Befintligt område
Backaplan är beläget på Hisingen, cirka 2 km från Göteborgs centrum. Området är ett industri- och handelsområde utbyggt på 1960-talet, och är bland göteborgarna
känt som en viktig handelsplats. Det finns även en del
kontor, restauranger och olika kulturella verksamheter.
Backaplan är omgivet av barriärer såsom Lundbyleden,
hamnbanan och Bohusbanan. Biltrafiken till och från
området leds främst via Lundbyleden. Hjalmar Brantingsplatsen har mycket goda kollektivtrafikförbindelser,
med direkt koppling till centralstationen. Genom området rinner Kvillebäcken.

passning för att klara högt vatten och skyfall kommer på
Backaplan ske genom markmodulering till en höjdsättning i enlighet med stadens mål på medellång sikt och
med avrinning av dagvatten till Kvillebäcken. För Kvillebäcken kommer en naturvärdesinventering göras.

Ekonomiska konsekvenser
Backaplans utbyggnad innebär stora investeringar för att
skapa byggbar mark och en attraktiv offentlig miljö. Det
krävs tidiga investeringar i park och förskolor, kollektivtrafik och möjligheter till aktivitet i närmiljön. Staden
äger endast en liten del exploaterbar mark som kommer
behövas till social service. Staden kommer också tvingas
lösa in mark för detta ändamål samt för uppförande av
planerat kulturhus. Fastighetskontoret arbetar parallellt
med programmet med en ekonomisk förstudie samt med
en fördelningsmodell mellan exploateringskostnader och
skattefinansierade kostnader.

Påverkan på de lokala miljömålen
Stor positiv påverkan erhålls på målen begränsad klimatpåverkan, frisk luft, giftfri miljö och god bebyggd miljö.
Viss positiv påverkan erhålls på målen bara naturlig försurning, ett rikt växt och djurliv och levande sjöar och
vattendrag.
Kvillebäcken sedd från söder med Nya Kvillebäcken på
västra sidan.

Genomförande
Backaplan kommer att utvecklas etappvis över en relativt lång period- 15-20 år. En etappvis utbyggnad innebär
att funktioner och kvaliteter tillkommer efter hand. Alla
aktörer ska bidra till att skapa en kostnadseffektiv och säker utbyggnad där Backaplan ska utgöra en fungerande
stadsmiljö även under utbyggnadstiden. Varje etapp ska
ha en storlek som gör att den kan erbjuda erforderlig social service.

Konsekvenser
Sociala konsekvenser
När Backaplan omvandlas från industri- och handelsområde till blandstad så innebär det en stor förändring av
områdets sociala karaktär. En ökad nattbefolkning och
tydliga gaturum som samlar rörelserna ökar tryggheten i
området. Befintliga verksamheter riskerar trängas ut och
särskilda åtgärder ska vidtas för att de som vill ska beredas möjlighet att ta plats i det nya Backaplan.

Miljökonsekvenser
Förslaget innebär ökade grönytor och återskapande av
strandzonen längs Kvillebäcken, vilket utöver en ökad
mångfald växtarter beräknas öka djurlivet med fåglar, insekter, groddjur mm. Dagvattnet är i dag förorenat från stora hårdgjorda trafikytor. Såväl infiltrationen
som reningen kommer avsevärt förbättras med de ökade grönytorna och dagvatten från trafikytor kommer renas, vilket förbättrar bäckens vattenkvalitet. Klimatan-
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Vill du läsa mer?
Hela programhandlingen finns utlagd på kommunens
hemsida, www.goteborg.se/planochbyggprojekt, och på
https://stadsutveckling.goteborg.se/ På hemsidan finns
även underlagsmaterial till programmet.

Programarbetet och processen
Vad är ett planprogram?
Programmet anger kommunens avsikter med området,
och utreder övergripande förutsättningar, värden och
strategier för hur Backaplan kan utvecklas från handelsoch industriområde till blandstad. Det färdiga programmet anger kommunens avsikter med området.

Arödsberget

Byggnadsnämnden beslutade 2016-10-25 om
uppdrag för program för Backaplan. Syftet
med programmet är att möjliggöra blandstad
inom befintligt handels- och verksamhetsområde. Uppdraget innebär att ta fram övergripande förutsättningar, värden och strategier
för omvandlingen av Backaplan till en attraktiv blandstad.
Genomförandefrågor som studeras är etappindelning, klimatanpassning och områdets
möjligheter att utgöra god bostadsmiljö under
utbyggnadstiden.
Programarbetet utgår ifrån tidigare framtagen
Struktur- och färdplan för Backaplan.
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Programområdets avgränsning och läge i Älvstaden

Vision Älvstaden
Programmet ska utveckla Vision Älvstaden till
konkreta planeringsförutsättningar och utreda
vad som krävs för att uppnå en socialt blandad
stad med varierat bostadsutbud, kultur, idrott,
tillräcklig kommunal service, centrumhandel i
blandstad, prioritering av fotgängare, cyklister
och kollektivtrafik, samt attraktiva mötesplatser. Placering av kulturhus är en central fråga
liksom parker och gröna bostadsgårdar.

Programsamråd
Programsamråd hålls 5 september - 16 oktober 2018.
De synpunkter som framkommer samlas i en programsamrådsredogörelse.
Godkännande av programmet
Efter byggnadsnämndens godkännande av programmet
kommer det att ligga till grund för de detaljplaner som
upprättas inom området.
Information om programmet lämnas av:
Caroline Valen, projektledare Stadsbyggnadskontoret, tfn
031- 368 17 04
Karin Slättberg, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 17 32
Inger Bergström, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 48
Visualisering av områdets framtida utbredning.

Mål med programmet är:
•
•
•
•
•
•
•
•

att bygga blandstad med cityhandel, social service, kultur
och attraktiva boendemiljöer
att möjliggöra fortsatt inrymmande av befintliga kulturoch hantverksverksamheter
att skapa nya mötesplatser
att skapa fler och tydligare stråk och kopplingar
att minska den trafik som genereras i området
att tillföra grönska och rena dagvattnet
att ge förutsättningar för socialt blandad stad
att studera genomförandefrågor och etappindelning

Programkarta

Programförslaget i korthet

Stadsdelspark i anslutning till Kvillebäcken. Parken blir en viktig grön oas för
boende i hela området.

Ett nytt mot planeras vid Lundbyleden. Motet
leder till Minelundsvägen som kommer bli den
främsta tillfartsgatan för bilar till området.

Genom området planeras ett grönt
promenadstråk som binder samman
parkerna.

Ny kollektivtrafikknutpunkt mellan
Backaplan och Brunnsbo. Knutpunkten
får tågstation, metrobusshållplats och
spårvagnshållplats. På längre sikt finns
även planer på linbana.

HPL

HPL

Ca 7000 bostäder föreslås inom programområdet, ca
5000 i den östra delen, och ca 2000 i den västra. Området får också totalt i östra och västra delen ca 140 000
kvm handel. Den nya bebyggelsen föreslås få formen av
kvartersstad med tydliga gränser mellan privat/halvprivat och offentligt, gata och gård. Området får en blandning av bostäder och verksamheter, där fördelningen
föreslås variera i olika delar vilket gör att delområdena
får olika identitet och karaktär. Områdena kring Hjalmar Brantingsplatsen och Knutpunkt Brunnsbo föreslås
få den högsta tätheten i området och innehåller övervägande verksamheter.

Trafik

HPL
planområdesgräns

HPL

genomfartstrafik
huvudgator
viktiga lokala kopplingar
övergripande stråk

Swedenborgsgatan förlängs
till ett viktigt
stråk genom
området.

gång-och cykelkoppling
ungefärligt läge för gång- och cykelkoppling
ungefärliga lägen för lokalgator
Ungefärligt läge för möjliga framtida
kopplingar för lokaltrafik

Gamla Tuvevägen är en
viktig lokal
koppling mellan
Backaplan och
omkringliggande områden.

Blandstad

Bilvägnätet består av ett strukturerande huvudnät samt
lokalgator. Hjalmar Brantingsplatsen utvecklas genom
att busslinjer inte längre vänder här, vilket frigör yta som
mötesplats och för vistelse. Backavägen utvecklas som
centralt stråk för kollektivtrafik med framtida spårväg
till Brunnsbo med koppling till ny tågstation. Alla gator
blir tillgängliga för all trafik men strukturen styr biltrafik

till de större stråken så att fotgängare och cyklister prioriteras på övriga gator. Större cykelbanor går längs Hjalmar
Brantingsgatan, Swedenborgsgatan och vid Lundbyleden.

Grönstruktur
Området får en stadsdelspark längs Kvillebäcken och flera
bostadsnära parker. Stadsdelsparken blir en målpunkt för
ett större område. De bostadsnära parkerna ger boendemiljön i området hög attraktivitet och fyller även en viktig
funktion för förskolorna och skolorna som är placerade i
anslutning. Ett grönt aktivt promenadstråk binder samman parkerna. Kopplingarna till omgivande grönområden utvecklas och förstärks.

Social service
Då inget överskott av skolor och förskolor finns i Lundby,
måste det behov utbyggnaden genererar lösas i samband
med utbyggnaden. Varje detaljplan ska lösa de behov den
genererar av förskola och F-3-skolor. En 4-9-skola som tar
hand om hela programområdets behov planeras på kommunal mark inom området. Vid Kvilleplatsen föreslås
även en gymnasieskola.

Programillustration

stadsdelspark

HPL

ungefärligt läge för stadsdelspark

Strukturen är
utformad för att
inte omöjliggöra
framtida kopplingar mot Ringön.

ungefärligt läge för bostadsnärapark
grönt promenadstråk
viktiga gröna kopplingar
utvecklingsområde, främst verksamheter
även bostäder och handel

Långängen förlängs in
i programområdet.

utvecklingsområde främst bostäder även
verksamheter

Ny Metrobusshållplasts planeras
vid Lundbyleden i anslutning till
Hjalmar Brantingsplatsen.
I förlängningen av Deltavägen
ska en koppling mot Herkulesgatan anordnas, exakt läge är
inte bestämt.

utvecklingsområde, handel och
verksamheter i entreplan och plan ovan
entreplan. Främst bostäder i övriga plan
potentiellt utvecklingsområde

För att binda samman Backaplan med Frihamnen
ska stadsmässiga kopplingar skapas via Hjalmar
Brantingsgatan. Ytterligare kopplingar för gående och
cyklister skapas över Hamnbanan och Lundbyleden.

viktiga kollektivtrafiknoder

Programkartan visar huvudstruktur och markanvändning

HPL

viktiga platsbildningar

Riktlinjer, sammanfattning

hållplats

•
•

Stadsbyggnadskvaliteter

•
Målsättning:

•
LJUSFÖRHÅLLANDEN
5 h solljus på gård
mellan 9-17

Vad som
uppnås i
programmet:

Minst

5 timmar
solljus mellan
9 och 17

+

OFFENTLIG PLATS/
BOENDE

+

FRIYTA FÖRSKOLA/
SKOLA

+

GÅRDSYTA/
LÄGENHET

10 m2/boende

Enl Älvstadens
riktlinjer

15-20 m2/lgh

Grönyta/
boende:

0,5 barn

Gårdsyta/lgh

7,5 kvm

/lägenhet
+ friytekrav

+

FÖRDELNING
AV BTA
30-70 % bostäder

10 - 20 kvm

Viktiga stadsbyggnadskvaliteter i arbetet med konkretisering av Vision Älvstaden

Jämvikt, bostäder/
verksamheter

=

LÄMPLIG TÄTHET

•
•

e-tal

•

Exploateringstal,
områdesnivå Östra
Backaplan:

2

Programförslaget illustrerat inom detaljerat utredningsområde.

•
•
•

Social service ska säkras i varje detaljplan.
Handel organiseras främst kring Hjalmar
Brantingsplatsen och i aktiva bottenvåningar
utefter huvudgator.
Befintliga kulturella verksamheter bereds
plats i den nya strukturen.
Upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar
ska variera.
Friytetal gäller för park och skolgårdar.
Fotgängare prioriteras på torg och platser,
där biltrafik undviks.
Kopplingar till omgivande områden förstärks.
Fotgängare och cyklister ska prioriteras.
Parkering anordnas enligt P-normen.
Klimatanpassning sker genom markhöjning.
Utvecklingen sker etappvis söderifrån.

