader i området för konferensanläggning ska omfatta ca 
5500 kvm, vilket plankartan medger. 

• Genomförandebeskrivningen har kompletterats avseende materialval för 
utvändiga ytor samt med nya belopp för anläggningsavgifter 

  

Berörda fastighetsägare har informerats om revideringen. Eftersom revideringen inte 
innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny utställning. 

 
 
 
 

Magnus Sigfusson 
Planchef 

Sirpa Ruuskanen Johansson 
 Planingenjör
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Datum: 2009-12-15 
Diarienummer: 0923/ 05 
 
 

Distrikt Söder, Plangruppen 
Sirpa Ruuskanen Johansson 
Telefon: 031-368 17 87  
E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 
 
 

Detaljplan för Idrottshall m.m. vid Sjöbackevägen  
inom stadsdelen Askim i Göteborg 
 

Samrådslista 
 

 

0 =  har ej lämnat skriftliga synpunkter 

X = har lämnat skriftliga synpunkter 

 

Listan omfattar samtliga yttranden i ärendet 

 

 (Program) Samråd Utställning 
     

Kommunala nämnder och bolag m.m. 
 

Fastighetsnämnden X X 

Nämnden för Göteborg Vatten  X X 

Idrotts- och föreningsnämnden  0 0 

Kretsloppsnämnden  0 0 

Kulturnämnden  X 0 

Miljönämnden  X X 

Park- och naturnämnden  X X 

Räddningstjänsten Storgöteborg  X X  

Stadsdelsnämnden i Askim  X X  

Trafiknämnden  X X  
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Statliga och regionala myndigheter m.m. 
 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg  0  0 

Länsordningspolisen  X 0  

Länsstyrelsen  X X  

Svenska Kraftnät  X 0  

Skanova Nätplanering D3N  0 0  

Fortum Distribution AB X X   

 

 

Sakägare 
(Hämtas från fastighetsförteckning) 

Fastica 23 AB, Kagsted förvaltning  X 0 

Brf Sjöbacken  X X 

Vattenfall Eldistribution  X X 

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
Hyresgästföreningen Region V Sverige  0 0 

Sodexo AB    X 0 

Övriga 
Handikappfören. Samarbetsorgan  0 0 
  
Naturskyddsföreningen i Göteborg,  0 0 
  
Askims Hembygdsförening  0 0 
 

För kännedom 
Västrafik Göteborgsområdet AB  0 0 
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