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Detaljplan för hotell och parkeringshus vid Lindholmshamnen  
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg 

Planbeskrivning 

Planens syfte och huvuddrag 
Älvstranden Utveckling AB har ansökt om detaljplaneläggning av centrum vid 
Lindholmshamnen. Avsikten med planen är att i enlighet med gällande program 
upprätta detaljplan för hotell, parkeringshus med butikslokaler och/eller 
bilserviceanläggning  samt en konferenshall. Bakgrunden är att det finns ett 
behov av hotell vid klustret Lindholmen Science park. Dessutom behöver det 
parkeringsunderskott som uppstår på Lindholmen i samband med utbyggnaden 
lösas genom en gemensam parkeringsanläggning. 

Handlingar 

Handlingarna består av planhandlingar: 

• Plankarta med bestämmelser (inkl grundkarta och illustrationskarta) 

• Planbeskrivning (denna handling) 

• Genomförandebeskrivning 

 

och övriga handlingar: 

• Program för Lindholmshamnen – Lundbystrand, godkänt av byggnadsnämn- 

 den 23 mars år 2000. 

• Fastighetsförteckning 

• Förteckning över samrådskrets 

• Gestaltningsprogram för Lindholmen centrum, mars 2009 (koncept) 
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Handlingar som finns tillgängliga på stadsbyggnadskontoret: 

• Planeringsförutsättningar, antagandehandling mars 2009  

• Ljudmiljöbeskrivning, WSP 2008-08-06 

• Geoteknisk PM – Underlag för detaljplan, Norconsult 2008-08-28 koncept 

• PM Markmiljöundersökning, Sweco 2008-07-06 

• Geoteknisk utredning, 2007-04-10, WSP Sverige AB, Göteborg 

Förutsättningar 

Läge 

Planområdet är beläget på Hisingen, ca 2 km väster om Göteborgs centrum. 
Plan-området gränsar i norr till Lindholmsallén, i öster och väster till 
parkeringsplatser och i söder till huvudbyggnaden för Lindholmen Science Park 
(tillbyggnad Lindholms-   piren 3) samt Lindholmsbassängen. Gatan 
Lindholmspiren går rakt genom planområdet. 

 

 
Avgränsning av planområdet 
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Areal och markägoförhållanden 

Planområdet omfattar cirka 18 000 m². Planområdet omfattar fyra fastigheter 
med fyra olika fastighetsägare varav en är Göteborgs kommun. Älvstranden 
Utveckling AB är projektägare och har kommunens ansvar att utveckla området. 
Markägoförhållandena framgår av till planförslaget hörande 
fastighetsförteckning. 

Planförhållanden 

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan är området betecknat som bebyggelseområde med 
pågående användning för bostäder, arbetsplatser, service, handel, mindre 
grönytor mm. Blandning av bostäder och icke störande verksamheter är 
önskvärd. Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.  

Detaljplan 
För området gäller i huvudsak detaljplan med aktnr F 2441, lagakraftvunnen år 
1942 som anger hamnverksamhet. Planens genomförandetid har gått ut. För 
området gäller även detaljplan aktnr DP 4554 (Lindholmsallén), DP 4691 
(Navet), DP 4720 (IT-universitetet) och DP 4955 (Lindholmspiren 3 och 7) som 
alla har pågående genomförandetider. Berörda fastighetsägare har under 
samrådet förklarat att man inte har något att invända mot planförslaget. 

Program 
Kommunfullmäktige har den 23 mars år 2000 godkänt ”Program för 
Lindholmshamnen – Lundbystrand”. Programmet ska utgöra underlag för 
kommande detaljplaner inom området. Målsättningen med utbyggnaden på 
Lindholmshamnen – Lundbystrand, är att skapa den goda staden: en fruktbar 
blandning av arbete, boende, utbildning, handel, forskning, kultur och rekreation. 
Intressanta mötesplatser med närhet till vatten och i en bebyggelsemiljö där 
gammalt och nytt blandas. 

Aktuellt område anges som resurs för framtida parkeringsbehov. Programmet 
beskriver även att området ska innehålla sekvenser av upplevelserika platser. I 
det ingår att gator, stråk och platsbildningar ska förses med riklig grönska. Det är 
även viktigt att markvåningarna i bebyggelsen kring platsbildningar och stråk 
tillåts få ett innehåll som ger liv till det offentliga rummet. 

Planeringsförutsättningar 
Flera nya projekt på Lindholmen har aktualiserat en översyn och detaljering av 
programmet från 1999. Det har resulterat i en handling som beskriver 
planeringsförutsättningar (mars 2009) för de centrala delarna av Lindholmen. 
Målsättningen är att knyta samman och skapa kontakt med stråk och 
mötesplatser mellan Chalmers Lindholmen och Lindholmen Science Park med 
dess företag och överbrygga de stora glapp som idag finns i bebyggelsen vid 
Lindholms-platsen och de stora markparkeringarna innanför Lindholmshamnen. 
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Situationsplan från planeringsförutsättningar mars 2009. 

Riksintressen 

Planområdet omfattas inte av riksintresse, men ligger i närheten av ett antal 
andra.  Slottsberget och Skatberget väster om planområdet är med sin gamla 
trähusbebyggelse av riksintresse för kulturmiljön. Lundbyleden och Hamnbanan 
är av riksintresse. Göta älv med sin farled och Göteborgs hamn är av riksintresse 
för sjöfarten. Älven är också av riksintresse för fiske och ur natur- och 
rekreationssynpunkt. Göta Älv, Lundbyleden och Hamnbanan utgör 
transportleder för farlig gods. Avståndet till lederna är 400-500 meter. 
Riskanalyser har tidigare genomförts i samband med planarbetet för de olika 
projekten på Lindholmspiren mm. Ställda krav på säkerhetsavstånd från lederna 
är uppfyllda. Stadsbyggnadskontoret har bedömt att planförslaget inte påverkar 
de riksintressen som finns i närområdet. 

Mark och vegetation 

Planområdet utgörs av tidigare varvsområde. Marken består av avgrusade samt 
asfalterade ytor som ligger på nivåer mellan +11,6 och +12,5, samt sparsamt 
med vegetation (i form av en gräsmatta i områdets norra del). Området används 
som parkeringsplats för företagen vid Lindholmen och Lundbystrand. I 
planområdets södra del finns en ramp som leder ned till parkering under 
byggnaderna på Lindholmspiren. 
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Lindholmspiren öster om planområdet 
 

 

 
Gångstråk från Lindholmsalléns busshållplats. 

Geotekniska förhållanden 

Planområdet var fram till 1800-talet ett låglänt vassområde som sedan fyllts ut i 
olika etapper för hamn- och varvsverksamhet. Lindholmspiren med angränsande 
angränsande hamnbassänger fick sitt nuvarande utseende i slutet på 1930-talet. 
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Jordlagren består från markytan först av fyllning till mellan 1,3 och 2,2 meters 
djup, därefter lera till ett djup av minst 70 meter, och troligen 80-110 meter, som 
vilar på friktionsjord till berg. Undersökningar visar att leran vid nuvarande 
marknivå är normal- till svagt överkonsoliderad. Inom vissa delar måste leran 
betraktas som underkonsoliderad, dvs att sättningar pågår, ner till djup mellan 
20-40 meter med hänsyn till krypning. På större djup är leran 
normalkonsoliderad eller svagt överkonsoliderad.  

Inom området finns en kohesionspålad nedfartsramp och en kulvert under mark 
som är grundlagd på såväl stödpålar som kohesionspålar. För Lindholmspiren 3, 
belägen sydväst om planområdet, är grundläggningen utformad som 
samverkansgrundläggning där del av lasten från byggnaden överförs via 
kontakttryck mot bottenplattan och resterande last på 44 - 50 m långa 
kohesionspålar. Denna grundläggning är mycket känslig för sättningar i 
omgivande lerlager. 

Vattennivån i älven ligger mellan +8,9 och 11,6. Grundvattenytan förutsätts 
ligga något högre i fyllningen än vattennivån i hamnbassängen.  

Stabilitetsberäkningar mot hamnbassängen visar att stabiliteten för nuvarande 
förhållanden är otillfredsställande. Lägst säkerheter erhålls i de västra delarna, 
medan säkerheten ökar något åt öster. Vid gaveln i den nordvästra delen av 
hamnbassängen har en tryckbank utförts för att stabiliteten ska vara säkerställd 
för byggrätterna i väster (Lindholmspiren 3 och 7). Denna tryckbank behöver 
utökas åt öster i enlighet med nedanstående figur för att stabiliteten ska vara 
tillfredställande för planområdet. En utförlig beskrivning av de geotekniska 
förhållandena och föreslagna åtgärder finns i Geoteknisk PM – Norconsult, 
Lindholmen Centrum P-hus och hotell, daterad 2009-04-15. 
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Markradon 

Med hänsyn till jordlagrens sammansättning bedöms området klassas som 
lågradonmark. 

Vibrationer 

(Från Geoteknisk utredning, 2007-04-10, WSP Sverige AB, Göteborg.) Risken 
för komfortstörningar i de aktuella byggnaderna orsakad av 
omgivningsvibrationer bedöms vara begränsad. Störande vibrationer från 
tågtrafiken på Hamnbanan är mycket osannolika med hänsyn till det stora 
avståndet, mer än 400 m. Busstrafiken på den närliggande Lindholmsallén utgör 
däremot i sig en potentiell vibrationskälla. 

Fornlämningar och kulturhistoria 

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. 

Lindholmen var ursprungligen en ö. På medeltiden fanns uppe på Slottsberget en 
borg, men denna var raserad på 1600-talet. Redan på 1500-talet fanns ett varv 
nedanför Slottsberget och år 1845 startades Lindholmens varv, vilket var i bruk 
till mitten av 1970-talet. Lindholmshamnen öppnades för trafik år1939 och 
hamnverksamheten pågick fram till mitten av 1990-talet. Varvets mark och 
byggnader övertogs 1978 av Projekt Lindholmen AB (senare Lindholmen 
utveckling AB). Genom stat, kommun och näringsliv skapades här verksamheter 
inom utveckling, forskning och produktion. 

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns ingen bebyggelse. Huvudbyggnaden för Lindholmens 
Kunskapscentrum (Lindholmen Science Park) – ”Navet” –  samt Chalmers 
Lindholmen är beläget söder och väster om planområdet. Här samlas 
gymnasieskolor, högskola och arbetsmarknadsutbildning. På andra sidan 
Lindholmsallén finns nybyggda studentbostäder. Några hundra meter norr om 
planområdet finns Polstjärnegatans industriområdet med olika verksamheter. 
Slottsbergets gamla bebyggelse väster om planområdet, är kulturhistoriskt 
intressant och är av riksintresse för kulturmiljön. 

Miljöfarlig verksamhet  
En obemannad bensinstation för OKQ8 har nyligen flyttat från platsen. Zinken 
Welands anläggning är belägen i korsningen Karlavagnsgatan – Polstjärnegatan. 
Här utförs varmförzinkning av stålprodukter, vilket klassas som miljöfarlig 
verksamhet. Enligt en riskbedömning som gjorts i samband med planen för 
bostäder vid Lindholmsallén bedöms inte verksamheten medföra störningar av 
betydelse för bostäder på 100 meters avstånd. Aktuellt planområde ligger 180 
meter söder om Zinken Weland varför eventuella miljöstörningar inte bedöms 
påverka aktuellt planområdet. Planförslaget bedöms inte heller påverka Zinken 
Welands möjlighet att bedriva verksamheten. 

Aktuella projekt 
Det centrala området kring kollektivtrafikknutpunkten vid Lindholmsallén står 
inför en omgestaltning och förtätning. På den norra sidan av Lindholmsallén har 
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SGS uppfört 385 studentlägenheter i ett samlat kvarter. Väster om detta, i 
korsningen Lindholmsallén/Ceresgatan/Karlavagnsgatan har en detaljplan 
antagits för ytterligare ett kvarter med 220 bostadslägenheter och viss handel i 
bottenvåningen. Denna detaljplan har ännu inte vunnit laga kraft. Söder om 
Lindholmsallén finns gällande detaljplaner som möjliggör nybyggnader för 
Chalmers i anslutning till Navet samt på den provisoriska parkeringsplatsen i 
Lindholmspirens nordöstra del för kontor och konferensanläggning. Söder om 
planområdet uppförs för närvarande en tillbyggnad av Navet vid Lindholmspiren 
3 och 5. Ett planarbete pågår även för ett nytt kontorshus, ”Kuggen”, på 
Lindholmsplatsen. 
 

 

Hotellbyggnad 
”Navet”

”Kuggen” 

Framtida nybyggnader Chalmers

Tillbyggnad NavetParkering och handel
Konferenshall

Studentbostäder 

Projekt på gång i närområdet 

 

Service 

I ”Navet”, huvudbyggnaden för kunskapscentrum Lindholmen, finns 
kontorslokaler för en del av klustrets företag, utbildningslokaler och ett tiotal 
butiker med ett varierat serviceutbud. I området finns förutom bibliotek, 
bokhandel, caféer och restauranger också ett hälsocenter. Eriksbergs 
handelscentrum ligger ca 1 km väster om planområdet och innehåller ett utökat 
utbud av kommersiell service. Detaljplanearbete pågår för handel, bostäder och 
vårdcentral i Sannegårdshamnens inre del, ca 500 meter väster om planområdet. 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 8(19) 



 (19) 9

Detaljplanens innebörd och konsekvenser 

Bebyggelseområden 

Parkeringshus  
Ett parkeringshus föreslås uppföras utmed gatan Lindholmspiren och 
Lindholmsallén i planområdets västra del. I byggnadens markplan ges möjlighet 
till handel och/eller bilserviceanläggning med affärsentréer vända mot 
Lindholmsallén. I den del av byggnaden som ligger närmast Lindholmsallén 
tillåts endast handel, tekniska anläggningar och bilservice i bottenvåningen vilket 
även kan innefatta exempelvis cykelservice och restaurangverksamhet. 
Parkeringshuset avses uppföras över rampnedfarten till befintlig transportkulvert.  

Parkeringshuset är tänkt att byggas med två våningsplan under mark och fyra 
våningsplan ovan mark i en första etapp med det översta planet öppet. 
Byggnaden rymmer 535 parkeringsplatser i denna första etapp. Planen ger 
möjlighet att bygga på ytterligare två våningar (totalt sex våningar över mark) 
vilket ger totalt 765 platser. Dessa tillkommande parkeringsplatser avses täcka 
behovet då ytan väster om parkeringshuset tas i anspråk för bebyggelse. 
Parkeringsanläggningen nås via lokalgatan Lindholmspiren eller den nya 
angöringsslingan väster om parkeringshuset. Avsikten är att uppföra en 
arkitektoniskt väl genomarbetad byggnad med gedigna fasadmaterial som tegel 
och trä för att motsvara högt ställda krav utifrån den centrala placeringen i 
området. 

Konferenshall 
I anslutning till Lindholmspiren 3 föreslås en konferenshall för utställningar, 
kongresser och liknande evenemang. Anläggningen är avsedd att vara generell 
och flexibel med en hall i dubbel rumshöjd. Entrén riktas mot torget varifrån 
man även angör med lastbil. 

Hotellbyggnaden 
Mellan gatan Lindholmspiren och parkytorna i områdets östra del föreslås ett 
hotell med totalt cirka 370 rum. Även detta antas byggas ut i etapper, där den 
första etappen omfattar 250 rum och den andra 120 rum som en tillbyggnad 
norrut. Källare bedöms lämpliga av byggnadstekniska skäl och kan då inrymma 
teknikutrymmen och parkering. 

Hotellet är utformat som en åtta till nio våningar hög sammanhållen huskropp, 
med lobby och restaurang i markplan. Entrén ligger mot torget vid 
Lindholmspiren. Hotellrum är även möjliga att placera i markplan vilket ställer 
stora krav på utformningen av ytorna närmast byggnaden. Då byggnaden inte är 
fullt ut färdigplanerad och dessutom förväntas byggas ut i etapper har en bred 
användning för kontor, hotell och möjlig handel i bottenvåningen föreslagits. 

Byggnaden sträcker sig ut över Lindholmshamnen i en spets. Den del av 
byggnaden som ligger närmast Lindholmshamnen är öppen i markplan. Där 
kommer gång- och cykelstråket att passera och det skapas plats för rekreation på 
bryggor ner mot vattnet. 
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Vy av hotellet och torget från sydväst. 

Friytor  

Allmän plats i planområdet utgörs av en lokalgata, torgyta samt parkmark. Gator 
och stråk bör enligt planprogrammet förses med riklig grönska. Vattenspegeln 
mellan Lindholmshamnen och Lindholmsallén kommer att utföras som en 
långsträckt, grund bassäng. Torgytan sträcker sig in under hotellet och ner mot 
Lindholmshamnen. Mellan den nya entrén till Navet och hotellet uppförs ett 
skärmtak för att förtydliga kopplingen mellan Navet och hotellet. 

Det är viktigt att låta gestaltningen tydliggöra vad som är huvudstråk och vart 
stråken leder till framsidor respektive baksidor i bebyggelsen. Det är även viktigt 
att ta hänsyn till de befintliga ledningsdragningar vid t.ex. trädplantering. 

  

Trafik 

Biltrafik och parkering 
Planområdet gränsar i norr till Lindholmsallén och i öster till gatan 
Lindholmspiren. Lindholmsallén är huvudgatan som förbinder Lindholmen med 
Lindholms- och Eriksbergsmoten på Lundbyleden.  Planområdet nås med bil 
från Lindholmsallén via Lindholmspiren. Parkeringshuset får ytterligare en 
anslutning från väster. Från Lindholmspiren leder en nedfart ned till en 
underjordisk gata (transportkulvert) som betjänar parkering och annan service i 
källarplan för fastigheterna på Lindholmen. Där lokalgatan når 
Lindholmshamnen föreslås en något förhöjd torgyta.En parkeringsutredning 
gjordes 2002. Denna har uppdaterats av SWECO i de pla-neringsförutsättningar 
som tagits fram. Parkeringsutredningen visar att på sikt behöver 700 bilplatser 
tillskapas i en gemensam parkeringsanläggning. Parkeringsanläggningen ska 
täcka det underskott av parkering som uppstår när befintlig markparkering tas i 
anspråk för ny bebyggelse samt det parkeringsbehov som nya verksamheter 
genererar. För hotellet erfordras i första etappen 40 och fullt utbyggt 60 
parkeringsplatser som bedöms kunna ordnas inom hotellfastigheten, dels som 
markparkering och dels i en källarvåning. Parkeringsutredningen redovisas på 
nästa sida. 
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Gång- och cykeltrafik 
Huvudstråk för gång- och cykeltrafik löper utmed Lindholmsallén. Ett cykelstråk 
centralt på Lindholmspiren löper i befintlig sträckning genom planområdets 
södra del och ansluter även till Lindholmsallén. En ny gång- och cykelbro 
mellan Cityvarvet och Packhuskajen planeras för närvarande. Stråket mellan 
Hammars kaj vid Cityvarvet och Lindholmshamnen kommer att öka i dignitet 
när bron kommer till.  

Cykeluppställning föreslås anordnas med ca 0,2 platser per sysselsatt dels i den 
sydöstra tringulära, öppna, delen av parkeringshuset, där torget löper in under 
tak, och dels på den runda öppna parkeringsytan vid angöringsgatan i 
planområdets västra del. Ett mindre antal cykeluppställningar anordnas även i 
anslutning till de olika byggnadernas entréer. Cykelparkering föreslås dels under 
tak i parkeringsgaragets sydöstra del och dels inom den yta som omramas av 
angöringsslingan norr om Navet. Möjlighet att anordna cykelparkering i 
parkeringsgarage skall finnas.  I takt med att staden förtätas bedöms 
kollektivtrafikens andel av resorna öka, vilket avseende arbets- och 
besöksparkering leder till ett minskat parkeringsbehov på sikt. De ytor som på 
detta sätt kan frigöras i parkeringsgaraget kan med fördel omvandlas till 
cykelparkering. Observera att även andra ändamål medges för denna fastighet.  
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Gång- och cykelvägar i området (grönmarkerade) Grön heldragen linje visar gång- och 
cykelvägar.Grön streckad linje visar gångstråk. 
 

 

Kollektivtrafik 
Lindholmen nås antingen med buss i Lindholmsallén eller med färja på Göta älv. 
Bryggor för båttrafik på Göta Älv, Älvsnabben, finns vid Navets södra spets. 
Hållplatsen Lindholmen trafikeras av flera busslinjer, bl a stombuss 16 med 
förbindelse till city och i Lindholmsallén finns även gång- och cykelvägar. Vid 
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hållplatsen Lindholmen stiger dagligen ca 15 000 resenärer av/på. På sikt kan 
området komma att försörjas med spårväg. 

   
Busshållplats Lindholmsallén                      Älvsnabben, färjetrafik på Göta älv. 

 

Teknisk försörjning  

Ett huvudstråk för fjärrvärme, fjärrkyla, va- och dagvattenledningar, el och tele 
samt rör för sopsug finns utmed Lindholmsallén. Planområdet förbinds med 
detta stråk via ledningar utmed gatan Lindholmspiren vid planområdets östra 
sida. 

Vatten och avlopp 
Planområdet berör befintliga, allmänna och privata va-ledningar. Anslutning till 
dricksvatten och spillvatten kan ske till allmänt ledningsnät i Lindholmsallén. 
Al-ternativt kan man ansluta till privat ledningsnät. Anslutning av dricksvatten 
ska då ske efter huvudvattenmätare. Kapaciteten på allmänt ledningsnät för 
dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande områdestyp A2;VAV 
publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån 
+ 60 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av 
fastighetsägaren. Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som 
duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive 
spillvatten. Dag- och dräneringsvattnet skall avledas till Göta älv. 

Plankartan skall innehålla en bestämmelse som säger att lägsta höjd på färdigt 
golv, för att spillvattenanslutning med självfall skall tillåtas, skall vara minst 0,3 
m över marknivå i förbindelsepunkt, dock lägst + 12,80 med hänsyn till risk för 
uppdämning i allmänt spillvattensystem. 

I planbestämmelserna skall även anges risken för högt vattenstånd i Göta älv. Se 
t ex planbestämmelser för Nytt kontorshus vid Navet-Lindholmen 6:5. 
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Materialval för utvändiga ytor bör väljas med omsorg om miljön. Till exempel 
bör oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas. 

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan 
trädets rothals och ytterkant allmän ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln 
kan göras endast i speciella fall och efter godkännande från Göteborg Vatten 
som då kan komma att ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar 
skall utföras. Vid avsteg från grundregeln skall avtal tecknas som säger att 
Göteborg Vatten inte svarar för eventuella skador på träd eller ledningar, till 
exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten. 

Fjärrvärme och fjärrkyla 
Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla finns förlagda i Lindholmsallén och 
vidare ner i Lindholmspiren. Hotell, konferenshall och butikslokaler kan anslutas 
till fjärrvärme och fjärrkyla. 

El och tele 
Ledningsnätet för elkraft och tele finns utbyggt i Lindholmsallén. Planområdet 
kan få sin elförsörjning ordnad genom anslutning till dessa ledningar. Två nya 
transformatorstationer integreras i parkeringshuset. Den nätstation som är 
planerad att inrymmas i parkeringshusets norra del bör byggas som en fristående 
byggnad i det fall parkeringshuset ej byggs före planerade byggnader då den är 
en förutsättning för att säkerställa att elförsörjningen till de planerade 
byggnaderna kan åstadkommas utan tillgripandet av tillfälliga lösningar.  

Avfall 
En anläggning med sopsug för källsorterat avfall är belägen vid Lindholmsallén. 
Hotell- och bostadslägenheterna är tänkta att anslutas till anläggningen. 

Grundläggning 

För att säkerställa stabiliteten för planområdet behöver stabilitetsförbättrande 
åtgärder utföras. I Geoteknisk PM – Norconsult, Lindholmen Centrum P-hus och 
hotell, daterad 2009-04-15, redovisas en möjlig åtgärd med tryckbank i 
hamnbassängen i kombination med cellplastfyllning. Efter att redovisad åtgärd är 
utförd och marknivån är belägen på +12,2 får medelbelastningen på marken inte 
överskrida 5 kPa på ett avstånd av 50 m från kaj- eller strandlinje. Annan åtgärd 
och/eller annan belastning kan utföras under förutsättning att lägst detaljerad 
utredning enligt Skredkommissionens Rapport 3:95 visar att stabiliteten är 
säkerställd. Tryckbanken ska utformas så att den är beständig över tiden. För det 
aktuella planområdet kan förstärkningen begränsas till att omfatta delen fram till 
den östra plangränsen, eftersom marken öster om denna i nuläget uppfyller 
nuvarande krav.  

 
Hotellet planeras att uppföras med en källarvåning vilket är gynnsamt ur 
grunläggningsteknisk synpunkt med hänsyn till sättningar men även stabilitet. 
Lindholmspiren 3, belägen i sydväst om planområdet, planeras att 
sammanbyggas med en hallkonstruktion i nivå med entréplanet +12,8, vid en 
marknivå motsvarande +12,2. Norr om nerfartsrampen till befintlig 
transportkulvert planeras ett parkeringshus att utföras som två, via ramper, 
sammanlänkade delar med 1 á 2 källarplan. Lägsta plan under mark inom de 
båda delarna planeras till nivån +8,4 respektive +7,0.  
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Grundläggning i området föreslås preliminärt bli utförd med långa 
kohesionspålar. Långa pålar rekommenderas, 45 á 65 meter, så att 
lastöverföringen från pålarna till leran sker på stort djup där 
sättningsegenskaperna är bättre än i de ovanförliggande jordlagren. Annan typ av 
grundläggning kan vara möjlig. Geotekniska utredningar ska utföras vid 
detaljprojektering som underlag för val av grundläggningsmetoder. 

Generellt gäller att alla markarbeten och grundläggning i området ska utformas 
med stor hänsyn till befintliga konstruktioner och anläggningar samt stabiliteten i 
området. Vid grundläggning av konferenshallen, som skall utföras utan källare, 
måste noggrann anpassning göras till den anslutande byggnaden 
”Lindholmspiren 3” som är samverkansgrundlagd. 

Alla markarbeten så som grundläggning, schakt och fyllning etc ska utförs på ett 
sätt som inte äventyrar stabiliteten i området. I samband med schakt- och 
grundläggningsarbetena skall kontrollprogram upprättas som innefattar 
regelbundna mätningar av rörelser, portryck och vibrationer. Vid arbetena ska 
beaktas risk för sättningar/hävningar som påverkar stabiliteten i området samt 
befintliga byggnader, ledningar och andra känsliga anläggningar.  

 

På grund av risken för framtida höga vattenstånd i Göta älv är lägsta tillåtna nivå 
för färdigt golv och öppningar i byggnader +12,8. Öppningar i källare kan 
utföras på lägre nivå om skyddsåtgärder anordnas. Källare skall utföras med 
vattentät konstruktion under denna nivå. 

Vibrationer 

(Från Geoteknisk utredning, 2007-04-10, WSP Sverige AB, Göteborg.) I 
kommande skeden bör vibrationsmiljön i området dokumenteras genom 
vibrationsmätningar. För att minimera risken för störningar i kan byggnaderna 
utformas så att den dominerande störningsfrekvensen i marken inte 
sammanfaller med någon resonansfrekvens i byggnaden. 

Behovsbedömning, PBL kap 5 18§ 

Kommunen har genomfört en behovsbedömning enligt 5 kap18 § plan- och 
bygglagen (PBL) och 6 kap 11 § miljöbalken (MB) för aktuell detaljplan. Vid 
behovs-bedömningen har kriterier i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt 
beaktats. Om 

kriterierna i denna uppfylls kan planen bedömas medföra betydande 
miljöpåverkan. I detaljplanen för hotell och  parkeringshus i Lindholmshamnen 
har dessa kriterier inte ansetts vara uppfyllda och kommunen har bedömt att 
detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Detaljplaneförslaget 
medger inte användning av detaljplaneområdet för något av de ändamål som 
anges i 5 kap 18 § PBL, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte 
behöver särskilt beaktas. Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning 
med en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att detaljplanen inte innebär 
betydande miljöpåverkan (2008-10-17). 
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Konsekvensbeskrivning 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-
hetsprövning enligt 2 kap. (se nedan) plan- och bygglagen samt en avvägning 
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens 
översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och 
vattenområden mm.  

Slottsberget och Skatberget väster om planområdet är med sin gamla 
trähusbebyggelse av riksintresse för kulturmiljön. Övriga riksintressen i 
anslutning till planområdet är Lundbyleden, Hamnbanan och Göta älv. 
Riksintressena bedöms inte påverkas av detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret 
bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest 
lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen anses 
vara förenlig med kommunens översiktsplan, ÖP99. 

Sociala konsekvenser 
Detaljplanen föreslår en ny hotellfastighet, en gemensam parkeringsanläggning, 
konferenshall och handel i Lindholmen centrum. Planförslaget medger 
verksamheter som väl kompletterar den verksamhet som finns på platsen. Torget 
blir en naturlig mötesplats för sysselsatta i området och ingår också i ett 
värdefullt promenadstråk utmed vattnet. Bostäder finns inom gångavstånd på 
Lindholmen väster om planområdet och planeras även utmed Lindholmsallén. 

Hälsa och säkerhet 
I Översiktsplan för Göteborg, fördjupade för sektorn transporter med farligt gods 
anges en fysisk ram kring järnvägar och huvudvägar där farligt gods 
transporteras. Avståndet från planområdet till lederna uppfyller kraven på fysisk 
ram enligt den fördjupade översiktsplanen och någon ytterligare riskanalys skall 
inte behöva utföras för bebyggelsen. För att öka säkerheten vid ett eventuellt 
klorutsläpp för personer inne i byggnaderna nära älven bör luftintag placeras på 
högsta nivå på kontorsbyggnadernas tak samt så långt bort från älven som 
möjligt (MKB från 1999). Vid gaveln i den nordvästra delen av hamnbassängen 
har en tryckbank utförts för att stabiliteten ska vara säkerställd för byggrätterna i 
väster (Lindholmspiren 3 och 7). Denna tryckbank behöver utökas åt öster för att 
stabiliteten ska vara tillfredställande för planområdet. 

Buller 
En ljudmiljöbeskrivning har gjorts för hotellet (Ljudmiljöbeskrivning, rapport 
10090152, WSP 2008-08-06). Dygnsekvivalenta ljudnivåer från vägtrafiken är 
på den norra fasaden generellt 60-62 dBA. På husets västra sida är ljudnivåerna i 
intervallet 59-67 dBA och på husets östra sida är ljudnivåerna i intervallet 50-58 
dBA.  

På husens södra sidor och där framförvarande byggnader skärmar är ljudnivåerna 
avsevärt lägre. I framtiden kommer det att tillkomma byggnader i angränsande 
kvarter som troligtvis kommer att reducera ljudnivåerna inom aktuellt område.    

Enligt riksdagens riktlinjer för buller bör riktvärdena inomhus på 30 dBA dygns-
ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå nattetid inte överskridas. Detta uppnås 
genom ljudisolerande fasadåtgärder. 
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Översvämning 
(Från Geoteknisk utredning, 2007-04-10, WSP Sverige AB, Göteborg). Vid höga 
vattenstånd finns det risk att lågt liggande markytor översvämmas. Högsta 
höjdvattennivå i älven är +11.8. Med hänsyn till framtida högre vattennivåer ska 
nya byggnaders entréplan och öppningar till lägre liggande plan ligga på lägst 
nivån +12,80, detta enligt riktlinjer från kommunens vattenplan. Beroende på att 
stora delar av planområdet utförs med källare kan även marken läggas 
jämförelsevis högt. Omgivande mark kan av sättningsskäl inte höjas till 
önskvärda nivåer över stora ytor för att hindra översvämning. I stället bör i 
framtiden möjligheten till lokala fördämningar, ”vallar”, längs älven och 
hamnbassängerna utredas. Vid teknisk/ekonomisk utformning av sådana tas 
lämpligtvis hänsyn till de höga vattenståndens varaktighet. 

Störningar 
Cityvarvets reparationsdocka är belägen ca 400 meter sydost om planområdet. 
Varvet bedöms inte medföra störningar av betydelse för den planerade 
verksamheten. 

Skyltar och belysning på de tänkta byggnaderna skall placeras på ett sådant sätt 
att sjöfarten på älven inte störs eller bländning uppstår. 

Förorenad mark 
Det aktuella planområdet är en utfylld del av älven, anlagd med bland annat 
mud-dermassor och slagg (PM Markmiljö, Lindholmen Centrum. SWECO 
2008-07-06). Detaljerad information om tidigare verksamheter saknas men 
fastigheterna kan antas vara utfyllda med så kallad ”Lindholmsmorän”, det vill 
säga steniga, grusiga och sandiga massor med inslag av restprodukter och 
diverse rivningsmaterial.  

Provtagningar indikerar generellt sett relativt låga halter av föroreningar inom 
området. Vad gäller metaller, alifatiska och aromatiska kolväten samt PAH 
överskrider inga påträffade halter de platsspecifika riktvärdena för 
kontorsområden inom norra älvstranden. Jämfört med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM) har förhöjda 
halter av bly, koppar och zink samt PAH påträffats i enstaka punkter. 

Fyllnadsmassornas allmänna karaktär inom Lindholmsområdet innebär att 
anmälan måste göras till miljömyndigheten i god tid inför urschaktning. Hur 
massorna ska hanteras beslutas därefter i samråd med myndigheten. 

Dagvatten 
För dag- och dräneringsvatten skall fördröjningsmagasin om möjligt anordnas. 
Dräneringsvatten som kan vara förorenat får inte släppas ut i Göta älv. 

Stadsbild 
Intentionerna med gestaltningen av området har tidigare beskrivits i 
”Kvalitetsprogram för Lindholmen” i början av 90-talet i samband med 
etableringen av kunskapscentrum och ”Program för Lindholmshamnen” 
(gällande planprogram)1999. 

Lindholmsallén utgör ett storslaget och tydligt anslag när man nalkas området. 
Att förtydliga Lindholmsallén och ge tydliga väggar till detta stadsrum har hela 
tiden varit en övergripande tanke. Den nya hotellbyggnaden och parkeringshuset 
med sina lokaler för handel skall gestaltas med Lindholmsalléns mått och skala 
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som utgångspunkt. Väster om parkeringsgaraget föreslås en ny bilangöring för 
Lindholmstorget. Här löper också gångvägen från busshållplatsen mot Navets 
entré. En öppenhet i bottenvåningarna bör eftersträvas längs de publika stråken. 
Gemensamt för gator, stråk och platser är att de bör omges och förses med riklig 
grönska. Lokalgatan Lindholmspiren som utgör angöringsgata för hela 
verksamhetsområdet på piren är också ett viktigt stadsrum att gestalta. Gatan 
ändrar karaktär från grön, rumsligt avgränsad, trädplanterad gata närmast 
Lindholmsallén till öppet kajstråk där älvrummet öppnar sig. Vid stråk och 
platsbildningar längs hamnbassäng och kajer bör grönska förekomma med 
sparsamt, t ex i form av stadsmässigt ordnade trädgrupper. Hamnbassängen med 
sin tänkta, adderade ka-nal i norr har en central roll i stadslandskapet. Det 
föreslagna torget där Lindholmspiren möter gång- och cykelstråket är en viktig 
offentlig plats där alla trafikslag samsas enligt ”share space”-principen och där 
gångtrafikanter skall kunna röra sig fritt mellan de olika byggnaderna så att en 
naturlig mötesplats skapas. Torget utförs upphöjt för att markera detta och för att 
tackla översvämningsproblematiken i området. 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 
 

 

 

 

Kenneth Fondén    Anders Svensson 
Planchef   Planarkitekt 
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Detaljplan för hotell och parkeringshus vid Lindholmshamnen
inom stadsdelen Lindholmen 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. 2008
2-3 kv. 2009

4 kv. 2009
1 kv. 2010

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en hotellbyggnad om åtta till nio våningar. Ett
parkeringshus om sex våningsplan ovan mark och två våningsplan under mark avses
uppföras på fastigheten intill. Del av garaget kan inrymma butikslokaler eller bilservice-
anläggning i markplan. Detaljplanen ger möjlighet för uppförande av en konferenshall i
anslutning till Lindholmspiren 3. Exploateringsavtal skall träffas med Älvstranden
Utveckling AB genom dotterbolagen Fastighetsaktiebolaget Fribordet och
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Lindholmspiren Beta AB (exploatörerna) före det att planen skall antas för att
säkerställa utbyggnaden av allmän plats.

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 m.m.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets-
förteckningen.

Fastigheten Lindholmen 735:491 berörs av planerad hotellbyggnad och ägs av
Fastighetsaktiebolaget Fribordet. Lindholmen 735:496 ägs av Lindholmspiren Beta AB.
Inom fastigheten skall parkeringshus och konferenshall uppföras. Fastighetsaktie-
bolaget Fribordet och Lindholmspiren Beta AB är dotterbolag till Älvstranden
Utveckling AB.

Fastighetsägarna, Fastighetsaktiebolaget Fribordet och Lindholmspiren Beta AB, agerar
exploatörer i området. Exploateringsavtal skall träffas mellan kommunen och
exploatörerna före det att planen antas.

Göteborgs kommun äger den del som tidigare är utlagd som allmän plats. Området för
allmän plats kommer att utökas i föreslagen detaljplan.

Del av fastigheten Lindholmen 6:5, som ägs av Chalmers Lindholmen Fastigheter AB,
är utlagd som allmän plats, angöringsgata. Området skall enligt tidigare träffat
exploateringsavtal mellan kommunen och Chalmers Lindholmen Fastigheter AB
överföras till kommunen.

Huvudmannaskap, 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.

Exploatörerna skall bekosta utbyggnaden och iordningställandet av den allmänna
platsmarken, vilket regleras i avtal mellan kommunen och exploatörerna.

Anläggningar inom kvartersmark

Exploatörerna och respektive blivande fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder
inom kvartersmark vilket även inkluderar framtida drift och underhåll.

Vattenområde
Kommunen ansvarar för, med undantag av tryckbank, den del av Lindholmshamnen
som i detaljplanen utgör vattenområde. Stabilitetsförbättrande åtgärder krävs genom
utökning av tryckbanken i hamnbassängen. Åtgärderna bekostas och utförs av
exploatörerna genom avtal.
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Anläggningar utanför planområdet

I samband med iordningställande av kvartersmarken skall befintlig gång- och cykelväg
(gc-väg) österut justeras för att anpassas till detaljplaneområdet. Anslutningen bekostas
av exploatörerna genom avtal.

Avtal

Avtal/avsiktsförklaring har träffats mellan Fastighetsaktiebolaget Fribordet och
hotellkedjan Home Properties AB som reglerar markköp för ett uppförande av hotell.

Exploateringsavtal skall träffas mellan kommunen och exploatörerna före det att planen
antas. Avtalen skall bl.a. reglera marköverföring och iordningställande av allmän plats.
Avtalen skall även omfatta upplåtelse av servitut för stabilitetsförbättringsåtgärder i
Lindholmshamnens inre del, samt upplåtelse av servitut för uppförande av skärmtak
inom allmän plats. Exploatörerna får kostnader för utförande samt kostnader och
framtida drift och underhåll av tryckbank och skärmtak som skall anläggas inom
vattenområde respektive inom allmän plats.

Inom vattenområdet finns ett befintligt arrendeavtal mellan kommunen och
Göteborgsregionens Fritidshamnar AB (GREFAB). Avtalet skall justeras för att
anpassas till de nya detaljplanen.

Det finns ett exploateringsavtal för gällande detaljplan (II-4720) mellan kommunen och
Chalmers Lindholmen Fastigheter AB som bl. a reglerar överföring av mark samt
iordningställande av allmän plats, torg. Avtalet berör fastigheten Lindholmen 6:5. Del
av torgytan blir i denna detaljplan utlagd som angöringsgata.

Fastighetsrättsliga frågor

Mark ingående i allmän plats, inlösen

Följande privatägda fastigheter är i detaljplanen till viss del utlagda som allmän plats:

Lindholmen 735:491, torg, gc-väg, park, vattenområde, kaj
Lindholmen 735:496, angöringsgata, lokalgata, torg
Lindholmen 6:5, angöringsgata

Övrig allmän plats är kommunägd.

Fastighetsplan

Ingen fastighetsplan/tomtindelning finns för området.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning skall ske för att avskilja allmän platsmark från ”hotellfastigheten”,
Lindholmen 735:491. Mark för allmän plats skall regleras till lämplig kommunägd
fastighet.

Fastighetsreglering skall ske för fastigheten Lindholmen 735:496 för att möjliggöra
fastigheter för parkeringshus/handel och konferenshall. Mark för allmän plats skall
regleras till lämplig kommunägd fastighet.

Mark för allmän plats, angöringsgata, skall regleras från Lindholmen 6:5 till lämplig
kommunägd fastighet för allmän plats.
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Mark (tidigare allmän plats) skall regleras från Lindholmen 735:484 till fastigheten för
konferenshallen (kvartersmark).

3D-utrymme skall bildas för hotell (K1). Fastigheten för hotelländamål kommer att
urholka fastigheten som utgörs av allmän plats och vattenområde genom 3D-
fastighetsbildning. Hotellet kommer att överbygga allmän plats, torg, där bl. a gång- och
cykelvägen passerar. 3D-utrymmet för hotellfastigheten kommer även att urholka del av
vattenområdet inom Lindholmen 735:484.

Fastighetsbildningen med fastighetsanknuten rättighet för parkering skall vara
genomförd innan bygglov kan beviljas. En bestämmelse om detta har införts på
plankartan.

Gemensamhetsanläggningar

Parkeringshuset kan samutnyttjas. En ny gemensamhetsanläggning kan bildas för
parkering i parkeringshuset. Parkeringsplatser kan alternativt säkerställas med servitut.
Befintliga parkeringsplatser samt de platser som finns upplåtna i ”M2:an” för fastigheter
i anslutning till planområdet får säkras i det nya parkeringshuset, se vidare under
punkten servitut nedan.

Följande gemensamhetsanläggningar (ga) finns inom detaljplaneområdet och kan
behöva omprövas inom området:

Lindholmen ga:6 förvaltas av Lindholmspirens klusterkulvert samfällighetsförening.
Ändamålet är bl. a kulvert, el-central, belysning, kall och spillvattenledningar mm.
Fastigheten Lindholmen 735:496 är en av fem delägande fastigheter.

Lindholmen ga:7 förvaltas av Lindholmens it-samfällighet. Ändamålet är kanalisation
inklusive fiberoptiska kablar samt nodrum med inkopplingsplintar. Fastigheterna
Lindholmen 735:491 och 735:496 är två av tio delägande fastigheter. Kanalisation för
fiberoptik finns inom planområdet.

Lindholmen ga:8 förvaltas av Lindholmens sopsug samfällighetsförening. Ändamålet är
sopsugsterminal med erforderlig utrustning, ledningar inklusive ventiler. Fastigheterna
Lindholmen 735:491 och 735:496 är två av tio delägande fastigheter. Ledningarna
sträcker sig från Lindholmsallén genom lokalgatan ut mot Lindholmspiren.

En administrativ bestämmelse har införts om att gemensamhetsanläggningar får finnas
inom planområdet. Gemensamhetsanläggningarna kan komma att behöva omprövas
inom planområdet.

Servitut och ledningsrätt

För att säkerställa parkeringsplatser för de olika fastigheterna och deras behov i området
kan servitut bildas.

Inom befintligt område som avses för parkeringshus finns idag servitut för parkering till
förmån för fastigheten Lindholmen 30:3 och Lindholmen 30:5. Nämnda fastigheter har
möjlighet till parkering (servitut) i ”M2:an” inom fastigheten Lundbyvassen 4:6.
Fastigheternas behov av parkering får säkras i det nya parkeringshuset genom servitut
eller genom bildande av gemensamhetsanläggning för parkering.

Servitut skall bildas avseende stabilitetsförbättrande åtgärder (tryckbank). Servitut skall
även bildas för skärmtak mellan konferenshallen och hotellbyggnaden. Servituten
kommer att belasta kommunens fastighet Lindholmen735:484.
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Ledningsrätt skall säkerställas för transformatorstation med tillhörande elledningar inom
det med u betecknade området på plankartan. Transformatorstation skall uppföras in det
med E betecknade området på plankartan. Denna kan säkerställas med ledningsrätt.

Ledningsrätt finns för starkström, gatubelysning, fjärrvärme och fjärrkyla inom
kvartersmark. Kvartersmarken har kompletterats med u betecknat område för att
säkerställa rättigheten för ledningsutrymmet inom kvartersmark.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Exploatörerna ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning till följd av
föreslagen detaljplan. Berörda ledningshavare ansöker och bekostar ledningsrätt för att
säkerställa allmänna underjordiska ledningar inom kvartersmark.

Tekniska frågor

Trafik

Tillfart till området sker via Lindholmsallén. Färjeläge för Älvsnabben finns vid Navets
södra spets.

Gator

Detaljplanen förutsätter en utbyggnad av allmän plats. Lokalgator med anslutande
torgytor skall iordningställas. Ett avtal skall träffas mellan kommunen och
exploatörerna som reglerar kostnader och utförande av allmän plats som kommer att
belasta exploatörerna.

Angöringsgata delar befintlig planlagd torgyta i områdets västra del. Torgytan skall
enligt avtal iordningställas av Chalmers Lindholmen fastigheter AB. Utformning av
torgytan får sker i samråd med kommunen och exploatörerna.

Gång- och cykelvägar

En ny gång-och cykelbro mellan Cityvarvet och Packhuskajen studeras. De befintliga
cykelbanorna utmed Lindholmsallén ingår i stadens stomcykelnät. Cykelparkeringar
föreslås anordnas på flera platser inom planområdet. Befintlig gc-väg i områdets södra
del rätas upp i form av bro i anslutning till planerad park, kaj och befintligt
vattenområde. Kostnaderna och utförande belastar exploatörerna genom avtal.

Parkering

Området utgörs idag av parkeringsytor. Detaljplanen medger ny bebyggelse i form av
hotell, handel, kontor, bilservice och konferenshall. Parkeringsbehovet löses genom
markparkering samt möjlighet till parkering i källarplanet för hotellfastigheten samt
genom uppförande av ett större parkeringshus om sex våningar ovan mark samt två
våningar under markplan. Parkeringshuset avses uppföras inom Lindholmen 735:496.
Marken är delvis upplåten med servitut för parkering till förmån för Lindholmen 30:3
och Lindholmen 30:5. Servitutet avses omprövas, se vidare under punkten servitut.
Parkeringshuset skall tillgodose parkeringsbehov inom och i anslutning till
detaljplaneområdet. Samutnyttjande av platser kan möjliggöras. Parkeringsplatser kan
säkerställas genom bildande av gemensamhetsanläggning alternativt servitut. En
parkeringsutredning har tidigare genomförts och uppdaterats för området.
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Kollektivtrafik

Området är lättillgängligt med hållplatsen Lindholmen som trafikeras av flera busslinjer
bl.a. stombuss 16. Färjeläge för Älvsnabben finns vid Navets södra spets.

Park och natur

I planområdets östra del skall park anläggas. I anslutning till vattenområdet/kajen
planeras bryggor. Anläggningarna skall utföras och bekostas av exploatörerna. Park och
naturnämnden avses vara huvudman och ansvarar för framtida drift.

Vatten-, avlopp och dagvatten

Planområdet berör befintliga, allmänna och privata va-ledningar. Dricksvatten-
anslutning kan ske till privat ledningsnät, förutsatt att anslutning sker efter
huvudvattenmätare. Alternativt kan dricksvattenanslutning ske till allmänt ledningsnät i
Lindholmsallén.

Spillvatten kan anslutas till privat ledningsnät. Alternativt kan spillvattenanslutning ske
till allmänt ledningsnät i Lindholmsallén

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten
mottsvarande områdestyp A2;VAV publikation P 83.

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 60 m. I de fall högre
vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av fastighetsägaren.

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

Plankartan innehåller en bestämmelse om att lägsta höjd på färdigt golv, för att
spillvattenanslutning med självfall skall tillåtas, skall vara minst 0,3 m över marknivå i
förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt spillvattensystem. I
planbestämmelserna anges även risken för högt vattenstånd i Göta älv.

Inom planområdet kan dag- och dräneringsvattnet avledas till Göta älv.

Materialval för utvändiga ytor bör väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas.

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets
rothals och ytterkant allmän ledning skall hållas. Avsteg från grundregeln kan göras
endast i speciella fall och efter godkännande från Göteborg Vatten som då kan komma
att ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar skall utföras. Vid avsteg från
grundregeln skall avtal tecknas som säger att Göteborg Vatten inte svarar för eventuella
skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten.

Kostnad för upprättande av förbindelsepunkter och intäkter i form av
anläggningsavgifter är beroende av om anslutning sker till allmänt eller privat
ledningsnät.

Tryckbank mm
Den geotekniska utredningen för området påvisar att stabiltesförbättrande åtgärder i
form av förstärkning av befintlig tryckbank kan komma att krävas för området. Det är
kommunens uppfattning att den planerade tryckbanken inte påverkar varken allmänna
eller enskilda intressen. Kommunen gör bedömningen att åtgärden inte heller är
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vattendomspliktig. Det åligger exploatörerna att beskriva de planerade åt gärderna samt
ta fram underlag om omfattning. En anmälan skall lämnas in till Länsstyrelsen.
Exploatörernas ansvar kommer att tydliggöras i exploateringsavtalet.

Avfallshantering

Fastigheterna är sedan tidigare anslutna till sopsugsanläggning. Det fortsatta planarbetet
får visa om byggnaderna skall ansluta till befintlig anläggning eller ej.

Uppvärmning

Fjärrvärme förutsätts användas för bebyggelsen i området.

Elledningar

El finns utbyggt i området. Behovet av två transformatorstationer har framförts inom
eller i anslutning till parkeringshuset. Ledningar belägna i fastigheten Lindholmen
735:491 avses flyttas till nytt läge för att möjliggöra uppförande av hotellbyggnad.
Transformatorstation samt allmänna underjordiska ledningar inom Lindholmen 735:496
skall säkerställas med ledningsrätt inom det med u och det med E markerade området i
plankartan.

Fjärrvärmeledningar

Fjärrvärme samt fjärrkyla finns utbyggt i området.

Teleledningar

Teleledningar finns utbyggda i området. Teleledningar kommer att behövas läggas
om/flyttas inom området för att möjliggöra uppförandet av en hotellbyggnad.

Markmiljö

Det åligger exploatörerna att undersöka riskerna för markföroreningar inom området.
En historisk inventering/bedömning av markmiljöförhållandet har genomförts för
området. SWECO VIAK har utfört en sammanställning och bedömning utifrån tidigare
utförda markundersökningar. Generellt består jordlagren/utfyllnaden i området av sk.
”Linholmsmorän” d v s steniga, grusiga och sandiga massor med inslag av restprodukter
och div. rivningsrester. Mindre läckage av drivmedel/oljor kan ha skett. Man har i
analyser generellt sett relativt låga halter av föroreningar som inte överstiger riktvärdena
mer än i någon enstaka punkt. Hantering av förorenad mark, som inte uppfyller de
platsspecifika värdena, skall ske i samråd med miljöförvaltningen.

För att förhindra att eventuella föroreningar i bottensediment sprids i samband med
anläggningsarbeten i vattenområdet skall exploatörerna genomföra provtagningar av
bottensediment inom det området där de stabilitetsförbättrande åtgärderna kommer att
utföras. Hanteringen skall ske i samråd med miljöförvaltningen.

Luft och buller

Bullerstörningar från trafiken vid Lindholmsallén och från båttrafiken på Göta Älv
förekommer. En bullerutredning har genomförts för området och
ljudmiljön/bullernivåer beskrivs under punkten buller i planbeskrivningen.
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Geoteknik
Geotekniska utredningar har genomförts för detaljplaneområdet. Stabilitetsförbättrande
åtgärder behöver utföras för att säkerheten skall vara tillfredsställande enligt de
riktlinjer som Skredkommissionen anger i Rapport 3:95. I geotekniskt PM, (Norconsult
2009-04-15, ”Lindholmen Centrum P-hus och hotell”) redovisas en möjlig lösning med
tryckbank mot hamnbassängen och lastkompensation (cellplatsfyllning) i kombination
med lastbegränsning om 5kPa vid släntkrön vid angiven marknivå (+12,2 m) på
plankartan. Åtgärderna skall vara utförda innan bygg- och anläggningsarbeten påbörjas
och relationshandlingar skall upprättas och redovisas. Tryckbanksanläggningen skall
projekteras och iordningställas av exploatörerna. Åtaganden vad gäller kostnader och
utförande samt framtida drift och underhåll kommer att regleras i avtal.

Preliminärt kommer grundläggning generellt att bli utförd med långa kohesionspålar.
Grundläggning som delvis sker med källare kan eventuellt utformas som
samverkansgrundläggning mellan befintliga bebyggda fastigheter och nytillkommande.
Det åligger exploatörerna att bevaka att grundläggnings- och schaktningarbeten utförs
på ett sätt som inte äventyrar stabiliteten i området. I samband med schakt- och
grundläggningsarbetena skall regelbundna kontroller av rörelser och vibrationer utföras
i angränsande mark med hänsyn till risken för sättningar/hävningar som bl. a. påverkar
befintliga ledningar och andra känsliga anläggningar. Inför projektering och
bebyggande erfordras kompletterande utredningar.

Översvämningsrisk

På grund av riskerna för högt vattenstånd i Göta Älv finns en planbestämmelse för
lägsta tillåtna öppning i byggnader till +12,80 meter mätt i Göteborgs höjdsystem, samt
att källare skall utföras med vattentät konstruktion under denna nivå, såvida inte
särskilda skyddsåtgärder vidtas. Det åligger exploatörerna att följa de bestämmelser som
finns samt utföra och bekosta de eventuella skyddsåtgärder som krävs för säkerställa
anläggningarnas funktion.

Vibrationer

Risk för störning i de aktuelle byggnaderna bedöms vara begränsad. Busstrafiken på den
närliggande Lindholmsallén utgör en potentiell vibrationskälla. Störande vibrationer
från tågtrafiken på Hamnbanan är mycket osannolika med hänsyn till avståndet.

Arkeologi

Inga kända fornlämningar finns inom området.

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Utgifter

Göteborg Vatten kan få kostnader för utbyggnad av va-ledningsnät och
anslutningspunkter beroende på om planerad bebyggelse ansluts till enskilt eller allmänt
nät.
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Inkomster

Kretsloppsnämnden kan få en intäkt i form av anslutningsavgifter beroende på om
planerad bebyggelse ansluts till enskilt eller allmänt nät.

Framtida driftkostnader

Trafiknämnden får kostnader för framtida drift- och underhåll av lokalgata, anslutande
torgytor, gc-väg inklusive gc-bro samt angöringsgata.

Park- och naturnämnden får kostnader för framtida drift av parkområdet samt
bryggor/kaj inom planområdet.

Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna

Exploatörerna får kostnader för markförvärv, fastighetsbildning, utbyggnad av
kvartersmark och allmän plats. Exploatörerna bekostar grundläggning, förstärkning av
tryckbank samt eventuell marksanering och ledningsflytt.

Ekonomiska konsekvenser för ledningshavare

Ledningshavare får kostnader för säkerställande av ledningsrätt inom kvartersmark.

Peter Junker Elisabet Gondinger Malin Johansson
Avdelningschef Distriktschef Handläggare
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