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Datum Diarienummer
2007-03-06 0879/05 (F IIa  4921)

Detaljplan för
BOSTÄDER VID LINDHOLMSALLÉN, LINDHOLMEN 2:8 M.FL.
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg

PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL

Planhandlingar:
Plankarta med bestämmelser (ligger sist i handlingen)
Planbeskrivning (denna handling)
Genomförandebeskrivning

Övriga handlingar:
Program för Lindholmshamnen – Lundbystrand (bilaga)
Kvalitetsprogram för Lindholmshamnen - Lundbystrand
Illustrationsritning
Grundkarta
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Bedömning av miljörisker samt risk för människors hälsa till följd av verk-
samheten vid Zinken Welands anläggningar vid Norra Älvstranden. Översyn
och uppdatering av riskanalys utförd 2002. ÅF 2006-11-24 (Bilaga)
Lindholmen 2:8 m.fl. Utredning av tåg- och trafikbuller för planerade bostä-
der. Rapport 10070902.01 rev.2 WSP Akustik rev. 2007-02-08 (Bilaga)
Bostäder vid Lindholmsallén Lindholmen 2;8 m fl Geotekniskt PM – Under-
lag för detaljplan 2007-01-26 GF Konsult AB (Bilaga)

SAMMANFATTNING

I programmet för Lindholmen - Lundbystrand föreslås en bebyggelse mellan
Lindholmsallén och Karlavagnsgatan bestående av fyra kvarter med mellanlig-
gande gator. Kvarteren skall till största delen innehålla kontor, men även ha inslag
av bostäder. Ett av kvarteren har därefter planlagts för studentbostäder.

Syftet med detaljplanen är att vid södra delen av Lindholmsallén ge möjlighet att
uppföra ett kvarter innehållande ca 220 bostadslägenheter. Bostäderna kan bidra
till att vitalisera alléstråket och får ett attraktivt läge nära älvstranden. Busshåll-
plats för kollektivtrafiken finns i direkt anslutning till kvarteret. Karlavagnsgatan,
som idag är av enkel standard planeras få en upprustning och förses med träd-
plantering. Genom kvarterets och lägenheternas utformning beräknas problemen
med trafikbuller från Lindholmsallén kunna bemästras. Zinken Weland ligger på
sådant avstånd att den inte bedöms medföra störningar av betydelse för de tänkta
bostäderna.
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Figur 1. Orientering
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Läge (Figur 1)

Planområdet är beläget på Lindholmen på Norra Älvstranden, ca 2 km väster om
Göteborgs centrum. Det nås med bil från Lundbyleden via Lindholmsallén och
Karlavagnsgatan.

Planområdet gränsar i nordväst till Karlavagnsgatan, i söder till Ceresgatan och i
sydost till Lindholmsallén. I nordost innefattas en ca 12,5 meter bred remsa av
fastigheten Lindholmen 2:14.

Areal och markägoförhållanden

Planområdets areal uppgår till ca 0,8 ha.

Den södra delen av området ägs idag av Fastighetsaktiebolaget Fribordet. Fastig-
heten Lindholmen 2:8 är upplåten med tomträtt. Avtalet för tomträtten går ut i juni
2008 och är uppsagt av kommunen. Ägoförhållandena framgår av till planförsla-
get hörande fastighetsförteckning.

Översiktsplan

Översiktsplanen för Göteborgs kommun 1999 (ÖP 99) anger för planområdet för-
ändring av området på kort sikt. Marken föreslås använd för blandad stadsbebyg-
gelse med bostäder, arbetsplatser, service och handel. Enligt översiktsplanen är en
integrering mellan bostäder och arbetsplatser önskvärd. Planförslaget stämmer
överens med översiktsplanen.

Riksintressen

Göta älv, Hamnbanan och Lundbyleden är av riksintresse och utgör transportleder
tillåtna för farligt gods. För Lundbyleden är endast delen mellan E6 och Bran-
tingsmotet rekommenderad väg för farligt gods. Avståndet till lederna är 200-300
meter. Ställda krav på säkerhetsavstånd från lederna till bostäder är därmed upp-
fyllda.

Lindholmens gamla trähusbebyggelse sydväst om planområdet är av riksintresse
för kulturmiljön.

Gällande detaljplaner  (Figur 2)

För huvuddelen av planområdet gäller detaljplan aktnr EII 2621 lagakraftvunnen
år 1946. Enligt planen får marken bebyggas med industrier med byggnadshöjd av
högst 9 meter. Planens genomförandetid har gått ut.

Den norra delen av planområdet omfattas av detaljplan för studentbostäder vid
Lindholmsallén, FII 4716 lagakraftvunnen 9 juli 2004 och den sydöstra delen av
detaljplan för Lindholmsallén, aktnr FII 4554 lagakraftvunnen år 2001. Karla-
vagnsgatan ligger utanför planområdet och omfattas av detaljplan FII 2441 från
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1941. Området på nordvästra sidan  Karlavagnsgatan utgör industrimark, som får
bebyggas till en höjd av 15 meter enligt detaljplan E II 2638 från 1947.

Program

Planområdet ingår i ”Program för Lindholmshamnen – Lundbystrand” som  god-
kändes av kommunfullmäktige i mars år 2000. Marken mellan Karlavagnsgatan
och Lindholmsallén föreslås indelad i fyra kvarter bebyggda med kontorshus och
bostadshus. Detaljplaneförslaget stämmer i princip överens med programmet, men
innebär att fler bostäder kan byggas vid Lindholmsallén.

Polstjärnegatans industriområde på norra sidan av Karlavagnsgatan ingår inte i
programmet. Industriområdet förväntas dock på sikt komma att förädlas i och med
att grannområdet får den skisserade utvecklingen.

Kvalitetsprogram

Ett kvalitetsprogram för Lindholmshamnen- Lundbystrand togs fram i december
1999. Kvalitetsprogrammet förtydligar detaljplanens intentioner och ger anvis-
ningar om fasadmaterial, markbeläggning, planteringar och belysning i området.
För att skapa ett bra helhetsintryck framhålls vikten av att samordna detaljer så-
som cykelställ, sittbänkar, trädstöd m.m. Förslag på detaljer ges i programmet.

Figur 2. Utdrag ur gällande detaljplaner EII 2621 från 1946, FII 4716 från 2004 och FII
4554 från 2001 med det aktuella planområdet markerat.
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Figur 3.  Planområdet sett från den södra sidan av Lindholmsallén. Befintlig bebyggelse
består av enkla kontors- och lagerbyggnader i plåt eller tegel.

Mark och vegetation

Marken är relativt plan och ligger i huvudsak på nivån ca +12,1. Den öppna delen
av planområdet utgörs av asfalterade lastgårdar och parkeringsytor. Utmed gång-
och cykelvägen vid Karlavagnsgatan finns en plantering av unga lönnar samt bus-
kage av lövträd. Mot Lindholmsallén finns en tuktad häck av avenbok. I övrigt
förekommer ingen vegetation inom planområdet.

Geotekniska förhållanden

Ett ”Geotekniskt PM – underlag för detaljplan” har tagits fram av GF Konsult AB
2007-01-26 (bilaga). Marklagren utgörs av lera till stort djup, 53 m i västra delen
och mer än 80 m i den östra delen. Inom området finns fyllnadsmassor till 1,5 –2
m djup ovanpå leran då området fyllts upp över älvnivån. Fyllningen består av
omväxlande lera, silt, sand och grus med inslag av organiskt material och
byggrester. Markföroreningar kan förekomma i fyllnadsmassorna. Leran under
fyllningen har torrskorpekaraktär ner till 2 – 2,5 m under markytan. Den underlig-
gande leran är lös till halvfast och mestadels svagt överkonsoliderad. De geotek-
niska förutsättningarna inom planområdet skall verifieras genom kompletterande
undersökningar i samband med detaljprojektering.

Skredrisk bedöms inte föreligga. Tomten ligger mer än 250 m från Lindholms-
hamnen och marken är horisontell även inom angränsande mark. Byggnader pla-
neras bli grundlagda på pålar och belastar då inte de övre marklagren. Den plane-
rade källarvåningen gör även att de ytliga marklagren avlastas.

Eftersom avståndet till Hamnbanan är ca 300 m bedöms risken för störande vibra-
tioner från järnvägen vara obetydlig. Mätning har inte gjorts, men bör göras i
samband med detaljprojektering, som underlag för utformning av eventuella åt-
gärder i konstruktionen. Huskonstruktionen bör så långt möjligt anpassas för att
undvika att vibrationer i marken fångas upp av huskonstruktionen.
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Markradon

Området är i huvudsak lågradonmark. Där fyllnadsmassor förekommer är klass-
ningen normalradonmark.

Fornlämningar och kulturhistoria

Inom planområdet finns inga idag kända fornlämningar.

Befintlig bebyggelse

Inom planområdet ligger kontors- och lagerbyggnader i en till två våningar. I
korsningen Ceresgatan - Karlavagnsgatan finns en kontorsbyggnad i rött tegel.
Fastigheten Lindholmen 2:8 är bebyggd med en industrihall i plåt för Interwood
AB. Fastigheten upplåts med tomträtt fram till juni år 2008. Övriga byggnader har
fasader av trä eller plåt. Samtliga byggnader planeras rivna när den tänkta bebyg-
gelsen kommer till stånd.

SGS har nyligen startat byggandet av 385 studentlägenheter i grannkvarteret norr
om planområdet. Bostäderna beräknas stå färdiga sommaren 2008.

Sydväst om planområdet ligger Lindholmens kulturhistoriskt intressanta bostads-
bebyggelse med huvudsakligen trähus i 1-3 våningar.

Polstjärnegatans industriområde

I kvarteret mellan Karlavagnsgatan och Polstjärnegatan finns ett flertal verksam-
heter och industrier, t.ex. post, hotell, lunchrestaurang, mekanisk och grafisk verk-
stad, lagerlokaler, trafikskola mm. Bebyggelsen är i två till fyra våningar med
fasader av puts eller plåt. Området som helhet beräknas på sikt komma att förädlas
och bebyggelsen rustas upp eller ersättas av nya byggnader.

Sportex inryms i en trevåningsbyggnad av gult tegel vid hörnet av Karlavagnsga-
tan-Ceresgatan. I bottenvåningen finns även en lunchrestaurang med en mindre
uteservering. AGA Gas AB har en anläggning i kvarteret mitt emot det aktuella
planområdet. Produktionen av gas har upphört och anläggningen är på väg att
flytta. Intill AGA Gas finns lagerbyggnader och Lundby hotell. Önskemål har
framförts om att få bygga om hotellet. En obemannad bensinstation för OK Q8
ligger ca 120 meter från det aktuella planområdet. Bensinstationen kommer att
flyttas.

Zinken Weland är belägen i korsningen Karlavagnsgatan-Polstjärnegatan ca 160
meter norr om det tänkta bostadskvarteret. Här utförs varmförzinkning av stålpro-
dukter, vilket klassas som miljöfarlig verksamhet. En bedömning av miljörisker
samt risk för människors hälsa till följd av verksamheten gjordes i december
2002. En uppdatering av riskbedömningen med avseende på dagens förhållanden
har därefter skett (bilaga). Enligt riskutredningen är verksamheten av en sådan
omfattning och karaktär att den inte bedöms medföra störningar av betydelse för
bostäder på 100 meters avstånd. Även risk för störningar på grund av olyckor be-
döms vara liten.
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Figur 4. De planerade bostäderna ligger i nära anslutning till Chalmers Lindholmen och
kajstråket utmed norra älvstranden.

Kunskapscentrum på Lindholmen

Lindholmens Kunskapscentrum med Chalmers Lindholmen är beläget söder om
Ceresgatan och Lindholmsallén. Här samsas gymnasieskolor, högskola och ar-
betsmarknadsutbildning. Ett nytt kårhus planeras inom området för Chalmers
Lindholmen.

Offentlig och kommersiell service.

Skola för låg- och mellanstadiet med integrerad förskola finns i Herrgårdsparken
ca 200 meter väster om planområdet. Skolan byggs nu ut så att den även rymmer
högstadium.

Bibliotek, restauranger, café, bokhandel m.m. finns inom Kunskapscentrum på
Lindholmen. En butik för dagligvaror ligger vid Verkmästaregatan ca 500 m från
de planerade bostäderna. Handelscentrum Eriksberg ca 1 km väster om området
innehåller en större livsmedelshall, systembolag, butik för vitvaror m.m. Posten
har kontor vid Polstjärnegatan ca 300 meter norr om planområdet. Ett flertal ban-
ker är inrymda i bebyggelsen på Lindholmsalléns södra sida. Vid Vågmästareplat-
sen ca 1,5 km öster om planområdet finns ytterligare kommersiell service.

Lundby Mobility Centre är beläget vid Sörhallstorget ca 1 km väster om planom-
rådet. Där erbjuds smartare kommunikationer i form av bilpool, företagscyklar,
IT-baserad samåkning m.m. Bilpool och företagscyklar finns även vid Infocenter
på Lundbystrand ca 300 meter från planområdet.
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Figur 5. Den tänkta bebyggelsen vid Lindholmsallén. Tengbom SHL Arkitekter.

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Den nya detaljplanen innebär att möjlighet ges att uppföra två punkthus i sex vå-
ningar samt två sammanbyggda lamellhus i åtta våningar vid den södra delen av
Lindholmsallén och Karlavagnsgatan. Byggnaderna beräknas tillsammans rymma
ca 220 lägenheter.

En ny lokalgata anläggs som tillfart för kvarteret från Karlavagnsgatan. Karla-
vagnsgatan rustas upp och förses med gång- och cykelbana samt trädplantering.
Även Ceresgatan får en utökad gång- och cykelbana samt trädplantering i anslut-
ning till planområdet.

Bedömning av miljöpåverkan

Stadsbyggnadskontoret har genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap
18 § och miljöbalken 6 kap 11 § (MB) för detaljplaneförslaget. Kontoret bedömer
att detaljplaneområdet från allmän synpunkt är lämpligt för utbyggnad med bostä-
der. Kontorets bedömning är att detaljplanen inte medför någon betydande mil-
jöpåverkan och att någon särskild miljöbedömning inte krävs. I samband med att
programmet för Lindholmshamnen-Lundbystrand togs fram har en miljökon-
sekvensbeskrivning gjorts för programområdet. Konsekvenserna av planförslaget
redovisas i planbeskrivningen.

Till grund för kontorets ställningstagande att en särskild miljöbedömning inte
krävs ligger följande resonemang kring platsens egenskaper och tänkbara effekter
av ett genomförande av planen:

Detaljplanen avser användningen av ett litet område på lokal nivå.
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Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och går att förena med en från all-
män synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna.

Polstjärnegatans industriområde bedöms inte medföra störningar av betydelse för
de planerade bostäderna. Produktionen vid AGA Gas har idag upphört och verk-
samheten är på väg att avvecklas. Bensinstationen OK Q8 ligger drygt 100 meter
norr om de planerade bostäderna, vilket bedöms som tillräckligt säkerhetsavstånd
till bostäder. Enligt den riskbedömning som gjordes år 2002 samt en uppdatering
av denna gjord 2006-11-24 (bilaga) bedöms verksamheten vid Zinken Welands
anläggning inte medföra störningar för bostäderna. Som en säkerhetsåtgärd kan
det dock vara lämpligt att möjlighet finns att kunna stänga intaget för friskluft till
bostäderna.

Planområdet är sedan tidigare påverkat av exploatering som hamn- och industri-
område. Befintliga industri- och kontorsbyggnader är inte av kulturhistoriskt in-
tresse.

En utredning av tåg- och trafikbuller har gjorts för de planerade bostäderna. Ge-
nom föreskrifter om bullerskyddande fasader m.fl. skyddsåtgärder för bebyggel-
sen kan man komma tillrätta med de höga bullernivåerna. Bostädernas centrala
belägenhet, närheten till god kollektivtrafik samt den positiva inverkan bostäder
får på området vid Lindholmsallén talar för att tillåta bostäder inom området.

Lindholmen sydväst om planområdet är av riksintresse för kulturmiljön. Övriga
riksintressen i anslutning till planområdet är Göta älv, Hamnbanan och Lundbyle-
den. Riksintressena bedöms inte påverkas av detaljplanen.

Kulturintressena tillgodoses i detaljplanen.

Dräneringsvatten som kan vara förorenat får inte släppas ut i Göta älv.

Kontorets ställningstagande till att miljöbedömning inte krävs grundar sig vidare
på att kriterierna i MKB-förordningens bilaga 4 särskilt beaktats. Ett genomföran-
de av detaljplanen:

påverkar inte något Natura 2000-område och kräver därmed inte tillstånd en-
ligt 7 kap 28 § MB
anger inte förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som krä-
ver tillstånd enligt MKB-förordningens bilaga 1 och 3
bedöms inte ha betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan
bedöms inte negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regio-
nala miljömål
bedöms inte ge upphov till en stor miljöpåverkan på biologisk mångfald, land-
skap, fornlämningar, vatten etc.
bedöms inte ge upphov till risker för människors hälsa eller för miljön
bidrar inte till att några miljökvalitetsnormer överskrids
påverkar inte några områden, eller natur som har erkänd nationell eller inter-
nationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat.
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Figur 6. Förslag till principutformning av ett våningsplan (plan 3) för den tänkta bebyg-
gelsen. Tengbom SHL Arkitekter.

Figur 7. Principsektion för den tänkta bebyggelsen med källargarage under gården.
Kvarteret till höger är enligt gällande detaljplan från år 2002 tänkt för studentbostäder.
Tengbom SHL Arkitekter.
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Bebyggelse

Det södra kvarteret mellan Lindholmsallén och Karlavagnsgatan föreslås få en
bebyggelse med två separata punkthus och två lamellhus sammanbyggda i vinkel.
Byggnaderna är placerade runt en gård, som öppnar sig mot söder och ger möjlig-
het till utblickar samt ljusinsläpp. Fasadmaterial bör i enlighet med kvalitetspro-
grammet vara puts eller släta betongelement i ljusa eller mustiga färger.

Kvarteret beräknas rymma ca 220 lägenheter, varav ca 100 lägenheter med bo-
stadsrätt i punkthusen och delar av lamellhusen samt ca 120 lägenheter med hy-
resrätt i lamellhusen. Storleken på lägenheterna varierar från två till fyra rum och
kök. Förutom bostäder får byggnaderna i gatuplanet innehålla kontor eller butiker.
I hörnen mot Lindholmsallén och Karlavagnsgatan skall butiker eller lokaler in-
rymmas i bottenvåningen. Dessa hörn är särskilt utsatta för trafikbuller och därför
mindre lämpliga för bostäder. Samtidigt innebär tillgången till butiker att gatu-
miljön berikas. En mindre restaurang eller ett café med uteservering kan förläggas
i hörnet mot Ceresgatan.

Punkthusen blir i sex våningar medan lamellhusen innehåller åtta våningar. Den
översta våningen på lamellhusen utformas som en indragen takvåning. Byggnads-
höjden för punkthusen blir +30,6 meter och för lamellhusen +33,6 meter över
nollplanet. Byggnadshöjden stämmer överens med höjden på de planerade stu-
dentbostäderna i angränsande kvarter. Bebyggelsen skall utformas med särskild
hänsyn till att området norr om Karlavagnsgatan på sikt bedöms få ett annat inne-
håll. Fasaden mot gatan skall vara inbjudande och varierad gärna försedd med
burspråk. Byggnadskropparna får en oregelbunden form mot gården, vilket skapar
viss avskildhet för de boende. Bottenvåningen är tänkt förhöjd ca 1 meter över
gatuplanet för att minska insynen i lägenheterna. Detta gäller inte i de fall butiker
anordnas i bottenvåningen. Butikerna ligger i gatans nivå och får ökad rumshöjd.

Lägenheter som vetter mot Lindholmsallén och Ceresgatan samt de två översta
våningarna mot Karlavagnsgatan utsätts för bullernivåer överstigande riktvärdet
55 dBA (ekv.) för bostäder. Det gör att lägenheterna skall utföras genomgående
och minst hälften av boningsrummen placeras mot tyst eller ljuddämpad sida med
bullernivå under 50 dBA (ekv). Avsteg från detta krav får göras för 12 hörnlägen-
heter, vilka som kompensation skall utföras i ljudklass B vad avser ljudtrycksni-
vån från trafik och andra yttre ljudkällor. Genom att kvarteret utformas med en
kringbyggd gård erhåller man en tyst sida för bostäderna och gården blir lämplig
för utevistelse. Alla lägenheter skall ha tillgång till en gemensam uteplats på går-
den. De bör dessutom ha tillgång till en balkong eller uteplats mot gården. Punkt-
husen är tänkta att ha balkonger mot söder, men dessa föreslås kompletterade med
en tystare uteplats mot gården. Alternativt kan balkongerna avskärmas från ga-
tubuller genom delvis inglasning och förses med absorbenter i tak och på sidorna.

Kvarteret kommer att delas i två eller flera fastigheter. För att sådan fastighets-
bildning skall kunna ske krävs att byggnaderna i fastighetsgränsen uppfyller gäl-
lande brandsäkerhetskrav. För att underlätta den framtida förvaltningen är det
lämpligt att hyresrätterna och bostadsrätterna har separata el-, va- och ventila-
tionslösningar. Källargaraget och gården skall utgöra gemensamhetsanläggning
för kvarterets fastigheter.
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Friytor

Gator och stråk bör enligt planprogrammet förses med riklig grönska. Förgårds-
marken mot Lindholmsallén och Karlavagnsgatan skall utföras med planteringar,
men får även innehålla hårdgjorda ytor med utrymme för sittplatser. Angörings-
gatorna mellan de tänkta framtida kvarteren skall för att mjuka upp gatumiljön
förses med trädplanteringar.

Den skyddade gården mellan byggnaderna i kvarteret skall iordningställas som en
grön miljö med planteringar och lekplats. Eventuellt kan en mindre del av gården
utgöras av befintlig mark, medan resten blir underbyggd med garage. Gårdsbjälk-
laget dimensioneras så att det tål tyngden av ett en meter tjockt lager av växtjord
inklusive dränering och fukthållande lager (ca 1,5 ton/m2). Solstudier visar att den
del av gården som är bäst solbelyst ligger i nordväst. Denna del föreslås därför
utformad som lekplats med solhörna och bänkar.

Tillgången till friytor i anslutning till planområdet är begränsad. Herrgårdsparken
väster om Polstjärnegatan utgör dock en grön lunga som ger möjlighet till friare
lek för de äldre barnen. Även Slottsberget på Lindholmen erbjuder en fin miljö för
utevistelse och promenader. Lindholmsallén med sina trädplanteringar är tänkt att
utgöra en plats för avkoppling och flanerande. Kajstråket utgör ett sammanhäng-
ande gång- och cykelstråk utmed vattnet. Det ligger inom gångavstånd från pla-
nområdet och rymmer attraktiva sittplatser på bryggor och kajer. Till Sörhallspar-
ken vid Sannegårdshamnen är det ca 1 km från planområdet.

På sikt kan eventuellt fler grönytor skapas i närområdet vid en förädling av Pol-
stjärnegatans industriområde. Keillers park med Ramberget kan bli en tillgång för
de boende den dag Norra älvstranden knyts samman med det inre av Hisingen
genom en bro över Hamnbanan och Lundbyleden.

Gator och trafik

Den tänkta bebyggelsen vänder sig mot Lindholmsallén, men får ingen direkt in-
fart från allén. I stället får man runda kvarteret och via Karlavagnsgatan köra in på
en ny lokalgata för att nå bostäderna. Därigenom undviker man att bilar korsar
den befintliga gång- och cykelvägen utmed Lindholmsallén. Ett fåtal angörings-
platser för taxi och korttidsparkering föreslås utmed Ceresgatan och Karlavagns-
gatan i anslutning till planområdet.

Den nya lokalgatan utgör tillfart till bostadskvarteret och källargaraget. Gatan
kommer också att utgöra en viktig gångförbindelse till busshållplatsen och kaj-
stråket från området nordväst om Karlavagnsgatan. Den föreslås därför utformad
som gårdsgata med karaktären av ett platsbildande torg där bilar får köra på de
gåendes villkor. Gatan ligger upphöjd i förhållande till Karlavagnsgatan och be-
läggs med plattor enligt kvalitetsprogrammet för att markera att den är avsedd för
gångtrafik. Bredden blir 20 meter inklusive utrymme för trädplantering och parke-
ring. Parkering får endast ske på tydligt markerade platser. Trädplantering föreslås
mellan parkeringsplatserna. Lokalgatan utgör återvändsgata och avslutas med
vändmöjlighet samt avgränsande pollare vid gångbanan utmed Lindholmsallén.
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Figur 8 Den nya lokalgatan utformas som gårdsgata där man kör på de gåendes villkor.
Exemplet ovan visar Drottninggatan i Katrineholm där parkering ryms mellan trädplante-
ringarna. (Trafikkontorets rapport nr 5:2002)

Figur 9. Principsektion för den nya lokalgatan med parkering mellan träden.

Karlavagnsgatan ligger utanför planområdet, men föreslås få en upprustning och
göras mer attraktiv i samband med att bostäder byggs. Gatan får enkelriktade kör-
banor åtskilda av en trädplantering i gatans mitt. På så vis hålls hastigheten nere
och miljön förbättras. Det blir också lättare för gående att korsa gatan. Ombygg-
naden kan ske inom nuvarande gatubredd på 24 meter. I samband med att indust-
rierna utmed gatan avvecklas beräknas den tunga trafiken försvinna, vilket är av
stor betydelse för bullernivåerna vid gatan. En ny gång- och cykelbana föreslås
utmed de nya bostadskvarteren. (figur 10). Övergångsställen anordnas vid den nya
lokalgatan och vid cirkulationsplatsen på Ceresgatan. Övergångsställena bör utfö-
ras förhöjda i syfte att få ner hastigheten till ca 30 km/tim. Gatan beräknas efter
ombyggnaden trafikerad av ca 3 000 fordon per dygn.
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Figur 10. Karlavagnsgatan utformas med enkelriktade körfält åtskilda av en trädplante-
ring i gatans mitt samt gång- och cykelbana utmed gatans östra sida. Kantstensparkering
ryms utmed båda sidor av gatan.

Gång- och cykelvägar

Huvudstråk för gång- och cykeltrafiken på Norra Älvstranden är förlagt utmed
Ceresgatans och Lindholmsalléns södra sida. Utmed Lindholmsallén finns dess-
utom en gång- och cykelbana på gatans nordvästra sida. Möjlighet ges i detalj-
planeförslaget att fortsätta denna cykelbana utmed Ceresgatan i planområdets söd-
ra del. Gångbanan utgör skolväg till Herrgårdsparken för barn bosatta i området.
Det är därför viktigt att säkra övergångsställen skapas vid Karlavagnsgatan och
Polstjärnegatan. Övergångsställena bör vara signalreglerade för att underlätta för
skolbarnen att korsa gatan.

En gång- och cykelbana av enkel standard löper idag utmed Karlavagnsgatans
sydöstra sida. Denna kommer att ersättas av en ny gång- och cykelbana i samband
med att Karlavagnsgatan rustas upp.

Ett tvärgående gångstråk föreslås utmed den nya lokalgatan nordost om bo-
stadskvarteret. Gångstråket är tänkt att vara huvudstråk för gångtrafiken från ett
framtida bostads- eller verksamhetsområde norr om Polstjärnegatan till hållplatsen
för kollektivtrafik och till gc-stråket utmed kajerna. Gångstråket utformas som en
upphöjd ”gårdsgata” där även bilar får framföras på de gåendes villkor. Där gång-
stråket korsar Karlavagnsgatan anordnas övergångsställen gärna förhöjda till
gårdsgatans nivå. Alla gångbanor bör utformas med tanke på att funktionshindra-
de skall kunna röra sig i området.

Parkering

Erforderlig parkering skall anordnas inom den egna fastigheten och är tänkt att
rymmas i källargarage under byggnaderna och gården. Garaget nås från den nya
lokalgatan i öster. Antalet bilplatser beräknas enligt kommunens norm till 0,65
platser per lägenhet. För 220 lägenheter blir det beräknade parkeringsbehovet 143
bilplatser, vilket ryms i garaget. Där bör också ca 7 platser för sysselsatta inom
kvarteret inrymmas. Om platserna inte ”öronmärks” är ett samnyttjande av
bilplatserna för boende och sysselsatta möjligt. Kantstensparkering utmed den nya
lokalgatan och Karlavagnsgatan rymmer ytterligare ca 25 bilplatser, vilket mot-
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svarar behovet av platser för besöksparkering och kundparkering för de tänkta
butikerna. Dessa platser får inte reserveras för den nya bebyggelsen, utan skall
vara tillgängliga för alla.

Cykelparkering om 1,5 platser per lägenhet är tänkt att inrymmas i byggnadens
garageplan och i cykelställ på gården. För besökande till butikerna mm kan cykel-
ställ anordnas vid den nya gårdsgatan.

Kollektivtrafik

Hållplats för kollektivtrafiken finns vid Lindholmsallén i direkt anslutning till
planområdet. Hållplatsen är en av de mest frekvent trafikerade hållplatserna i Gö-
teborg, med ca 600 bussturer under ett vardagsdygn. Norra Älvstranden trafikeras
bland annat av bussar från centrum och Hjalmar Brantingsplatsen till Eketrägatan.
Den tyngsta linjen är stombussen linje 16 som förbinder Högsbo med Eketrägatan.
Hållplats för stombussen finns vid Chalmers Lindholmen i anslutning till planom-
rådet.

Älvsnabben har färjeläge vid  Kunskapscentrum 500-600 meter från planområdet.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Ett ledningsstråk för el, kombinerat dag- och spillvatten, vatten, tele, naturgas och
högspänning är förlagt i Karlavagnsgatan utanför planområdets gräns. Hänsyn
skall tas till dessa ledningar när den nya trädplanteringen utförs. I Lindholmsallén
finns va- och dagvattenledningar, el och tele samt rör för sopsug, fjärrvärme och
fjärrkyla.

Vatten och avlopp

Förbindelsepunkt finns upprättad i Karlavagnsgatan för Lindholmen 2:8 och
Lindholmen 735:491. Önskas nya förbindelsepunkter kan dessa upprättas för
dricksvatten -, spillvatten- och dagvattenanslutning till allmänt ledningsnät i Kar-
lavagnsgatan och Lindholmsallén. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricks-
vatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A1; VAV:s publika-
tion P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +60 m.
Önskas högre vattentryck skall detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Dag- och dräne-
ringsvatten skall fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till allmän dag-
vattenledning. Det är viktigt att ordna utjämning från hårdgjorda ytor. Man bör
sträva efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltration av dagvatten.
Åtgärder att fördröja dagvatten kan förbättra kvaliteten på dagvattnet och därmed
minska belastningen på miljön. Det allmänna avloppsnätet i Karlavagnsgatan är
kombinerat vilket kan innebära risk för uppdämning i samband med häftig neder-
börd. Dag -, drän- och spillvatteninstallation inom kvartersmark skall utformas
med hänsyn till uppdämningsnivån i avloppsnätet. Lägsta höjd på färdigt golv är
+12.40 för att anslutning med självfall skall tillåtas.
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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 förorening-
ar i dagvatten. Förorenat dräneringsvatten får inte föras till Göta älv. Om det finns
gifter i marken är det mycket viktigt att inte sprida dessa markföroreningar. För-
orenade jordmassor skall tas bort innan byggnation för att förhindra förorening av
dräneringsvatten.

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trä-
dets rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan göras
endast i speciella fall och efter godkännande från va-verket som då kan komma att
ställa krav på att skyddsåtgärder exempelvis rotspärrar skall utföras. Vid avsteg
från grundregeln skall avtal tecknas om att va-verket ej svarar för eventuella ska-
dor på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten.

El och tele

Ledningsnät för elkraft och tele finns utbyggt i både Karlavagnsgatan och Lind-
holmsallén. Planområdet kan få sin elförsörjning ordnad genom anslutning till
dessa ledningar.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla finns förlagda i Karlavagnsgatan och Lind-
holmsallén. Den befintliga fastigheten försörjs med fjärrvärme som korsar Karla-
vagnsgatan. Ledningen är dimensionerad för att kunna försörja de nya bostäderna.

Avfall

En anläggning med sopsug för källsorterat avfall är belägen vid Lindholmsallén
ca 200 meter öster om planområdet. Ledning för sopsugen är förlagd i gång- och
cykelbanan utmed Lindholmsallén fram till det tänkta bostadskvarteret och i den
blivande lokalgatan. Bostäderna är tänkta att anslutas till anläggningen.

Grundläggning

Källare planeras i ett plan under hela kvarteret, vilket är gynnsamt ur grundlägg-
ningssynpunkt. Grundläggningen föreslås bli utförd med långa kohesionspålar och
då eventuellt som samverkansgrundläggning. Hänsyn till sättningar skall tas vid
planering av mark och ledningar. Grundläggnings- och markarbeten skall utföras
på ett sätt som inte äventyrar stabiliteten. Kontrollmätningar avseende jordrörel-
ser, vibrationer och portryck skall utföras vid pålningsarbeten. Vid behov skall
lerproppar dras.

Markradon

Med utförande av källare under byggnader grävs fyllnadsmassorna bort. Marken
kan därigenom klassas som lågradonmark och inga särskilda åtgärder krävs mot
markradon. I annat fall ska byggnader utföras radonskyddat.
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Översvämningsrisker

Högsta högvatten i Göta älv invid planområdet är ca +11,8 mätt i Göteborgs höjd-
system. Marknivåerna inom området ligger kring +12,0. En säkerhetsmarginal på
0,5 m över högsta högvatten tillämpas för nuvarande förhållanden. Hänsyn till
höjd havsnivå till följd av klimatförändringar ska enligt Vattenplan för Göteborg
tas, om inte särskilda skyddsåtgärder kan ordnas. Ytterligare en halvmeter skall
därför läggas till som säkerhetsmarginal för högvatten. Färdigt golv i markplan
och öppningar i byggnader ska därmed som lägst placeras på nivån +12,8. Källare
skall utföras vattentäta under denna nivå.

Det kan som åtgärd mot högvatten i Göta älv bli aktuellt att anordna skyddsbarriä-
rer runt Lindholmshamnen. Som skyddsåtgärd tillåts även att färdigt golv och
entré till butik eller lokal förläggs på nivån lägst +12,4 om rumshöjden medger att
golvnivån och entrén kan höjas till +12,8 vid stigande havsnivå. Öppningar för
garageportar får utföras på lägre nivå om säkerhet mot inträngande vatten t.ex. i
form av barriärer kan ordnas.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Sociala konsekvenser

Vid Lindholmen och Lundbystrand finns idag skolor, högskola och ett stort antal
arbetsplatser. Ett tillskott av bostäder innebär en vitalisering av området och gör
att det blir befolkat även kvälls- och nattetid. Närheten till kollektivtrafik är posi-
tivt för de boende liksom tillgången till friytor utmed vattnet. Utbyggd service
finns i form av butiker, restauranger m.m. Dessa lokaler kan utgöra naturliga mö-
tesplatser för de verksamma och boende i området. Lägenheter med hyresrätt lik-
som lägenheter med bostadsrätt planeras, vilket innebär att olika kategorier av
människor ges möjlighet att flytta in i området.

Tillgänglighet

Marken i området är plan och lättillgänglig för gående och cyklister. Vid projekte-
ring av mark och byggnader skall tillgängligheten för funktionshindrade särskilt
beaktas. Gångbanornas och gårdsgatans beläggningar, lutningar samt kontraster
och markeringar skall anpassas så att det underlättar för människor med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga att röra sig i området. Utjämning skall ske mel-
lan gångytor så att rullstol mm kan framföras utan problem. Boverkets krav enligt
BFS:2004:15 skall följas på allmänna platser och gångvägar på tomtmark.

Ställningstagande till miljökonsekvenser

Stadsbyggnadskontoret anser att denna plan inte innebär betydande påverkan på
miljön. Trädplanteringar bidrar till en bra miljö och föreslås utmed omgivande
gator. Man skall sträva efter ett resurseffektivt och miljöanpassat byggande.
Byggnaderna skall utformas så att energieffektiva och sunda bostäder skapas.
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Markföroreningar

Lindholmsområdet har fyllts upp i olika etapper med lera, muddermassor, slagg,
grus och sand. Ingen detaljerad markundersökning har ännu gjorts för det aktuella
planområdet, men en miljöteknisk markundersökning som gjordes för grannkvar-
teret år 2002, uppvisar att fyllningen ställvis innehåller förhöjda halter av tung-
metaller (främst koppar, bly och zink) samt cancerogena PAH:er och alifatiska
kolväten, jämfört med tillgängliga riktvärden för bostäder. Marken inom planom-
rådet är troligen av liknande beskaffenhet. Detta skall undersökas innan bygglov
beviljas för de tänkta bostäderna. Marken i området skall innan den tas i anspråk
för bebyggelse uppfylla de platsspecifika riktvärdena för bostäder på Norra Älv-
stranden. Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna avgöra saneringsbehovet samt
planera för transporter och slutligt omhändertagande av förorenade massor.

En ca 2 meter djup schakt för källargarage planeras att utföras inom hela bygg-
nadsområdet, möjligen med undantag för en mindre del av den gröna gården. I
stort sett alla fyllnadsmassor kommer att transporteras bort. Påträffade förorening-
ar bedöms därför inte påverka den planerade markanvändningen (bostäder). Vida-
re hantering av massorna inklusive efterbehandlingsåtgärder, bör beslutas i sam-
råd med Miljöförvaltningen. Schaktning i förorenade områden är anmälningsplik-
tig verksamhet. En anmälan skall lämnas in till tillsynsmyndigheten, Miljöförvalt-
ningen, innan markarbeten påbörjas.

Buller

Riksdagen beslutade i mars 1997 att 55 dBA ekvivalent ljudnivå som riktvärde
utomhus vid fasad och 70 dBA maximal ljudnivå normalt ej bör överskridas vid
nybyggnation av bostäder. Motsvarande riktvärden inomhus är 30 dBA (ekv) och
45 dBA (max) nattetid. Bullernivåerna vid de tänkta bostäderna inom planområdet
beräknas vid fasader mot Lindholmsallén och Ceresgatan överstiga riktvärdena.
Bebyggelsen skall därför utformas så att en skyddad gård erhålls för de boende
och så att störningar från trafiken minimeras. Motiv för att trots höga bullernivåer
föreslå bostäder vid Lindholmsallén är främst områdets centrala belägenhet samt
närheten till god kollektivtrafik och service i form av skolor och arbetsplatser,
men även en i övrigt intressant boendemiljö nära vattnet. De planerade bostäderna
kommer också att berika miljön och göra området tryggare att vistas i om kvällar
och nätter.

En ljudutredning har utförts av WSP Akustik (bilaga). I utredningen förutsätts att
ingen tung trafik finns på intill liggande gator, förutom stadsbussarna på Lind-
holmsallén. Karlavagnsgatan trafikeras av ca 3 000 fordon och Lindholmsallén av
ca 3 000 fordon samt 840 bussar per dygn. Hastigheten är ca 30 km/tim för bilarna
och 50 km/tim för bussarna. Tågtrafiken på Hamnbanan har tagits med i utred-
ningen. Som dimensionerande tågtrafik har beräkningar gjorts för dagens trafik
med 88 godståg per dygn samt för tre olika prognoser för år 2020. Huvudalterna-
tiv är 110 godstågspassager per dygn år 2020. Ökar trafiken ytterligare bör buller-
reducerande åtgärder vidtagas t.ex. i form av en bullerskärm utmed järnvägen.

Ceresgatan och Lindholmsallén påverkas främst av buller från bil- och busstrafi-
ken. Fasader mot dessa gator utsätts för bullernivån 56-58 dBA (ekv), medan
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gårdssidan får bullernivåer under 50 dBA (ekv). Längs Karlavagnsgatan klaras
riktvärdet 55 dBA (ekv) vid fasad för samtliga våningar med dagens bil- och tåg-
trafik. Vid en ökning av tågtrafiken till 110 godståg per dygn beräknas 2-4 lägen-
heter i våning 7 och 8 få ekvivalent ljudnivå på 56 dBA. Lastning och lossning av
gods till Zinken Weland sker från Polstjärnegatan. Bidraget till ljudnivån vid de
planerade bostäderna beräknas bli under 50 dBA(ekv). Bullernivån vid den nya
lokalgatan överstiger inte 53 dBA(ekv).

Beräknad ekvivalent ljudnivå från biltrafiken ligger för större delen av gården
under 45 dBA. Bidraget till ekvivalent ljudnivå från godstågstrafiken ligger i
markplanet under 30 dBA och för alla våningsplan mot gården under 35 dBA.

Den maximala bullernivån från biltrafiken uppgår vid Karlavagnsgatan som mest
till 68 dBA och understiger riktvärdet. Vid fasader som vetter mot Ceresgatan och
Lindholmsallén beräknas maximal ljudnivå uppgå till 72-75 dBA, vilket översti-
ger riktvärdet för bostäder. Maximala ljudnivåer från godstågstrafiken ligger som
högst på 66 dBA för de översta våningsplanen mot Karlavagnsgatan och riktvär-
det för maximal ljudnivå 70 dBA klaras för hela kvarteret. Inne på gården blir
maximal bullernivå lägre än 70 dBA och för stora ytor lägre än 65 dBA.

För att minska bullerstörningar från trafiken föreskrivs i planbestämmelse att fa-
sader mot gata skall utformas så att ekvivalent ljudnivå inomhus i bostadslägenhet
inte överstiger 30 dBA och maximal ljudnivå nattetid inte överstiger 45 dBA. Lä-
genheter som vetter mot Lindholmsallén, Ceresgatan och Karlavagnsgatan skall
vara genomgående. Minst hälften av boningsrummen i en sådan lägenhet skall
vara orienterade mot tyst eller ljuddämpad sida med ekv. ljudnivå under 50 dBA.
Avsteg får dock göras för 12 hörnlägenheter inom kvarteret där någon tyst sida
inte finns att tillgå. Dessa skall som kompensation utföras så att ljudklass B vad
avser ljudtrycksnivå från trafik och andra yttre ljudkällor uppfylls inomhus.

Alla lägenheter kommer att ha tillgång till uteplats på den tysta gården. Balkonger
bör i första hand placeras mot gården, men kan placeras mot gatan i söder om de
avskärmas från buller t.ex. genom inglasning kombinerat med bullerabsorbenter
på väggar och i tak. Där man inte klarar att underskrida max. ljudnivå 70 dBA får
balkongen inte räknas som uteplats. I anslutning till öppningarna mellan punkthu-
sen och lamellhusen bör en skärm, som minskar bullret från gatan utföras vid ute-
platser i bottenvåningen. Fläktar med störande ljudnivå får inte placeras så att stö-
rande buller uppstår vid gården eller uteplatserna.

Luftföroreningar

Miljökvalitetsnormerna (MKN) skall enligt Miljöbalken iakttas vid planering och
planläggning. Av de gällande MKN är det halten av kvävedioxid NO2 som är av
intresse för det aktuella området. NO2 -halten beräknas inte överskrida tillåtna
värden.

Risk för hälsa och säkerhet

Av intilliggande verksamheter är det främst Zinken Weland som kan innebära
problem. Avståndet från planområdet till Zinken är ca 160 m. Enligt Boverket
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rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 300 m till bostäder från verksamheter
liknande Zinken Weland. När Zinken Weland år 1996 fick Länsstyrelsens tillstånd
att bedriva sin verksamhet låg närmaste bostäder på ett avstånd av ca 500 meter. I
miljötillståndet finns inget förbud mot att bostäder placeras närmare än så.

En riskutredning ”Bedömning av miljörisker samt risk för människors hälsa till
följd av verksamheten vid Zinken-Welands anläggning” har utförts av ÅF-IPK
AB i samband med planläggningen av det närliggande kvarteret för studentbostä-
der år 2002. En översyn och uppdatering av riskanalysen utfördes 2006-11-24.
Handlingarna ingår som bilaga till detaljplaneförslaget.

Enligt riskbedömningen från år 2002 är verksamheten av en sådan omfattning och
karaktär att den inte bedöms medföra störningar av betydelse för bostäder på 100
meters avstånd från anläggningen. Gjorda beräkningar tyder inte på att utsläpps-
höjden för stoft och väteklorid skulle behöva förändras. Vid genomgång av risker
har inte heller något identifierats som motiverar ett längre skyddsavstånd.

Enligt den uppdaterade riskbedömningen medger tillståndet för verksamheten vid
Zinken Weland en produktion av 8 000 ton behandlat gods per år. Vid tiden för
riskanalysen år 2002 uppgick produktionen till ca 5 000 ton/år. Idag uppgår pro-
duktionen till ca 3 500 ton/år. Villkor för utsläpp av stoft medger utsläpp 5
mg/Nm3 luft som riktvärde. Detta villkor innehålls. Kylning av varmt gods kan
ibland ge upphov till rökutveckling, som kan bli synlig i omgivningen. Röken
består av vattenånga och skall inte ses som ett utsläpp av flussrök eller som ett
hälsofarligt utsläpp. Det nu aktuella planområdet ligger på längre avstånd från
Zinken Weland än de tidigare planerade studentbostäderna. Risken för störningar
från Zinken Welands verksamhet vid de nu planerade bostäderna är liten. Utsläpp
till luft från ytbehandlingsverksamheten bedöms inte medföra behov av särskilda
skyddsåtgärder för ventilation. Risken för brand vid Zinken Welands verksamhet
har bedömts som liten och avståndet till den planerade bebyggelsen är stort. Be-
hovet av särskilda begränsningar för luftintag på grund av Zinken Welands verk-
samhet bedöms inte som nödvändiga. Som en säkerhetsåtgärd föreslås dock att
möjlighet skall finnas att kunna stänga intag för friskluft till bostäderna.

AGA Gas är beläget ca 25 meter väster om planområdet. Produktionen har idag
upphört och verksamheten är på väg att avvecklas. Bensinstationen OK Q8 ligger
drygt 100 meter norr om de planerade bostäderna. Detta är tillräckligt som säker-
hetsavståndet från bensinstationen till bostäder. Avståndet bedöms även som till-
räckligt ur miljösynpunkt. Avsikten är dock att flytta bensinstationen från Karla-
vagnsgatan.

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft.

Kenneth Fondén Anders Svensson Eva Frykberg
Planchef Handläggare Frykberg Arkitekter AB
















