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Detaljplan för Bostäder m.m. vid Decenniumplan  
inom stadsdelen Kortedala 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 

2 kv. 2012 

2 kv. 2013 

4 kv. 2013 

1 kv. 2014 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas) 

 

Detaljplaneförslaget innebär möjlighet att uppföra cirka 95 bostäder, förskola och ett 

boende med särskild service vid Decenniumplan. Detaljplanen möjliggör att utbyggnad 

av området kan ske i två etapper. Etapp 1 omfattar den östra delen av planområdet och 

möjliggör 47 bostäder, förskola och BmSS. 
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Genomförandetid 

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

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet 

med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 

upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 

byggrätt). 

Markägoförhållanden 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 

fastighetsförteckningen.  

Planområdet är beläget 500 meter nordväst om Kortedala torg och avståndet till 

Göteborgs centrum är cirka 6 kilometer. Planområdet omfattar cirka 9 ha och ägs av 

Göteborgs kommun. Fastighetsnämnden har markanvisat delar av planområdet till NCC 

Boende AB och Sverigehuset i Göteborg AB för småhusbebyggelse. Avsikten är att 

planområdet även ska inrymma en förskola och ett boende med särskild service 

(BmSS). 

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. 

Ett genomförandeavtal mellan kommunen och exploatörerna ska träffas, se under punkt 

avtal. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Respektive exploatör ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark när det gäller 

utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. 

Anläggningar utanför planområdet 

Inom planområdet finns ett befintligt motionsspår som berörs av den nya bebyggelsen. 

För att kompensera detta planeras motionsspåret att läggas om utanför planområdet. 

Avtal 

Genomförandeavtal ska upprättas med respektive byggherre inom det markanvisade 

området. Avtalet ska reglera detaljplanens genomförande och parternas åtagande samt 

plankostnader. 

En kommunintern marköverlåtelse avseende marken för BmSS och förskolan avses 

upprättas mellan Fastighetsnämnden och Lokalnämnden.  

Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Inom kommunägda fastigheter kan finnas ledningar som omfattas av 

markupplåtelseavtal mellan Göteborg Stad och Göteborgs energi som reglerar Göteborg 

Energikoncernens ledningar inklusive tillbehör i Göteborg Stad. 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med 

kommunen/exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. 

Vid omläggning av ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och 
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kommunen/exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande 

samt ledningsrätt 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats 

Enligt planförslaget redovisas allmän plats (LOKALGATA) inom del av fastigheten 

Kortedala 763:87, som ägs av kommunen men upplåts med tomträtt till Solståndsgatans 

Parkeringsförening.  

Fastighetsbildning 

Det markanvisade området planeras att säljas som två exploateringsfastigheter till 

byggherrarna. Byggherrarna får sedan ansöka om nödvändiga 

fastighetsbildningsåtgärder inom kvartersmarken.  

För BmSS och förskola kommer två nya fastigheter att bildas.  

Gemensamhetsanläggningar 

På kommunens fastighet Kortedala 763:107 som upplåts med arrende till 

Familjebostäder AB och HSB Göteborg ekonomisk förening för parkeringsändamål 

finns möjlighet att bilda gemensamhetsanläggning som tillgodoser möjligheten att 

förvalta de gemensamma ytorna med förskolan. 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Respektive exploatör ansöker och bekostar erfoderlig fastighetsbildning inom det 

markanvisade området till följd av föreslagen detaljplan. För förskola, BmSS och mark 

ingående i allmän plats ansöker och bekostar kommunen erfoderlig fastighetsbildning. 

Tekniska frågor 

Trafik 

Tillfart till området planeras ske via Decenniumgatan eller från Dagjämningsgatan. 

Gator 

Planen medför att en ny lokalgata byggs ut genom området för att tillgodose den 

tillkommande bebyggelsen. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av lokalgatorna 

Gång- och cykelvägar 

En gång- och cykelväg planeras börja i områdets mitt och leds mot befintlig gång- och 

cykelväg som ansluter till Tideräkningsgatan. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av gång- och cykelväg.   

Parkering 

Parkering för den tilltänkta bebyggelsen ska lösas inom kvartersmarken för respektive 

fastighet. 
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Kollektivtrafik 

Spårvagnshållplats finns vid Kortedala torg, cirka 600 meter från planområdet. 

Park och natur 

Detaljplanens park-, natur- och lekområden, belägna på allmän plats förvaltas av Park- 

och naturförvaltningen.  

En bollbinge anläggs i planområdets norra del, samt att i anslutning till bollbingen 

byggs en ny lekplats. 

Kompensationsåtgärder 

En utvärdering av kompensationsåtgärder är gjord 2012-06-11, se planbeskrivning 

under rubriken kompensationsåtgärder. 

Vatten- och avlopp 

Dricksvatten byggs ut ca 915 meter inom området och ansluts till befintligt ledningsnät, 

både i Decenniumgatan och i Dagjämningsgatan.  

Dag- och spillvattenutbyggnad sker inom området på en sträcka av ca 970 meter och 

ansluts till befintligt ledningsnät i Dagjämningsgatan.  

 

Planerad förskola i nordost kan ansluta dricksvatten, spill-och dagvatten till befintligt 

va-ledningsnät i Decenniumgatan. 

 

Dagvatten: 

Utförd dagvattenutredning visar lösningar för hur dagvattnet kan avledas. Viktigt att 

påpeka är, att allt dagvatten skall fördröjas inom tomtmark/kvartersmark innan det 

tillsammans med dränvatten får avleds till allmän dagvattenledning. Vissa delar av 

dagvattensystemet kopplas nedströms till kombinerat avloppssystem och kan vid vissa 

tillfällen brädda ut i Säveån. Säveån är klassad som Natura 2000 och särskilda 

restriktioner om flöden och rening finns. 

 

Allmänt: 

Brandvattenförsörjningen föreslås byggas ut som alternativsystem. Brandposter med 

god kapacitet för detta finns vid Tideräkningsgatan 6 och vid 9A. 

 

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +133 m. I de fall högre 

vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av exploatören. 

 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

 

En bestämmelse om att lägsta höjd på färdigt golv och andra ytor som inte tål att ställas 

under vatten, för att anslutning med självfall skall tillåtas, skall vara 0,3 meter högre än 

markytan vid förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och 

spillvattensystem. Detta skall framgå av plankartan. 

 

Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet. 
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Vid trädplantering 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 från Kretslopp och Vatten som då kan komma att 

ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar skall utföras. Vid avsteg från 

grundregeln skall avtal tecknas om att Kretslopp och Vatten ej svarar för eventuella 

skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten. 

Alternativet 1, förutsätter att alla gator inom planområdet blir allmänna lokalgator.  

Dricksvatten byggs ut ca 940 meter inom området och ansluts till befintligt ledningsnät, 

både i Decenniumgatan och i Dagjämningsgatan.  

Dag- och spillvattenutbyggnad sker inom området på en sträcka av ca 870 meter och 

ansluts till befintligt ledningsnät i Dagjämningsgatan. I stort sett alla fastigheter får i 

detta alternativ var sin förbindelsepunkt. 

 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Kretslopp och Vatten för 

information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 

Brandvattenförsörjningen föreslås att byggas ut som alternativsystem. Brandposter med 

god kapacitet för detta finns vid Tideräkningsgatan 6 och vid 9A. 

 

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +133 m. I de fall högre 

vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av exploatören. 

 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 

 

En bestämmelse om att lägsta höjd på färdigt golv och andra ytor som inte tål att ställas 

under vatten, för att anslutning med självfall skall tillåtas, skall vara 0,3 meter högre än 

markytan vid förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och 

spillvattensystem. Detta skall framgå av plankartan. 

 

Materialval för utvändiga ytor skall väljas med omsorg om miljön. Till exempel skall 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet. 

 

Vid trädplantering 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 från Kretslopp och Vatten som då kan komma att 

ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar skall utföras. Vid avsteg från 

grundregeln skall avtal tecknas om att Kretslopp och Vatten ej svarar för eventuella 

skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten. 

El/tele 

El- och teleledningar finns utbyggda i anslutning till området. 

Fjärrvärme 

Möjlighet till anslutning av fjärrvärme finns i Tideräkningsgatan. 

Markmiljö 

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. 
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Geoteknik 

En geoteknisk undersökning har utförts av WSP samhällsbyggnad 2011-08-29, rev. 

2012-11-30, se planbeskrivning under rubriken geotekniska förhållanden. 

Enligt den geotekniska utredningen från 2012-11-30 finns det två områden strax norr 

om planområdet med bergspartier som vid en exploatering skulle kunna påverkas. Vid 

utbyggnaden av planområdets norra del bör dessa två områden kontrolleras och 

eventuellt säkras. Ansvarig för att områdena kontrolleras är exploatörerna.  

Arkeologi 

Erfoderliga arkeologiska undersökningar för ett antagande av planen är utförda och 

omfattas inte längre av kulturminneslagens bestämmelser. Se planbeskrivning under 

rubriken kulturhistoria. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Fastighetsnämndens totala utgifter bedöms överstiga inkomsterna vid genomförandet av 

detaljplanen. 

Fastighetsnämndens inkomster och utgifter 

Inkomster 

Fastighetsnämnden får en intäkt då kvartersmark för bostäder säljs till exploatörerna, 

samt för årlig intäkt i form av avgifter för kommunintern markupplåtelse för Förskola 

och BmSS. 

Utgifter 

Utgifter för planens genomförande avser främst projektering och utbyggnad av 

lokalgator, gång- och cykelväg, bergsbesiktning, geoteknik, arkeologi, bollbinge och ny 

lekplats. Fastighetsnämnden får även utgifter för lantmäteriförrättning gällande förskola 

och BmSS. 

Trafiknämndens utgifter 

Trafiknämnden får framtida underhållskostnader för lokalgator och gång– och cykelväg. 

Park- och Naturnämndens utgifter 

Park- och naturnämnden kommer att få framtida underhållskostnader för bollbinge, 

lekplats och parkområde.  

Nämnden för Kretslopp och Vattens inkomster och utgifter 

Planen förutsätter utbyggnad av det allmänna VA-nätet som bekostas av nämnden för 

Kretslopp och vatten.  

Nämnden för Kretslopp och Vatten kommer att få intäkter för anslutningar till den nya 

bebyggelsen. 

Lokalsekretariatet 

Utbyggnad av BmSS och förskola finansieras av med medel som beviljas av 

kommunstyrelsen efter investeringsprövning. 
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Lokalnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse och ökade 

driftskostnader för BmSS och förskola. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Inkomster 

Exploatörerna får en inkomst i samband med försäljning av planerade småhus. 

Utgifter 

Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken ska bekostas av exploatören så som 

markförvärv, fastighetsbildning och anslutningsavgifter för va, el och tele m.m. 

 

 

 

 

Annika Wingfors 

Tf. Distriktschef 

Mikaela Rhodin 

Handläggare 
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