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Samrådsredogörelse

Genomförande
Byggnadsnämnden beslöt den 11 december 2007 att genomföra samråd för
detaljplaneförslaget. Planförslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över
samrådskrets, bilaga 1. Förslaget har varit utställt på stadsbyggnadskontoret,
Älvrummet, Älvstrandens bibliotek och på Lundby medborgarkontor under tiden 3
december 2008 – 20 januari 2009. Allmänheten har underrättats om samrådet genom
annons i Göteborgs Posten. (+ Grefab och Banverket)

Sammanfattning
Allvarligaste invändningen bland inkomna synpunkter gäller mängden parkeringsplatser
och parkeringsgaragets storlek kontra socialt liv och trygga gångstråk i närmiljön.
Intentionerna i planen är att skapa en flexibel byggrätt som också går att bygga ut under
en längre tid. Markstabilitet, översvämningsproblematik och grundläggnings-
förhållanden har också ingående studerats under samrådet.

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i
planhandlingarna. Kontoret har bedömt att planförslaget kan ställas ut.

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och
berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande.
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Inkomna synpunkter och
stadsbyggnadskontorets kommentarer
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Synpunkterna finns i sin helhet på
stadsbyggnadskontoret.

Kommunala nämnder och bolag m.fl.

1. Fastighetsnämnden

tillstyrker förslag till detaljplan för hotell och parkeringshus vid Lindholmshamnen och
detaljplanens genomförandebeskrivning godkänns.

Fastighetskontoret ställer sig positiv till föreslagen exploatering. Under förutsättning att
erforderligt avtal undertecknas av exploatören innan detaljplanen antas tillstyrker
fastighetskontoret föreliggande planförslag.

2. Trafiknämnden

tillstyrker samrådsförslaget efter beaktande av lämnade synpunkter.

Torgytor kan med fördel regleras som gångfartsområden. I detaljutformningen är det
viktigt att försöka förebygga konflikter mellan olika trafikantkategorier på torgytorna.

Allmän plats i form av gång- och cykelstråk längs kajer föreslås Park- och
naturförvaltningen som huvudman enligt den princip som gäller för övriga Norra
Älvstranden.

Närmaste huvudgata är Lindholmsallén och det är diskutabelt om det är nödvändigt med
2 angöringspunkter väster om parkeringshuset. Detta skapar bl.a. fler konfliktpunkter i
det cykelstråk som löper längs Lindholmsgatan. Utformas slingan på detta sätt bör den
vara enkelriktad.

Det glastak som planeras över Lindholmspiren, vid torget, måste ges full fri höjd, 4,7
meter.

All parkering för verksamheternas behov ska ske på kvartersmark. Parkeringshuset kan
med fördel ha utfart mot väster (markparkeringen) och infart/utfart via befintlig ramp.
Angöring från Lindholmsallén medges inte av trafiksäkerhetsskäl.

Det är viktigt att de gångstråk som finns inom området är gena, då mycket människor
rör sig till fots. Angöringen öster om den redovisade markparkeringen kommer delvis i
konflikt med de gående till och från busshållplatsen.

Cykeltrafiken genom området sker på det som i planen redovisats som torgytor. Här är
det angeläget att i detaljutformningen säkerställa att cyklande får framkomliga, gena,
säkra och tydliga trafikytor.

Anordnande av väderskyddade cykelparkeringsplatser behöver prioriteras inom
området.

Då området är flackt är förutsättningarna goda att skapa en god tillgänglighet.

Exploateringen svarar för de kostnader som iordningställandet av allmän plats kräver.
Kommunen (Trafikkontoret) står för utbyggnad av allmän plats och får ökade kostnader
för framtida drift- och underhåll av lokalgata, torgytor och gc-väg.
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Kommentar : En bestämmelse har införts om att skärmtak får uppföras på Torget med
en lägsta höjd av 4,7 meter över färdig mark. Ett av syftena med planen är ju att skapa
kvartersmark för parkering. Byggrätten för hotellet ger möjlighet att inrymma
erforderlig parkering inom fastigheten. Planbeskrivningen har kompletterats med
anvisningar om cykelparkering.

3. Park- och naturnämnden

tillstyrker förslaget. De påpekar samtidigt att denna typ av utformning är kostsam samt
skötselkrävande. Dock är planens läge mycket centralt och viktigt för området, vilket
gör att en ökad driftkostnad kan vara motiverad. De ekonomiska konsekvenserna bör
beaktas noggrant i den fortsatta beredningen av ärendet. Planerade träd i området måste
få tillräcklig med yta för rotsystemet samt att de inte planteras för nära fasad. God
tillgänglighet skall eftersträvas. Exempel på detta är ramper där det planeras soldäck
längs med vattnet.

4. Miljönämnden

Miljönämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att förvaltningens
synpunkter beaktas.
Miljöförvaltningen anser att planen kan tillstyrkas med beaktande av följande:

 Personalparkering undviks
 En ändrad placering av parkeringshuset prövas med fokus på hållbart resande

och folkhälsa

 Kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister prioriteras i planering av ny bilväg

 Ett miljöanpassat byggande efterstävas

Förvaltningens synpunkter

Området ingår i ”Program för Lindholmshamnen - Lundbystrand” som antogs år 2000.
Miljöförvaltningen har yttrat sig på delegation i programskedet och tillstyrkt fortsatt
planarbete.

Miljöförvaltningen anser det positivt med exploatering av markparkeringsytor som idag
möter besökare, boende och verksamma i området. En hotellanläggning intill mycket
god kollektivtrafik ger förutsättningar för ett hållbart resande.

Hotellet har enligt planbeskrivningen behov av 60 parkeringsplatser. I områden med
mycket god kollektivtrafik och närhet till Göteborgs centrum anser förvaltningen att
antalet parkeringar ska begränsas. Personalparkeringar för bil skall helt undvikas. En
trygg och attraktiv cykelparkering samt möjligheter till ombyte och dusch stimulerar ett
hållbart resande.

Parkeringshuset placeras enligt förslaget på en mycket central plats på Lindholmen. Den
föreslagna nya bilvägen till parkeringshuset anläggs i direkt anslutning till busshåll-
platsen. Här vistas många människor och förvaltningen anser att gående samt cyklister
ska prioriteras i förhållande till biltrafik. Den föreslagna bilvägen med tillhörande
parkeringshus motverkar fullmäktiges mål, ”Miljön i Göteborg ska förbättras genom att
resande med kollektivtrafik och cykel ska öka i förhållande till biltrafiken”. Nya
parkeringshus borde med fördel kunna placeras exempelvis på motsatt sida av Lind-
holmsallén där stora markparkeringar finns. En sådan placering medför mindre
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störningar och ger de framtida parkeringsgästerna en, ur folkhälsosynpunkt, viktig
promenad.

I förslag till ny parkeringspolicy framgår bland annat att antalet parkeringar inte ska öka
i Göteborgs centrala delar. Det är viktigt att detta beaktas i planeringen av nytt
parkeringshus.

Stora markparkeringsytor kvarstår i närhet till planområdet och miljöförvaltningen anser
att en genomgripande strategi, som stimulerar kollektivtrafik samt cykel och begränsar
bilpendling, krävs i hela Lindholmsområdet.

I samband med nybyggnad av hotellanläggning och utställningshall/butikslokaler bör ett
tydligt energieffektivt samt miljöanpassat perspektiv framhållas.

Kia Andreasson (mp) med instämmande av (s) låter till Miljönämndens protokoll
anteckna att området till stor del består av hårdgjorda ytor och att det därför är av
yttersta vikt att det i det planerade området finns mark som släpper igenom dagvatten
såsom gräs, plantering, grus och ej tillförsel av ytterligare hårdgjorda ytor.

Kommentar : Parkeringsgaraget är placerat i direkt anslutning till den stora
hållplatsen och blivande knutpunkten vilket innebär att gångavstånd till bilen blir i
princip samma som till kollektivtrafiken. Antalet platser för besökande och arbetande
har dimensionerats utifrån genomförd parkeringsutredning – dvs dagens aktuella
behov. Syftet med planen är ju att ersätta en utspridd markparkering som till stor del
används av de anställda på Lindholmspiren med en mer komprimerad lösning under
tak. Byggrätten är flexibel. Tanken är att sedan bygga ut p-huset i etapper i takt med
efterfrågan. Om p-behovet sjunker kan man således välja att inte bygga ut hela p-huset.
Byggnaden går då istället till vissa delar att använda för handel mm. Ett miljöanpassat
byggande kommer självklart att eftersträvas till en nivå som ligger högre än vi har
möjlighet att kräva genom planbestämmelser. De aktuella byggnaderna är dock inte
färdigprojekterade i dagsläget.

5. SDN Lundby

Planeringen utgår från att täcka behoven för verksamheter som idag finns i området. Det
är lika viktigt att beakta vilka nya inslag som behövs för att uppnå de kvaliteter som vi
vill ska finnas i den blandstad som området förhoppningsvis kan förändras till.
Utvecklingen av området måste också bidra till att det skapas attraktiva boendemiljöer
för de människor som kommer att bo i intilliggande område. Då menar vi exempelvis att
det finns tillgång till friytor, gröna områden och parker. Området måste också uppfattas
som tryggt och promenadvänligt under de tider som verksamheterna inte är öppna eller
igång.

I planbeskrivningen anges ”En öppenhet i bottenvåningarna bör eftersträvas längs de
publika stråken”. Vi menar att detta är inte bara eftersträvansvärt utan det är en
förutsättning för att allmänheten ska använda området för att komma i kontakt med det
attraktiva vattennära området och de verksamheter som finns där. Kajstråket har enorma
kvaliteter som rekreationsområde. Därför är det viktigt att stråken som leder till vattnet
är inbjudande och stimulerar besökare att använda stråken. Vid utformningen av platsen
idag måste man också ta hänsyn till hur hela området kommer att uppfattas den dag då
ännu inte utnyttjade angränsande byggrätter tas i anspråk. Det finns annars risk för att
de öppna stråken istället blir mindre trygga passager, som besökare måste lotsa sig
genom.
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I planen föreslås att hotellentrén vänds mot Navet. Det kan uppfattas som att hotellet
riktar sig till det inre området som innehåller verksamheter och att sidan mot
Lindholmsallén kan bli baksida.

Den fortsatta utbyggnaden innebär kapacitetsproblem för kollektivtrafiken. För att
kunna försörja området med tillräckligt bra kollektivtrafik tror vi att det är viktigt att
arbetet för spårväg påbörjas.

Hela området har ett mycket centralt läge, särskilt utifrån den planerade gång- och
cykelbron. Vi tycker det är viktigt att det görs en offensiv planering för att en hög andel
verksamma och boende använder kollektivtrafik och cykel som förstahandsval för sina
lokala resor. I planen anges antalet cykelplatser till cirka 0,2 platser per sysselsatt. Vi
anser att antalet cykelplatser bör höjas och att dessa platser ska finnas i låsbara, lätt
tillgängliga utrymmen.

Kommentar : Hörnet mot hållplatsen är öronmärkt för handel. Handel och bilservice
medges också i hela bottenvåningen av parkeringshuset. På skisstadiet har den del av
byggnaden som vetter mot Lindholmsallén projekterats för handel. Syftet är att skapa
utrymme för handel i ett läge där många människor rör sig och att ge ett liv åt
bottenvåningen. Att göra Lindholmsallén mer promenadvänlig är också ett syfte.
Annars är det ju hamnstråket och vattenbassängerna som är den stora attraktionen i
närområdet. Vid Diagonalen finns också en mindre park som, tillsammans med
Lindholmstorget fungerar som publik mötesplats. Den nu föreslagna torgytan med
bryggor ner mot vattnet kan bli ett bra komplement, en sekvens av publika rum längs
kajstråket.

6. Göteborg Vatten

anser att deras tidigare lämnade synpunkter är tydligt redovisade i samrådshandlingen.
Dock saknas en bestämmelse om att lägsta golvnivå, för att anslutning med självfall
skall tillåtas, skall vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt, dock lägst
+12,80 meter över nollplanet.

Kommentar : Infört som bestämmelse i utställningshandlingen

7. Göteborg Energi AB

har inget att erinra mot planförslaget.

8. Göteborg Energi AB, Energi Gas Anläggning

har inget att erinra mot planförslaget. Om tilltänkt exploatör önskar gas till hotellet finns
det möjlighet att erbjuda.

9. Göteborg Energi AB, Nät

Under våren 2009 kommer en nätstation uppföras under tak i parkeringshusets sydöstra
del. Ledningsrätt för denna samt kablar skall säkerställas. För att kunna överbygga
denna station med någon form av tak eller annan överbyggnad måste ett tillräckligt
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avstånd finnas mellan nätstationens tak och överbyggnaden. Alternativt att demontage
av taket kan ske i samband med en stationsflytt.

Utöver denna skall ytterligare en nätstation uppföras i området för att kunna förse
hotellet och det planerade kontorshuset, som skall ligga väster om parkeringshuset, med
el. I diskussioner har nämnts ett utrymme i parkeringshuset. I allra möjligaste mån vill
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) undvika stationer i byggnader av kostnadsskäl och
förordar därför lägen för fristående stationer.

Följande måste tydligt framgå i genomförandebeskrivningen för att GENAB skall kunna
tillstyrka planen:

- GENAB tillses en plats för att kunna bygga en fristående nätstation endera på
den mark som är tänkt för parkeringshuset och nätstationen integreras sedan så
som den nätstation som byggs under år 2009, alternativt placeras en fristående
nätstation i närheten av hotellets norra ände. Ledningsrätt för denna station och
tillhörande kablar skall också säkerställas.

- Alternativt ges representant för GENAB möjlighet att delta i projektering av
parkeringshuset och GENAB ges ledningsrätt för aktuella utrymmen i
parkeringshuset. Utrymmen skall vara placerade i markplan mot minst en
yttervägg i norra delen av parkeringshuset.

Exploatören ansvarar för och bekostar eventuell flytt av befintliga elanläggningar.
Detta görs i samråd med GENAB enligt anvisning.

Kommentar : En lägsta höjd på överbyggnaden har angivits till +17,5m över nollplanet
vilket ger en fri höjd av minst 4,7 meter. Ett läge för ännu en nätstation har studerats
inne i parkeringshuset och ryms i bestämmelsen E1;tekniska anläggning.

10. Göteborgs Hamn AB

instämmer i bedömningen att riksintressena för sjöfart, Göta Älv och Göteborgs hamn
inte påverkas av detaljplaneförslaget. GHAB tycker det är bra att förslaget tar hänsyn
till de störningar som skyltar och belysning på byggnader kan få för sjöfarten. GHAB
har i övrigt inga synpunkter på detaljplaneförslaget.

Statliga och regionala myndigheter m.fl.

11. Banverket

Påpekar att området ligger 330 meter från Hamnbanan som är av riksintresse och att
exploatering av området inte får påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida
underhåll av järnvägsanläggningen. Banverket kommer tillsammans med Vägverket att
göra en genomförbarhetsstudie för Lundbyleden och Hamnbanan på sträckan
Eriksbergsmotet-Kvillebangården. Banverket förutsätter att Boverkets Byggregler och
Svensk Standard för ljudklassning (SS 25268:2007) beaktas vid ny- och ombyggnad av
verksamhetslokaler. Det är exploatörens ansvar att vid uppförande av ny bebyggelse
nära järnväg säkerställa att riksintressena klaras. I planbeskrivningen görs bedömningen
att planområdet inte påverkas av buller och vibrationer från järnvägen utifrån det långa
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avståndet från järnvägen. Banverket vill framhålla vikten att beakta vibrationer. Vid
lösa jordlager kan vibrationer förekomma på långa avstånd från järnvägen.

Kommentar: Buller och vibrationer från järnvägen har noga undersökts för projekt som
ligger på betydligt närmare avstånd från hamnbanan, exempelvis bostäder norr om
Lindholmsallén varvid det kan konstateras att vibrationerna utan problem kan tas
omhand av byggnadens stomme och att inga olägenheter bedöms uppstå till följd av
detta.

12. Länsstyrelsen

bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända
förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av
Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Gällande hälsa och säkerhet anser Länsstyrelsen att den framtagna
miljökonsekvensbeskrivningen från 1999, som planbeskrivningen hänvisar till, behöver
uppdateras utifrån rådande miljö- och riskförhållanden. Här bör framgå de eventuella
risker och störningar (vibrationer mm) som sjötrafiken på älven medför samt behovet av
åtgärder för att skydda personer som vistas i byggnaderna från risken med klorutsläpp,
vilken uppmärksammas i beskrivningen. Ev. skyddsåtgärder behöver säkras genom
planbestämmelser.

Länsstyrelsen rekommenderar att även de fasadåtgärder som behöver vidtas för att
uppnå gällande riktvärden för inomhusbuller regleras med en planbestämmelse.

Programmet för Lindholmshamnen, Lundbystrand visar på en strävan efter att skapa en
blandstad med både arbete, boende, utbildning, handel, kultur och rekreation. En viktig
förutsättning som nämns är att Polstjärnegatans industriområde kommer att förädlas till
att omfatta mindre miljöstörande verksamheter i samband med att grannskapet
omvandlas. Föreslagen plan ger anledning att återuppta arbetet med att realisera
intentionerna att omvandla Polstjärnegatans industriområde till icke miljöstörande
verksamheter. Länsstyrelsen anser att kommunen bör ta tillfället i akt och diskutera
alternativa lokaliseringar av Zinken Welands verksamhet. Detta för att de mål som
tidigare har uttryckts i såväl översiktsplaneringen som i programmet för
Lindholmshamnen, Lundbystrand skall kunna uppnås.

Geoteknik

I enlighet med synpunkter från Statens geotekniska institut, behöver det geotekniska
underlaget och planen revideras enligt följande:

- komplettering av geotekniskt underlag motsvarande en detaljerad utredningsnivå i
enlighet med Skredkommissionens rekommendationer med aktuella belastningar
(erfodrar undersökningar inom vattenområdet och klarläggning av
portrycksförhållanden)

- val av säkerhetsfaktorer med hänsyn till geotekniskt underlag (detaljerad nivå)

- planbestämmelser som säkerställer förstärkning (tryckbank eller annan stabiliserande
åtgärd) och tid för genomförande för denna

- begränsning av marknivåer och markbelastningar
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Länsstyrelsen anser att de detaljerade synpunkter som har framförts i institutets yttrande
20 januari 2009 skall beaktas, se bifogad kopia.

Planen har behandlat översvämningsrisker på ett bra sätt. När det gäller
markföroreningar, är området enligt Länsstyrelsens noteringar, sanerat till nivå för
mindre känslig markanvändning.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att
skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig eller att miljökvalitetsnormer
enligt miljöbalken inte iakttas.

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats avseende geoteknik – se nedan.
Riskanalyser har tidigare genomförts som visar att bebyggelse kan placeras betydligt
närmare såväl älvfåran som hamnbanan. Stadsbyggnadskontoret har därför bedömt att
den nu föreslagna bebyggelsen helt ligger utanför nämnda riskzoner.
Planbeskrivningen har förtydligats avseende detta.

12. Statens geotekniska institut (SGI) har av Länsstyrelsen erhållit samrådhandlingar
med begäran om yttrande.

Geotekniskt underlag

Inga nya fältundersökningar har utförts inom ramen för utredningen. Sammanställningar
har utförts av korrigerad skjuvhållfasthet på tidigare undersökningar. Vald skjuv-
hållfasthet kan anses rimlig men inte försiktigt vald och baserad främst på
undersökningar väster om planområdet. Undersökningar inom vattenområdet saknas.
Portrycksbilden är inte helt klarlagd och det saknas portrycksprognos alternativt
känslighetsanalys. Komplettering erfordras.

I beräkningarna saknas ytbelastningar, dels på befintliga förhållanden (P-yta) dels för
utbyggnadsplanerna, t ex finns angivelse av en höjd +12,7 på planen som därmed ligger
0,6-1 m över befintliga nivåer. Detta påverkar stabiliteten negativt om utförandet är
tänkt som fyllning. Det anges i text för markplanering att förstärkning krävs där
marknivån måste höjas för anpassning till angränsande byggnader. I planbeskrivning
och bestämmelser saknas restriktioner för detta.

I beräkningarna eller utredningstexten ska det framgå vilken vattennivå i bassängen som
man använt vid beräkningarna av stabiliteten. Det är även svårt att bedöma hur portryck
ansatts i beräkningarna och hur dessa valts. Översyn krävs.

I utredningen ska anges vilken rekommenderad säkerhetsfaktor på stabiliteten man valt
ska gälla och vilka positiva och negativa faktorer som ligger till grund för detta. Med
hänsyn till vad som är utfört inom aktuellt planområde och vattenområde så uppnås inte
detaljerad utredningsnivå.

Inom det östra området, strax utanför plangränsen, anges att man precis uppfyller
säkerhetsfaktor för annan mark. Till största delen används detta område till parkering
som inte kan anses som annan mark. Skulle ett skred inträffa närmast vattnet ska man
inom denna del, även efter primärskredet, uppfylla säkerheter mot stabilitetsbrott
motsvarande befintlig bebyggelse. En kompletterande sektion behöver visas vid den
östra plangränsen för att bedöma var erforderlig förstärkning kan avslutas.

Om geotekniska krav på åtgärder, belastningar, höjdsättning eller dylikt finns, dels på
land dels inom vattenområde, skall detta klargöras i planbeskrivning och
planbestämmelser.
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Planbeskrivning, genomförandebeskrivning och plankarta

Planbeskrivningens kapitel Geotekniska förhållanden anger att marken öster om
plangränsen uppfyller nuvarande krav. I det geotekniska PM:et anges detta gälla enbart
om man anser att detta område är annan mark, se ovan Geotekniskt underlag.

För att marken ska anses lämplig med hänsyn till hälsa och säkerhet krävs tryckbank
eller, om möjligt, annan stabiliserande åtgärd utförs. Det ska i planen säkerställas hur
detta kommer till stånd och när det ska utföras. SGI rekommenderar att
planbestämmelserna ändras så att stabiliteten säkerställs samt att man i
genomförandebeskrivningen säkerställer att detta görs innan byggnation.

De stabilitetsberäkningar som utförts baseras på de lodade nivåer man haft i
hamnbassängen. Det finns därför begränsningar av vilka nivåer som gäller inom
vattenområdet då säkerhetsfaktorer mot stabilitetsbrott precis uppfylls och inga
marginaler finns för försämringar.

I det geotekniska PM:et anges att det är nödvändigt med begränsningar på belastningar
inom planområdet. Detta ska säkerställas i planbeskrivning och planbestämmelser.

Genomförandebeskrivningens text om sättningar under kapitlet Geoteknik är felaktig
och ska ses över. SGI har inte granskat de miljögeotekniska frågeställningarna eller
nivåer med hänsyn till översvämningar. I beskrivningens kapitel om översvämningar
beskrivs i allmänna ordalag behov av lokala fördämningar för att förhindra
översvämningar. SGI vill påpeka vikten av att hantera stabiliteten i samband med dessa
frågeställningar, då säkerheten mot stabilitetsbrott kan vara låg närmast älven eller
precis uppfylla dagens rekommenderade krav.

Sammanfattning

SGI ser inga hinder för föreslagen utbyggnad under förutsättning att institutets
synpunkter beaktas. Sammanfattningsvis ser SGI det speciellt viktigt att följande
kompletteringar av underlaget genomförs:

- Komplettering av geotekniskt underlag motsvarande detaljerad utredningsnivå
samt aktuella belastningar.

- Val av säkerhetsfaktorer m ht geotekniskt underlag.

- Planbestämmelser som säkerställer förstärkning och tidpunkt för genomförande.

- Begränsning av marknivåer och markbelastningar.

Kommentar : Planbeskrivningen har kompletterats avseende geoteknik.

13. Lantmäterimyndigheten framför att planbeskrivningen behöver förtydligas med p-
huset ska skall ligga över rampnedfarten till befintlig transportkulvert och att man även
behöver ta hänsyn till de privata ledningarna vid t.ex. trädplantering.

Plankartan saknar bestämmelse om servitut för skärmtak, bestämmelse för
säkerställande av gemensamhetsanläggning ga:6 på ett par ställen och en administrativ
bestämmelse om att gemensamhetsanläggningar får finnas inom allmän plats.

Nedanstående synpunkter berör genomförandebeskrivningen

Genomförandebeskrivningen ändras så att det står att Lindholmen 6:5 berörs av Torg
(angöringsgata) och inte lokalgata.
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Angående kongresshallen så bör det stå även att mark skall regleras från Lindholmen
735:484 till kongresshallen pga av att marken i gällande detaljplan är allmän plats.

Ska parkeringshuset vara till för kringliggande kontor? Servitut för parkering finns idag
i detta område. Dessa parkeringsplatser samt de som finns i "M2:an" skall upphävas och
isället ingå i gemensamhetsanläggning för parkeringshuset.

Lindholmen ga:6 skall även säkerhetställas inom allmän plats, där den finns idag. För
tydlighetens skull bör man skriva att Lindholmen 735:496 är en av fem delägande
fastigheter i ga:6. Detsamma gäller för Lindholmen ga:7 och ga:8 där det bör stå att
Lindholmen 735:491 och 735:496 är två av tio delägande fastigheter.

Det är tveksam om ett skärmtak över allmän plats gata är av väsentlig nytta för en
intilliggande fastighets funktion. Väsentlighetsvillkoret gäller för officialservitut d.v.s.
sådana som inrättas vid fastighetsbildning. Villkoret går inte att avtala bort vid
lantmäteriförrättning. Om det kommer med en bestämmelse i planen, kan det dock ge
stöd för att kommunen och fastighetsägaren kommer överens om ett avtalsservitut som
intecknas.

Under ”tekniska frågor – parkering” bör det stå att kringliggande kontor skall ingå i
parkeringhuset. Se tidigare kommentar om parkeringshus.

Vet man var den privata huvudvattenmätaren skall placeras när man nu skall bebygga
det område som den finns idag? Det bör beskrivas.

Kommentar: Planbeskrivningen och plankartan har kompletterats enligt ovan.

14. Räddningstjänsten

meddelar att de inte har något att erinra mot planerad bebyggelse. Fortsatt arbete bör ta
hänsyn till brandposter, tillgänglighet för räddningstjänstens fordon och sprinklers för
hotellet. 3D-fastighetsbildning måste ta hänsyn till brandtekniska krav.

15. SGS Studentbostäder

har inga negativa synpunkter på det redovisade detaljplaneförslaget. För att ge en
attraktiv inramning av Lindholmsallén är det mycket viktigt att planförfattarens
intentioner om verksamheter och handel i fasader mot Lindholmsallén uppfylls. Med
SGS studentbostadsetablering och de kommande bostäderna med IKANO som
byggherre kommer mycket människor att röra sig i området på dygnets alla timmar. Stor
omsorg måste därför ägnas åt närmiljön både vad gäller byggnadsutformning,
belysning, markbeläggningar och planteringar. En påbyggnad av parkeringshuset ger
enligt deras uppfattning en alltför kraftig exploatering för enbart parkering. En sådan
åtgärd bör därför, menar man, prövas i en ny detaljplan. SGS föreslår således att en
begränsning till fyra våningsplan anges i detta detaljplaneförslag.

Kommentar : Parkeringshuset är dimensionerat för att svara upp mot det totala behovet
av bilplatser i området. Byggherrens intentioner är att bygga i den takt som behov
uppstår. Varken stadbyggnadskontoret eller Älvstranden Utveckling har den tid och de
resurser som krävs för att genomföra planarbete för varje deletapp. Kontoret har i
vägningen mellan olika intressen bedömt det rimligt att skapa en flexibel och hållbar
plan som kan genomföras under lång tid.
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Sakägare

16. Chalmersfastigheter

har inget att erinra mot planförslaget.

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende

inga remissvar har inkommit.

Övriga

inga remissvar har inkommit.

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

Utöver mindre justeringar föreslås följande:
 Byggrätter och gränser har justerats i enlighet med genomförd förprojektering
 Markhöjder har införts för strategiskt valda punkter i enlighet med genomförd

förprojektering
 En bestämmelse har införts om att skärmtak får uppföras på torget med en lägsta

höjd av 4,7 meter över färdig mark.
 En planbestämmelse har införts om att lägsta golvnivå, för att anslutning med

självfall skall tillåtas, skall vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt,
dock lägst +12,80 meter över nollplanet.

 En administrativ bestämmelse har införts om att gemensamhetsanläggningar får
finnas inom allmän plats.

 En lägsta höjd på överbyggnaden meter i parkeringsgaragets sydöstra hörn har i
bestämmelserna angivits till +17,5m över nollplanet vilket ger en fri höjd av minst
4,7 meter.

 Planbeskrivningen har kompletterats avseende geoteknik.
 Planbeskrivningen har förtydligats avseendet tidigare genomförda riskanalyser som

visar att bebyggelse kan placeras betydligt närmare såväl älvfåran som hamnbanan.
 Planbeskrivningen har förtydligats avseende att parkeringshuset ska skall ligga

över rampnedfarten till befintlig transportkulvert
 Planbeskrivningen har kompletterats med anvisningar om cykelparkering.

Kenneth Fondén
Planchef

Anders Svensson
Planarkitekt




