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747:88 inom stadsdelen Sävenäs 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 1 
Utställning 2 
Utställning 3 
Antagande 
Laga kraft 

2 kv 2007 
1 kv 2008 
2 kv 2009 
1 kv 2012 
3 kv 2012 
4 kv 2012 
 

En förutsättning för projektets genomförande är att berörd del av befintlig luftburen 130 
kV kraftledning kablifieras. Det krävs koncession för att kablifiera ledningen. Beslut om 
beviljad koncession togs av Energimarknadsinspektionen 2009-12-10.  

Viktigt att beakta i tidsplanen är att leveranstiden för kabel är ca sex månader. Tidsåt-
gången för arbetet med att markförlägga kabeln bedöms vara ca två till tre månader. 
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Befintliga teleledningar inom planområdet behöver flyttas. 

Byggandet av de planerade bostäderna inom planområdet kan påbörjas först när 
ovanstående ledningsarbeten genomförts. Byggandet av planerad lokalgata bedöms 
kunna påbörjas parallellt med ledningsarbetet. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem 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 mm 
Planområdet omfattar fastigheterna Sävenäs 165:3 och 747:184 samt delar av fastighe-
terna Sävenäs 165:4 och 747:88, vilka ägs av kommunen. Planområdet omfattar även en 
mindre markremsa, del av fastigheten Sävenäs 83:12, vilken är upplåten med tomträtt.  

Fastighetsnämnden beslutade 2009-03-17 att förlänga tidigare lämnad markanvisning 
till HSB Göteborg och Bostads AB Poseidon med ett år. Markanvisningen omfattar 
markområdet öster om Torpagatan. 

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. 

Anläggningar inom kvartersmark 
Exploatörerna ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark. 

Anläggningar utanför planområdet 
Befintlig gång- och cykelbana längs med Torpagatan föreslås breddas för att möjliggöra 
separering av gång- och cykeltrafik. 

En gång- och cykelbana föreslås anläggas från södra delen av planområdet till 
Stabbetorget. 

En cirkulationsplats föreslås anläggas vid korsningen Torpagatan – Rosendalsgatan. 

Befintlig lekplats vid Stabbeparken föreslås upprustas. 

Avtal  
Ett avtal skall upprättas mellan exploatörerna och kommunen avseende bl a 
marköverlåtelse/tomträttsupplåtelse, ledningsrätter och servitut samt koppling till 
detaljplanens gestaltningsprogram. I området öster om Torpagatan skall befintliga 
naturstigar inom kvartersmark mot Östra sjukhuset, för passage mellan byggnader i det 
övre delområdet på den östra sidan av Torpargatan och för passage genom planerad 
bebyggelse i området väster om Torpagatan bevaras i möjligaste mån. I de fall 
naturstigarna förstörs eller behöver flyttas på grund av byggnationen skall exploatören 
återställa funktionen i lämpligt läge. 



 

Göteborgs Stad Fastighetskontoret 3(10) 

I avtalet skall även regleras att exploatörerna skall samråda med Göteborg Vatten om 
arbeten som berör tunnlar och ledningar samt att exploatörerna skall bekosta 
erforderliga besiktningar, riskanalyser mm. 

En 130 kV luftburen kraftledning sträcker sig över stora delar av planområdet. Ett avtal 
om kablifiering, dvs nedgrävning av kraftledningen, skall upprättas mellan Vattenfall 
och kommunen. 

Två teleledningar inom planområdet behöver flyttas. Kostnaden för flytt av de 
ledningssträckor som inte omfattas av ledningsrätt skall fördelas enligt de principer som 
fastställts i ”Markavtal för Skanovas ledningar i Göteborgs Stad”.  

Ett markområde runt befintlig förskola i den västra delen av planområdet omfattas av en 
kommunintern markupplåtelse. Den nya detaljplanen är flexibel beträffande byggande 
av förskola och småhus i denna del. Beroende på vilken lösning som blir aktuell för en 
eventuell tillbyggnad av förskolan kan det kommuninterna avtalet behöva ändras. 

Gestaltningsprogram 
I samband med detaljplanearbetet har ett särskilt gestaltningsprogram tagits fram. 
Exploatörerna skall i de genomförandeavtal som skall tecknas med kommunen förbinda 
sig att följa gestaltningsprogrammet. Eventuella avsteg från programmet skall 
godkännas av stadsbyggnadskontoret. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 
Innan bygglov för den föreslagna bebyggelsen beviljas skall fastighetsbildning ske i 
överensstämmelse med planen. Detta gäller även bildande av erforderliga servitut, 
ledningsrätter och eventuella gemensamhetsanläggningar. 

Området öster om Torpagatan föreslås delas in i fyra fastigheter. Det övre delområdet 
kan delas upp i flera fastigheter. Byggnaderna bör dock hänga ihop parvis inom en 
fastighet i de fall husen får gemensamma mellanliggande garage. 

För området väster om Torpagatan medger planen att en eller flera fastigheter bildas, för 
såväl bostadsändamål som förskola/skola.  

Den smala remsan av kvartersmark för bostadsändamål, söder om den västra delen av 
planområdet, tillhör fastigheten Sävenäs 83:12. Planändringen föranleder ingen 
fastighetsbildning. 

Fastigheten Sävenäs 83:7 ges genom planen möjlighet att utökas till att även omfatta en 
prickmarkerad markremsa längs Torpagatan. Vid tillbyggnad på fastigheten kan det vid 
bygglovprövning bedömas nödvändigt att fastighetsbilda i enlighet med planen. I ett 
sådant läge kan det bli nödvändigt att överföra aktuell markremsa, vilken ägs av 
kommunen, till fastigheten Sävenäs 83:7. Om utvidgningen av tomten innebär att 
marktaxeringsvärdet för fastigheten höjs så innebär det även en höjning av tomträtts-
avgälden. Kostnaden för att fastighetsbilda enligt planen betalas av kommunen. 

Fastighetsplan 
Planförslaget förutsätter att fastigheten Sävenäs 83:7 utökas med del av Sävenäs 
747:184. Fastighetsplanen 1967-12-13. akt III 6069, skall upphävas för denna fastighet. 
Samma fastighetsplan för Sävenäs 83:12 skall upphävas. 
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Gemensamhetsanläggningar 
Om området väster om Torpagatan delas upp i två eller flera fastigheter skall 
gemensamhetsanläggningar bildas för tillfart, va mm. 

Inom området öster om Torpagatan finns i nuläget inget behov av 
gemensamhetsanläggningar för parkering. Ändras fastighetsindelningen i framtiden kan 
det dock bli aktuellt för att säkerställa erforderligt parkeringsbehov för samtliga 
fastigheter. 

Servitut och ledningsrätt 
Vattenfall Regionnät AB har ledningsrätt för 130 kV kraftledning som passerar genom 
planområdet. Befintlig ledningsrätt skall upphävas och ny ledningsrätt skall bildas i det 
läge där kraftledningen markförläggs. 

Vattenfall Regionnät AB har ledningsrätt för optokabel i samma sträckning som 
ovanstående starkströmsledning. Optokabeln avses kablifieras i samma sträckning som 
starkströmsledningen enligt ovan. Befintlig ledningsrätt skall upphävas och ny skall 
bildas för den nya sträckningen. 

Befintliga tunnlar inom planområdet, för vatten och avlopp, skall säkerställas med 
servitut eller ledningsrätt inom den nya detaljplanens kvartersmark. 

Del av befintlig teleledning inom planområdet är säkerställd med ledningsrätt. 
Ledningen behöver flyttas till följd av den nya planen och ledningsrätten behöver 
därmed ändras. 

Fastigheten Sävenäs 165:3 (öster om Torpagatan) belastas av ett officialservitut för 
gångväg, till förmån för den kommunägda fastigheten Sävenäs 747:88. Servitutet skall 
ändras till följd av den nya detaljplanen, se stycket nedan om servitut för allmän 
gångtrafik. 

Göteborg Energi Nät AB har för avsikt att ansöka om ledningsrätt för nätstation och 
högspänningskablar inom kvartersmark. 

Ett u-område skapas i planen för servisledning för vatten till Östra sjukhuset i 
planområdets västra del närmast Torpagatan. Ledningen bör säkerställas med servitut. 

I området öster om Torpagatan skall servitut bildas, till förmån för kommunägd fastig-
het, för de gångbanor som planeras ligga på kvartersmark på ömse sidor om lokalgatan. 
Det gäller gångbanan längs den nya lokalgatan, för naturstig mot Östra sjukhuset, för 
passage mellan byggnader i det övre delområdet på den östra sidan av Torpargatan och 
för passage genom planerad bebyggelse i området väster om Torpagatan.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för bildande av exploaterings-
fastigheter mm. 

Tekniska frågor 

Trafik 
Tillfart till de två nya bostadsområdena på ömse sidor om Torpagatan föreslås ske från 
Torpagatan. 
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Gator  
Tillfart till det östra området föreslås ske via en ny lokalgata från Torpagatan. Dessutom 
illustreras kvartersgator internt i östra området, vilka bland annat utgör tillfart till de 
underjordiska parkeringsgaragen. Tillfart till området väster om Torpagatan föreslås ske 
med en ny kvartersväg från Torpagatan. 

En cirkulationsplats föreslås anläggas inom vid korsningen Torpagatan - 
Rosendalsgatan, i syfte att öka trafiksäkerheten. 

Gång- och cykelvägar 
Befintlig gång- och cykelbana längs med Torpagatan föreslås breddas för att möjliggöra 
separering av gång- och cykeltrafiken.  

En gångbana föreslås längs den nya lokalgatan i området öster om Torpagatan. Del av 
gångbanan föreslås ligga på kvartersmark och allmänhetens rätt att utnyttja gångbanan 
skall då säkerställas med servitut. 

Utanför planområdet föreslås en gång- och cykelbana anläggas från områdets södra del 
till Stabbetorget, på allmän plats. 

Parkering 
Parkering för boende på östra sidan om Torpagatan, i delområdena närmast Torpagatan, 
löses i p-garage under bebyggelsen, med infart från lokalgatan via kvartergator. 
Parkering i det övre delområdet löses i underjordiska p-garage mellan punkthusen. 
Besöksparkering löses på kvartersmark, i form av kantstensparkering längs gatan.  

I området öster om Torpagatan planeras ca 160 parkeringsplatser att byggas i parke-
ringsgarage och ca 50 besöks- och boendeparkeringar längs gatan. Totalt föreslås det 
skapas ca 210 parkeringsplatser för ca 280 bostäder, vilket motsvarar 0,75 
parkeringsplatser/lägenhet (inklusive gästparkering). Enligt parkeringsnormen skall det 
finnas 0,63 parkerings-platser/lägenhet. Dock skall tillägg göras för 
bostadsrättslägenheter, gästparkering och framtida behov. Om dessa påslag tillämpas på 
planerad bebyggelse blir parkeringsnor-men 0,82 p-platser/bostad. Vid 
bygglovsprövningen skall en sammanvägning göras, där hänsyn tas till eventuellt 
anordnande av bilpool och andra förhållanden som kan påverka parkeringsbehovet. Om 
det bedöms nödvändigt att anlägga 0,82 p-platser så innebär det att ytterligare ca 20 p-
platser måste anläggas i garage, vilket detaljplanen medger. 

I området väster om Torpagatan löses parkeringsbehovet med markparkering. I detta 
område planeras det för 1,2 parkeringsplatser per bostad (inklusive gästparkering), 
vilket uppfyller kommunens parkeringsnorm. 

I anslutning till förskolan i området väster om Torpagatan finns fyra parkeringsplatser. 
Parkeringsbehovet för förskolan skall lösas i samband med ombyggnad och/eller 
tillbyggnad av befintlig förskola. 

Cykelparkering för tillkommande bebyggelse anordnas på kvartermark. 

Tillgänglighet 
Strävan är att både god yttre och inre tillgänglighet ska tillgodoses så långt som möjligt. 
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Vatten och avlopp 

Tunnlar 
Planen berör flera av Göteborg Vattens tunnlar. En översiktlig riskanalys har gjorts med 
avseende på tunnlarna. Analysen visar att det krävs restriktioner vid sprängning för de 
planerade bostäderna ovanför tunnlarna. Exploatören skall samråda med Göteborg 
Vatten om arbeten som berör tunnlar och ledningar. Exploatörerna skall bekosta 
erforderliga besiktningar, riskanalyser mm. 

Tillåten vibrationsnivå för Göteborg Vattens berganläggningar är för närvarande be-
stämd till max 35 mm/s. Denna nivå kan anpassas efter utför besiktning. Då tunnlarnas 
funktion är av mycket stor vikt, måste mycket god säkerhetsmarginal eftersträvas vid 
arbetena, vilket gör att lägre tillåten vibrationsnivå än 35 mm/s eventuellt blir tillämp-
bar. Vibrationsmätare skall placeras på plats som tunnelansvarig besiktningsman 
godkänner. 

Anmälan om sprängning skall göras till Göteborg Vatten senast tre månader före 
byggstart för att möjliggöra förbesiktning. 

Allmänt 
I planområdets västra del berörs en servisledning för vatten till Östra sjukhuset. 
Området är markerat som u-område på plankartan, se vidare under rubriken ”Servitut 
och ledningsrätt”. 

Planområdet kommer att tas in i kommunens verksamhetsområde för ändamålen dricks-
, dag- och spillvatten efter detaljplanens antagande. Ärendet bereds av Göteborg Vatten 
på uppdrag av kretsloppsnämnden, som beslutar om verksamhetsområdets utökande. 

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

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

På plankartan finns en bestämmelse om att lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning 
till självfall skall tillåtas, skall vara minst + 0,3 m högre än markytan vid 
förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i allmänt avloppssystem. 

Vid trädplantering gäller som grundregel ett skyddsavstånd på 4 m mellan trädets 
rothals och ytterkant 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 att rotspärrar skall utföras. Vid avsteg från 
grundregeln skall avtal tecknas om att Göteborg Vatten ej svarar för eventuella skador 
på träd eller ledningar, t ex vid rotinträngning eller schaktarbeten.  

Anläggningsavgifter tas ut enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. 

Brandvattenförsörjningen skall anordnas i enlighet med områdestyp A2, VAV P83 och 
VAV P76, d v s ett konventionellt brandvattensystem med 20 l/s.  

Öster om Torpagatan 
För det östra området kan anslutning till allmänna dricks-, dag- och spillvattenledningar 
ske i den planerade lokalgatan. För detta krävs utbyggnad av allmänna ledningar på en 
sträcka om ca 450 m i den planerade lokalgatan. 

De planerade fastigheterna väster om lokalgatan måste installera interna avloppspumpar 
för att avleda spill- och dagvatten, alternativt bygga internt ledningsnät för anslutning 
med självfall närmare Torpagatan. 
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Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar i detta område nivån + 114 m. 
Det resulterar i ett tryck på ca 60 mvp i förbindelsepunkt. I de fall högre vattentryck 
önskas får detta ordnas och bekostas av exploatören. 

Väster om Torpagatan 
För området väster om Torpagatan kan anslutning till allmänt ledningsnät för dricks-, 
dag- och spillvatten ske i Ellösgatan. 

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån + 84 m. Detta resulterar 
i ett tryck på ca 27 mvp i förbindelsepunkt. I de fall högre vattentryck önskas får detta 
ordnas och bekostas av exploatören. 

Byggnadernas placering med en höjdpunkt i mitten av kvarteret innebär att det kommer 
att krävas intern pumpning av spill- och dagvatten. Anslutning sker dock med självfall i 
förbindelsepunkten. Alternativt kan avloppsanslutning ske via borrhål till befintlig 
tunnel som korsar området.  

Dagvatten 
Dag- och dräneringsvattnet skall fördröjas i stenmagasin inom kvartersmark innan 
avledning sker till allmän dagvattenledning. 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. Åtgärder för att fördröja dagvatten kan förbättra 
kvaliteten på dagvattnet och därmed minska belastningen på miljön. 

Materialval för utvändiga ytor bör väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör 
oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 
dagvattnet. 

Uppvärmning 
Byggnadernas uppvärmning skall vara energi- och resurseffektiv. Området kan anslutas 
till fjärrvärme, närmsta ledning finns i Stabbegatan. Kapaciteten är tillräcklig för att 
försörja planerade bostäder.  

El- och teleledningar 
El- och teleledningar finns i anslutning till planområdet i intilliggande gator. Ny 
bebyggelse kan anslutas till befintligt el- och telenät.  

Två teleledningar inom planområdet, en ledning inom området öster om Torpagatan och 
en ledning i området väster om Torpagatan, måste flyttas till följd av planerad 
bebyggelse. Minst fyra månader innan arbeten påbörjas i närheten av Skanovas 
anläggningar skall beställning på undanflyttning inkomma till Skanova.  

Göteborg Energi har behov av att förlägga en nätstation i planområdet. För detta ända-
mål har ett E-område markerats på plankartan, i området öster om Torpagatan. Göteborg 
Energi har för avsikt att söka ledningsrätt för nätstation och högspänningskablar inom 
kvartersmark. Exploatörerna ombesörjer schakt och återställning inom kvartersmark. 

Kraftledning 
En 130 kV luftburen kraftledning sträcker sig över stora delar av planområdet. För att 
området skall kunna bebyggas krävs att befintlig ledning kablifieras, dvs markförläggs. 
Vattenfall har lämnat in en ansökan om nätkoncession till Energimarknadsinspektionen 
och beslut om beviljad koncession togs av Energimarknadsinspektionen 2009-12-10. 
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Park och natur 
Markområdena mellan bostadshusen på den östra sidan av Torpagatan är belägna på 
kvartersmark och sköts av exploatörerna. Bortfallet av dessa grönytor skall 
kompenseras genom återställande av naturkaraktär mellan husen.  

Detaljplanens naturområden, belägna på allmän plats, förvaltas av park- och 
naturförvaltningen. 

Upprustning av befintlig lekplats vid Stabbeparken, utanför planområdet, föreslås ske 
som en kompensationsåtgärd för att planområdet tas i anspråk för bebyggelse. 

Markmiljö 
Det bedöms inte föreligga någon risk för markföroreningar inom planområdet. 

Buller 
En bullerutredning har genomförts för att undersöka bullernivåerna inom planområdet.  

Sydväst om Östra sjukhusets huvudbyggnad finns en landningsplats för helikopter-
trafiken till och från sjukhuset. Helikoptertrafiken orsakar bullerstörningar inom 
planområdet. Riktvärdet för maximal ljudnivå på uteplats beräknas överskridas mindre 
än tre gånger per dygn, vilket anses godtagbart. 

Trafiken på Torpagatan ger upphov till buller närmast gatan. De ekvivalenta 
ljudnivåerna för vägtrafik beräknas uppgå till som högst 56 dB(A) vid fasad. Detta 
förekommer vid ett av de planerade husen på den västra sidan av Torpagatan. Samtliga 
föreslagna hus inom området öster om Torpagatan klarar riktvärdet 55 dB(A) vid fasad. 

En planbestämmelse anger att i varje bostad skall minst hälften av boningsrummen ha 
en ekvivalent ljudnivå utanför minst ett av fönstren som inte överstiger 55 dB(A) 
frifältsvärde. Dessutom regleras via en planbestämmelse att maximal ljudnivå inomhus 
nattetid i sovrum inte ska överskrida 50 dB(A). 

De maximala ljudnivåerna från vägtrafiken påverkar den föreslagna bebyggelsen väster 
om Torpagatan mer. De fem husen som illustrerats närmast Torpagatan beräknas få 
maximala ljudnivåer vid fasad och uteplats som överskrider tillåtna riktvärden. Detta 
måste åtgärdas, t ex med bulleravskärmning vid uteplats inom kvartersmark. 
Bestämmelse om detta har införts i detaljplanen.  

Geoteknik 
Området öster om Torpagatan består av ett brant mot väster sluttande bergparti. Där 
förekommer berg i dagen och berg med tunt jordtäcke. Inom planområdet förekommer 
även svallsand. Närmast bäcken, väster om Torpagatan, finns lera. Där kan även 
organiska jordar av gyttja eller torv förekomma.  

En kartering och gammastrålningsmätning av pegmatitgångar har genomförts för att få 
en noggrannare indelning av hög- respektive normalradonmark. Dessutom har risken för 
blocknedfall undersökts. Utredningen visar att större delen av planområdet klassificeras 
som normalradonmark. Ställvis förekommer områden främst i södra delen med hög-
radonmark. Pegmatit förekommer ställvis inom hela planområdet.  

Vid sprängning är det viktigt att en kontinuerlig okulär besiktning av färska bergytor 
och kartering av pegmatitförekomst genomförs. Kontinuerlig mätning av gamma-
strålning från berg samt kompletterande undersökning av gammastrålning från övrigt 
berg i anslutning till bostadsbyggnation krävs.  
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All byggnation inom normalradonmark skall uppföras med radonsäker konstruktion. 
Planerade bostadsområden nära högradonstråk bör förses med dränslangar i dränerande 
lager under grundkonstruktionen och bör kontrolleras avseende radonhanlten i 
inomhusluft efter färdigställande.  

Risk för blocknedfall finns inom de brantare bergspartierna. Det krävs kompletterande 
undersökning med jord- och bergsondering inför grundläggning för att dokumentera 
bergets kvalitet. Det åligger exploatörerna att undersöka detta. 

Arkeologi 
En särskild arkeologisk utredning har genomförts för att klargöra den faktiska 
fornlämningsbilden. Vid utredningen har några sentida lämningar efter stenbrytning i 
liten skala framkommit. Lämningarna av stenbrotten är sk övriga kulturhistoriska 
lämningar som inte omfattas av Lagen om kulturminnen m m, 1998:950. Inga 
antikvariska åtgärder krävs för det aktuella området med anledning av detaljplanen. 

Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Utgifter och inkomster redovisas i 2011 års penningvärde exkl moms. 

Utgifter 
Fastighetsnämnden bekostar erforderlig kablifiering av befintlig kraftledning på en 
sträcka av ca 2 km. En översiktlig uppdatering av kostnadsberäkningen, genomförd av 
Vattenfall under hösten 2007, visar att kostnaden uppgår till ca 18 mnkr. 

Anläggande av lokalgata i området öster om Torpagatan bekostas av fastighetsnämnden. 
Kostnaden beräknas uppgå till ca 9 mnkr.  

Breddning av gång- och cykelbanan längs med Torpagatan beräknas kosta ca 0,9 mnkr. 
Kostnaden kommer att delas lika mellan fastighetsnämnden och trafiknämnden, dvs ca 
0,45 mnkr vardera. 

Kostnaden för anläggande av cirkulationsplats vid korsningen 
Torpagatan/Rosendalsgatan är beräknad till ca 4 mnkr. Kostnaden för 
cirkulationsplatsen kommer att delas lika mellan fastighetsnämnden och trafiknämnden, 
dvs ca 2 mnkr vardera. 

Fastighetsnämnden föreslås finansiera en ny gång- och cykelbana mellan södra delen av 
planområdet och Stabbetorget samt upprustning av befintlig lekplats vid Stabbeparken. 
Båda dessa anläggningar är belägna utanför planområdet. Kostnaden för anläggande av 
en ny gång- och cykelbana beräknas uppgå till ca 1,8 mnkr. Upprustning av befintlig 
lekplats bedöms kosta ca 0,5 mnkr. 

Fastighetsnämnden får utgift för flytt av teleledningar. Kostnaden är beräknad till ca 1,2 
mnkr och skall delas lika mellan kommunen (fastighetsnämnden) och Skanova.  

Fastighetsnämnden får utgifter för lantmäteriförrättning.  

Inkomster 
Fastighetsnämnden får en inkomst vid försäljning/upplåtelse av mark till exploatörerna.  
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Nämnden för Göteborg Vatten 
Nämnden för Göteborg Vatten får kostnader för utbyggnad av allmänt ledningsnät i 
blivande lokalgata. Kostnaden är beräknad till ca 3,6 mnkr (2011 års penningvärde).  

Nämnden för Göteborg Vatten kommer att få inkomster för anslutning av den nya 
bebyggelsen till det kommunala VA-nätet. Anläggningsavgifter för vatten och avlopp 
betalas enligt gällande VA-taxa för Göteborg (år 2011) och beräknas uppgå till ca 2,3 
mnkr.  

Framtida driftskostnader 
Trafiknämnden bekostar drift av lokalgatan.  

Park- och naturförvaltningen får en ökad driftskostnad för utökade gångvägar och lek-
plats. Den ökade driftskostnaden är beräknad till 35 000 kr/år. 

Planekonomi och finansiering  
Fastighetsnämndens utgifter, enligt ovan, beräknas totalt uppgå till ca 33 mnkr. Fastig-
hetsnämndens inkomst, i form av försäljning av mark, beräknas överstiga kostnaderna i 
detta projekt. Planekonomin betraktas som godtagbar. 

Ekonomiska konsekvenser för tomträttshavaren till f astigheten 
Sävenäs 83:7 
Fastigheten Sävenäs 83:7 ges genom planen möjlighet att utökas till att även omfatta en 
prickmarkerad markremsa längs Torpagatan. Vid tillbyggnad på fastigheten kan det vid 
bygglovprövning bedömas nödvändigt att fastighetsbilda i enlighet med planen. I ett 
sådant läge överförs aktuell markremsa, vilken ägs av kommunen, till fastigheten 
Sävenäs 83:7. Om utvidgningen av tomten innebär att marktaxeringsvärdet för fastig-
heten höjs så innebär det även en höjning av tomträttsavgälden. Kostnaden för att 
fastighetsbilda enligt planen betalas av kommunen. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna 
Exploatörerna bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark. De får utgifter för 
tomträttsavgäld/förvärv av mark samt fastighetsbildningsåtgärder. Exploatörerna får 
även utgifter för bl a eventuella kompletterande geotekniska undersökningar, 
anslutningsavgifter för VA, el och tele etc.  

Ekonomiska konsekvenser för Skanova  
Kostnaden för flytt av teleledningar inom planområdet är beräknad till ca 1,2 mnkr. 
Kostnaden för flytt av de ledningssträckor som inte omfattas av ledningsrätt skall delas 
lika mellan Skanova och kommunen, i enlighet med ”Markavtal för Skanovas ledningar 
i Göteborgs Stad”. 
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