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Detaljplan för Nytt kontorshus vid Navet – Lindholmen 6:5  
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 
1 kv. 2009 
2 kv. 2009 
3 kv. 2009 
 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. 
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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. 
Marken inom planområdet är till övervägande del i enskild ägo. Kommunen äger en 
mindre del av planområdet som är en del i gång- och cykelförbindelsen mellan 
Lindholmsallén och Lindholmspiren.  

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

Huvudmannaskap, allmän plats 
Planförslaget föreskriver kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att 
kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats 
inom planområdet. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Byggherren ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark samt för 
framtida drift och underhåll av dessa. 

Anläggningar utanför planområdet 
Behovet av cykelparkering som föranleds av utbyggnad av planförslaget beräknas 
täckas invid ny byggnad. Möjlighet till utökning av platser för cykelparkering ska 
annars skapas på befintlig parkeringsyta vid Hörselgången. 

Avtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan byggherren och Göteborgs kommun. 
I exploateringsavtalet kommer kostnader förenade med utbyggnad av allmän plats samt 
kostnader förenade med marköverföring att regleras. 
Avtalet ska vara tecknat innan planen antas av byggnadsnämnden. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 
Ny byggnad är tänkt att uppföras på ett befintligt torg. Torget är i enskild ägo och är 
enligt gällande plan utlagt som allmän plats. Kvartersmarken kommer att utgöras av en 
cirkulär area med en radie av cirka 20 meter. Resterande mark av befintligt torg 
kommer att kvarstå som allmän plats. Allmän plats torg utökas med cirka 60 
kvadratmeter jämfört med gällande plan. Ändringen innebär att gräns för allmän plats 
flyttas en meter närmare byggnaden Jupiter, parallellt med tidigare gräns. 
Mark utgörande allmän plats i planförslaget ska inlösas av kommunen 



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret 3(6) 

Tredimensionell fastighetsbildning 
Planerad byggnation, bestående av huvudbyggnad samt tre förbindelsegångar ovan jord 
samt en underjordisk kulvert, kommer att utgöra ett skifte till fastigheten Lindholmen 
6:5 och bildas med tredimensionell fastighetsbildning.  

Ett område om cirka 1 500 kvadratmeter, som enligt planförslaget är utlagt som allmän 
plats torg, kommer att föras från fastigheten Lindholmen 6:5 till den kommunalt ägda 
fastigheten Lindholmen 735:484.  

Gemensamhetsanläggningar 
För att säkerställa möjligheten för gemensamt utnyttjande av förbindelsegångar mellan 
ny byggnad och befintlig byggnad Navet ska gemensamhetsanläggningar inrättas för 
fastigheterna Lindholmen 6:5 och 30:3. 

Servitut och ledningsrätt 
Parkeringsbehovet för bilar kommer att säkerställas med officialservitut i parkeringshus 
beläget på fastigheten Lindholmen 6:10.  

Servitut ska skapas för pelare ingående i konstruktionen av förbindelsegång mellan 
planerad byggnad och befintlig byggnad Navet. Servitutet ska vara till förmån för 
fastigheten Lindholmen 6:5 och belastande den kommunala fastigheten Lindholmen 
735:484.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för överförandet av mark tänkt att ingå i 
allmän plats. 

Servitut för bilparkering samt pelare ansöks av byggherren. 

Tekniska frågor 

Trafik 
Tillfart till området sker från Lindholmsallén via Plejadgatan. 

Gator 
Vägnätet i området är tillräckligt för att klara ny byggnad. 

Möjlighet att trafikera torgytan för angöring med servicetransporter ska tillgodoses. 

Gång- och cykelvägar 
Planförslaget ger inte upphov till nya gång- eller cykelvägar. 

Framkomligheten på befintligt gångstråk mellan Lindholmsallén och kajstråket kommer 
att påverkas under uppförandet av planerad byggnad samt vid iordningsställandet av 
allmän plats. Framtida utformning av befintligt gångstråk görs i enlighet med resterande 
allmän plats enligt planförslaget. Framtida sträckning av befintligt gångstråk påverkas 
inte av planförslaget. 
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Parkering 
Parkeringsbehovet för bilar tillgodoses i befintlig parkeringsanläggning på Plejadgatan 
inom fastigheten Lindholmen 6:10. 

Utformningen av området ska medge möjlighet att anlägga 2-3 parkeringsplatser för 
funktionshindrade i den planerade byggnadens närhet. 

Parkeringsytor avsedda för cyklar ska anläggas invid byggnaden. Viss del av yta för 
cykelparkering kan komma att anläggas på allmän plats. Eventuellt ytterliggare behov 
av ytor för cykelparkering ska kunna täckas vid befintlig cykelparkering vid 
Hörselgången. 

Tillgänglighet 
Nivåskillnader skall i största mån undvikas i annat fall utformas med tydlig markering. 

Möjlighet ska finnas för angöring med färdtjänst i entréns närhet.  

Underlaget vid angöringsplats avsedd att användas av taxi ska vara plant. Gångväg till 
byggnadens entré ska utformas med en lutning som inte överstiger 5 %. 

Utformning av ytor inom planområdet ska inte försvåra angöring med servicefordon. 

Placering av pelare som är del i den bärande konstruktionen i förbindelsegången mellan 
planerad byggnad och Navet ska göras utan så att det inte innebär risker ur 
tillgänglighetssynpunkt. 

Vatten- och avlopp 
Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät inom planområdet. 
Spillvattenanslutning sker till privat ledningsnät inom planområdet. Alternativt kan även 
dricksvattenanslutning ske till privat ledningsnät, förutsatt att anslutning sker efter 
huvudvattenmätare. 

Vid plantering av träd ska ett avstånd på fyra meter hållas mellan trädets rothals och 
allmän VA ledning. Vid plantering på ett kortare avstånd än fyra meter ska detta ske i 
samstämmighet med Göteborg Vatten så att lämpliga skyddsåtgärder kan vidtas.  

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas med skilda ledningar för dag- 
dräneringsvatten respektive spillvatten, så kallat duplicatsystem. 

Dag- och dräningsvatten 
Dag- dräningsvatten ska avledas till Göta älv. Dagvatten som kan vara förorenat får inte 
släppas ut i Göta älv. 

Värme/kyla 
Möjlig anslutning till ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla finns i planområdets närhet.    

Solfångare monterade på taket kommer att tillgodose uppvärmningen av tappvarmvatten 
för kontorshuset behov. 

El 
På allmän plats gångstråk ligger ledningar vars läge ska säkerställas vid en utbyggnad 
av kvartersmarken. Säkerställandet sköter byggherren genom kontakt med respektive 
ledningsägare. 
Planerad bebyggelse medför utbyggnad av el-central. 



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret 5(6) 

Fjärrvärme- fjärrkylledningar 
Ledningar för fjärrvärme samt fjärrkyla finns utbyggda i planområdets närhet. 

Tele- och dataledningar 
Ledningar för tele- och datatrafik finns utbyggda i området. 

Avfall 
Möjlighet finns att ansluta ny byggnad till befintlig sopsuganläggning. 
Hantering av grovsopor planeras ske med fordon. 

Markmiljö 
Inom planområdet finns förorenad mark. Kontakt ska tas med miljömyndigheten senast 
sex veckor innan schaktningsarbetena påbörjas. Hantering av massor för återfyllnad 
samt hantering av överskottsmassor sker i enlighet med miljömyndighetens direktiv. 

Luft och buller 
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas märkbart av planförslaget. 

Tidigare bullerutredning som gjorts i området är tillräcklig för att bedöma ljudnivåer för 
planerad byggnad. 

Inom planområdet är de maximala ljudnivåerna låga. Alla riktvärden med avseende 
ljudnivåer inomhus klaras. 

Geoteknik 
Geotekniken i området är väldokumenterad och beskrivs på sidan 6 i planbeskrivningen. 
Förslag till metoder vid grundläggning samt planerad byggnads stabilitetspåverkan i 
området beskrivs på sidan 14 i planbeskrivningen. 

Arkeologi 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Översvämningsrisk 
Framtida risker för översvämningar på grund av klimatförändringar innebär att för 
nybyggnation i aktuellt område gäller en lägsta höjd på färdigt golv i markplan på lägst 
+ 12,8 meter mätt i Göteborgs höjdsystem. 

Vindstudie 
En vindstudie för planområdet håller på att tas fram. Vindstudien kommer att visa hur 
framtida vindförhållande i området påverkas av ny byggnad och trädplanteringar. 
Resultatet av vindstudien kommer att redovisas senare i planprocessen. 
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Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Planförslaget innebär inga exploateringsinkomster eller exploateringsutgifter för 
kommunen. 

Framtida driftkostnader 

Park- och naturnämnden får framtida kostnader för drift och underhåll av allmän plats. 

Ekonomiska konsekvenser för byggherren 
Byggherren förutsätts bekosta samtliga åtgärder inom kvartersmark och allmän 
platsmark inom planområdet. Detta kommer att regleras i exploateringsavtalet. 
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Distriktschef 

 


