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Detaljplan för bostäder vid Bankogatan  
inom stadsdelen Högsbo i Göteborg 
 

Genomförandebeskrivning 

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

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

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 
För detaljplanen gäller följande tidsplan:

Samråd 
Utställning 
Antagande 
Laga kraft 

4 kv. 2010 – 1 kv. 2011 
2 kv. 2011 
3 kv. 2011 
3 kv. 2011 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)

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

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

Den nya bebyggelsen uppförs inom fastigheten Järnbrott 81:6 som ägs av byggherren 
Familjebostäder. 

Eventuellt uppförs nytt parkeringsdäck inom samfälligheten S:94 vilken ägs till 5/7 av 
kommunens fastighet Järnbrott 86:9 och till 2/7 av fastigheten Järnbrott 86:8. 

Kommunen äger fastigheten Järnbrott 758:572 som ligger vid Axel Dahlströms torg och 
används till spårområde och parkeringsdäck. Familjebostäder äger parkeringsdäcket och 
har ett arrende för marken som det tar i anspråk. 

De närliggande fastigheterna Järnbrott 81:7 och 86:9 ägs av kommunen och förvaltas av 
MedicHus. Den förstnämnda fastigheten hyr parkeringsplatser på S:94 genom avtal med 
Familjebostäder. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Genomförandeavtal ska tecknas om åtgärder på allmän plats enligt nedan. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Familjebostäder ansvarar för uppförandet av ny bebyggelse och parkeringsdäck inom 
kvartersmark. 

Anläggningar utanför planområdet 
Kommunen är huvudman för allmän plats på Bankogatan. Det innebär att kommunen 
ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av denna. Genomförandeavtal 
ska tecknas om åtgärder på gatan enligt nedan. 

Familjebostäder ansvarar för eventuell utbyggnad av parkeringar inom fastigheten 
Järnbrott 86:8. 

Avtal 

Kommunen och Familjebostäder 
Genomförandeavtal ska tecknas innan detaljplanen antas. I detta regleras anläggandet av 
hastighetsdämpande åtgärder och breddning av trottoar på Bankogatan. 

Avtal tecknas gällande reglering av mark från fastigheten Järnbrott 81:6 till Järnbrott 
758:66 som ska ingå i allmän plats. 

För att möjliggöra bildande av servitut gällande parkeringsplatser på fastigheten 
Järnbrott 758:572 till förmån för fastigheten Järnbrott 81:6 behöver avtal tecknas 
gällande köp av del av Järnbrott 758:572. 

För det fall parkeringsdäck ska uppföras på samfälligheten S:94 ska avtal om antingen 
servitut eller gemensamhetsanläggning tecknas. 

Kommunens fastighet Järnbrott 81:7 har idag ett hyresavtal för parkering på 
samfälligheten S:94. Hyresavtalet är skrivet med Familjebostäder vilka också sköter 
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förvaltningen av S:94. Hyresavtalet kan komma att upphöra om parkeringsdäck anläggs 
på S:94. Eventuellt tecknas i sådana fall ett nytt avtal med omförhandlade villkor. 

Ledningsägare och Familjebostäder 
Avtal tecknas mellan Göteborg Energi och Familjebostäder gällande flyttning av 
fjärrvärmeledningar som passerar fastigheten Järnbrott 81:6. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 
Den del av fastigheten Järnbrott 81:6 som i ny detaljplan är allmän plats regleras till 
fastigheten Järnbrott 758:66. Marköverlåtelsen sker utan ersättning. 

Fastighetsplan 
Tomtindelning 1480K-III 5974 upphör att gälla inom fastigheten Järnbrott 81:6. 

Fastighetsbildning 
För det fall servitut för parkering ska kunna bildas på fastigheten Järnbrott 758:572 till 
förmån för Järnbrott 81:6 måste det berörda parkeringsdäcket och tjänande fastighet 
vara i samma ägares hand. Fastighetsbildningsåtgärd krävs därför på Järnbrott 758:572 
så att denna genom 3D-fastighetsbildning klyvs i en fastighet för spårvägsanläggningen 
och en fastighet för parkeringsdäcket.  

Samfällighet 
Andelstalen i samfälligheten S:94 motsvarar inte den faktiska användningen. En 
överföring av andelar från kommunens fastighet Järnbrott 86:9 till kommunens fastighet 
Järnbrott 81:7 kan behöva göras för att säkra den sistnämnda fastighetens behov av 
parkering. Av samma skäl kan andelar behöva föras från Familjebostäders fastighet 
Järnbrott 86:8 till Familjebostäders fastighet Järnbrott 81:6. 

Gemensamhetsanläggningar 
För det fall parkeringsdäck ska anläggas på samfälligheten S:94 måste antingen ett 
servitut (se avsnittet Servitut nedan) eller en gemensamhetsanläggning bildas för detta 
ändamål. Deltagande fastigheter i gemensamhetsanläggning blir då de som har behov av 
parkering på platsen vilket är Familjebostäders fastigheter Järnbrott 81:6 och 86:8 och 
kommunens fastighet Järnbrott 81:7. 

Servitut  
Beroende på vilken lösning som görs gällande parkering kan servitut för parkering 
behöva bildas på ny parkeringsfastighet (del av fastigheten Järnbrott 758:572, se 
avsnittet Fastighetsbildning ovan) till förmån för fastigheten Järnbrott 81:6. 

Beroende på vilken lösning som görs gällande parkering kan servitut för parkeringsdäck 
behöva bildas på samfälligheten S:94 till förmån för fastigheten Järnbrott 81:6. 

För det fall parkeringsplatser för funktionshindrade behöver anläggas på fastigheten 
Järnbrott 86:8 bildas servitut för dessa med fastigheten Järnbrott 81:6 som härskande 
fastighet. 
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Ledningsrätt 
Ledningsrätt bildas för den vattenledning som ligger vid södra gränsen av fastigheten 
Järnbrott 81:6.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för överföring av andelar i 
samfällighet och för bildande av ledningsrätt. 

Familjebostäder ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för övriga åtgärder. 

Tekniska frågor 

Trafik 
Hastighetsdämpande åtgärder behöver göras på Bankogatan. Dessa utförs av 
trafikkontoret och bekostas av Familjebostäder. 

Gång- och cykelvägar 
En två meter bred trottoar anläggs framför den nya bebyggelsen längs med Bankogatan. 
Åtgärden utförs av trafikkontoret och bekostas av Familjebostäder.  

Parkering 
Befintlig parkeringsplats på samfälligheten S:94 kan användas till den planerade 
byggnationen. Denna räcker dock inte för att fylla hela det uppkomna behovet. 
Ytterligare parkeringsplatser behöver ordnas, antingen genom att anlägga 
parkeringsdäck på samfälligheten S:94 eller genom att del av parkeringsanläggningen 
på fastigheten Järnbrott 758:572 knyts till Järnbrott 81:6 genom servitut. 

För det fall parkeringsdäck ska uppföras på samfälligheten S:94 anläggs och bekostas 
detta av Familjebostäder. Anläggningen blir antingen ett servitut till förmån för 
fastigheten Järnbrott 81:6 eller en gemensamhetsanläggning med Familjebostäders 
fastigheter Järnbrott 81:6 och 86:8 och kommunens fastighet Järnbrott 81:7 som 
deltagande fastigheter. 

Parkeringsplatser för funktionshindrade placeras i första hand på samfälligheten S:94. 
För lägenheter i västra delen av planområdet kan dock avståndet till S:94 bli för långt. 
Möjlighet finns då för Familjebostäder att anlägga parkeringsplatser på den egna 
fastigheten Järnbrott 86:8 och med servitut knyta dessa till Järnbrott 81:6. 

Parkeringssituationen kommer att studeras vidare under planprocessen. 

Vatten- och avlopp 
Fastigheten Järnbrott 81:6 har idag anslutning till dricks-, spill och dagvatten. 
Ytterligare en dricksvattenservis kan upprättas i Bankogatan eller Markmyntsgatan. 

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

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 
motsvarande områdestyp A1;VAV publikation P 83.  
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Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 87 m. I de fall högre 
vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

Lägsta höjd på färdigt golv ska för att anslutning med självfall ska tillåtas vara + 0,3 m 
över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- 
och spillvattensystem. Avloppsvatten från utrymmen lägre än denna nivå måste pumpas. 

Inför byggnation ska Familjebostäder kontakta Göteborg Vatten för information om de 
tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Dagvatten 
Dagvattnet skall i första hand tas omhand lokalt (LOD) inom kvartersmark och i andra 
hand fördröjas inom kvartersmark i stenmagasin och tillsammans med dränvatten vid 
behov avledas till allmän dagvattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning av 
dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som 
möjligt för infiltration av dagvattnet. Åtgärder att fördröja dagvatten kan förbättra 
kvaliteten på dagvattnet och därmed minska belastningen på miljön. Den effektiva 
magasinsvolymen ska motsvara minst 10 mm nederbörd på de anslutna hårdgjorda 
ytorna. Magasinet ska utformas så att funktionen bibehålls utan att magasinet sätter 
igen.  

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

Övriga ledningar 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan 
detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 
utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

El 
Inga elledningar finns inom planområdet. Anslutning till elnätet kan ske i Bankogatan. 

Fjärrvärme 
Fjärrvärmeledning som ligger rakt över fastigheten Järnbrott 81:6 ägs av Göteborg 
Energi. Den används idag men kommer att tas ur drift under de närmaste åren då 
Göteborg Energi bygger om fjärrvärmenätet. Göteborg Energi utför och bekostar arbetet 
med att ta bort ledningen. 

Fjärrvärmeledning som ligger i södra delen av Järnbrott 81:6 flyttas ut i Bankogatan för 
att möjliggöra ny byggnation. Eventuellt kan detta samordnas med övriga åtgärder som 
Göteborg Energi utför då man bygger om fjärrvärmenätet i området. Åtgärden utförs av 
Göteborg Energi och bekostas av Familjebostäder och Göteborg Energi enligt 
överenskommelse. 

Ny byggnation kan anslutas till fjärrvärmenätet i Bankogatan. 

Tele 
Inga teleledningar finns inom planområdet. Anslutning till telenätet kan ske i 
Bankogatan. 
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Markmiljö 
Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.  

Luft och buller 
Luft- eller bullerutredning behöver inte göras med anledning av den planerade 
byggnationen. 

Geoteknik 
Stabilitets- och grundläggningsförhållandena inom området är bra. Planerad 
bostadsbyggnation ligger inom normalriskområde för radon och ska utföras med 
radonskyddande konstruktion. 

Arkeologi 
Det finns i inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Samtliga nedan redovisade inkomster och utgifter är angivna i 2010 års prisnivå 
exklusive moms. 

Fastighetsnämndens inkomster och utgifter 
Inkomster 
Fastighetsnämnden får eventuellt en inkomst för försäljning av del av fastigheten 
Järnbrott 758:572. 
Utgifter 
Fastighetsnämnden får en utgift för lantmäteriförrättning. 

Nämnden för Göteborg Vattens utgifter 
Nämnden för Göteborg Vatten får en utgift för utbyggnad av dricksvattenservis. 
Utbyggnaden är kostnadsberäknad till cirka 400 000 kr. 

Kretsloppsnämndens inkomster 
Kretsloppsnämnden får en inkomst genom anläggningsavgiften för den nya 
bebyggelsen. Denna har beräknats till 180 000 kr enligt va-taxa för år 2010. 

Ekonomiska konsekvenser för Göteborg Energi 

Utgifter 
Göteborg Energi får en utgift för flyttning av fjärrvärmeledning. 

Ekonomiska konsekvenser för Familjebostäder 

Utgifter 
Familjebostäder får en utgift för flyttning av fjärrvärmeledning. 

Familjebostäder får en utgift för hastighetsdämpande åtgärder på Bankogatan. 
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Familjebostäder får en utgift för lantmäteriförrättning. 

Familjebostäder får eventuellt en utgift för köp av del av fastigheten Järnbrott 758:572. 

Familjebostäder bekostar samtliga åtgärder på kvartersmark inklusive eventuellt 
anläggande av parkeringsdäck på samfälligheten S:94. 

Familjebostäder bekostar anslutningsavgifter för VA, fjärrvärme, el och tele. 
Anläggningsavgiften för vatten beräknas till 180 000 kr enligt VA-taxa för 2010. 

 

 

 

Peter Junker 
Avdelningschef 

Charlotta Cedergren 
Distriktschef 

Anders Alm 
Handläggare 
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