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Detaljplan för bostäder vid Östra Torpavägen-Fräntorpsgatan,
del av Sävenäs 747:137 inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg

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 1a kv. 2008
Utställning 2a kv. 2008
Antagande 3e kv. 2008
Laga kraft 3e kv. 2008

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).
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Markägoförhållanden mm
Planområdet omfattar ca 12 000 kvm och utgör del av fastigheten Sävenäs 747:137.
Kommunen äger all mark inom planområdet.

Göteborg Energi AB har ett arrendeavtal med kommunen för befintlig transformator-
station.

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastig-
hetsförteckningen.

Byggherre
Fastighetsnämnden har lämnat en markanvisning till HSB Göteborg Ekonomiska
Förening, som är byggherre för projektet. Inom planområdet planeras fyra flerbostads-
hus med ca 60 lgh upplåtna med bostadsrätt.

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. Det
som utgör allmän plats i detaljplanen är lokalgata, naturområde och gc-väg.

Anläggningar inom kvartersmark
Byggherren ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark.

Avtal
Ett avtal som reglerar marköverlåtelsen skall upprättas mellan byggherren och kom-
munen genom fastighetsnämnden innan byggnation påbörjas.

Allmänna ledningar inom med ”u” markerade områden på plankartan samt befintlig
transformatorstation tryggas genom bildande av ledningsrätt. Överenskommelse om
ledningsrätt bör upprättas mellan kommunen och ledningshavarna.

Befintligt arrendeavtal mellan kommunen och Göteborgs Energi för
transformatorstation sägs upp och ersätts med ledningsrätt.

HSB bör träffa en överenskommelse med Göteborgs Energi angående eventuell ut-
vändig upprustning av transformatorstationen

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsbildning
En fastighet för de fyra planerade flerbostadshusen avstyckas ifrån Sävenäs 747:137.

Den privatägda småhusfastigheten Sävenäs 26:14 ges möjlighet att reglera till mark
ifrån Sävenäs 747:137. En överenskommelse om fastighetsreglering förutsätts tecknas
mellan kommunen och fastighetsägaren.

Innan bygglov beviljas för den föreslagna bebyggelsen skall fastighetsbildning ske i
överensstämmelse med planen. Detta gäller även bildande av erforderliga ledningsrät-
ter (se nedan).



3/6

Genomförandebeskrivning

Servitut och ledningsrätt
Inom planens u-områden skall marken vara tillgänglig för allmänna underjordiska
ledningar.

Befintlig transformatorstation tryggas med ledningsrätt.

Ledningar kan säkerställas med ledningsrätt på ansökan av respektive ledningshavare.
Förrättningskostnaderna för respektive ledningsrätt betalas av ledningsrättshavarna.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Kommunen ansöker om erforderlig fastighetsbildning avseende avstyckning m.m.

Kostnaden för de fastighetsrättsliga åtgärderna regleras i kommande avtal mellan
kommunen och exploatören.

TEKNISKA FRÅGOR

Trafik
Tillfart till området sker via Grustagsvägen. Bestämmelse om utfartsförbud västerut
direkt ut på Fräntorpsgatan införs då utkörsel till matargata ej är önskvärd.

Projektet medför trafikåtgärder utanför planområdet. (Se: Anläggningar utanför plan-
området)

Gator
En cirka 160 m lång kvartersväg ska byggas ut.

Gång- och cykelvägar
Befintlig gc-väg inom planområdet rustas upp.(Se: Anläggningar utanför planområ-
det)

Anläggningar utanför planområdet
En cirkulationsplats planeras byggas ut i korsningen Fräntorpsgatan och Östra Torpa-
vägen. I förlängningen av den gc-väg som rustas upp inom planområdet så planeras en
gc-väg längs med Östra Torpavägen.

Parkering
Parkeringsbehovet för den nya bebyggelsen förutsätts lösas inom det egna kvarteret.
För ett av husen möjliggörs parkering i underjordiskt garage och för resterande bostä-
der föreslås markparkering.

Tillgänglighet
Den nya bebyggelsen ska utföras med god tillgänglighet.( se gestaltningsprogram)
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Vatten och avlopp
Anslutning av dricksvatten, spillvatten, och dagvatten kan ske till allmänt ledningsnät.

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda led-
ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.

Allmänna VA-ledningar inom kvartersmark tryggas med ledningsrätt.

Brandvattenförsörjning skall anordnas enligt VAV P83.

Dagvatten
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall eftersträvas inom planområdet. I
andra hand får avledning till allmän dagvattenledning ske men dag och dränerings-
vattnet ska om möjligt fördröjas innan det släpps ut. Östra delen av planområdet har
goda möjligheter att infiltrera dagvatten i friktionsjordlagren via fördröjningsmagasin.
I övrigt kan infiltration ske i de övre sandlagren via att rännstensbrunnar(Rb) utförs
med bottendel med perforering för perkolation via fördröjningsmagasin.

Det är viktigt att ordna utjämning av dagvatten från hårdgjorda ytor. 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
Möjlighet finns att ansluta fastigheten till fjärrvärme.

El- Tele och fjärrvärmeledningar
Inom planområdet finns en befintlig teleledning som har sin sträckning mitt emellan
de fyra planerade husen, utmärkt med ett u-område på plankartan. Telias ledning för-
utsätts kunna ligga kvar i befintligt läge och tryggas med ledningsrätt. I den östra de-
len av planområdet finns ytterliggare en teleledning som enligt uppgift ifrån Telia ej
längre är i bruk.

El och fjärrvärmeledningar inom kvartersmark tryggas med ledningsrätt (se avsnitt om
ledningsrätt ovan)

Park och natur
Området öster om de planerade husen planläggs som allmän plats natur. Gång och
cykelvägen som löper genom området planeras rustas upp.

Markmiljö
Risken för markmiljöföroreningar bedöms som liten. En översiktlig markmiljö-
undersökning visar att inga värden överstiger riktvärdena för känslig markanvändning.

Buller
Planområdet är beläget nära Östra Torpavägen och är utsatt för buller. En bullerutred-
ning har genomförts (se planbeskrivningen) som visade att buller-reducerande åtgärder
krävs på platsen.
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Längs med Östra Torpavägen planeras en bullervall och ett bullerplank som utförs och
bekostas av exploatören. Framtida drift och underhållskostnader av bullerskyddet står
ägaren till den blivande fastigheten för.

Geoteknik
En geoteknisk undersökning har genomförts. I den östra delen av planområdet kan
grundläggning ske på packad sprängstensfyllning eller via betong-plintar på fast lagrat
friktionsmaterial. I den västra delen av området förekommer lera och grundläggning
bör ske via spetsburna pålar. Fortsatt detaljprojektering bör ske i samråd med geotek-
niker.

Stabiliteten inom området bedöms vara tillfredställande.

Arkeologi
Planområdets nordvästra del tangerar skyddsområdet för fornlämningen GÖ 207.
Samråd har skett med Stadsmuseet som har meddelat att ingen ytterliggare utredning
erfordras.

EKONOMISKA FRÅGOR

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Nämnden för Göteborg Vattens utgifter och inkomster

VA-nämnden får en inkomst i samband med att de planerade flerbostadshusen ansluts
till kommunalt vatten och avlopp.

VA-nämden får en utgift i samband med bildande av ledningsrätter.

Fastighetsnämndens och Trafiknämndens utgifter och inkomster

En cirkulationsplats planeras byggas ut i korsningen Fräntorpsgatan och Östra Torpa-
vägen. I förlängningen av den gc-väg som rustas upp inom planområdet så planeras en
gc-väg längs med Östra Torpavägen.

Fastighetsnämnden och trafiknämnden står för hälften var av den faktiska kostnaden
för den planerade rondellen i anslutning till planområdet. Kostnaden för utförandet av
rondellen har av trafikkontoret beräknats till, ca 3 000 000 kr.

Vad gäller upprustning och utbyggnad av gc-väg så regleras fördelningen av kostna-
den mellan trafiknämnden och fastighetsnämnden inför utställningen. Totalkostnaden
för upprustningen har av trafikkontoret uppskattats till ca 1 500 000 kr.

Fastighetsnämnden erhåller en inkomst vid försäljningen av den blivande kvarters-
marken. Inkomsten bedöms överstiga nämndens utgifter för projektet med god
marginal.
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Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Fastighetsägaren till Sävenäs 26:14 får en utgift i samband med fastighetsreglering för
markförvärv och förrättningskostnader.

Ekonomiska konsekvenser för byggherren
Byggherren bekostar anläggningar inom kvartersmark (inkl. bullerskydd).
Markförvärvet av flerbostadsfastigheten medför en utgift.

Byggherren får även utgifter för bl.a. anslutningsavgifter för va, fjärrvärme och el
m.m.

Peter Junker Karin Frykberg
Avdelningschef Distrikschef
Fastighetskontoret Fastighetskontoret


