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Detaljplan för Bostäder vid Östra Björredsvägen 
inom stadsdelen Olofstorp 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. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder, boende med särskild service samt en 

flexiblare användning av fastigheten Björred 1:117 med hunddagis, kontor alternativt 

bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse vid Östra Björredsvägen i Olofstorp.  

Organisatoriska frågor 

Tidsplan 

För detaljplanen gäller följande tidsplan: 

 

Samråd 

Utställning 

Antagande 

Laga kraft 

2 kv. 2013 

3 kv. 2014 

4 kv. 2014 

1 kv. 2015 (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
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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 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 

fastighetsförteckningen. 

Planområdet omfattar cirka 13 700 m
2
 och ägs till största del av Göteborgs kommun. 

Cirka 200 kvadratmeter ägs av en privat fastighetsägare. 

Planförslaget innehåller bostäder där målsättningen är att tillskapa fem villatomter. 

Alternativt finns möjlighet för en mer sammanhållen utformning av bebyggelsen, till 

exempel parhus eller lägenheter. Avsikten är att planområdet härutöver även ska 

inrymma en gruppbostad med sex till åtta lägenheter för boende med särskild service 

(BmSS). För dessa bostäder ska kommunen genom lokalförvaltningen vara exploatör. I 

den sydvästra delen av planområdet, del av fastigheten Björred 1:117, finns idag en 

daglig verksamhet i form av ett hunddagis. Planen möjliggör den befintliga 

verksamheten och medger en mer flexibel användning av fastigheten.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap. Det innebär att fastighets-

ägarna inom planområdet är ansvariga för utbyggnad och framtida drift och underhåll av 

allmän plats inom planområdet. Inom planområdet är samtliga fastigheter kommunägda. 

Omfattning av erforderliga gemensamhetsanläggningar framgår av avsnittet om 

fastighetsrättsliga frågor nedan.  

Anläggningar inom kvartersmark 

Inom kvartersmark ska respektive fastighetsägare utföra och bekosta all utbyggnad samt 

svara för framtida drift och underhåll. 

Lokalnämnden är byggherre för den nya gruppbostad som planeras uppföras inom 

planområdet. Gruppbostaden kommer efter färdigställandet att förvaltas av lokal-

förvaltningen. 

Vägdike inom planerad kvartersmark för småhusbebyggelse ska ledas om och eventuellt 

även kulverteras inför byggnationen. 

Anläggningar utanför planområdet 

Längs Björredsvägen på sträckan mellan väg 190 och Östra Björredsvägen, utanför 

planområdet, avser kommunen att anlägga gatubelysning. Belysningen föreslås 

överlämnas till Björred ga:9 och Björreds östra samfällighetsförening vilka förvaltar 

Björredsvägen idag. 

Utöver detta pågår en dialog mellan kommunen och Björreds östra 

samfällighetsförening om att kommunen avser att bidra till en standardhöjning av 
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antingen Björredsvägen genom anläggandet av en mötesplats eller genom 

delfinansiering av en asfaltering av Östra Björredsvägen, utanför planområdet. 

Avtal 

En kommunintern markupplåtelse avseende marken för den nya gruppbostaden avses 

upprättas mellan fastighetskontoret och lokalförvaltningen. 

Inom sydvästra delen av planområdet, del av fastigheten Björred 1:155 och del av 

fastigheten Björred 1:117, finns hyresavtal för daglig verksamhet. Avtalet kommer att 

omförhandlas med anledning av fastighetsbildning för gruppbostaden.  

En överenskommelse mellan kommunen och Björreds östra samfällighetsförening avses 

tecknas för att ligga till grund för lantmäteriförrättning för omprövning av Björred ga:9.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats 

Enligt planförslaget redovisas allmän plats som LOKALGATA och GC-VÄG (gång- 

och cykelväg). Lokalgatan avser redan utbyggda Östra Björredsvägen, redan utbyggda 

Björredsvägen utanför befintlig verksamhet samt den nya korsningen Östra 

Björredsvägen – infart till gruppbostad. Gång- och cykelvägen föreslås anläggas mellan 

Björredsvägen och Östra Björredsvägen.  

 
GC-väg mellan Björredsvägen och Östra Björredsvägen. 

Då detaljplanen föreskriver enskilt huvudmannaskap för allmän plats så är 

fastighetsägarna inom planområdet ansvariga för utbyggnad och framtida drift och 

underhåll av allmän plats. Kommunen har för avsikt att utföra ovanstående anläggningar 

på allmän plats vilka sedan föreslås inträda i Björred ga:9. Östra Björredsvägen är redan 

idag del av Björred ga:9 som förvaltas av Björreds östra samfällighetsförening. 
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Fastighetsbildning 

Genom avstyckning kan separata fastigheter bildas för de ändamål på kvartersmark som 

anges i plankartan. 

Befintliga fastigheter Björred 1:155 och Björred 1:156, ägda av kommunen, avses om-

bildas för att bilda ny fastighet för den tänkta gruppbostaden. Del av fastigheterna kan 

komma att överföras till annan fastighet ägd av kommunen. I den sydöstra delen av 

planområdet kan mark även komma att överföras till närliggande, privatägda Björred 

1:114.  

Belysning för gång- och cykelväg kommer att anläggas på kvartersmark på den blivande 

fastigheten för gruppbostaden. Rättighet för belysningsstolpar tillskapas i samband med 

övrig fastighetsbildning.  

För anläggandet av gång- och cykelvägen krävs att en stödslänt anläggs på fastigheten 

Björred 1:141, upplåten med tomträtt till Björsareds fastighets AB. För att säkra slänten 

tillskapas en rättighet för denna i samband med övrig fastighetsbildning.  

Erforderlig fastighetsbildning ska vara genomförd innan bygglov beviljas. 

Gemensamhetsanläggningar 

I en gemensamhetsanläggning är berörda fastighetsägare gemensamt ansvariga för 

anläggningens utförande och framtida drift. En gemensamhetsanläggning kan förvaltas 

antingen direkt av delägarna i gemensamhetsanläggningen eller av en särskild bildad 

samfällighetsförening. Inom planområdet finns Björred ga:9 som förvaltas av Björred 

östra samfällighetsförening.  

Omprövning av Björred ga:9 föreslås ske i en lantmäteriförrättning varigenom 

tillkommande fastigheter inträder i gemensamhetsanläggningen. 

Gemensamhetsanläggningen utökas även med ny gång- och cykelväg mellan 

Björredsvägen och Östra Björredsvägen förbi planerad byggnation.  

Gemensamhetsanläggning Björred ga:20 med ändamål väg och spillvattenledningar ska 

upphävas i och med ombildningen av fastigheterna Björred 1:155 och 1:156. 

Anläggningarna är ej utförda och nyttjas inte, behovet av gemensamhetsanläggningen 

försvinner när ombildningen sker. 

Servitut  

Inom planområdet finns befintliga servitut. Dessa ska om de påverkas av exploateringen 

omprövas alternativt upphävas om de kan anses som onyttiga. 

Fastigheten Björred 1:156 belastas av servitut för vattenledning till förmån av Björred 

1:155. Detta servitut ska upphävas när ombildning av fastigheterna sker. 

Ledningsrätt 

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med fastighetsägaren 

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 

omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och fastighetsägaren, innan 

detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 

utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

Inom planområdet finns idag ledningsrätt för vatten och avlopp samt ledningsrätt för 

starkström. Erforderliga u-områden tillskapas på kvartersmark.  
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Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen ansöker om och bekostar erforderlig fastighetsbildning till följd av 

föreslagen detaljplan. 

Berörda ledningsägare ansöker om och bekostar eventuella erforderliga lantmäteri-

förrättningar avseende ledningsrätt. 

Tekniska frågor 

Trafik 

Tillfart till den nya bebyggelsen sker från Gråbovägen via Björredsvägen och vidare in 

på Östra Björredsvägen.  

Gator, gång- och cykelväg 

Genomförandet av planen innebär att en gång- och cykelväg kommer att anläggas 

mellan Björredsvägen och Östra Björredsvägen. Den östra delen mot Östra 

Björredsvägen kommer att anläggas som infart till fastigheten för gruppbostad. 

Korsningen mellan den nya infarten och Östra Björredsvägen kommer att byggas om.  

Parkering 

Erforderlig parkering anordnas inom kvartersmark på den egna fastigheten. 

Kollektivtrafik 

Busshållplats finns cirka 500 meter från planområdet vid Gråbovägen. Detaljplanen 

medför ingen utbyggnad av kollektivtrafiken. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

För att möjliggöra va-anslutning för den i planområdet föreslagna gruppbostaden krävs 

en utbyggnad av allmänna dricks- och spillvattenledningar. Allmän va-lednings-

utbyggnad för dricks- och spillvatten inom planområdet bedöms till cirka 40 meter. 

Beroende på antalet förbindelsepunkter för småhustomterna kan en utbyggnad av 

allmänna dricks- och spillvattenledningar krävas även öster ut på Östra Björredsvägen. 

Allmän dagvattenledning finns inte utbyggd i området. 

 

Dricksvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Östra Björredsvägen. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten 

motsvarande områdestyp A1;VAV publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i 

förbindelsepunkt motsvarar nivån + 107 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta 

ordnas och betalas av fastighetsägaren. 

 

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar 

för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattenanslutning kan ske till 

allmänt ledningsnät i Östra Björredsvägen. 

 

De byggnader som inte kan uppfylla kretslopp och vattens krav på färdigt golv kan inte 

få självfallsanslutning till det allmänna avloppssystemet. Avledningen får då ske genom 

tryckavlopp från varje enskild fastighet det vill säga pumpning av spillvattnet får ske 
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från utrymmen lägre än kravnivåer med pumpanordning som fastighetsägaren själv 

bekostar.  

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, gäller för planerat detaljplanområde. En 

dagvattenutredning har utförts i januari 2014 av Ramböll Sverige AB. I utredningen 

föreslås dagvattenhanteringen för bostadsområdet utformas med avrinning till befintligt 

dike i öster via mindre öppna diken, svackdiken eller krossdiken intill nya tomter och 

asfaltytor. I den södra delen av planområdet föreslås dagvattenhantering med avrinning 

till nya diken som ansluts med trumma under Östra Björredsvägen till befintlig dalgång 

och bäck i öster. För mer detaljerad information se bilagd dagvattenutredning.  

 

Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva 

efter att skapa så stora grönytor som möjligt för infiltration av dagvattnet. Fördröjning 

av dagvatten minskar risken för översvämningar och förbättrar kvaliteten på dagvattnet, 

vilket i sin tur minskar belastningen på miljön. Materialval för utvändiga ytor ska väljas 

med omsorg om miljön. Till exempel ska oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas 

för att minska risken för föroreningar i dagvattnet. 

 

Vid trädplantering gäller som grundregel att ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets 

rothals och ytterkant ledning ska hållas. Avsteg från grundregeln kan göras endast i 

speciella fall och efter godkännande från kretslopp och vatten som då kan komma att 

ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärrar ska utföras. Vid avsteg från 

grundregeln ska avtal tecknas som anger att kretslopp och vatten ej svarar för eventuella 

skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten. 

 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta Göteborg kretslopp och 

vatten för information om de tekniska förutsättningarna avseende va-anslutningen. 

Övriga ledningar  

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen 

avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Vid omläggning av 

ledningar bör avtal tecknas mellan ledningsägaren och kommunen för att säkerställa 

åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ledningsrätt. 

El och tele 

El- och teleledningar finns utbyggt i området och bedöms räcka även till föreslagen 

nybyggnation. 

Avfallshantering 

Utrymme för omhändertagande och sortering av avfall inryms inom varje enskild 

fastighet. 

Geoteknik 

En geoteknisk utredning utfördes hösten 2011 av WSP Samhällsbyggnad avseende den 

östra och södra delen av planområdet. Det sydvästra planområdet är ej inkluderat i 

utredningen. Utredningen visar att stabiliteten för området är acceptabel och att någon 

risk för ras inom detaljplaneområdet inte föreligger. Förekommande jordlager kan 

betraktas som erosionskänsliga men någon risk för framtida påverkan på stabiliteten 

föreligger ej till följd av ytligt beläget berg. Några åtgärder för att minska erosionen 

bedöms ej krävas. Under förutsättning att marken bebyggs med en- eller tvåvånings-

byggnader erfordras inte grundförstärkning enligt den geotekniska utredningen. 



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret, Genomförandebeskrivning 7(8) 

För den sydvästra delen av planområdet har ett geotekniskt och bergtekniskt utlåtande 

tagits fram 2014. Enligt utlåtandet föreligger under befintliga förhållanden inga 

stabilitetsproblem varken för jord- eller bergslänterna inom området. Befintliga 

jordlager klarar viss belastning utan att sättningar bildas.  

Planområdet ligger inom normalriskområde för radon och byggnader ska uppföras 

radonskyddande. För utförligare beskrivning hänvisas till planbeskrivningen. 

Arkeologi 

Sydväst om planområdet fanns tidigare en arkeologisk lämning som nu är undersökt och 

borttagen. Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.  För vidare information 

hänvisas till planbeskrivningen. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Fastighetsnämndens inkomster och utgifter 

Fastighetsnämnden får en årlig intäkt i form av kommunintern markupplåtelse samt 

inkomster vid försäljning av småhustomterna. 

Fastighetsnämnden får, i egenskap av fastighetsägare, utgifter för projektering och 

iordningställande av ny gång- och cykelväg och lokalgata, omdragning av vägdike samt 

förrättningskostnader. 

Trafiknämndens utgifter 

Trafiknämnden får inga utgifter.  

Park- och Naturnämndens utgifter 

Park- och naturnämnden får inga utgifter.  

Nämnden för Kretslopp och vatten inkomster och utgifter 

Nämnden för kretslopp och vatten får inkomster i form av anläggningsavgifter samt 

utgifter för utbyggnad av nya kommunala va-anläggningar.  

Nämnden för kretslopp och vatten får intäkter från brukningstaxan samt kostnader för 

ränta och avskrivningar samt driften av kommunala va-ledningar. 

Lokalnämnden 

Lokalnämnden får utgifter för byggnation av gruppbostad. 

Lokalnämnden får kostnader för kommunintern markupplåtelse, ränta och avskrivningar 

samt ökade driftskostnader för gruppbostad. Lokalnämnden får intäkter från uthyrning 

av anläggningen. 
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Ekonomiska konsekvenser för privata fastighetsägare 

Björred ga:9 som förvaltas av Björreds östra samfällighetsförening får ökade drift och 

underhållskostnader för ny gång- och cykelväg och lokalgata vilka iordningsställs av 

kommunen och överlämnas till Björred ga:9.  

Planekonomi  

Fastighetsnämndens inkomst från försäljning av kvartersmark beräknas täcka utgifterna 

för genomförandet av planen. 

 

 

 

 

 

Annika Wingfors   Nina Larsson 

Distriktschef   Handläggare 
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