
Programområdets avgränsning och läge i Älvstaden

Samråd 5 september - 16 oktober 2018Allt om programmet finns
tillgängligt på vår webbplats:

www.goteborg.se/planochbyggprojekt

Handlingarna finns tillgängliga
5 september - 16 oktober:
• Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
• Älvrummet, Lindholmspiren 3-5
10 september - 16 oktober:
• Lundby bibliotek, Borstbindaregatan 12a

Kontakt på stadsbyggnadskontoret:
Caroline Valen 031-368 17 04
Inger Bergström 031-368 19 48
Karin Slättberg 031-368 17 32

Kontakt på fastighetskontoret:
Camilla Lidholm 031-368 13 19

Kontakt på trafikkontoret:
David Plamqvist 031-368 23 22

Syfte och mål
Byggnadsnämnden beslutade 2016-10-25 om uppdrag för program för 
Backaplan. Syftet med programmet är att möjliggöra blandstad inom be-
fintligt handels- och verksamhetsområde. Uppdraget innebär att ta fram 
övergripande förutsättningar, värden och strategier för omvandlingen av 
Backaplan en till en attraktiv blandstad. 
Genomförandefrågor som studeras är etappindelning, klimatanpassning 
och områdets möjligheter att utgöra god bostadsmiljö under utbyggnads-
tiden. 
Programarbetet utgår ifrån tidigare framtagen Struktur- och färdplan för 
Backaplan (2015).

mål med programmet är:
• att bygga blandstad med cityhandel, social service, kultur och att-

raktiva boendemiljöer
• att möjliggöra fortsatt inrymmande av befintliga kultur- och hant-

verksverksamheter
• 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

Har du synpunkter?
Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554, 
403 17 Göteborg
E-post: sbk@sbk.goteborg.se eller på   
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Ange diarienummer 0698/16
Senast 16 oktober 2018

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

Välkommen till samråds och informationsmöte 
den 27 september kl 17.00 - 20.00 i Piren, Lundby 
Stadsdelsförvaltning, Vågmästaregatan 1 A. 

Program för Backaplan

Uppdrag Samråd Godkännande Uppdrag 
detaljplan

enligt PBl 
2010:900

möjlighet 
att lämna 
synpunkter

Start     
detaljplan

Här är vi nu

Centralstationen

Wieselgrensplatsen

Hjalmar Brantingsplatsen

Brunnsbo

Arödsberget

Ramberget

PRoGRAmomRåDe

Ringön

Brämaregården

frihamnen

lindholmen

Gullbergsvass
Göta

 Ä
lv

Vad är ett planprogram?
Syftet med ett planprogram är att utreda lämplig markan-
vändning på en plats samt att översiktligt behandla frågor 
som bebyggelsetäthet, trafik, miljö och genomförande. 
Det färdiga programmet anger kommunens avsikter med 
platsen och utgör grund för kommande detaljplanering.



• 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.

Programkartan visar huvudstruktur och markanvändning

Programillustration

Programförslaget, med östra Backaplan illustrerat detaljerat

Ca 7000 bostäder föreslås inom program-
området, 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 grän-
ser mellan privat/halvprivat och offentligt, 
gata och gård. Området får en blandning 
av bostäder och verksamheter, där fördel-
ningen föreslås variera i olika delar vilket 
gör att delområdena får olika identitet och 
karaktär. Områdena kring Hjalmar Bran-
tingsplatsen och Knutpunkt Brunnsbo 
föreslås få den högsta tätheten i området 
och innehåller övervägande verksamheter.

Stadsbyggnadskvaliteter

Programkarta
Programförslaget i korthet Riktlinjer, sammanfattning
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Långängen förlängs in 
i programområdet.  

I förlängningen av Deltavägen 
ska en koppling mot Herkules-
gatan anordnas, exakt läge är 
inte bestämt.

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.

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

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

Gamla Tuvevä-
gen är en viktig 
lokal koppling 
mellan Backap-
lan och om-
kringliggande 
områden. 

Ny Metrobusshållplasts planeras 
vid Lundbyleden i anslutning till 
Hjalmar Brantingsplatsen. 

Strukturen är 
utformad för 
att inte omöjlig-
göra framtida 
kopplingar mot 
Ringön. 

Genom området planeras ett grönt 
promenadstråk som binder samman 
parkerna.
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Swedenborgs-
gatan förlängs 
till ett viktigt 
stråk genom 
området. 

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



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

Parker, förskolor och skolor Trafikförslag
Gatunätet består av ett strukturerande huvudnät samt lokalgator. Alla ga-
tor blir tillgängliga för all trafik, men strukturen styr trafiken så att olika 
trafikslag prioriteras på olika gator. Deltavägen blir huvudgata för biltra-
fik. Större cykelbanor går bla längs Hjalmar Brantingsgatan och Sweden-
borgsgatan, som också utgör ett centralt gångstråk. Backavägen blir ett 
centralt stråk för kollektivtrafik med framtida spårväg till Brunnsbo.

Viktiga knutpunkter och kopplingar 
Genom en förlängning av gator åt norr, söder och väster kopplas Backap-
lan ihop med omkringliggande bebyggelse. Tre stora övergripande stråk, 
Backavägen, Hjalmar Brantingsgatan och Swedenborgsgatan, är centrala 
för att länka samman programförslaget med områdena runt omkring, och 
i förlängningen för att koppla ihop staden över älven. 

Kultur och handel
Vid Hjalmar Brantingsplatsen planeras ett kulturhus. Även befintliga kul-
turella verksamheter ska beredas plats i den nya strukturen. Handeln som 
kännetecknar Backaplan idag ska fortsätta utvecklas till en mer citylik 
handel som integreras i stadsmiljön. Förutom nya COOP vid Backavägen 
(pågående detaljplan) och i handelskvarter vid Hjalmar Brantingsplatsen 
planeras handel i alla bottenvåningar utefter huvudgator i området. 

Exempel, handelsstråk (Illustration: White Arkitekter)

Exempel, bostadsnära park (Illustration: White Arkitekter)

Backaplan  –  tät grön blandstad



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

Genomförande

Konsekvenser

Sociala konsekvenser
• Stor förändring av områdets sociala karaktär, från industri- och 

handelsområde till blandstad. 
• Ökad nattbefolkning och tydliga gaturum som samlar rörelser-

na ökar tryggheten i området. 
• Befintliga verksamheter riskerar trängas ut och särskilda åt-

gärder ska vidtas för att de som vill ska få möjlighet att ta plats 
i det nya Backaplan.

ekonomiska konsekvenser
• Stora investeringar behövs för att skapa byggbar mark och en 

attraktiv offentlig miljö. Det krävs även tidiga investeringar i 
park, förskolor och kollektivtrafik.

• Staden äger endast en liten del exploaterbar mark och kom-
mer behöva lösa in mark för bla social service och kulturhus. 

miljökonsekvenser
• Ökade grönytor och återskapande av strandzonen längs Kvil-

lebäcken ger en ökad biologisk mångfald 
• Infiltration och rening av dagvatten kommer avsevärt förbättras 

med ökade grönytor, vilket förbättrar bäckens vattenkvalitet.
• Förorenad mark saneras, vilket påverkar området och bäcken 

positivt. 

Klimatanpassning för att klara högt vatten och skyfall kommer ske ge-
nom att marknivåerna i södra delen av Backaplan höjs med ca 1 m, vilket 
skyddar området om vattnet stiger i havet och orsakar höga nivåer i Kvil-
lebäcken. Vid ett extremt skyfall gör föreslagen höjdsättning att vattnet 
snabbt och säkert kan ledas i utpekade lågstråk till Kvillebäcken. Andra 
gator, sk högstråk, hålls då farbara för exempelvis räddningstjänsten. 

Bebyggelsen

Västra Backaplan

centrala Backaplan

området kring           
hjalmar Brantingsplatsen

Nordöstra Backaplan

Kvartersstruktur i 5-8 våningar 
med vissa uppstickande punkthus.  
Främst bostäder, med verksamheter 
i bottenplan mot huvudgator.

Norra Kvilleparken
Kvartersstruktur i 4-6 våningar. 
Främst bostäder, med verksamheter 
i bottenplan mot huvudgator.

Den del som har högst exploatering. 
Kvartersstruktur i 6-10 våningar med 
enstaka högre och lägre bebyggelse. För-
delningen av verksamheter och bostäder 
är ca 50-50. 

Visualisering av områdets framtida bebyggelse.

Främst verksamheter, men viss 
andel bostäder. Hög exploatering 
föreslås särskilt i kvarteren närmast 
Knutpunkt Brunnsbo.

Kvartersstruktur i 4-6 våningar. 
Främst bostäder, med verksamheter 
i bottenplan mot huvudgator.

Grunden för bebyggelsen är en kvartersstruktur med slutna gårdar och 
tydliga gaturum. Innehåll och höjd varierar i områdets olika delar, vilket 
ger dessa olika karaktär. Närmast knutpunkterna är bebyggelsen högre 
och innehåller mer handel och verksamheter, längre bort blir den lägre 
och får en högre andel bostäder. Illustrationen beskriver Västra Backaplan 
i sin helhet, medan Östra Backaplan beskrivs uppdelat i 4 delområden. 

etapp 1
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etapp 3 Trafikområde, 
etapp 0

Successiv 
utveckling

Backaplan  –  tät grön blandstad

Trafikområde

etapp 1

etapp 2

etapp 3

Successiv utveckling

Etappindelning


