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Genomförandebeskrivning 

Inledning 
 
En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tek-
niska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och än-
damålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter 
framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen 
förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av lägenheter i flerbostadshus vid 
Eriksberg. Detaljplanen upprättas i samarbete med JM AB, som är att betrakta som ex-
ploatör. 

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

För detaljplanen gäller följande tidsplan:

Samråd 
Utställning 
Antagande 
Laga kraft 

4:e kv. 2006 
4:e kv. 2009 
4:e kv. 2010 
1:a kv. 2011 
 

Projektering och utbyggnad av allmänna anläggningar kan komma att ske parallellt med 
övrig byggnation då det kan finnas fördelar att samordna utfyllnad av ravinområdet med 
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byggnation av garage. Arbetet bedöms kunna starta så snart detaljplanen vunnit laga 
kraft.  

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 upp-
hävas 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. 

Marken ägs till största delen av kommunen samt av Kvarnaktiebolaget Juvel och explo-
atör är JM AB. En mindre del av området ägs av Älvstrandsbolaget samt brf Mjölner på 
Norra Älvstranden och brf Tre Lejon på Norra Älvstranden. 

Huvudmannaskap, allmän plats 

Kommunen är huvudman för allmän plats.  Det innebär att kommunen ansvarar för ut-
byggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Inom kvartersmarken skall respektive fastighetsägare utföra och bekosta all utbyggnad 
samt svara för framtida drift och underhåll. 

Anläggningar utanför planområdet 

Skyddsanläggningar i form av vall och/eller plank kan komma att uppföras utanför 
planområdet mellan den nya byggnationen och Hamnbanan. Förslag på utformning och 
placering av skyddsanläggning finns redovisade i planbeskrivningen.  

Avtal 

Innan detaljplanen antas ska följande avtal upprättas: 
 

− Genomförandeavtal ska upprättas mellan exploatören och kommunen. Avtalet 
skall bl a reglera erforderliga marköverlåtelser, utbyggnad och finansiering av 
allmänna anläggningar samt uppförande av eventuell skyddsanläggning.  

 

− Överenskommelser om fastighetsreglering, avseende den allmänna platsmarken 
inom planområdet, ska träffas mellan kommunen och berörda fastighetsägare (se 
fastighetsrättsliga frågor nedan).  

 
− Avtal gällande omprövning av gemensamhetsanläggning ska träffas med deläga-

re i Sannegården ga:11. Avtalet ska bl a reglera anläggande av nya parkerings-
platser. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Detaljplanen medför en rättighet samt skyldighet för kommunen att lösa in mark utgö-
rande allmän plats. Enligt planförslaget redovisas allmän plats (lokalgata) inom följan-
de fastigheter som ej är ägda av kommunen:  

Sannegården 7:5  

Sannegården 7:6 

Sannegården 7:8 

Sannegården 7:9 

Sannegården 734:130 

Fastighetsbildning 

Den mark som i detaljplanen ingår i allmän plats, enligt ovan, ska genom fastighetsre-
glering överföras till lämplig fastighet ägd av kommunen. 

Vidare ska den del av den kommunala fastigheten Sannegården 734:9 som utgör kvar-
tersmark överföras till Sannegården 7:5. 

Gemensamhetsanläggningar 

Anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter kan säkerställas genom bildande 
av gemensamhetsanläggningar. Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir be-
rörda fastighetsägare gemensamt ansvariga för anläggningens utförande, drift och fram-
tida förnyelse. Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas direkt av delägarna i gemen-
samhetsanläggningen eller av en särskilt bildad samfällighetsförening. 
 
Under JM:s bostadsrättshus skall ett underjordiskt garage i fyra våningar byggas. Detta 
garage föreslås inrättas såsom gemensamhetsanläggning. Deltagare i denna gemensam-
hetsanläggning ska vara de nybildade fastigheterna inom planområdet samt de fastighe-
ter som för närvarande har servitut för parkering på den mark som tas i anspråk för bo-
städer. 
 
Gemensamhetsanläggningar kan även inrättas för vägar, cykel- och gångstråk samt öv-
riga gemensamma anläggningar såsom sopsug, ledningar mm, inom kvartersmark. Del-
tagare föreslås vara de nybildade fastigheterna inom planområdet.  
 
Då del av parkering samt del av väg belägen på fastigheten Sannegården 734:130 tas i 
anspråk såsom allmän plats lokalgata, erfordras omprövning av gemensamhetsanlägg-
ningen Sannegården ga:11.  

Servitut och ledningsrätt 

Sannegården 7:6, 7:8, 7:9, 7:10 belastas av ledningsrätt för starkströmsledning och ser-
vitut för va-ledning. Dessa berörs av fastighetsreglering av mark för allmän plats. 

Sannegården 7:5 belastas av parkeringsservitut till förmån för Sannegården 7:9 och 
7:10. Fastigheterna ska ingå i den gemensamhetsanläggning som avses inrättas för par-
keringsgarage och servituten kan därefter upphävas.  

Området berörs även av ett avtalsservitut för en va-tunnel. 
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Servitut kan komma att inrättas utanför planområdet för att säkerställa eventuell vall 
och/eller plank som utgör skydd mot Hamnbanan.  

Servitut för väg ska även inrättas för att säkerställa rätt för de nybildade fastigheterna att 
använda den del av Celsiusgatan som ligger utanför planområdet. 

Servitut kan komma att inrättas för att säkerställa nyanlagda parkeringsplatser för San-
negården ga:11.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning rörande fastighetsreglering inklusive om-
prövning av servitut och ledningsrätt beträffande kommunens fastigheter samt ompröv-
ning av Sannegården ga:11. Kostnaderna betalas av exploatören.  
 
Respektive ledningsägare ansöker och bekostar förrättning för ledningsrätt. 

Tekniska frågor 

Trafik 

Tillfart till området sker från Säterigatan via Celsiusgatan och vidare in på den nya lo-
kalgatan. 

Gator 

Planen medför att en ny lokalgata om ca 250 m byggs ut. Lokalgatan sträcker sig genom 
området från Östra Eriksbergsgatan i söder via Celsiusgatan till järnvägsbron i norr. 
Övriga bilvägar som erfordras för tillfart från lokalgatan till den nya bebyggelsen före-
slås vara kvartersgator där bostadsrättsföreningarna har ansvar för drift och underhåll.  

Gång- och cykelvägar 

Den nya lokalgatan förses med trottoar för gående. Cykeltrafiken hänvisas till gatan. 
Därutöver föreslås även att gång- och cykelstråk anläggs inom kvartersmark. 

Parkering 

Parkeringsbehovet tillgodoses bl a i parkeringsgarage under husen. Parkeringsplatserna 
säkerställs genom bildande av gemensamhetsanläggning för parkeringsgaraget. 

Parkeringsplatser som tas i anspråk för allmän plats för Sannegården ga:11 ersätts ge-
nom att nya anläggs norr om befintlig parkering.  

Park och natur 

Ett område i planens östra del iordningsställs såsom park och kommer att förvaltas av 
park- och naturförvaltningen.  

Vatten- och avlopp 

Dricksvatten- och spillvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Bratteråsback-
en. Plangenomförandet kräver utbyggnad av allmänna dricks-, spill- och dagvattenled-
ningar på en sträcka av ca 150 meter utmed den nya lokalgatan.  
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Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets 
rothals och ytterkant ledning skall hållas. Avsteg från grundregel kan endast göras efter 
godkännande från Göteborgs Vatten. 

Dagvatten 

Dag- och dräneringsvatten ska i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark ge-
nom infiltration eller i andra hand fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till 
allmän dagvattenledning. Lägsta höjd på färdigt golv för att anslutning med självfall ska 
tillåtas ska vara 0,3 m över höjd på gata i förbindelsepunkt med hänsyn till risken för 
uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. Grundvattenströmning bedöms kunna 
ske i fyllnadsmassor och sandiga jordlager. 
 
Spillvattentunnel 

Planområdet berör en befintlig berganläggning för avledning av spillvatten från Gryabs 
reningsanläggning. Tunnelns existens påverkar planeringen för underjords- och spräng-
ningsarbeten vid plangenomförandet och måste beaktas.  

Sprängning skall utföras så att skador inte uppkommer på berganläggning och i bergan-
läggningens installationer. Lägsta djup för sprängningsarbete inom tunnelområdet är 
+15 meter. Förbesiktning av berganläggning och installationer skall utföras innan 
sprängning påbörjas. Förbesiktningsprotokoll upprättas med tunnelansvarig besikt-
ningsmans och byggherrens underskrift. 
  
Tillåten vibrationsnivå är för närvarande bestämd till maximalt v10=35 mm/s . Denna 
nivå kan anpassas efter utförd förbesiktning. Vibrationsmätare skall placeras i bergan-
läggningen eller på annan plats om besiktningsman ansvarig för berganläggningen god-
känner detta. 
 

Gryaab skall ta del av riskanalys för sprängning innan sprängningsarbeten påbörjas. 
 

Anmälan om sprängning skall göras senast 2 veckor före start för att möjliggöra förbe-
siktning. Efter avslutad sprängning utförs efterbesiktning och protokoll upprättas med 
besiktningsmans ansvarig för berganläggningen och byggherrens underskrift. Besikt-
ning utförs på bekostnad av exploatören. 
 

Skador på berganläggningen och berganläggningens eventuella installationer åtgärdas 
på bekostnad av exploatören. 

Avfallshantering 

Möjlighet finns att ansluta bebyggelsen till sopsugsanläggning. 

Uppvärmning 

All bebyggelse i planen kan anslutas till Göteborgs Energi fjärrvärmesystem. 

El- tele- och fjärrvärmeledningar 

Exploatören ansvarar för att Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi AB samt Telia 
Sonera kontaktas i god tid innan byggstart. 

Nya ledningar kan förläggas i den nya lokalgatan. Innan markarbeten påbörjas skall 
uppgifter om ledningars och tillhörande anläggningars läge beställas.  
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Fjärrvärmeledning kan anslutas till befintlig ledning i Västra Eriksbergsgatan via mat-
ningen till Juvelkvarnen. 

Fem högspänningskablar berörs av detaljplanen. En kabel ligger ensamt och går rakt 
igenom området. Fyra kablar ligger på östra sidan nära planområdets gräns. Den nya 
bebyggelsen innebär att dessa högspänningskablar får flyttas.  

Placering för en ny nätstation föreslås söder om parkmarken. Läget är markerat med E 
på plankartan. 

Teleledningar finns förlagda utmed det gamla industrispåret samt på södra sidan av 
Västra Eriksbergsgatan. 

Optokablar finns utmed Celsiusgatan och Västra Eriksbergsgatan. 

Göteborgs Energi Nät bekostar permanent omläggning av högspänningskablar enligt 
ovan. Krävs provisorisk omläggning av dessa kablar bekostas detta av exploatören. Öv-
rig flyttning eller rasering av befintliga ledningar bekostas av exploatören. 

Markmiljö 

Markmiljöundersökningar som har genomförts har påvisat förhöjda halter av PAH:er, 
tyngre aromater samt metaller. Detta medför att överskottsmassor inte kan disponeras 
fritt.  

Byggande och markarbeten i förorenade områden är anmälningspliktiga. I god tid innan 
markarbeten påbörjas i sådana områden skall en anmälan om efterbehandling inlämnas 
till miljöförvaltningen. Marksanering ska genomföras i samråd med Miljöförvaltningen. 

Luft och buller 

En bullerutredning har uförts av WSP 2010-09-04, vilken har reviderats 2010-11-09 
med avseende på inverkan av en hastighetsökning på Hamnbanan. Utredningen ger för-
slag på åtgärder för att riktvärdena för ljudnivåer ska klaras. Detta beskrivs mer utförligt 
i planbeskrivningen. Exploatören ansvarar för och bekostar bullerreducerande åtgärder, 
vilket regleras i genomförandeavtalet. Se även under anläggningar utanför planområdet. 

Geoteknik 

Geoteknisk undersökning ska utföras av exploatören inför bygglovsprövningen. Grund-
läggning av byggnader utförs med hänsyn till resultatet av utredningen.  

Området är normalradonmark och radonskyddande utförande krävs därmed för planerad 
bebyggelse. 

Arkeologi 

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Riskskydd 

Detaljplanen tillåter bebyggelse på kortare avstånd från transportled för farligt gods än 
vad Göteborgs stads fördjupade översiktsplan för transporter med farligt gods medger. I 
den fördjupade översiktsplanen anges att avståndet mellan sammanhållen bostadsbe-
byggelse och järnväg som utgör transportled för farligt gods ska vara minst 80 meter. 
Delar av planerad bebyggelse ligger på mindre avstånd från Hamnbanan och en riskut-
redning för området har med anledning härav utförts av ÅF- infrastruktur AB i augusti 
2008. Riskutredningen visar att det är möjligt att bygga bostäder närmare förutsatt att 
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riskreducerade åtgärder genomförs. En planbestämmelse har införts som anger att byg-
gnader ej får tas i bruk förrän det berörda området klarar rekommenderade risknivåer 
för farligt gods.  

Exploatören ansvarar för och bekostar erforderliga riskutredningar och åtgärder avseen-
de riskskydd, vilket regleras i genomförandeavtalet. Se även under anläggningar utanför 
planområdet. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Utgifter 

Fastighetsnämnden får, i egenskap av fastighetsägare, utgifter för sin andel av kostnader 
för utbyggnad av lokalgator och grönområden, förrättningskostnader samt eventuell 
marksanering. Totalkostnaden för utbyggnad av lokalgata och grönområde har beräk-
nats till ca 7-8 mnkr., vilken fördelas mellan exploatören och kommunen. 

Nämnden för Göteborgs Vatten kommer att få en utgift för utbyggnad av nya kommuna-
la va-anläggningar som uppskattas till ca 1,0 mnkr. 

Inkomster 

Fastighetsnämnden får en inkomst vid försäljning av kvartersmark.  

Kretsloppsnämnden får inkomster i form av anläggningsavgifter för den tillkommande 
bebyggelsen. Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp bedöms till ca 0,7 mnkr en-
ligt va-taxa för år 2009. 

Framtida driftkostnader 

Trafiknämnden får årliga drift- och underhållskostnader för den nya lokalgatan, vilket 
har beräknats till ca ca 37 tkr/år. 

Park- och naturnämnden får årliga drift- och underhållskostnader för parkmarken, vil-
ket har beräknats till ca 20 tkr/år. 

Planekonomi och Finansiering 

Utgifterna för anläggningar inom allmän plats ska hanteras inom ramen för exploate-
ringsprojektet och regleras i avtal mellan exploatören och kommunen. De utgifter fas-
tighetsnämnden får till följd av sitt markinnehav bedöms täckas av inkomsterna vid 
markförsäljning. Planekonomin anses därmed vara god. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatören skall bekosta markförvärv samt samtliga åtgärder inom kvartersmark, in-
klusive erforderliga avgifter för fastighetsbildning, bygglov, anslutning av el, tele, va, 
fjärrvärme mm.  

Vidare skall exploatören bla bekosta erforderliga geotekniska undersökningar, marksa-
nering, riskutredningar, projektering och anläggande av buller- och riskskydd, underhåll 
och reinvestering av buller- och riskskydd. 

Exploatören ska även stå för sin andel av kostnader avseende utbyggnad av allmän plats 
inom planområdet, vilket regleras i avtal med kommunen.  
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Exploatörerna befrias från erläggande av gatukostnader inom denna detaljplan till följd 
av åtaganden i avtal med kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare 

Kostnader för drift och underhåll avseende gemensamhetsanläggningar kommer att be-
lasta de deltagande fastigheterna och fastställas enligt andelstal beslutade vid lantmäteri-
förrättning. 
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