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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
INLEDNING 
 
En genomförandebeskrivning skall 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 föreskrif-
ter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskriv-
ningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Tidsplan 
För detaljplanen gäller följande tidsplan: 
 
Samråd  2:a kvartalet 2007 
Utställning  3:e kvartalet 2007 
Antagande  4:e kvartalet 2007 
Laga kraft    1:a kvartalet 2008 
 
En förutsättning för projektets genomförande är att berörd del av befintlig luftburen 
130 kV kraftledning kablifieras. Det krävs koncession för att kablifiera ledningen. Att 
få koncessionen beviljad från Energimyndigheten bedöms ta minst sex månader. Dess-
förinnan skall Vattenfall utreda lämplig ledningssträckning samt samråda med bl a 
Länsstyrelsen. Vattenfall bedömer det som möjligt att lämna in koncessionsansökan 
under hösten 2007. Beviljad koncession kan därmed erhållas som tidigast våren 2008. 
 
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 ovan-
stående ledningsarbeten genomförts. Byggandet av planerad lokalgata bedöms kunna 
påbörjas parallellt med ledningsarbetet. 
 
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 mm 
Göteborgs Stad är fastighetsägare till samtliga fastigheter inom planområdet.  
 
Fastighetsnämnden beslutade 2004-06-04 om att lämna markanvisning till HSB Göte-
borg och Bostads AB Poseidon. Markanvisningen är tidsbegränsad till två år men av-
ses förnyas. 
 
Ett arrendeavtal finns upprättat mellan fastighetsnämnden Göteborg Stad och Riks-
byggens Bostadsrättsförening Göteborgshus nr 20 för fastigheten Sävenäs 747:104. 
Området upplåts i befintligt skick och får nyttjas endast för parkeringsanläggning för 
att tillgodose behovet av parkeringsplatser. Arrendeavtalet gäller i ettårsperioder. Ar-
rendeområdet behöver justeras till följd av den nya detaljplanen.  
 
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 kunna 
separera gång- respektive cykelstråk.  
 
En gång- och cykelbana föreslås anläggas från södra delen av planområdet till Stabbe-
torget. 
 
Avtal  
Ett avtal skall upprättas mellan exploatörerna och Göteborgs Stad avseende marköver-
låtelse, servitut och eventuella andra frågor som behöver regleras. Till exempel före-
slås att exploatörerna ansvarar för och bekostar uppgradering och flytt av gång- och 
cykelbana mellan Bovallstrandsgatan och Stabbegatan, belägen på kvartersmark.  



 

Genomförandebeskrivning 

3(8) 

En 130 kV luftburen kraftledning sträcker sig över stora delar av planområdet. Ett 
avtal om kablifiering, nedgrävning och rivning av kraftledning skall upprättas mellan 
Vattenfall och Göteborgs Stad innan planen antas. 
 
Ett antal teleledningar behöver flyttas inom planområdet. För närvarande saknas avtal 
mellan TeliaSonera och Göteborgs Stad beträffande största delen av de teleledningar 
som finns inom planområdet. Finansiering av flytt av ledningar kommer att utredas 
inför utställningsskedet. 
 
Omförhandling av ovan nämnda arrendeavtal med Riksbyggen skall ske. 
 
 
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. För grupphusområdet 
väster om Torpagatan föreslås en ny fastighet bildas. Planen möjliggör sådan fastig-
hetsbildning. 
 
Planen möjliggör bildande av en separat fastighet för befintlig förskola. 
 
Den smala remsan av kvartersmark för bostadsändamål, söder om den västra delen av 
planområdet, tillhör fastigheten Sävenäs 83:12. Planändringen föranleder ingen fastig-
hetsbildning. 
 
Servitut och ledningsrätt 
Vattenfall Regionnät AB har ledningsrätt för 130 kV kraftledning. Ledningsägaren 
äger bl a rätt att för all framtid bibehålla och förnya elektrisk starkströmsledning med 
en systemspänning på högsta 130 kV jämte tillbehör och övriga säkerhetsanordningar.  
Befintlig ledningsrätt skall upphävas och ny skall bildas till följd av planerad kablifie-
ring av befintlig kraftledning. 
 
Vattenfall Regionnät AB har ledningsrätt för optokabel som teleledning ingående i 
telekommunikationssystem för allmänt ändamål, i samma sträckning som ovanstående 
starkströmsledning. Optokabeln avses kablifieras i samma sträckning som starkströms-
ledningen enligt ovan. Befintlig ledningsrätt skall upphävas och ny skall bildas för den 
nya sträckningen. 
 
Ett ledningsrättsområde för TeliaSoneras teleledningar skall skapas i gång- och cykel-
banan mellan Bovallstrandsgatan och Stabbegatan (på kvartersmark). 
 
Ett officialservitut finns upprättat för VA-tunnel på den östra sidan av planområdet. 
Ett u-område skapas i planen för avloppstunneln i gång- och cykelbanan mellan Bo-
vallstrandsgatan och Stabbegatan.  
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I området öster om Torpagatan skall servitut bildas, till förmån för kommunägd fastig-
het, för de gångbanor som planeras ligga på kvartersmark. Det gäller del av gångbanan 
längs den nya lokalgatan samt gång- och cykelbana mellan Bovallstrandsgatan och 
Stabbegatan. I området väster om Torpagatan skall servitut till förmån för kommunägd 
fastighet bildas för passage genom planerad bebyggelse.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning för genomförandet av planen.  
 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
 
Trafik 
Tillfart till de två nya bostadsområdena på ömse sidor om Torpagatan sker från Torpa-
gatan. 
 
Gator  
Tillfart till det östra området föreslås ske via en ny lokalgata från Torpagatan. Dessut-
om föreslås en kvartersväg internt i östra området, vilken utgör tillfart för de två nedre 
husraderna. Tillfart till området väster om Torpagatan föreslås ske med en ny kvar-
tersväg från Torpagatan. 
 
Gång- och cykelvägar 
Befintlig gång- och cykelbana längs med Torpagatan föreslås breddas för att möjliggö-
ra dubbelriktad cykeltrafik.  
 
En gångbana föreslås på 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. 
 
Gång- och cykelbanan från Bovallstrandsgatan till Stabbegatan, belägen på kvarters-
mark i den södra delen av planområdet, föreslås uppgraderas och får delvis ny sträck-
ning. 
 
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 delområdet närmast Torpagatan, 
löses i två p-garage under bebyggelsen, med infart från kvartersvägen. Parkering i det 
övre delområdet löses i fem p-däck placerade mellan punkthusen på kvartersmark. 
Besöksparkering löses i anslutning till gatan på kvartersmark. I området öster om Tor-
pagatan kommer ca 214 parkeringsplatser att finnas, d v s 0,7 parkeringsplat-
ser/lägenhet (inkl gästparkering). Det innebär att kommunens parkeringsnorm kommer 
att uppfyllas.  
 
I området väster om Torpagatan löses parkeringsbehovet med markparkering. I detta 
område planeras det för 1,1 parkeringsplatser per bostad (inklusive gästparkering), 
vilket också uppfyller kommunens parkeringsnorm. 
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Cykelparkering anordnas på kvartermark.  
 
Tillgänglighet 
Strävan är att både god yttre och inre tillgänglighet ska tillgodoses så långt som möj-
ligt. Samtliga lägenheter på den östra sidan av planområdet skall ha hiss.  
 
Vatten och avlopp 
Allmänt 
Området 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 mot-
svarande områdestyp A2;VAV publikation P 83.  
 
Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda led-
ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. 
 
Dag- och dräneringsvattnet skall i första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark 
genom infiltration eller i andra hand avledas till allmän dagvattenledning. Det är vik-
tigt att ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. Man bör sträva efter att 
skapa så stora grönytor som möjligt för infiltration av dagvattnet. Åtgärder 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. 
 
Anläggningsavgifter tas ut enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. 
 
Väster om Torpagatan 
Dricks-, dag- och spillvattenanslutning gemensam för fastigheten/kvarteret kan ske till 
allmänt ledningsnät i Ellösgatan eller Torpagatan. Byggnadernas placering med en 
höjdpunkt i mitten av kvarteret innebär att det kommer att krävas intern pumpning av 
spillvatten och dagvatten, anslutning sker dock med självfall i förbindelsepunkten.  
 
Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt för områdets västra del motsvarar nivån  
+ 84 m vid anslutning till Ellösgatan. Om anslutning sker till Torpagatan är lägsta 
normala trycknivå +114 meter. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och 
betalas av exploatören. 
 
Planområdet berör en tunnel för spill- och dagvatten som går i öst-västlig riktning. 
Planen berör även en servisledning för dricksvatten till Östra sjukhuset i planområdets 
östra del närmast Torpagatan. 
 
Öster om Torpagatan 
Utbyggnad av allmänt ledningsnät krävs i blivande lokalgata, ca 450 meter. Anslut-
ning sker till dricks-, dag- och spillvattenledning i Torpagatan.  
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Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt för områdets östra del motsvarar nivån   
+114 m. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och betalas av exploatören. 
 
Planområdet berör en sprängd kulvert för spill- och dagvatten samt en befintlig av-
loppsledning som båda korsar området i öst-västlig riktning. 
 
Dagvatten 
Dagvattnet inom planområdet tas i stor utsträckning omhand lokalt. Lokalt omhänder-
tagande skall eftersträvas inom området.  
 
Det är viktigt att arbeta med genomsläppliga ytmaterial på hårdgjorda ytor. För att 
undvika att dagvattnet blir förorenat bör inte material som zink och koppar tillåtas på  
t ex tak.  
 
Uppvärmning 
Fjärrvärme finns tillgängligt i anslutning till planområdet, närmsta ledning finns i 
Stabbegatan. Kapaciteten är tillräcklig för att försörja planerade bostäder. Uppvärm-
ning föreslås ske med fjärrvärme. 
 
El- och teleledningar 
El- och teleledningar finns i anslutning till planområdet i intilliggande gator. Ny be-
byggelse kan anslutas till befintligt el- och telenät.  
 
Ett antal teleledningar inom planområdet måste flyttas och förläggas till annan plats. 
TeliaSonera utreder behovet av ledningsflytt. I god tid innan arbeten påbörjas i närhe-
ten av TeliaSoneras anläggningar skall beställning på undanflyttning inkomma till 
TeliaSonera.  
 
Befintlig elledning för belysning vid gång- och cykelbanan mellan Bovallstrandsgatan 
och Stabbegatan behöver flyttas i samband med att gång- och cykelbanan uppgraderas 
och flyttas.  
 
Kraftledning 
En 130 kV luftburen kraftledning sträcker sig över stora delar av planområdet, mellan 
Sävenäs och Kallebäck. För att området skall kunna bebyggas krävs att befintlig led-
ning kablifieras och markförläggs. Vattenfall kommer att upprätta en ansökan om nät-
koncession. Ett avtal skall upprättas mellan Göteborgs Stad och Vattenfall. 
 
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 kompense-
ras genom återställande av naturkaraktär mellan husen.  
 
Naturområdena på västra och östra sidan av Torpagatan är belägna på allmän plats-
mark och förvaltas av Park- och naturförvaltningen. 
 
Upprustning föreslås ske av befintlig lekplats vid Stabbeparken, utanför planområdet. 
 
Markmiljö 
Det bedöms inte föreligga någon risk för markföroreningar i planområdet. 
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Luft och buller 
Sydväst om Östra sjukhusets huvudbyggnad finns en landningsplats för helikoptertra-
fiken till och från sjukhuset. Helikoptertrafiken orsakar bullerstörningar på planområ-
det. En bullerutredning pågår. Bullernivåerna från helikoptertrafiken ställer krav på 
bullerdämpande åtgärder för den nya bebyggelsen, både utomhus och inomhus.  
 
Fordonstrafiken på Torpagatan ger upphov till buller närmast gatan. En bullerutred-
ning har genomförts för att utreda bullersituationen i planområdet. Trafikbullret be-
döms inte innebära problem för planerad bebyggelse på den östra sidan av Torpagatan. 
Bullerdämpande åtgärder krävs sannolikt för att den planerade bebyggelsen skall kun-
na uppföras på den västra sidan av Torpagatan. Hur dessa åtgärder skall utformas 
kommer att utredas under samrådstiden.  
 
Geoteknik 
Området öster om Torpagatan består av ett brant mot väster sluttande bergparti, där 
berg i dagen och berg med tunt jordtäcke förekommer. Inom planområdet förekommer 
även svallsand. Närmast bäcken, väster om Torpagatan, finns lera. Där kan även orga-
niska jordar av gyttja eller torv förekomma. I den södra delen finns högradonmark, 
medan det på andra sidan är normalradonmark.  
 
En kartering och gammastrålningsmätning av pegmatitgångar skall genomföras för att 
få en noggrannare indelning av hög- respektive normalradonmark. Dessutom skall 
risken för blocknedfall undersökas. Fastighetskontoret beställer dessa utredningar. 
 
Arkeologi 
Inga kända fornlämningar finns i planområdet. Länsstyrelsen ställer dock krav på en 
särskild utredning, i syfte att klargöra den faktiska fornlämningsbilden. Anledningen 
är att fornlämningsbilden i nära anslutning till området visar lång kontinuitet i nyttjan-
de, vilket innebär att området kan hysa okända fornlämningar. En utredning kommer 
att beställas av Fastighetskontoret.  
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Utgifter 
Fastighetsnämnden bekostar erforderlig kablifiering av kraftledning. Vattenfall utreder 
för närvarande lämplig sträckning samt kostnad för detta. En grov uppskattning visar 
att kostnaden kan bli i storleksordningen 15 Mkr. 
 
Anläggande av lokalgata i området öster om Torpagatan bekostas av fastighetsnämn-
den och har översiktligt beräknats till ca 6,8 Mkr. Denna beräkning skall göras mer 
noggrann under samrådsskedet. 
 
Breddning av gång- och cykelbana längs med Torpagatan beräknas kosta ca 0,8 Mkr 
och bekostas av fastighetsnämnden. 
 
Fastighetsnämnden föreslås finansiera en ny gång- och cykelbana mellan södra delen 
av planområdet och Stabbetorget samt upprustning av befintlig lekplats vid Stabbe-



 

Genomförandebeskrivning 

8(8) 

parken. Båda dessa anläggningar är belägna utanför planområdet. Kostnaden för an-
läggande av en ny gång- och cykelbana beräknas uppgå till ca 0,5 Mkr. Upprustning 
av befintlig lekplats bedöms kosta ca 0,5 Mkr. 
 
Kommunen får utgifter för lantmäteriförrättning, utredningar samt eventuellt buller-
dämpande åtgärder för bebyggelse på västra sidan av planområdet. 
 
Inkomster 
Fastighetsnämnden får en inkomst vid försäljning av mark till exploatörerna.  
 
Nämnden för Göteborg Vatten 
Nämnden för Göteborg Vatten får kostnader för utbyggnad av allmänt ledningsnät i 
blivande lokalgata. Kostnaden är beräknad till ca 2,7 Mkr. 
 
Nämnden för Göteborg Vatten kommer att få inkomster för anslutning av den nya be-
byggelsen till det kommunala VA-nätet. Anläggningsavgifter för vatten och avlopp 
betalas enligt gällande VA-taxa för Göteborg.  
 
Framtida driftskostnader 
Trafiknämnden bekostar drift av lokalgatan.  
 
Park- och naturförvaltningen får en ökad driftskostnad, eftersom planen medför en ny 
gång- och cykelväg. 
 
Planekonomi och finansiering 
Fastighetsnämndens utgifter, enligt ovan, beräknas totalt uppgå till ca 24 Mkr. Det 
skall dock poängteras att beräkningarna är preliminära i detta skede, mer noggranna 
kalkyler tas fram under samrådstiden. 
 
Fastighetsnämndens inkomst, i form av försäljning av mark, beräknas överstiga kost-
naderna i detta projekt. Planekonomin betraktas som god. 
 
Kostnad för flytt av teleledningar 
Kostnaden för flytt av teleledningar är beräknad till ca 3 Mkr. För närvarande finns 
inget gällande avtal mellan TeliaSonera och Göteborgs Stad beträffande kostnader för 
flytt av teleledningar. Finansiering av flytt av teleledningar kommer att utredas inför 
utställningsskedet. 
 
Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna 
Exploatörerna bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark. De får utgifter för för-
värv av mark samt fastighetsbildningsåtgärder. Exploatörerna får även utgifter för bl a 
uppgradering av gång- och cykelbanan mellan Bovallstrandsgatan och Stabbegatan, 
för anslutningsavgifter för VA, el och tele etc.  
 
 
 
 
Peter Junker Karin Frykberg  
Avdelningschef Distriktschef   
Exploateringsavdelningen Exploateringsavdelningen  


