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Samrådsredogörelse 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt 2012-04-03 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. Planför-
slaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets, bilaga 1, under tiden 11 april 
– 22 maj 2012. 
Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret och på restaurangen ”Aschebergska Eken”, 
Lillhagsparken 17 under tiden samma tid. Samrådsmöte hölls den 3 maj, i Lillhagsparken 13. 

Sammanfattning 
De viktigaste synpunkterna som kommit in gäller hur bullret från Lillhagsvägen och Bohusba-
nan påverkar föreslagna bostäder, men även hur exploateringen påverkar befintliga kultur- och 
naturmiljöer. Även frågor om dagvattenhantering, geoteknik och ny skoltomt förekommer. 

Trafikverket vill ta del av de bullerberäkningar som gjorts och framför att de förutsätter att rikt-
värdena klaras i samtliga bostäder. Bedömningen är att det inte går att hitta stöd för avsteg en-
ligt Boverkets riktlinjer för buller.  

Länsstyrelsen vill se en noggrannare studie av bullret och placeringar av byggnader i förhållan-
de till det. Man kan tänka sig vissa avsteg från bullerpolicyn för enstaka byggnader. De efterfrå-
gar också vibrationsundersökning liksom bättre beskrivning av dagvattenhantering, geotekniska 
förutsättningar och bestämmelser om detta. 

De boende framför också synpunkter avseende trafikbuller. Många anser sig vara störda av trafi-
ken redan i dag och befarar att störningarna kommer att öka till följd av föreslagen byggnation. 
De anser även att beståndet med lärkträd har högt ornitologiskt värde och bör bevaras.  

Park- och naturnämnden anser att stor hänsyn bör tas till ädellövskogen och utglesningar måste 
göras med hänsyn till naturvärdena. Ingrepp i kantzonen i östra delen av planområdet bör undvi-
kas helt. För att få ett bättre underlag när det gäller naturvärdena föreslås att en naturinventering 
med särskilt fokus på ädellövskog, jätteträd och mindre hackspett genomförs. 

Länsstyrelsen vill se beskrivet hur detaljplaneförslaget påverkar Kvillebäcken och förekomsten 
av spetsnate. 
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Kulturförvaltningen anser att radhuset från 1950-talet vid norra änden av Hökällans väg bör in-
gå i den skyddade bebyggelsen. Även garagelängan öster om Hökällans väg anses miljöskapan-
de och bör bevaras.  
Park- och naturnämnden mfl avstyrker byggnation av radhus på platsen, då det inte går att ute-
sluta att befintliga värdefulla och bevarandevärda träd tar skada. 

SDN Norra Hisingen liksom ett flertal av de närboende framför att yta för ny skola bör reserve-
ras inom Lillhagsparken. Skälet är att Skogomeskolan är i dåligt skick och på sikt behöver ersät-
tas. Ett utökat antal boende medför dessutom ökad belastning på befintlig skolverksamhet. 

Stadsdelsnämnden, Park- och naturnämnden, Backadalens IF liksom ett antal närboende föror-
dar alternativ 1, som innebär att en större del av befintlig bollplan får vara kvar i området. De 
vidhåller att ytan är av stor social betydelse och främjar möten, aktivitet för barn och ungdomar 
och är en viktig förutsättning för föreningslivet.  

Fastighetsnämnden och markanvisade exploatörer/byggherrar förordar alternativ 2, där bollpla-
nen bebyggs med bostäder, med motivering att ett ökat antal bostäder är avgörande för projek-
tets ekonomi och möjligheten att skapa tillräcklig närservice i området. 

Kulturförvaltningen och Fastighetsnämnden anser att de i planen föreslagna q-och k-bestäm-
melserna delvis är motsägelsefulla med tanke på att de flesta av byggnaderna inom området 
redan är ombyggda. 

Trafikverket, SDN Norra Hisingen och Park- och naturnämnden förordar översyn samt behov 
av säkerhetshöjande åtgärder vid ett antal obevakade plankorsningar utmed Bohusbanan. 

Trafikkontoret föreslår utfartsförbud på vissa sträckor utmed Lillhagsparkens södra del och på 
delar av Lillhagsvägen, liksom andra säkerhetshöjande åtgärder. 

Göteborgs Vatten och Göteborg Energi framhåller att de inte har för avsikt att överta de interna 
ledningsnäten utan avser bygga nytt. Ledningsrätt liksom erforderliga ytor för tillkommande 
tekniska anläggningar kommer att krävas. Göteborg Energi har befintliga fjärrvärmeledningar 
inom området som kan komma att påverkas i samband med byggnation. 

 

Kontoret bedömer att bullerproblematiken kan hanteras efter de justeringar av planhandlingarna 
som gjorts efter utförd bullerutredning.  
En naturvärdes- och hackspettsinventering har utförts och Park- och naturförvaltningen har mätt 
in värdefulla träd. Genom skyddsbestämmelser på plankartan för många träd och utökad park- 
och naturmark minskar påverkan på befintliga naturmiljöer. Beståndet av lärkträd har dock be-
dömts kunna ersättas på annan plats.  
Alla kulturhistoriskt intressanta byggnader kan inte bevaras. En avvägning har gjorts mellan 
vikten av nya bostäder i kollektivtrafiknära lägen, bullerproblematik och kulturhistoriska vär-
den.  
Då flera förvaltningar, med hjälp av barnkonsekvensanalys, kunnat fastställa att bollplanen fyl-
ler en viktig funktion kommer en ny bollekplan att anordnas norr om Lillhagsbäcken i enlighet 
med kommunens policy för kompensationsåtgärder. För att bollplanen ska vara tillgänglig, 
trygg och säker anläggs en gång- och cykelbro över Lillhagsbäcken och växtligheten längs 
bäcken glesas ur för bättre visuell kontakt. Då bäckravinen är ett dokumenterat bra biotop för 
mindre hackspett måste anläggandet av bron och urglesningen utföras med expertis.  
För att möta eventuellt behov av en skoltomt har det nordöstra hörnet av planområdet bestäm-
melser som medger både skola och/eller bostäder. 

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i plan-
handlingarna. 

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

Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna finns i sin 
helhet på stadsbyggnadskontoret. 
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan, under förutsättning att nedanstående 
synpunkter beaktas. 
Fastighetskontoret håller med om att sjukhusområdets gamla tegelbyggnader bör bevaras/förval-
tas på rätt sätt. Men planbestämmelser får inte medföra att redan gjorda om- och tillbyggnader 
måste göras om. Om byggnaderna ska bevaras måste de kunna användas och underhållas på ett 
ändamålsenligt sätt.  
Planförslagets bestämmelser med rivningsförbud (q1), bevarandekrav för byggnadens exteriör 
(q2) och varsamhetskrav vid fastighetsunderhåll (k) för vissa byggnader innebär svårigheter av-
seende ombyggnad och försäljning eller upplåtelse av dessa byggnader. Framför allt för befint-
lig byggnad för evakueringslokaler för äldreboenden, som avses byggas om till moderna lä-
genheter, bör bestämmelserna ändras. 
De tre trävillor från 30-talet och som ligger vid Hökällans väg bör inte beläggas med rivnings-
förbud och strikta bevarandekrav, då de är i stort behov av upprustning. Ett förslag till ny rad-
husbebyggelse med 38 hus vid Hökällans väg, samt en förskola och förslag till återskapade av 
huvudbyggnaden för Hökälla säteri har tagits fram. Förslaget förutsätter rivning av de tre gröna 
läkarvillorna, samt befintlig gul radhuslänga och garagebyggnad. Detta utbyggnadsförslag inne-
bär ett ökat bostadsinnehåll och ett bättre ekonomiskt utfall för planprojektet. 
Fastighetskontoret anser att rekreationsbehovet bör kunna tillgodoses genom de övriga ytor som 
föreslås som park eller natur och förordar därför alternativ 2, där området bebyggs med bostä-
der. Att bebygga ytan med bostäder innebär att ytterligare ca 20 bostäder kan byggas inom plan-
området. Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det angeläget med ett stort bostadsinnehåll, småhus 
och radhus efterfrågas i området. 
 
Kommentar: 
Det är det ursprungliga utseendet som skyddas med bestämmelser. Senare tillägg ska kunna tas 
bort. Byggnaderna ska kunna byggas om och användas till lämpliga ändamål. Skydds- och var-
samhetsbestämmelserna har setts över och kompletterats så att det tydligt framgår vad som gäll-
er. En extra plankarta, där alla byggnader med skydds- och varsamhetsbestämmelser beskrivs 
utifrån sina respektive kvaliteter, har tillförts planhandlingarna.  
De tre trävillorna vid Hökällans väg, med adress Hökällans väg 7,9 och 11, behåller sina 
skydds- och bevarandebestämmelser. Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att hela 
miljön längs Hökällans väg har stort kulturhistoriskt värde och ska bevaras så intakt som möj-
ligt. En besiktning visar att husen är i gott skick. 
Samrådsförslaget tillät betydligt fler kvm bruttoarea (BTA) än programmet och ytan för småhus 
har utökats på bekostnad av lärkträdsdungen. Byggrätterna har studerats ytterligare och med ut-
gångspunkt från Länsstyrelsens synpunkter om buller flyttats om. På bollplanen tillåts bebyg-
gelse så att de efterfrågade 20 extra bostäderna får plats. Planen har även gjorts flexibel så att 
denna yta skall kunna nyttjas för en ny grundskola om den pågående lokaliseringsutredningen 
visar på att den nya skolan behövs i Lillhagsparken.  
Bollplanen ersätts med en ny, mindre bollyta av konstgräs norr om Lillhagsbäcken, i anslutning 
till dagens odlingslotter och nya lärkträd planteras på ny plats i enlighet med Göteborgs stads 
policy om kompensationsåtgärder för funktioner och kvaliteter som försvinner vid ny exploate-
ring.  
 
2. Göteborg Energi AB framför att det finns fjärrvärme inom Lillhagsparken. Ett antal hus 
som är på förslag att rivas är försörjda med fjärrvärme och fjärrvärmeledningar, som försörjer 
andra byggnader, går genom dessa fastigheter. Innan rivning påbörjas skall Göteborg Energi 
kontaktas. Detta gäller även i de fall där ledningar måste läggas om. Tillkommande bebyggelsen 
kan erbjudas fjärrvärme för uppvärmning och tappvarmvatten. 

Kommentar:  
Informationen vidarebefordras för beaktande i arbetet med planens genomförande. 
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3. Göteborgs Energi GothNet AB vill bli informerade när el- och fjärrväme/kyla förläggs. De 
är intresserade att få med tomrör för opto-kabel. Befintliga kablar i området skall observeras. 

Kommentar:  
Informationen vidarebefordras för beaktande i arbetet med planens genomförande. 
 
4. Göteborgs Energi Nät AB framhåller att området har försörjts av ett internt elnät, vilket 
inneburit att nätet varit undantaget kravet på koncessionspliktigt elnät.  
De har bestämt sig för att bygga ett nytt elnät. För att kunna försörja området krävs förutom 
utrymme för kablar i mark även två nya nätstationer i området. För befintlig nätstation vid 
Sandbanksvägen, bör ett e-område avsättas. 
Ledningsstråken för el skall placeras inom bestående vägstruktur för att minimera störningarna 
vid framtida reparationer. Ledningsrätt kommer att sökas inom e- och u- område.  
Transformatorstationerna skall utgöras av fristående byggnader, med hänsyn till magnetfältspro-
blematik, på grund av brandsäkerhet, personsäkerhet och tillgänglighet. Läget för transformator-
stationen ska vara lättåtkomligt för en stor lastbil med kran. Markområdet måste också vara fritt 
från vatten- och avloppsledningar etc. Stationslägen skall placeras så att marknivån ligger på 
minst +12,8 m enligt Göteborgs höjdsystem. För vissa viktiga läge kan krävas +13,8 m. För att 
bedöma hur stor tillkommande belastning är behövs mer detaljerade uppgifter om bostädernas 
uppvärmningsform. 
Med anledning av Trafikkontorets regler kring maskingrävning i närheten av träd kräver vi att 
träden skall planteras med hänsyn till planerade och/eller befintliga ledningars placering. De 
fullvuxna trädens droppkanter skall inte hamna närmare än 4 meter från nödvändiga lednings-
stråk, framför allt gäller detta planerade E- eller u-områden.  
Eftersom det i planen ej har avsatts yta i allmän plats eller på kvartersmark för en nätstation i 
södra delen av området, vilket krävs för att försörja byggnaderna med el, skall bygglov ej med-
ges förrän läge för nätstation är fastlagd och godkänd av Göteborg Energi Nät AB.  

Kommentar:  
Ett E-område för ny nätstation har nu avsatts inom planområdets södra del. Det kommunala vat-
ten- och avloppsnätet byts ut och förläggs i de gator som är allmän plats och på parkmark. Led-
ningsstråken för el kan förläggas parallellt. Övrig information vidarebefordras för beaktande i 
arbetet med planens genomförande. 
 
5. Idrotts– och föreningsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan under förutsättning att 
nämndens synpunkter beaktas i det fortsatta arbetet. Många barnfamiljer förväntas flytta in i 
området. I de tidiga åldrarna är det viktigt med lekytor i närområdet, men i takt med att barnen 
blir äldre ökar efterfrågan på större ytor för bollspel och andra idrottsaktiviteter. Det är därför 
viktigt att sådana ytor säkerställs.  
Föreningen Backatorps IF som idag använder den befintliga bollplanen, har närmare 400 med-
lemmar varav 270 är barn och ungdomar under 26 år. Den nya bebyggelsen kommer innebära 
ett ökande medlemsantal som i sin tur kräver aktivitetsytor anpassade till verksamheten. 
Detaljplanens alternativ 1 förordas när det gäller utformningen av det nordöstra hörnet av områ-
det, d v s att befintlig fotbollsplan bevaras. Detta område ligger så till att barn och ungdomar 
kan gå eller cykla utan att behöva korsa större vägar med biltrafik. 

Kommentar:  
Kontoret har valt att gå vidare med alternativ 2. Antingen med bostäder och förskola eller alter-
nativt med förskola och skola. En lokaliseringsstudie pågår för att hitta en bra skoltomt istället 
för den befintliga Skogomeskolan eller som komplement till denna. Bestämmelserna i detaljpla-
nen har utformats så att nordöstra hörnet kan användas till förskola, skola och/eller bostäder. 
Då flera förvaltningar kunnat fastställa att bollplanen fyller en viktig funktion kommer en ny, 
mindre bollplan i konstgräs att förläggas norr om Lillhagsbäcken, där det idag finns odlingslot-
ter. För att planen ska vara tillgänglig, trygg och säker anläggs en gång- och cykelbro över Lill-
hagsbäcken och växtligheten längs bäcken glesas ur för bättre visuell kontakt. Barn och ungdo-
mar ska även i fortsättning kunna nå bollplanen utan att behöva korsa större vägar. 
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6. Kretsloppsnämnden  tillstyrker planen under förutsättning att den finansiella täcknings-
graden för kommunens VA-verksamhet förbättras  

Ekonomiska konsekvenser 
Göteborg Vatten har gjort en kostnadsberäkning av VA-kostnaderna för planområdet. VA-
utbyggnaden medför en underfinansiering med 5 Mkr. 
Kostnadstäckning för VA-kollektivet vid genomförande av detaljplanen blir ca 40 %. Kostnads- 
och intäktsbedömningarna grundas på plankartans redovisning av allmänna lokalgator. 
Kretsloppskontoret och Göteborg Vatten föreslår att allmänna VA-ledningar även byggs ut i 
kvartersgator, förutsatt att kvartersgatorna utförs i sådan standard som Göteborg Vatten anser 
nödvändig. Kostnadstäckningen blir då cirka 70%. 

Ekologiska konsekvenser 
Kretsloppskontoret rekommenderar att man i det fortsatta planarbetet tar hänsyn till att en håll-
bar avfallshantering bygger på ökad källsortering av material. I planbeskrivningen står "plats 
finns för återvinningshus i norra och södra delen av planområdet finns avsatt på plankartan". För 
att hanteringen av avfall ska fungera även på lång sikt är det viktigt att ytan på plankartan har en 
flexibel användning. Det ska t ex gå lika bra att ha en återvinningsplats på ytan. Befintliga åter-
vinningsplatser runtomkring planområdet är mycket högt belastade varför det är viktigt att de 
nya återvinningsplatserna eller återvinningshus inom planområdet blir tillgängliga även för 
kringboende. Det är inte helt tydligt hur trafiksituationen kommer att se ut kring inritade ytorna 
för återvinningsplatserna/husen varför det kan vara bra att redan nu känna till att dagens åter-
vinningsplatser töms med kranbil.  
Skriften "Gör rum för miljön" innehåller mer detaljerad information om hur man kan planera, 
projektera och bygga för en hållbar och effektiv avfallshantering. Det är viktigt att tänka på 
trafiksäkerheten kring avfallshämtningen. Hämtbilarna måste få den plats de behöver. Farliga 
manövrar ska inte behöva förekomma.  

Kommentar:  
På plankartan har ritats in fyra stycken E-områden som kan användas till tekniska anläggningar. 
För att undvika backvändning föreslås hushållen på Hökällas väg ha sopskåp på det E-område 
som ligger i norra änden på Hökällas väg.     
 
7. Kulturförvaltningen framför att en arkeologisk förundersökning av fornlämningarna inom 
området genomfördes april 2012. Länsstyrelsen tar beslut om en slutundersökning krävs. 

Bebyggelse, övergripande 
Planförslaget riktar in sig på att bevara huvuddelen av den äldsta sjukhusbebyggelsen och kvar-
stående delar av Hökälla gård genom att införa skydds- och varsamhetsbestämmelser, samt i nå-
gra fall Q som markanvändningsbestämmelse. Ny bebyggelse planeras i lägen där de passar 
med sjukhusområdets ursprungliga planform. 
Rivningar 
Konsekvenserna av föreslagna rivningar inom sjukhusområdet (skivhuset och paviljongerna) är 
att man förlorar sjukhusets senaste årsring och de enklaste av de ursprungliga byggnaderna. 
Kulturförvaltningen kan samtidigt konstatera att den föreslagna exploateringen med höga hus i 
de lägen där envåningsbyggnaderna ligger idag kommer att fungera i miljön. Ursprungliga 
byggnadsdetaljer (dörrar, fönster etc.) från de äldsta paviljongerna bör tas till vara för återan-
vändning där originaldelar saknas på andra håll inom området.  

Radhus och garage vid Hökällans väg 
När det gäller radhuset från 1950-talet vid norra änden av Hökällans väg menar förvaltningen att 
detta bör ingå i den skyddade bebyggelsen. Detaljplanen bör kompletteras med bestämmelserna 
q1q2k för radhuslängan. Garagelängan är miljöskapande och visar på statusskillnaden mellan 
villor och övriga bostadshus på området. Det vore en tillgång för miljön om garagen kunde be-
varas.  

Rekonstruktion av Hökälla gård 
Vid de bevarade byggnaderna från Hökälla gård ger planen möjlighet för en rekonstruktion av 
den huvudbyggnad som revs vid byggandet av sjukhusområdet. Kulturförvaltningen är tveksam 
till värdet av att rekonstruera byggnaden och vill avråda från detta.  
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Trädgårdsmästarebostaden 
För trädgårdsmästarebostaden föreslås markanvändningsbestämmelse Q. Kulturförvaltningen 
ser inte att miljön har sådan betydelse att Q är nödvändigt, utan vill föreslå att markanvändnin-
gen ändras till att beskriva de verksamheter som är önskvärda i relation till området i stort.  

Växthusbyggnaderna har inget skydd i plan, vilket kulturförvaltningen skulle önska. Förvaltnin-
gen vill föreslå att växthusbyggnaderna omfattas av f1-bestämmelsen för att ge ett långsiktigt 
skydd åt miljön.  

q2-bestämmelser och k-bestämmelsen 
Med tanke på att de flesta av byggnaderna inom området är ombyggda, så blir de föreslagna q-
bestämmelserna och k-bestämmelsen delvis motsägelsefulla. Formuleringarna i bestämmelserna 
behöver ses över i samråd med stadsbyggnadskontorets antikvarier.  

Parkmiljö, natur och odling 
Det är väsentligt för förståelsen av området att de gröna karaktärerna bevaras även i framtiden.  

Gestaltningsprogrammet 
Gestaltningsprogrammet (material under arbete) visar en god ansats gällande förhållningssättet 
gentemot den äldre bebyggelsen, både i material och i struktur. Projektet har goda förutsättnin-
gar att kunna resultera i ett bra möte mellan äldre och modern bebyggelse. 

Kommentar:  
Det är det ursprungliga utseendet som skyddas med bevarandebestämmelserna. Senare tillägg 
ska kunna tas bort. Byggnaderna ska även kunna byggas om och användas till lämpliga ända-
mål. Därför har skydds- och varsamhetsbestämmelserna har setts över och kompletterats på en 
egen plankarta så att det tydligt framgår vad som gäller. 
Stadsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att radhuslängan inte kan belastas med bevaran-
debestämmelser då det finns problem med för höga vibrationsvärden för att kunna få använd-
ningen bostäder i plankartan.  I planbeskrivningen beskrivs konsekvenserna för kulturmiljön då 
man tillåter rivning av flertalet byggnader. Det blir ingen byggrätt för bostadshus där garage-
längan står idag. En mindre byggrätt ges för 4-5 garage. I övrigt planläggs området som natur-
mark. 
Rekonstruktionen av Hökällas gård är ett föreningsinitiativ som stadsbyggnadskontoret bejakar. 
Planbestämmelsen har justerats för att inte låsa vilken epok som kan rekonstrueras.  
Trädgårdsmästeri med bostad ges användning Q och kompletteras med egenskapsbestämmelse 
f1. Jordkällaren inkluderas i Q-bestämmelsen. 
Beskrivning av parkmiljöernas olika karaktärer utvecklas i kvalitetsprogrammet, både för bli-
vande kvartersmark och allmän platsmark. 
Övrig information vidarebefordras för beaktande i arbetet med planens genomförande. 
 
8. Lokalförvaltningen förordar en placering av förskola/skola/bostäder enligt alternativ 1, 
öster om nuvarande vandrarhem. Detta ger möjlighet för förskolan att på ett enkelt sätt kunna 
använda skogsområdet och den befintliga fotbollsplanen i sin verksamhet. Den föreslagna tomt-
ytan och angiven bruttoarea ger möjlighet att bygga en förskola om 5 – 6 avdelningar. 
Lokalförvaltningen anser att det finns behov av en ny dragning av lokalgatan som går omedel-
bart norr om byggnaderna med adress Lillhagsparken 16 och 17. I dessa byggnader finns angö-
ring och lastintag för varor och avfall samt utfart för servicebilar. Lokalförvaltningens förslag är 
att kulvertera Lillhagsbäckens västra öppna del och dra lokalgatan längre norr ut i en båge som 
direkt ansluter till gatan norr om vandrarhemmet. Detta kommer också att innebära en enklare 
angöring till förskolan. 
Lokalförvaltningen behöver för sin verksamhet 80 – 100 parkeringsplatser för poolbilar och ser-
vicebilar i den norra delen av området. För att kunna tillgodose lokalförvaltningens behov samt 
det behov av parkeringsplatser som finns för övriga verksamheter föreslås att detaljplanen ger 
möjlighet att bygga högre parkeringsdäck (än 3 m) på parkeringsytan norr om vandrarhemmet. 
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Kommentar:  
Förskolan har placerats på den idag befintliga parkeringsytan norr om vandrarhemmet. Boll-
planen med angränsande grönytor utformats med planbestämmelser så att ytan kan nyttjas för 
bostäder eller en ny grundskola om den pågående lokaliseringsutredningen visar att en ny sko-
lan behöver få en plats i Lillhagsparken.  
En ny sträckning av vägen, med kulvertering av bäcken och anläggande av ny gata på geotek-
niskt instabil mark, är inte genomförbar.  
Planen tillåter ett högre P-däck vid norra entréområdet. 
Övrig information vidarebefordras för beaktande i arbetet med planens genomförande. 
 
9. Miljö- och klimatnämnden avstyrker fortsatt planarbete i delområde 7. Nämnden tillstyrker 
fortsatt planarbete i övriga delar under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas. 
Nämnden är positiv till det föreslagna nytillskottet av bostäder i Lillhagsparken men avstyrker 
fortsatt planarbete i delområde 7, eftersom det saknas en fördjupad naturvärdesinventering med 
bedömning som visar att planförslaget kan genomföras utan att påverka områdets naturvärden.  
Övriga tillkommande bostäder kommer tillsammans med befintliga verksamheter att ge ett om-
råde med blandade funktioner. Möjligheten till lokal service i anslutning till den nya knutpunk-
ten är positiv, då det minskar risken att de boende hänvisas till bilresor för att uträtta ärenden. 
Det är också positivt med föreslagen målsättning att ha en lägre parkeringsnorm, med ett samut-
nyttjande av parkering mellan verksamheter och bostäder. 

• Bebyggelsens utbredning måste anpassas till de höga naturvärden som finns i området. Det 
krävs en fördjupad utredning av förekomst och skyddsåtgärder, för att kunna ta hänsyn till 
ädellövskog med högt skyddsvärde, gamla och grova träd samt den strikt skyddade mindre 
hackspetten. 

• För att göra kollektivtrafiken konkurrenskraftig i området krävs en större turtäthet. 

• För att underlätta för cykeln som färdmedel är det viktigt att placera väderskyddade cykel-
parkeringar vid busshållplatser, bostäder och verksamheter. 

• Där ny bebyggelse placeras i anslutning till naturmark bör öppningar planläggas mellan 
bebyggelseytorna, så att det även fortsättningsvis är enkelt att ta sig till naturområdena. 

• Bullerstörningar från Bohusbanan och Skälltorpsgatan ska utredas ytterligare. 

• Det behövs en övergripande miljöinventering av föroreningar i byggnader som ska rivas 
eller göras om till bostäder. 

Kommentar:  
En fördjupad naturvärdes - och en hackspettsinventering har genomförts och bifogas planhand-
lingarna. Exploateringens påverkan på naturvärdena konsekvensbeskrivs i planbeskrivningen. I 
samband med detaljplanearbetet för ”Bostäder i Backadalens villaområde” gjordes en inventer-
ing av ett större område. Även denna utredning bifogas planhandlingarna. 
Planförslaget är utformat med mycket stor hänsyn tagen till naturvärdena i området. För att sä-
kerställa detta har stadsbyggnadskontoret, på plats, tillsammans med park- och naturförvaltnin-
gen och exploatörerna studerat de flesta byggrättsgränserna och hur dessa förhåller sig till be-
fintlig vegetation. Även vilka träd som är viktiga att bevara har studerats. 
I december 2012 ändrade Västtrafik sina busstidtabeller och Lillhagsparken trafikeras nu av 
busslinje 52 som går var tionde minut (under högtrafik) in till Brunnsparken via Hjalmar Bran-
tingsplatsen och vidare till Korsvägen. Går man till Skälltorpsvägen finns busslinje 18 som går 
var 20 minut in till Brunnsparken åt ena hållet och till Körkarlens gata och Selma Lagerlöfs 
torg. Gatan Lillhagsparken utformas för att underlätta framkomlighet för buss. 
Utrymme för cykelparkeringar ges i planen genom allmän bestämmelse om väderskydd. 
För att säkra en enkel tillgång till naturmark för allmänheten från olika delar av området finns 
allmän platsmark inlagd i form av park- och naturmark och gång- och cykelstråk. 
En mer detaljerad bullerutredning har gjorts och bifogas planhandlingarna. Byggrätterna har 
även justerats sedan samrådet.  
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Krav angående eventuella föroreningar hanteras i rivningslov eller bygglov. (Informationen om 
miljöinventering av byggnader vidarebefordras till exploatörerna för genomförandet.) 
 
10. Göteborg Vatten framhåller att planområdet Lillhagsparken, är anslutet till allmänt dricks-
vatten- och spillvattennät, via ett omfattande internt ledningsnät. En status- och lägeskontroll 
över ledningsnätet pågår. Bedömningen av ev. övertagande av befintliga avloppsledningar får 
göras efter utförd statuskontroll. 

Plangenomförandet bedöms medföra en utbyggning av allmänna dricksvatten, spillvatten- och 
dagvattenledningar ca 1 400 m. Avloppsledning via intern pumpning från lågt belägna lednings-
kulvertar kan bli aktuell. 

Dricksvatten 
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande 
områdestyp A2;VAV publikation P83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar 
nivå +60 m. I de fall högre vattentryck önskas få detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Spillvatten 
Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med enskilda ledningar för 
dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Kapaciteten i befintligt, allmänt ledningsnät 
bedöms vara god. 

Dagvatten/Klimatanpassning 
Dag- eller dräneringsvatten skall i första hand ta omhand lokalt inom kvartersmark genom infil-
tration eller i andra hand fördröjas i magasin eller vid behov avledas till det allmänna lednings-
nätet. 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 dagvatten.  

Ansvarsfördelningen för ev. allmänna, öppna dagvattenanläggningar bör klarläggas i planarbe-
tet. Planområdet skall utformas så att avrinning, i händelse av nederbörd med hög intensitet, kan 
ske utan att byggnader eller andra anläggningar skadas. Material för utvändiga ytor skall väljas 
med omsorg, t.ex. skall oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas. 

Vid trädplanering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets rothals och 
ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i speciella fall och efter 
godkännande av Göteborg Vatten som då kan komma att ställa krav på att skyddsåtgärder. Vid 
avsteg från grundregeln skall avtal tecknas som anger att Göteborgs Vatten ej ansvarar för ev. 
skador på träd eller ledningar. 

Ekonomi 
En ekonomisk kalkyl för utbyggnad av VA finns redovisad. Kostnads- och intäktsbedömningar-
na grundas på plankartans redovisning av allmänna lokalgator. Göteborg Vatten föreslår att all-
männa ledningar även byggs inom kvartersgator, förutsatt att kvartersgatorna utförs i sådan 
standard som Göteborg Vatten anser nödvändig. 

Kommentar: 
En ledningsutredning har gjorts och de ledningar som är av god kvalitet övertas av Göteborg 
Vatten. På plankartan har för detta erforderliga u-områden ritats in. De öppna diken i skogs-
brynet som fångar upp regnvattnet från berget har inspekterats på plats och funnits vara till-
räckliga. Dag- eller dräneringsvatten kan inte tas om hand genom infiltration då detta kan på-
verka den geotekniska säkerheten negativt. Men annan utjämning ska eftersträvas. Ett förslag är 
att efter rening leda dagvattnet till våtmarkerna väster om Bohusbanan. 
Övrig information vidarebefordras för beaktande i arbetet med planens genomförande. 
 
11. Park- och naturnämnden har beslutat att avstyrka byggnadsnämndens förslag vad avser 
att bygga tre till fyra radhus öster om Hökällans väg. 

Natur, Kultur och Sociotop  
I och med exploateringen försvinner delar av parken och ytor för lek och rekreation. Sociotop-
värdena lek och rekreation kan återskapas/ ersättas i det nya centrala parkstråket under förutsätt-
ning att parken utformas för lek och rekreation. 
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Stråk 
Samrådshandlingen bör kompletteras så att de kopplingar/gångvägar, som finns mellan planens 
centrala delar och dess ytterområden i öster och som i plankartan ligger på kvartersmark, läggs 
som parkmark/allmän plats.  

Det befintliga stigsystemet i Lillhagsparkens yttre delar bör ses över och rustas upp samt till-
gänglighetsanpassas där detta är möjligt. På grund av utbyggnaden av området kan det också bli 
aktuellt att anlägga nya promenadstråk. 

Parkprogram 
Enligt texten i samrådshandlingen ska både de formella parkerna i planområdets innersta delar 
och de mer informella parkerna i planområdets östra delar behållas intakta. Förvaltningen ställer 
sig frågande till hur detta görs i praktiken då det i samrådshandlingens planförslag visas att delar 
av områdets östra parkdelar bebyggs.  

Naturvärden 
För att få ett bättre underlag när det gäller naturvärdena föreslås att en naturinventering med sär-
skilt fokus på ädellövskog, jätteträd och den mindre hackspetten genomföras. 

I parkområdet finns ett äldre bestånd med lärkträd som har högt ornitologiskt värde, det är posi-
tivt om så stora delar av det som möjligt kunde bevaras. 

Idegran finns i området, den är fridlyst. Om den skall tas bort krävs dispens från Länsstyrelsen. 

Stor hänsyn bör tas till ädellövskogen, utglesningar måste göras med hänsyn till naturvärdena. 
Ingrepp i kantzonen i östra delen av planområdet bör undvikas helt. Brynet har många funktio-
ner, det är en viktig miljö för många organismer och en viktig övergångszon för djurlivet. Att ta 
ned träd i den yttre brynzonen kan få konsekvenser för träden bakom. Det bör därför etableras 
en zon på 15 m mellan exploatering och trädens faktiska utbredning för att undvika framtida 
konflikter.  

Trädpolicy – Ges planens träd nödvändiga förutsättningar för sin utveckling?  
Under planarbetet har det gjorts en inmätning av utvalda träd i Lillhagsparken. I plankartan är 
endast ett fåtal av de inmätta träden utmärkta. Förvaltningen förespråkar att samtliga bevarande-
värda träd märks ut och att deras kron- och rotzon skyddas i plankartan. Om bevaransvärda träd 
skadas ska ett högt vite åläggas. 

Förvaltningen anser att plankartans administrativa bestämmelse om att marklov krävs för fäll-
ning av träd med en stamomkrets över 1,0 m skall ändras till över 0,75 m.  

Förvaltningen föreslår att nämnden avstyrker byggnation av radhus öster om Hökällans väg då 
den föreslagna byggrätten ligger för nära för att värdefulla och bevaransvärda träd inte ska ta 
skada vid en byggnation.  

Lekplatspolicy - barnperspektiv 
Det är viktigt att det finns säkra övergångar till andra områden utanför planområdet, som t.ex. 
en säker övergång över Bohusbanan mellan Lillhagsparken och Hökällaområdet.  

Förvaltningen ställer sig positiv till alternativ 1, som också visas i plankartan, där bollplanen i 
nordöstra hörnet behålls. Förvaltningen anser att bollplanen innehåller viktiga sociotopvärden 
som lek, motion och mötesplats och utgör därmed en viktig yta för området, nu och i framtiden. 

Det är viktigt ur barnperspektivsynpunkt att det anläggs en större lekplats i det centrala park-
stråket. Närlekplatser bör anordnas i de områden som hyser radhusbebyggelse. Förvaltningen 
anser att detta bör skrivas in i plankartan. 

Lokalklimat – sol/skugga/vind 
De tomter som ligger i direkt anslutning till värdefulla skogsområden kan upplevas som skug-
giga då området är kuperat. Eventuella förslag till utglesningar måste göras med hänsyn till na-
turvärdena och i enlighet med park- och naturförvaltningens kommande skötselplan.  

Tillgänglighet 
Platser och områden skall där det är möjligt utformas så att de blir användbara för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
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Dagvatten  
Öppna diken som ingår i dagvattensystem tar inte förvaltningen funktionsansvar för. 

Förslag på förändringar i planförslaget 
Undvik negativ påverkan genom att sätta upp avspärrningar för träd och eventuellt binda upp 
grenar under byggnation. Schakt får ej ske inom ett avstånd på 4 m från trädkronans utbredning. 
 
Kommentar: 
Det blir ingen byggrätt för bostadshus där garagelängan står idag. En mindre byggrätt ges för 4-
5 garage. I övrigt planläggs området som naturmark. 

Stråk och parkprogram 
Med mer allmänplatsmark på plankartan garanteras att kopplingarna mellan parkens centrala de-
lar och dess ytterområden bibehålls. I de östra delarna sparas en del av befintlig parkmark.  

Naturvärden och trädpolicy 
En fördjupad naturvärdesinventering och en hackspettsinventering har genomförts och bifogas 
planhandlingarna. Exploateringens påverkan på naturvärdena konsekvensbeskrivs i planbeskriv-
ningen. Man har även i samband med detaljplanearbetet för ”Bostäder i Backadalens villaområ-
de” gjort en inventering av ett större område. Även denna utredning bifogas planhandlingarna. 
En zon på tio meter utan byggrätt har reserverats i plankartans nordöstra hörn.  
Bevaransvärda träd skyddas med en planbestämmelse på plankartan. Stadsbyggnadskontoret 
bedömer att det inte är rimligt att kräva marklov för träd med stamomkrets under 1,0 meter. 

Lekplatspolicy – barnperspektiv 
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om lekplats inom delområdena. Parkområdet i 
nordöstra hörnet kan användas som skolgård och allmän lekplats om en skola placeras där. Boll-
planen ersätts norr om Lillhagsbäcken i enlighet med kommunens policy för kompensationsåt-
gärder. Om inte kommunen och Trafikverket kan enas om finansiering av säkra järnvägsöver-
gångar över Bohusbanan riskerar de befintliga övergångarna att stängas av med staket för 
att garantera säkerheten. Vad en avstängning har för konsekvenser beskrivs i planbeskriv-
ningen.  
Övrig information vidarebefordras för beaktande i arbetet med planens genomförande. 
 
12. Räddningstjänsten har inget att erinra mot detaljplanen i detta skede men anser att riskerna 
ska redovisas tydligare enligt nedanstående övervägande. Underlaget behövs för ändringar inom 
aktuell plan och för framtida planer inom samma område. 
I riskanalysen beaktas kommande trafikflöde fram till 2020 men ingen höjd tas för exempelvis 
2030, vilket vore lämpligt eftersom 2020 är mindre än åtta år bort. 
Två scenarier analyseras för samhällsrisken beroende på fotbollsplanens placering. Resultatet 
för de båda analyserna slås ihop till ett enda resultat. Resultatet bör förtydligas och separeras 
eftersom samhällsrisken är beroende av huruvida fotbollsplanen finns i närheten eller ej. De 
olika alternativen utesluter inte varandra enligt planbestämmelserna då fotbollsplan och hus kan 
planeras parallellt. Idag är det, enligt räddningstjänstens tolkning, oklart hur husen kommer att 
placeras och det bör därför tas höjs för ett mer tätbebyggt område närmast järnvägen. 
Konsekvensberäkningarna saknar transparens med avseende på vilka gränsvärden och nivåer 
som ligger till grund till skadeutfallet. 
Många beräkningar är förenklade men, enligt räddningstjänstens tolkning, åt det konservativa 
hållet, vilket är positivt.  

Brandposter ska redovisas i underlaget. 
Beskrivning av brandpostnätet saknas i planhandlingarna. Bör redovisas enligt tillämpbara delar 
i VAV P83 och VAV P76. 

Kommentar:  
Enligt MSB (tidigare Räddningsverket) finns det ingen enskild prognos för transport för farligt 
gods varför det i riskutredningen antogs att transport av farligt gods ökar med 10 % från idag till 
år 2020. För beräkningar användes mängder som sammanställts i Säkerhetsstudie från Stenungs-
sund vilket räknades om för att gälla år 2020. En prognos som sträcker sig ännu längre fram i ti-
den skulle bli mycket osäker.  
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Som det också påpekas i studien så har transporter av farligt gods generellt sett inte ökat från 
2006 till 2011, snarare minskat.  Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att den uppräkning på 
10 % som gjorts i studien kan bedömas som robust i nuläget. För den aktuella sträckan är dock 
möjliga lokala förändringar inom petrokemi/raffinaderi-industrin i Stenungsund/Lysekil av stör-
re betydelse. Effekter av detta diskuteras och värderas i rapporten under avsnittet ”Osäkerhets- 
och känslighetsdiskussion”.     
Fotbollsplanen kommer att återskapas norr om Lillhagsbäcken där det idag finns odlingslotter. 
Bostäder i område tre tillåts inte på ett större område för att fotbollsplanen flyttas utan ligger 
kvar på cirka 40 hushåll som beräkningarna i riskutredningen utgår från. Förskolan får byggrätt 
i nordöstra området och ersätts med en mindre mängd bostäder vilket gör att beräkningarna i 
riskutredningen är i överkant när det gäller antal personer som vistas 100-200 meter ifrån järn-
vägen.  
När det gäller konsekvensberäkningarna är den viktigaste bedömningsfaktorn i sammanhan-
get hur stor andel av exponerad population som antas omkomna på olika avstånd från res-
pektiver olycksscenario. Detta redovisas tydligt i Bilaga B, tabell B2. Som Räddningstjäns-
ten också konstaterar är de förenklingar som är införda åt det konservativa hållet, dvs ris-
kerna överskattas snarare än underskattas.    
De gränsvärden, nivåer och resonemang som ligger till grund för bedömningarna i tabell B2 
redovisas i huvudsak under respektive scenarioavsnitt i Bilaga B. Redovisningen har i andra 
sammanhang ansetts tillfyllest av Länsstyrelser och Räddningstjänster. Dock kunde en tyd-
ligare sammanställning av samtliga gränsvärden, nivåer och andra bedömningar möjligen 
göras. Detta i sig motiverar en inte en revidering av rapporten så länge som enighet råder 
om att bedömningarna är rimliga eller åt det konservativa hållet.   
13. SDN Norra Hisingen tillstyrker förslaget till detaljplan.  
Förvaltningen har valt att lägga tyngdpunkt på att beskriva sociala aspekter i remissvaret. 

Bostäder 
I Skogomeområdet finns behov av mindre bostäder med 1-3 rum, t.ex. för ungdomar liksom 
bostäder för barnfamiljer. Detaljplanen möjliggör 500 nya bostäder varav ca 120 uppförs som 
radhus eller småhus. Förvaltningen hade gärna sett en högre exploateringsgrad med tanke på 
bostadsbristen i kommunen och för få ett bredare utbud av service och kollektivtrafik. 

Mötesplatser och rekreation 
Lillhagen har en värdefull parkmiljö, väl värd att bevara. I viss mån påverkar detta områdets 
exploateringsgrad. Den nya parken som anläggs framför den gamla huvudbyggnaden kan ut-
vecklas till att bli en naturlig samlings- och mötesplats för alla åldrar. Det är därför viktigt att 
denna görs tilltalande för såväl barn som vuxna. 

Förskola 
Detaljplanen redovisar två lägen för placering av en ny förskola, förvaltningen förordar en pla-
cering enligt alternativ 1. Detta alternativ ger visserligen ett 20-tal färre bostäder och ett något 
längre avstånd till förskolan från kollektivtrafiken. Det längre avståndet är dock tämligen mar-
ginellt (ca 150 meter) samtidigt som befintlig bollplan och parkeringsyta kan bevaras. Förvalt-
ningen vill framhålla att förskolan bör planeras för att inrymma ca 8-10 avdelningar.  

Skola 
Förvaltningen ser ett behov av en skola i Lillhagsparken, dels eftersom befolkningen ökar men 
också för att Skogomeskolan, som ligger 600 meter norr om Lillhagsparken, är i dåligt skick 
och kan behöva ersättas. För att skapa möjlighet till bra helhetslösningar bör detaljplanen redo-
visa alternativa placeringar. Planen bör också redovisa alternativa användningsområden och lös-
ningar om nu marken inte ianspråktas för skolverksamhet.  

Trygghet och trafiksäkerhet 
Förvaltningen vill framhålla att en översyn görs av övergångar, stängsel och staket längs med 
järnvägens sträckning genom området för att minimera olycksriskerna då fler personer, i syn-
nerhet barn, kommer att bo och röra sig i området. 

Föreningsliv och idrott 
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Förvaltningen anser att är det viktigt att bollplanen i planområdets nordöstra hörn bevaras och 
att skriftliga avtal upprättas. Förvaltningen framhåller fotbollsplanens betydelse för planområdet 
och stadsdelen. Planen generar möten mellan olika bostadsområden, och boendeformer och 
sociala olikheter får här en kontaktyta och möjlighet att stärkas. Fotbollsplanen har också bety-
delse för föreningslivet. Backatorps IF är en av föreningarna som använder planen, föreningen 
har vuxit de senaste åren och säger sig vara i stort behov av att bollplanen finns kvar för att få 
verksamheten att fungera.  
 
Kommentar:  
Bruttoarean (BTA) för bostäder är maximerat utifrån platsens förutsättningar. Det finns stora 
natur- och kulturvärden inom området och geoteknik, buller- och risk från Bohusbanan är andra 
faktorer som begränsar möjligheterna till en högre exploatering med bostäder. 
Den nya parken har studerats i det fortsatta planarbetet och beskrivs i kvalitetsprogrammet. 
Bollplanen ersätts norr om Lillhagsparken. Det nordöstra hörnet av detaljplaneområdet utformas 
flexibelt så att möjlighet finns att bygga en förskola i valfri storlek som kan kompletteras med 
en F-3 skola. Plats finns även för en 4-9 skola om den nu pågående skollokaliseringsutredningen 
skulle komma fram till att en lokalisering i Lillhagsparken är det bästa. 
Om finansiering av säkra järnvägsövergångar över Bohusbanan inte kan ordnas, riskerar de 
befintliga övergångarna att stängas av med staket för att garantera säkerheten. Vad en avstäng-
ning har för konsekvenser beskrivs i planbeskrivningen.  
 
14. Trafikkontoret föreslår utfartsförbud på vissa sträckor utmed Lillhagsparkens södra del och 
på delar av Lillhagsvägen. Om öppningen i utfartsförbudet skall få finnas mitt emot Strand-
backavägen behövs en komplettering av planbestämmelserna på kvartersmark för att säkerställa 
god sikt i kurvan åt väster. Några utfarter från bostäderna ligger dåligt till siktmässigt norr om 
Lillhagsvägen i norra delen av detaljplanerområdet. De är befintliga och bör därför få vara kvar. 
Bullerskydd kommer att behövas på några platser längs gatan Lillhagsparken. Infarter som in-
nebär öppningar i bullerskydden får inte anläggas så att ekvivalentnivån vid bakomliggande 
bostäder överskrider 55 dBA. 
Lokalgatornas breddmått och vändzoner kan komma att ökas något när detta utrymmesbehov 
studerats närmare. I den norra delen av området kan det visa sig att det behövs en kommunal 
lokalgata i öst-västlig riktning (den ligger på kvartersmark i planförslaget). 
Särskilt vikt behöver läggas på att skapa tillgängliga gångvägar till hållplatser och service från 
de delar av detaljplaneområdet som är kuperade. På några platser kan det bli svårt att lyckas 
med detta. 
Den norra infarten till detaljplaneområdet ligger i en kurva nära en backe. Det är ingen god 
standard utformnings- och siktmässigt. Höjdskillnader och en närliggande ravin försvårar om-
byggnad. I det förslag som det arbetas med nu prioriteras att kollektivtrafiken får bättre fram-
komlighet och sikt. Övrig fordonstrafik kommer även fortsättningsvis att få något begränsade 
framkomlighets- och siktförhållanden. 

Kommentar:  
Plankartan har kompletterats med utfartsförbud. 
Bullersituationen har utretts och utrymme för bullerskydd finns. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

15. Länsstyrelsen (yttrandet biläggs i sin helhet, bilaga 1)  
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL (1987:10) och nu kända förhål-
landen att planförslaget behöver en del kompletteringar för att länsstyrelsen ska kunna ta ställ-
ning till att det som föreslås kan accepteras utifrån människors hälsa och säkerhet. 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Det är positivt att detaljplaneförslaget har ett gediget underlagsmaterial. Områdets förutsätt-
ningar har i stor del utretts och kartlagts så att den föreslagna bebyggelsen ska kunna anpassas 
väl till området. De värdefulla kultur- och naturmiljöerna har hanterats på ett varsamt och bra 
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sätt. Däremot behöver förslaget se över den negativa påverkan från buller och vibrationer på 
grund av trafiken på järnvägen och vägen som vissa delar av området är utsatt för. Fortsatt pla-
nering ska fokusera på att åstadkomma en utformning som kan skapa en hälsosam, trygg och 
säker miljö för samtliga boende. 
Länsstyrelsen anser att planområdet har potential för att utvecklas som ett område som möjlig-
gör att miljömålen ”God bebyggd miljö” kan uppnås. Ett viktigt led i den är att planera för en 
konkurrenskraftig kollektivtrafik med fler hållplatser och en turtäthet som utgör det som ett bra 
alternativ till bilåkandet. 

 
Kommentar: Kontoret har varit i kontakt med Länsstyrelsen under samrådet och även genom 
dem fått ta del av svaret från SGI (2012-05-15) 

Buller och trafikfrågor 
Bullerutredning har utförts och planförslaget har anpassats till resultatet. Bebyggelsen på kullen 
har begränsats till tre våningar, öster om kullen har byggrätten för bostäder dragits in från gatan, 
det interna gatunätet har setts över, byggrätten vid norra entrén har ändrats till enbart handel och 
parkering och huset som ligger närmast den nya bussgatan har nu användningen kontor och han-
del. Bullerbestämmelse som reglerar att alla bostäder får en godtagbar inomhus och utomhus-
miljö har införts på plankartan. 

Vibrationer 
En vibrationsutredning har gjorts och bifogas planhandlingarna. 

Geotekniska förutsättningar 
Den geotekniska utredningen har kompletterats. Sektionerna genom bäckfåran Dalagärde har 
mätts om då erosionsskydd är utlagda här efter 2011. Revideringen avser främst stabilitetsbe-
räkningar med avseende på belastningar från planerade byggnader och en kontroll av plana 
glidytor. Vidare har beskrivningen kompletterats med erosionsförhållandena i bäcken och en 
bedömning av risk för blockutfall på kvartersmark. 

Dagvattenhantering 
Infiltration av dagvatten är olämpligt med tanke på de geotekniska förutsättningarna. Våtmar-
kerna väster om planområdet är beroende av en lagom tillförsel av vatten och hanteringen av 
dagvattnet ska samordnas med förvaltningen för Kretslopp och vatten och Park- och naturför-
valtningen. Detta regleras i bygglovskedet. Hur exploateringen påverkar vattenkvalitén i Kville-
bäcken och förekomsten av till exempel spetsnate går inte att beskriva då det inte finns någon 
vetenskaplig modell för detta.  

Farligt gods 
Det finns inga byggrätter för bostäder närmare än 80 meter från järnvägen. En bestämmelse om 
att området mellan järnvägen och nya bostäder ska utformas på ett sätt så att det inte uppmuntrar 
till stadigvarande vistelse har införts på plankartan.  

Lillhagsbäcken och naturmiljö 
En fördjupad naturvärdes- och hackspettsinventering har genomförts och bifogas planhandling-
arna. Exploateringens påverkan på naturvärdena konsekvensbeskrivs i planbeskrivningen. I 
samband med detaljplanearbetet för ”Bostäder i Backadalens villaområde” gjordes en inventer-
ing av ett större område. Även denna utredning bifogas planhandlingarna. 
Bevaransvärda träd skyddas med en planbestämmelse på plankartan, både på kvartersmark och 
på park-/naturmark.  
En del stabilitetsåtgärder är redan utförda i Lillhagsbäcken och kommande åtgärder är föreslag-
na i den geotekniska utredningen. Kommande åtgärder kommer att samordnas med Park- och 
naturförvaltningen för att hitta den lösning som gör minst ingrepp i naturmiljön. 
 
16. Skanova framhåller att anläggning runt och inom aktuellt exploateringsområde består av 
luft- och markförlagda kablar. Eventuella flyttningar av Skanovas anläggningar bekostas av 
exploatören. 

Kommentar:  
Informationen vidarebefordras för beaktande i arbetet med planens genomförande. 
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17. Trafikverket vill ta del av de bullerberäkningar som planhandlingarna refererar till. För 
bullerberäkningar från trafiken på Bohusbanan skall dessa minst baseras på följande indata: 

• Godståg: 12 tåg/dygn, medellängd 350 meter, maxlängd 650 meter, hastighet 100 km/h 

• Persontåg (modell Regina): 60 tåg/ dygn, medellängd 100 meter, Hastighet 140 km/h 

Trafikverket förutsätter att riktvärdena klaras i samtliga bostäder och bedömer att det inte går att 
hitta stöd för avsteg enligt Boverkets riktlinjer för buller. 

Vibrationer 
Planhandlingarna behöver kompletteras med en vibrationsutredning.  

Bohusbanan 
Bohusbanan passerar i direkt anslutning väster om planområdet. Banan används för gods- och 
persontrafik och den är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 
8 §. På lång sikt kan sträckan Göteborg – Stenungsund behöva byggas ut till dubbelspår vilket 
kan ge en fördubbling av tågtrafiken och därmed fler störningar i form av buller och vibrationer. 
Det finns ett antal obevakade plankorsningar med gångfållor utmed Bohusbanan på aktuell 
sträcka. Exploateringen av planområdet aktualiserar frågan om säkerhetshöjande åtgärder vid 
dessa korsningar. Plankorsningarnas trafiksäkerhetsstandard bör diskuteras inom ramen för 
planprocessen i samråd med trafikverket. Genomförandeavtal kan komma att behöva slutas 
mellan kommunen och Trafikverket för eventuella säkerhetshöjande åtgärder.  

Farligt gods 
Trafikverket vill gärna ta del av den riskanalys som ligger till grund för planförslaget. 
 
Kommentar:  
Mer specificerade bullerberäkningar har tagits fram baserade på ovanstående siffror. De nya 
beräkningarna samt redan gjord riskanalys och en vibrationsutredning bifogas planhandlingarna. 
 

18. Västtrafik menar att området kan anses väl försörjt av kollektivtrafik. I samband med ge-
nomförandet är det dock viktigt att ta särskild hänsyn till busstrafikens framkomlighet och rese-
närernas reskvalitet. 
Västtrafik föreslår som enda åtgärd att hållplatserna utformas som busstopp. Maximalt tillåtna 
hastighet får gärna vara 30 km/tim förutsatt att det inte innebär några åtgärder som medför sido-
förflyttningar eller gupp.  
Linje 52 som idag trafikerar området skall uppgraderas och gå var 10 minut i högtrafik samt få 
en genare sträckning till Göteborgs city, samtidigt som linje 53 dras in. Med detta, i kombina-
tion med införande av trängselskatter i Göteborg, förväntar sig Västtrafik ett stort ökat resande i 
Lillhagen, varför kvaliteten på linjesträckning och gatustandard är av högsta vikt. 

Kommentar:  
Gatorna ska utformas med hänsyn till bussarnas framkomlighet och hållplatsernas lägen och 
utformning. 
 

Sakägare 

19. Bostadsrättsföreningen Sandlyckan framför att de byggrätter som föreslås sydväst om 
Hökällans väg inte skall ianspråkta eller förändra den grusade gångvägen intill lekplatsen. Idag 
sker här ingen vinterväghållning. Föreningen vill inte påta sig något ansvar för vinterväghåll-
ning på denna gångväg. Föreningen ser helst att nuvarande stängsel står kvar. 
Bostadsrättsföreningen vill inte heller att den trädrad, som finns på föreningens tomt ovanför 
lekplatsen, påverkas. Föreningen förutsätter att de nytillkommande tre tomterna får sin utfarts-
väg mot Hökällans väg. 
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Bostadsrättsföreningen påtalar olägenheter med trafikbuller från Lillhagsvägen och Skälltorps-
vägen. Med ytterligare femhundra bostäder, finns oro för hur Lillhagsvägen skall kunna ta emot 
den ökande trafikmängden. Föreningen påtalar även att trafiken på Tuvevägen är ytterst störan-
de. Bostadsrättsföreningen vill redan idag starta en dialog med kommunen vilka eventuella åt-
gärder kommunen tänker vidta. Föreningen frågar även om de själva måste ta initiativ till att 
bygga bullerplank eller liknande. 
Föreningen påpekar också att den ökande befolkningsinflyttningen kommer att ställa krav på 
ytterligare grundskoleplatser i stadsdelen Skogome. En tydligare bild av kommunens planering 
vad gäller kommande nya grundskoleplatser i stadsdelen efterfrågas. 

Kommentar:  
Allmän platsmark med bestämmelsen ”Gångväg” har lagts till i plankartan direkt norr om be-
fintlig gångväg som ligger på bostadsföreningens fastighet. Om stängslet står på bostadsrättsfö-
reningens fastighet, Skogome 7:8, råder föreningen över det liksom över trädraden på den egna 
fastigheten. Planen reglerar inte hur den gångväg som ligger på Skogome 7:8 ska skötas eller 
användas. Infart till de nya tomterna kommer att ske via Hökällans väg.  
Trafikkontoret har vid mätningar uppmätt ekvivalent ljudnivå om 56(?) dBA. Vid nybyggnad är 
som regel gränsen 55 dBa. För att kommunen ska vidta åtgärder för befintlig bebyggelse krävs 
däremot ljudnivåer om 65 dBa. Enligt gjorda trafikprognoser kommer trafiken snarare att mins-
ka något längs Skälltorpsvägen men öka något på Lillhagsvägen.  
Det nordöstra hörnet av planområdet ges flexibel användning så att en grundskola kan placeras 
där om pågående skollokaliseringsstudie kommer fram till att detta är bästa läget, i annat fall 
blir det bostäder på området.  

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 

20. Boende på Hökällans väg 1 framhåller att rivning av garagelängan och nybyggnation av 
radhus öster om Hökällans väg inte bör ske med hänsyn till befintliga gamla ekar.  

Kommentar: 
Det blir ingen byggrätt för bostadhus där garagelängan står idag. En mindre byggrätt ges för 4-5 
garage. I övrigt planläggs området som naturmark. 
 
21. Boende på Hökällans väg 3 påpekar att Lillhagsparken är ett kulturhistoriskt område med 
en särskild vacker natur och ett rikt djurliv. De anser att detta är oersättliga värden och viktiga 
för kommande generationer. De tycker också att man inte ska behöva ta buss eller bil till post, 
bank, apotek eller sociala serviceinrättningar såsom sjukvård eller utbildningsmöjligheter. En 
omtanke om den här sektorn skulle för de boende spara både tid och pengar och göra tillvaron 
lite smidigare. Inte minst vore denna service av största värde för den äldre generationen. 

Kommentar:  
I detaljplaneförslaget har stor hänsyn tagits till kultur- och naturmiljöerna. En avvägning mellan 
behovet av bostäder och naturvärdena gör dock att en del miljöer inte kan bevaras fullt ut. 
Förhoppningen är att fler boende i området ska öka underlaget för den service som finns idag 
och kanske även ge möjlighet till utökning av denna. 
 
22. Boende på Hökällans väg 5 och Lillhagens Sandlycka 6B, II 

Område 1 
Här förordas att parkmiljön framför och bakom LP 11 bibehålls. 

Område 2 
Detta område föreslås bibehållas som naturmiljö, det vill säga utan bebyggelse.  

Område 3 
Här föreslås att en rivning av LP1, LP2 och LP3 kommer till stånd. Den första nybyggnationen 
skulle kunna vara på tomterna LP1 och LP2. Två huskroppar i rött tegel med 3-4 våningar före-
slås på platsen. Utöver detta skall all övrig befintlig mark vara parkmark. Parkområdet inom 
detta delområde blir då mer sammanhängande och ger ett stort mervärde för de boende. 
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Område 5 
Låghusbebyggelse av rött tegel med små innergårdar tillskapas. Lärkträdsdungen föreslås spa-
ras. Förslaget vinner på att ytor av stort biologiskt värde bibehålls. 

Område 6 
Ingen byggnation utöver den nordligaste tomten bör ske. Befintlig park på kullen vid Form-
tekniska träverkstaden ska bibehållas. 

Område 7 
Här förordas låghusbebyggelse i trä liknande de trähus, som idag utgörs av villorna i Dalagärde. 
De befintliga bostäderna kan med fördel byggas om till mindre lägenheter. Naturmiljön intill 
parkeringen sparas som idag. 

Särskilda objekt som anses värda att bevara är dungen med lärkträd där 50-tal radhus planeras, 
eken på framsidan av LP1, lindbersån vid Hökällans väg 1, paraplyalmarna vid Hökällans väg 9 
och 11 samt almarna på baksidan av Hökällans väg 11. 
Rivningen av garagen och planerad byggnationen av radhusbebyggelse anses tveksam. Detta på 
grund  av den påverkan som de omfattande schaktningsarbetena kommer att medföra på befint-
liga ekar och den bok som finns vid garagets norra väg. Likaså bedöms befintlig källåder under 
garagen medföra problem för tillkommande bebyggelse. Med hänsyn till ovanstående bör den 
östra sidan av Hökällans väg förbli orörd. 
Ytterligare fördjupade hydrologiska utredningar krävs innan fortsatt detaljplaneläggning av Lill-
hagsparken kan komma till stånd. 
Lillhagsparken skall inte genomkorsas av trafikgator, frånsett genomfart för buss. Buller, avga-
ser och trafik in i området, förbi administrationsbyggnaden och vidare in i parken skall ej till-
skapas. Parken i sin helhet bör utgöras av enbart gångstråk. Trafik från och till äldreboendet bör 
ske som idag, det vill säga via baksidan (norra) Lillhagsparken. Infart och utfart görs via norra 
Lillhagsparken. 
Om parkeringshus måste byggas, bör dessa få en undanskymd plats i parken. Exempelvis kan ett 
läggas intill den nuvarande fotbollsplanen. 
Tillkomsten av 500 lägenheter ställer krav på uppförande av ytterligare en miljöstation för åter-
vinning av glas, metall, papper, plast och tidningar. Placering intill av sjukhuset byggd återvin-
ningscentral föreslås. 
Ett återöppnande av Hökälla station för resande från och till planområdet föreslås. Placering av 
stationen kan förslagsvis ligga nära den före detta Lillhagens station. 
Att bygga en kopia av Hökällas sista mangårdsbyggnad från 1880-talet, anses tveksamt istället 
förordas att pengar satsas på att göra i ordning befintligt spannmålsmagasin från 1770-tal (ett av 
de äldsta i landet). Om en ny byggnad absolut måste tillskapas föreslås att man bygger en kopia 
av den flygelbyggnad till säteriet, som revs 1933. Det huset har 1700-talsstil och stämmer väl 
med befintliga lador från 1770-tal och 1790-tal. 
Föreslagen verksamhet inom Hökällaområdet är tveksam. Detta område bör inte exploateras och 
bebyggas. Det vackra parkområdet bakom läkarvillorna borde bevaras orörda. Den siktlinje, 
som löper från Sandlyckans boulebana över baksidan av trädgårdarna är viktig att behålla ur 
skönhets- men också ur artrikedomssynpunkt.  
Lillhagsparken bör utformas som en hållbar trädgårdsstad, där tillfälle tas att omformulera gäl-
lande normer och byggande, rörelsemönster, trafikmiljö att passa ett nytt århundrade. 
 
Kommentar: 

Område 1 
Områdena på båda sidor om LP11 är planlagda som Park. 

Område 2 
Området två har ändrats och omfattar den befintliga parkeringen norr om vandrarhemmet och 
parkytorna öster om vandrarhemmet och äldreboendet. Här planeras en förskola på en del av 
den befintliga parkeringen och en del av den befintliga bollplanen. Förlängningen av vandrar-
hemmets gård och parkytan på äldreboendets östra gård planläggs som park. I övrigt planläggs 
marken för bostäder alternativt skola. 
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Område 3 
LP1 och LP 2 föreslås ersättas med tre lamellhus i sex våningar. Området där LP 3 ligger idag 
ges en byggrätt för ett underjordiskt garage med park ovanpå. 

Område 5 
Detta är ett område där det bedömts som önskvärt att bygga någon form av småhus då även det-
ta tros efterfrågas i Lillhagen. Lärkträden har bedömts som möjliga att ersätta på annan plats i 
enlighet med kommunens policy för kompensationsåtgärder. Fasadmaterial föreskrivs inte för 
detta område i detaljplanen. 

Område 6 
Här har stadsbyggnadskontoret tillsammans med Park- och naturförvaltningen beslutat hur långt 
ut i naturen man kan bygga utan att förstöra några större naturvärden. Bebyggelsens höjd be-
gränsas till tre våningar. Observera att i planbeskrivningen är kullen omdöpt till område 8. 

Område 7 
Planen medger bebyggelse i upp till två våningar. Även här har stadsbyggnadskontoret tillsam-
mans med Park- och naturförvaltningen och diskuterat hur långt ut i naturen man kan bygga 
utan att förstöra några större naturvärden. Rivningsförbudet för de befintliga personalbostäderna 
har tagits bort. Om de inte rivs kan de byggas om till lämpliga lägenheter. 

Träd 
Många träd har mätts in av Park- och naturförvaltningen och ges särskilda skyddsbestämmelser 
i planen. Garagelängan på Hökällas väg planläggs delvis som garage delvis som Natur.  

Trafik 
Tanken med gatuutformningen är att underlätta för busstrafik i första hand. Tillfarter till de till-
kommande bostäderna inne i parken måste dock anordnas både söder- och norrifrån. 
Målsättningen med planen är att minimera bilbehov och genomfartstrafik. 

Utrymme ges i detaljplanen för återvinningshantering. 
 
23. Boende på Lillhagens Sandlycka 13B tycker inte att tillräcklig hänsyn har tagits till de 
nuvarande och kommande boende när de beslutat att 500 nya lägenheter skall byggas i Lill-
hagsparken. De anser att det är ett för högt antal bostäder ur miljösynpunkt. 
Bostadsrättsföreningen (brf) Lillhagens Sandlycka är redan idag bullerstörd. Trafiken ökade 
kraftigt när Bokskogen/Sankt Jörgen byggdes och stombussarna har hållplats nedanför backen. 
Nivåerna är så pass höga att under delar av dygnet kan fönster inte vara öppna. Med 500 nya  
lägenheter i Lillhagsparken kommer trafiken av person- och kollektivfordon öka och därmed 
kommer de boende i brf få en ännu högre bullernivå samt försämrad luft. Dessutom bör det inte 
byggas höghus i Lillhagsparken. Den siluett som finns idag ska bevaras, alltså hus med max den 
höjd som är de äldre tegelhusen har. Om höghus ändå byggs ska de inte ligga enligt förslaget, 
utan mot skogen. Endast lägre bebyggelse ska finnas i backen. Om man ändå bestämmer att 
högre hus skall ligga i backen bör det vara punkthus och inte blockhus. Husen skall inte ha en 
vit färg utan en färg som går ihop med den omkringliggande naturen.  

Kommentar: 
Antalet boende ökar, men flera arbetsplatser försvinner när de stora vita husen rivs (Lillhags-
parken 1,2 och 3). En av detaljplanens målsättningar är att minimera bilbehovet. Trafiken kom-
mer trots det att öka på Lillhagsvägen, men trafikökningen kommer inte att ge upphov till bul-
lernivåer över kommunens gällande miljömål. 
Höjden på husen är en avvägning mellan stadsbilden och behovet av nya bostäder i staden. Ut-
formning och färgsättning beskrivs i kvalitetsprogrammet.  
 
24. Boende på Lillhagsvägen 250 menar att med 500 nya bostäder och en rådande brist på 
skolplatser de närmsta åren, bör en plan för en f-9 alt, f-6 skola finns med i detaljplaneringen. 
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Kommentar:  

Stadsdelsnämnden har arbetat fram en skolplan. Nu pågår en lokaliseringsstudie för att ur ett 
kommunekonomiskt perspektiv hitta den bästa tomten för en ny skola. Detaljplanen för Lill-
hagsparken har utformats för att möjliggöra en placering av skolan i Lillhagsparkens nordöstra 
hörn om resultatet av studien visar att detta är den bästa placeringen.  
 

Övriga 

25. Backatorp IF bedriver fotbollsverksamhet för 250 barn i Lillhagsparken . De anser att 
förslaget tar bort förutsättningarna för föreningens fortlevnad. Oavsett om kommunen väljer 
förslag 1 eller 2, så påverkas verksamheten. Förslag 1 tar bort halva det grönområde som an-
vänds och förslag 2 tar bort hela.  

Att det saknas ett formellt avtal att nyttja området är ett problem och en bidragande orsak till 
den nuvarande bristfälliga lösningen.  

Backavallen räcker inte till för ytterligare en förening. Föreningen framhåller att alternativ pla-
cering bör ske skyndsamt och skriver att man ser ett flertal alternativa placeringar av en idrotts-
plats i närområdet. 

Föreningen tycker att Skogome och Backatorp är en del av staden satt på undantag för idrottan-
de barn och unga, till detta tillförs nu ytterligare 500 bostäder. Föreningen efterfrågar därför att 
Göteborgs stad tar ett helhetsgrepp på boende och liv. 

Föreningen kräver att: 

• Staden ger möjlighet för medlemmar, och potentiella framtida medlemmar att fortsätta 
sitt idrottsutövande i Backatorp IF. 

• Backatorp IF får möjlighet att fortsätta verka som en viktig social aktör i närområdet. 

• Staden anlägger en idrottsyta i närområdet. 

• Staden fullföljer sina egna satta mål: att främja barns och ungas idrottsutövande, samt 
främja idrottande som kostar lite. 

Föreningen emotser inviteringar till det fortsatta planeringsarbetet. 

Kommentar: 
Kommunen har tagit fram en barnkonsekvensanalys och kommit fram till att en yta för spontan-
idrott behövs i stadsdelen. Därför ersätts befintlig bollplan med en mindre bollyta i konstgräs 
norr om Lillhagsbäcken. För att lösa Backatorp IF:s behov av en fullstor, bokningsbar fotbolls-
plan har diskussioner förts med föreningen och Idrotts- och föreningsförvaltningen.  
 
26.   Boende på Berghöjdsgatan 18 anser att man måste ha en kommunal skola inom när-
området då man skall utöka med ca 500 nya bostäder. Redan idag har det byggts mycket runt 
området i Backa och det råder brist på skolor/ skolplatser. Skogomeskolan har inte tillräcklig 
kapacitet, vilket innebär att flertal barn som går på förskolan inte får plats på skolan.  

Kommentar: 
Stadsdelsnämnden har arbetat fram en plan för skolutbyggnaden i Skogome. Stadsbyggnadskon-
toret och fastighetskontoret arbetar nu med en lokaliseringsstudie för att ur ett kommunekono-
miskt perspektiv finna den bästa placeringen/tomten för en ny skola. I det nordöstra hörnet av 
detaljplaneområdet finns det möjlighet att bygga en förskola i valfri storlek som kan komplette-
ras med en F-3 skola. Plats finns även för en 4-9 skola om den nu pågående skollokaliseringsut-
redningen skulle komma fram till att en lokalisering i Lillhagsparken är den bästa. 
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27. Boende på Bokskogsbacken 37 lämnar i stort sätt samma skrivelse som remissvar 25. 
Eftersom det inte finns någon idrottsanläggning i området, så har Backatorps IF:s använt sig av 
denna väldigt bristfälliga lösning. Gräsytan är skev, vattensjuk så fort det blir nederbörd, Backa-
torps IF:s klipper gräset själva och linjerar. Men det är deras enda alternativ.  
Backatorps IF:s ser ett flertal alternativa placeringar av en idrottsplats i vårt närområde. 
För många familjer innebär gemenskapen i en förening, att man får en känsla av samhörighet 
och identitet. Det är en omöjlig ekvation, att tillföra bostadsområde på bostadsområde, utan att 
ge möjligheter till föreningsliv. 
Därför kräver jag att: 

• Staden ger möjlighet för Backatorps IF:s medlemmar, och potentiella framtida med-
lemmar, att fortsätta sitt idrottsutövande i Backatorp IF 

• Staden anlägger en idrottsyta värt namnet, i närområdet, så att våra barn kan ta sig dit 
utan att behöva bli körda av föräldrar. 

• Staden fullföljer sina egna satta mål: att främja barns och ungas idrottsutövande, samt 
främja idrottande som kostar lite. 

• Staden ger Backatorp IF möjlighet att fortsätta verka som en viktig social aktör i närom-
rådet 

•  
Jag emotser inviteringar till det fortsatta planeringsarbetet. 

Kommentar: se kommentar till remissvar 25.  
 
28. Boende på Bokskogsbacken 47 saknar en skola F-9 i detaljplanen. Det finns endast en 
skola i närområdet F-5(6), Skogomeskolan. Ska området byggas ut måste det även finnas en 
plan för vart barnen ska ta vägen. Att kunna erbjuda förskola/skola i ett område höjer statusen 
och visar på ett engagemang för framtiden. Man skulle kunna använda sig av dagens Skogome-
förskolans/skolans område för t.ex. de yngsta barnen (t.ex. förskolan). Åk 7-9 borde ligga sepa-
rat från de yngre barnen. 
Idag får inte alla sökande till Skogomeskolan plats. Flera barn har fått ett nej på sin ansökan. 
Långa köer finns även till de friskolor som finns i Backa. 
De två vita skivhusen från 60-talet gör att området ser ut som ett förortsgetto och det är positivt 
att man planerar att riva dessa och ersätta med lägre hus. 

Kommentar: se kommentar till remissvar nr 26. 
 
29. Boende på Majtorpsgatan 33 motsätter sig byggande av bostäder på den yta i Lillhags-
parken som idag används för fotbollsspel av Backatorp IF och barn- och ungdomar. Inom stads-
delen finns det bara en fotbollsanläggning utöver Lillhagsparken och det är Backavallen. Back-
avallen är redan idag fullt belastad och kan inte ta emot nästan 300 barn till. 
Stadsdelen Backa har under en längre tid haft problem med kriminalitet och andra oroligheter 
bland ungdomar. Därför sänder man fel signaler om man tar bort träningsmöjligheterna för en 
stor grupp barn och ungdomar. Frågan är härmed inte enbart är en idrotts- och föreningsfråga 
utan även en fråga för socialt ansvar i samhället och skall behandlas i alla instanser, inte enbart 
inom en avdelning på SBK. Backatorp IF är en förening som drivs ideellt och tar ett stort socialt 
ansvar. 
I många affärssammanhang räknas en muntlig överenskommelse lika mycket som en skriven 
överenskommelse. Varför inte i detta fall? 
Om ytan skall bebyggas ska föreningen erbjudas en ny yta med en konstgräsplan i närområdet. 
Beslutet om att bygga eller inte att bygga på ytan för fotbollsspel kommer starkt att påverka 
Backatorp IF:s möjligheter att fortsätta bedriva verksamhet samt även framtida existens som 
förening. Det är ett socialt ansvar och se till att detta alternativ till fritidssysselsättning kan er-
bjudas även i framtiden. En blandad verksamhet förespråkas i Lillhagsparken. Varför tar man då 
bort en stor del som ger liv åt området? 
De boende hänvisar även till del av protokoll från Norra Hisingens stadsdelsnämnds möte upp-
rättat 2012-05-02. 

Kommentar: se kommentar till remissvar 25. 
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30. Boende på Sandbanksvägen 60 är tveksam till det stora antalet nya bostäder (400-600 st.). 
Detta innebär en fördubbling, kanske närmare en tredubbling, av nuvarande antal bostäder, vil-
ket ger ökad trafik med trängsel och miljö- och bullerstörningar. En miljökonsekvensbeskriv-
ning gällande framtida trafik- och bullerpåverkan önskas liksom mindre antal bostäder. 
De förordar alternativ 1, lek- och träningsytor, såväl som skogs- och parkmiljö behövs med ökat 
antal boende, och vill dessutom se ytterligare ett förslag; nämligen som alternativ 1 men utan 
förskola bakom vandrarhemmet. De förordar istället att förskolan placeras så som i alternativ 2, 
alltså på den nuvarande parkeringen som hör till vandrarhemmet.  
Dessutom efterfrågar de ytterligare en återvinningsstation i området. 

Kommentar: För att ge ett bra underlag för t.ex. service i området krävs en viss mängd bostäder. 
En behovsbedömning har gjorts, där kommunen och Länsstyrelsen är överens om att utbyggna-
den inte kommer att medföra det man kallar betydande miljöpåverkan och att det därmed inte 
krävs en miljökonsekvensbeskrivning. Fördjupade bullerutredningar har utförts och bifogas 
planhandlingarna. En av målsättningarna med detaljplanen är att minimera bilbehovet. 
Bollplanen ersätts norr om Lillhagsparken. Det nordöstra hörnet av detaljplaneområdet utformas 
flexibelt så att möjlighet finns att bygga en förskola i valfri storlek som kan kompletteras med 
en F-3 skola och plats finns även för en 4-9 skola och den nu pågående skollokaliseringsutred-
ningen skulle komma fram till att en lokalisering i Lillhagsparken är det bästa. 
Utrymme för återvinning ges inom det nya planområdet. 
 
31. Boende på Sandrevelsvägen 121 anser att planer på 500 nya bostäder i Lillhagsparken 
kräver en ordentlig och väl genomtänkt plan för skolverksamhet - inte bara förskoleverksamhet. 
Idag finns i närområdet Skogomeskolan F-5. Många föräldrar och barn söker sig till skolan och 
många barn som vill börja skolan får inte plats.  
Det är av yttersta vikt att fortsatt planering på allvar planerar för utbyggnad av befintlig skola i 
Skogome eller möjligen för nybyggnation/ombyggnation av en skola i Skogome eller Lillhags-
parken. Det är även viktigt att se till att det finns en fotbollsplan i området med tanke på alla 
barn som kommer att bo i området.  
Vidare förordas att lärkdungen i slänten vid infarten till Lillhagsparken bevaras. 

Kommentar: se kommentar till remissvar nr 26.  
Bollplanen ersätts norr om Lillhagsbäcken vid odlingslotterna och en bro över till den kan byg-
gas i direkt anslutning till förskolan/skolan. 
Lärkträden har bedömts som möjliga att ersätta på annan plats längs Kvillebäckens dalgång i 
enlighet med kommunens policy för kompensationsåtgärder. Park- och naturförvaltningen tar 
fram förslag på lämpliga platser.   
 
32. Boende på Sandtagsvägen 4, mamma med 2 barn i förskole- och skolåldern framför syn-
punkter på skolans kapacitetsbrist vilket innebär att barnen inte får plats och tvingas rivas upp 
från en trygg miljö med kompisar och förskolepersonal. 
För att förbättra situationen framförs önskemål om att en ny skola/förskola placeras i närheten 
av den befintliga skolan/förskolan så att den trygga miljön som barnen har idag bibehålls och att 
barnen slippa ta sig alltför långt ifrån området. 

Kommentar: se kommentar till remissvar nr 26.  
 
33. Boende på Sjätte Kvillängsvägen 9 är förälder med barn på Skogome skola och förskola 
förordar: 

• Lösningen där man lägger förskolan så man har tillgång till bollplan och naturområdet i 
direkt anslutning till förskolan. Alternativ 1. Om möjligt kanske man tom kan integrera 
en del av naturområdet som en del av förskolans inhägnade område. 

• Att ett antal parkeringsplatser för hämtande och lämnande föräldrar anordnas. 
• Busshållplatserna ser över i området för förskolan, då dagens hållplats för Dalagärde 

stoppar biltrafiken i området.  
Vill även se planerna för ny skola (eftersom man tagit beslut om att ersätta Skogomeskolan på 
sikt).  
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Kommentar: Angående alternativ 1 och 2 i det nordöstra hörnet är detaljplanen nu så utformad 
att både bostäder och skola är tillåtna som användning. Om det blir bostäder eller skola som 
realiseras får den pågående skollokaliseringsstudien utvisa. Stadsdelsförvaltningens skolutred-
ning pekar på ett behov av en skola F-9 för 750 barn. Förskolan placeras delvis på befintlig par-
kering delvis på befintlig bollplan. Bollplanen ersätts norr om Lillhagsbäcken vid odlingslotter-
na och en bro över till den kan byggas i direkt anslutning till förskolan/skolan. Planen ger även 
utrymme för parkeringsplatser för hämtande och lämnande föräldrar. 
Detaljplanen tillåter en ombyggnad av busshållplatsen Lillhagsparken Norra så att framkomlig-
heten för alla trafikanter kan bli bättre. 
 
34. Boende på Skogaberg 13 är förälder till två barn i Skogomeskolan och tycker att det är 
beklagligt om skolan som har bäst rykte, längst kö, osv. skulle försvinna. Det är förvånande att 
inte ha en skola inplanerad vid planläggning av Lillhagsparken eftersom nya bostäder ger ytter-
ligare barn i området. Dessa hänvisas istället till skolor i närområdet, vilka alla är trångbodda. 
Resultatet blir ett underskott på skolplatser. 
Förslag är att skapa en "ny Skogomeskola" med F-3 skola där den gamla skolan finns idag och 
fortsätta med 4-6 eller 4-9 i Lillhagsparken. Eftersom det vid samrådsmötet den 3/5 framkommit 
att kommunen inte är medveten om stadsdelens arbete med skolplaner, hänvisas till områdes-
chef skola, Norra Hisingen Leif Ivelind för information. 

Kommentar: se kommentar till remissvar nr 26.  
 
35. Fortum har inget att invända mot det upprättade förslaget. Aktuellt område ligger utanför 
koncessionsområdet. 
 
36. Hökälla – grönt arbete och rehab skriver att Lärkträdsdungen är ett eldorado för natur- 
och fågelintresserade. Sverige har som nation skrivit på konventionen om bevarandet av bio-
logisk mångfald och Göteborgs kommunfullmäktige har antagit en miljöpolicy som bland annat 
handlar om värnandet om den biologiska diversiteten. Dessa högtidliga åtaganden ska inte bara 
vara ord på ett papper, utan visa sig i ett skydd av lärkträden i Lillhagsparken. 

De gamla ekarna 
I Lillhagsparken finns ett ganska stort antal mycket gamla ekar. De får inte förstöras utan bör 
förklaras som naturminne. 

Ädellövskogen i östra Lillhagsparken 
I sluttningen upp mot Rödberget finns ett sammanhängande lövskogsområde som är ett populärt 
promenadstråk. Här finns ett synnerligen rikt fågelliv, bland annat den skyddsvärda och rödlis-
tade arten mindre hackspetten. Området har potential till att bli en lämplig biotop för den säll-
synta hasselmusen och ekoxen. Skogen bör förklaras som naturreservat, liksom även området 
utmed Hökällans väg. 

Kulturområdet utmed Hökällans väg 
Här låg en gång Hökälla säteri med anor från 1300-talet. Byggnaden revs av Göteborgs stad på 
1930-talet. Det som återstår är två 1700-talsbyggnader, ett sädesmagasin och en bagarstuga. Låt 
området kring Hökällans väg bli ett kultur- och naturreservat, där de gamla 1700-talsbyggnader-
na få stå kvar, där den gamla säteribyggnaden återuppbyggs och där de gamla ekarna bevaras 
för framtiden. Detta område kan bli en stolthet för kommunen och en turistattraktion. Den amfi-
bierika Kodammen bör också inkluderas i reservatet. 

Kommentar: Lärkträden har bedömts som möjliga att ersätta på annan plats längs Kvillebäckens 
dalgång i enlighet med kommunens policy för kompensationsåtgärder. Park- och naturförvalt-
ningen tar fram förslag på lämpliga platser.   
En naturvärdesinventering har utförts och konsekvenserna av exploateringen är beskrivna i 
planbeskrivningen. Park- och Naturförvaltningen har mätt in alla värdefulla träd. Dessa träd får 
skyddsbestämmelser i planen. Där Lillhagsparken möter Lillhagsvägen i den norra delen av 
planområdet är det några få ekar som måste tas ner för att förbättra kollektivtrafikens framkom-
lighet och öka trafiksäkerheten. 

Stora områden planläggs nu som naturmark vilket ger ett visst skydd för skogen.  
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37. Hökälla – Kultur- och naturförening har i huvudsak synpunkter på det gamla säteri-
området längs Hökällans väg där Hökälla säteri tidigare låg. Uppfattningen är att säteriets maga-
sin och bagarstugan tillsammans med de gamla personalbostäderna och parkområdet runt ska 
lämnas orörda. Området – inkl. Sandlyckan – består av 18 personalhus från sjukhustiden, bygg-
da ungefär samtidigt och de utgör ett tidstypiskt och väl bevarat, homogent inslag i södra Lill-
hagsparken. Förslaget att ”tränga in” ett eller flera par/radhus bland de gamla tidstypiska per-
sonalbyggnaderna upplevs som stötande och mindre estetiskt tilltalande. De nya byggnaderna 
medför även risk för att de boende skulle kräva att dammen fylls igen eller att området in-
hägnas. 
I detaljplanen finns byggnader placerade väster om Hökällans väg 11 där den gamla almallén 
gick upp till säteriets huvudbyggnad. Dessa gamla alléträd är skyddade mot avverkning av EU-
bestämmelser, varför byggnation här kan uteslutas. Mellan husen Hökällans väg 9 resp. 11 står 
dessutom två ståtliga gamla paraplyalmar från säteritiden. Dessa träd är också skyddsvärda. 
Förslaget att bygga en rekonstruktion av Hökällans mangårdsbyggnad, alternativt den äldre 
norra flygelbyggnaden är mycket lovvärt. Utöver att vara en ersättningslokal för ”Hökälla - 
grönt arbete och rehab”, vars nuvarande fastighet skall rivas, kan denna byggnad bli ett kultur-
centrum med förenings- och festlokal, föreläsningssal, utställningslokal och kafé. Rivning av 
garagelängan är positivt – under förutsättning att nya garageplatser erbjuds – men föreningen 
har ingen förståelse för att där bygga ett tvåplans radhus. Vid garagets norra kortsida, står några 
av Hisingens största ekar och en gammal bok, vilka måste bevaras oskadda. Vid garagets södra 
gavel står en stor och praktfull lind. Denna lind måste också bevaras oskadd. Föreningens upp-
fattning är att garageplatsen skall bli naturmark. 

Synpunkter på lärkdungen 
Föreningen framhåller att lärkdungen skall bevaras och att det finns mindre skyddsvärda områ-
den i Lillhagsparken lämpliga för bostadsbebyggelse. 
 
Kommentar: Området kring Hökällans väg, speciellt säteriets magasin och bagarstugan, ges i 
planen omfattande skyddsbestämmelser. Området med branddammen och säteribyggnaderna 
har i planen fått bestämmelsen Q. 
Alla träd som är värda att bevara i området har skyddsbestämmelser på plankartan. Träden 
nämns områdesvis även i kvalitetsprogrammet. De gamla alléträden är dessutom skyddade mot 
avverkning genom EU-bestämmelser och det krävs dispens från Länsstyrelsen för att fälla dem. 
Där det idag står ett garage längs Hökällans väg ges en byggrätt för endast 4-5 garage.  Reste-
rande yta planläggs som naturmark.  
Lärkträden har bedömts möjliga att ersätta på annan plats längs Kvillebäckens dalgång i enlig-
het med kommunens policy för kompensationsåtgärder. Park- och naturförvaltningen tar fram 
förslag på lämpliga platser.  I övrigt har planutformningen tagit stor hänsyn till naturvärdena i 
området. 

 
38. Tuve Construction AB och Tornet Bostadsproduktion AB 

Lillhagsparken 
I det aktuella förslaget behandlas bebyggelsen betydligt mer ingående än den allmänna plats-
marken. Denna obalans bör jämnas ut genom en bättre beskrivning av hur de allmänna platserna 
i form av gång- och cykelvägar, parker, torg mm ska anordnas. Parkmiljöns långsiktiga utveck-
ling och förvaltning behöver utredas djupare som en viktig del inom ramen för genomförande-
frågor. 
Utformning av det nya parkområdet i söder liksom entrétorget i norr bör belysas ytterligare. 
Även det interna nätet av gång- och cykelvägar och kopplingarna mellan bebyggelsen och kol-
lektivtrafiken/hållplatser bör belysas ytterligare. 
Parkmiljön borde kompletteras med något område där möjligheter kan skapas för närodling för 
boende i och omkring området. 

Boendemiljöer och exploatering 
Det är av avgörande betydelse att tillräckligt stor mängd bostäder och en tillräcklig variation i 
bostadsbebyggelsen kan skapas. Det är därför en väsentlig fördel för området angivna områden i 
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nordöst liksom utmed Hökällas väg kan utnyttjas för bostadsändamål. Alternativ 1 förordas, då 
detta skapar möjlighet till en större samlad bostadsbebyggelse. 
Kring Hökällas väg innehåller planförslaget smärre kompletterande bebyggelse kring befintliga 
bostadshus som bevaras. Även här bör att man i det fortsatta planarbetet skapa förutsättningar 
för ett nytt bostadsområde. 

Service och verksamheter i området 
Angöring till och parkering för verksamheterna behöver studeras vidare för att utnyttja mark 
och område på ett klokt sätt och skapa förutsättningar för en begränsad trafik inom och genom 
området. Det bör finnas möjlighet att tydliggöra de olika delarna av området och även lyfta fram 
den norra infarten som en tydlig ”huvudentré” i området. 

Planhandlingar 
Aktuellt planförslag innehåller regleringar kring utnyttjandegrad av områden/tomter för små-
husbebyggelse liksom totala byggrätter inom olika delområden Dessa regleringar bör studeras 
mer ingående under det fortsatta planarbetet för uppnå väl avvägda och tydliga bestämmelser. 

Kvalitetsprogram 
Ambitionen i kvalitetsprogrammet bör vara att skapa en ny ”årsring” i områdets historia som 
innehåller moderna och över tid hållbara byggnader med goda och yteffektiva bostäder. Nytill-
skottet skall på ett respektfullt sätt förhålla sig till områdets kulturhistoriska värden men ändå 
signalera ett nytt skede i områdets historia. 
 
Kommentar:   
Beskrivningen av allmän platsmark har utvecklats och inriktning för utformning beskrivs i kva-
litetsprogrammet. Park- och naturförvaltningen upprättar en skötselplan för de områden som har 
användningen Park och/eller Natur på plankartan.  
Park- och naturförvaltningen ställer sig i allmänhet positiv till odlingsinitiativ om önskemål för 
sådant finns. Idag finns även ett kolonilottsområde norr om Lillhagsparken med lediga lotter. 
Avvägning mellan olika intressen sker i planarbetet även mot exploateringsgrad. Angående 
alternativ 1 och 2 i det nordöstra hörnet är detaljplanen nu utformad så att både bostäder och 
skola går att bygga där. Vilket det blir avgörs i den pågående skollokaliseringsstudien.  
Stadsbyggnadskontoret har slagit fast att miljön kring Hökällans väg är viktig både ur natur- och 
kulturmiljösynpunkt och några större exploateringar i detta område är inte möjlig. 
En parkeringsutredning har gjorts för att fastställa hur många parkeringsplatser som behövs i 
planen. Utredningen bifogas planhandlingarna. Ett arbete pågår för att kunna minimera antalet 
p-platser.  
Planbestämmelserna om utnyttjandegraden av områden/tomter för småhusbebyggelse liksom 
totala byggrätter inom olika delområden har setts över och reviderats.  
Kvalitetsprogrammet har vidareutvecklats så att det klart framgår att ambitionen är att skapa en 
ny ”årsring” i området. Det nya blir moderna och över tid hållbara byggnader med goda och 
yteffektiva bostäder, men också byggnader som på ett respektfullt sätt förhåller sig till områdets 
kulturhistoriska värden. 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med 
förslaget.  

Utöver mindre justeringar föreslås följande: 
• Bollplanen utgår och ersätts med bestämmelser för bostäder och skola (en ny bollplan 

skapas norr om planområdet) 

• Rivningsförbudet tas bort för byggnaderna med adressen Lillhagsvägen 235-247 (”de 
ogiftas bostäder”) 

• Vid Lillhagsparken 20-22 (”kullen”) blir bebyggelsen på tre våningar istället för åtta 

• En ny byggrätt tillkommer för ett punkthus bakom Lillhagsparken 1 
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• Byggrätten som ersätter Lillhagsparken 1 parallellförflyttas västerut  

• Byggrätten vid norra entrén ändras från bostäder, handel, kontor och parkering till endast 
handel och parkering 

• Byggrätten för bostäder längst ner i söder utgår och planläggs  delvis som parkering och 
delvis som Natur  

• Byggrätten för bostäder öster om Hökällans väg utgår och planläggs delvis som parker-
ing och delvis som Natur  

• Alla bevaransvärda träd som är inmätta får särskilt skydd i planbestämmelserna 

• Fler ytor planläggs som Park för att säkra allmänhetens tillgång till naturområden  

• Ändamålet kontor tas bort från sju byggrätter 

• Handelsträdgården planläggs som Q 

• Bullerbestämmelse införs på plankartan 

 
 
 
 
 
 
 

Gunnel Jonsson 
Planchef 

Eva Sigurd 
Planarkitekt
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Datum Beteckning
2012-05-15 5.2-1204-0301
Ert datum Er beteckning
20 12-04-23

Vr referens Länsstyrelsen Västra Götaland
AnnLouise Elliot Nirmala Blom-Adapa

Detaljplan för Lillhagsparken i Göteborg

Yttrande över samrådshandLing

Statens geotekniska institut (SGI) har av Länsstyrelsen Västra Götalands län erhållit rubricerad detalj-
plan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor som t.ex. risker för
naturolyckor som omfattar ras och skred. SGI har tidigare länmat ett yttrande över programsamråds
handling, daterat 2008-12-03, beteckning 5.2-0811-0860.

Planens syfte är att möjliggöra bostäder i dels befintliga byggnader och nybyggnation av småhus och
flerbostadshus.

Underlag
- Plan- och genomförandebeskrivning samt plan- och illustrationskarta; samrådshandlingar upp

rättade april 20 12-04-03
- Geoteknisk utredning för detaljplan, Lillhagsparken, upprättad av Tyréns 20 11-09-13.

SGIs ställningstagande
1 den geotekniska utredningen så har området delats in i fyra delområden utifrån skiftande geotekniska
förutsättningar med såväl lerområden som sluttar ned mot vattendrag som fastmarksområden med berg i
eller nära i dagen. Höga sensitivitetsvärden och kvicklera har påträffats i den västra delen i anslutning
till Lillhagsvägen. 1 det mellersta området har mindre lösa block identifierats och området benämns som
“potentiellt instabilt” och rensning behöver utföras för att bergstabiliteten ska vara säkerställd vilket bör
införas och regleras i planhandlingen.

1 planhandlingen anges att stabilitetsberäkningar ska utföras när huslägen etc är bestämda. SGI menar
att markens lämplighet ska vara prövad i detaljplanen. Behövs åtgärder eller restriktioner för att marken
ska vara lämplig för planändamålet ska en möjlig åtgärd vara säkerställd i detaljplanen, lämpligen med
planbestämmelser.

För den benämnda delen “Mellersta området” där 30 kPa anges som högsta tillåtna belastning är det
oklart utifrån redovisade beräkningssektioner om denna last kan påföras inom hela det markerade områ
det om tillräcklig säkerhet ska uppnås. 1 en redovisad beräkningssektion anges att belastning om 20 kPa
(1 m uppfyllnad) påförts enbart på den översta parkeringsterrassen i kombination med parkeringslast
(10 kPa). SGI menar att det måste visas att erforderlig säkerhet erhålls då hela området belastas enligt
det som planen medger. Med hänsyn till geometrin i området behöver även säkerheten för plana glidytor
verifieras.

För det nordvästra området benämnt “Dalagärde” är säkerheten idag inte tillfredställande enligt det
geotekniska underlaget. För att marken ska vara lämplig för det i planen angivna ändamålet behöver
stabilitetsförbättrande åtgärd säkerställas. 1 den geotekniska utredningen föreslås en ca 2,5 m hög tryck-

Statens geotekniska institut
Huvudkontor Regionkontor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053
581 93 LINKOPING Postadress: 41296 GOTEBORG Org nr 202100-0712
Tel 013-20 1800 Tel 031-77865 60 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940
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bank (motsvarar ca 50 kPa) i kombination med lastbegränsningar öster om denna. SGI anser utform
ningen av tryckbanken inte är säkerställd i planhandlingen och att tryckbanken måste vara utförd innan
omgivande mark är lämplig för planändamålet. Aven i denna del anser SGI kontroll av plana glidytor
behöver utföras med hänsyn till geometrin. Mot Lillhagsbäcken behöver ett erosionsskydd utläggas i
slänten enligt den geotekniska utreningen med hänvisning till att aktiv erosion förekommer. Det i be-
räkningarna redovisade erosionsskyddet verkar även som en tryckbank för att säkerheten ska bli tillfred
ställande. 1 planhandlingama finns det inte säkerställt att ett erosionsskydd ska utföras, samt inte heller
omfattningen för att även fungera som en tryckbank. Utbredningen av erosionsskyddet är enbart beläget
i anslutning till vattendraget enligt beräkningssektionema och vi ställer därför frågan om det inte pågår
någon erosion i Lillhagsbäcken i denna del som på sikt kan påverka säkerheten i området. Utifrån höjd-
kurvor på plankartan är även vår bedönming att det troligen finns brantare partier inom denna del där
säkerheten behöver kontrolleras.

Stabilitetsberäkningar mot Lillhagsbäcken inom “Sjukhusområdet” visar på att lastbegränsningar be
hövs för att säkerheten ska vara tillfredställande. Utbredningen av lastbegränsningen stämmer inte över
ens med den i det geotekniska underlaget. 1 kombination med denna lastbegränsning behöver även åt
gärder mot erosionen i bäcken och dagvattenledningars utlopp säkerställas i planen så att inte säkerheten
försämras på sikt.

Generellt så är det inte tydligt utifrån vilka nivåer last begränsningarna utgår ifrån och vad de innebär
för lasttillskott som är möjligt. Vi vill även lyfta fram att tillåtligheten för erforderliga erosionsskydd i
anslutning till Lillhagsbäcken behöver utredas.

Med hänsyn till att området är sättningsbenäget och belastningsrestrektionerna innebär att tillkonunande
belastningar på marken kan behöva pålgrundläggas. 1 de delar där stabiliteten påverkas negativt vid
förhöjda portyck behöver det därför klarläggas om utförandet kan behöva regleras i planen.

SGI ser inga hinder till fortsatt planläggning av området under förutsättning att ovan angivna synpunkter
beaktas och påtalade frågeställningar utreds vidare.

Markmiljötekniska frågor inkiusive markradon har inte värderats.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT
Myndighetsfunktionen
Enligt upp ag

AnnLoui Elliot
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Fastighetsnämnden 
Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) 
Göteborg Energi Gasnät AB 
Göteborg Energi GothNet AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Idrotts- och föreningsnämnden 
Kretsloppsnämnden 
Kulturnämnden 
Lokalnämnden 
Miljö- och klimatnämnden 
Namnberedningen 
Nämnden för Göteborg Vatten 
Park- och naturnämnden 
Räddningstjänsten Storgöteborg 
Stadsdelsnämnden Norra Hisingen 
Stadsledningskontoret 
Trafiknämnden 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Göteborgsregionen (GR) 
Lantmäterimyndigheten i Göteborg 
Länsstyrelsen 
Posten AB 
Svenska Kraftnät 
Skanova Nätplanering D3N 
Trafikverket 
Västtrafik Göteborgsområdet AB 
 

Sakägare 

Hämtas från fastighetsförteckningen 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, 
boende 

 
Hyresgästföreningen Region V Sverige 

Övriga 
Fortum 
Göteborgs kyrkonämnd 
Handikappfören. Samarbetsorgan 
Naturskyddsföreningen i Göteborg 
Swedegas 

För intern uppföljning 
Lisbeth Christensson 
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