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Detaljplan för Sannegården Centrum
inom stadsdelen Sannegården i Göteborg

Planbeskrivning
Planens syfte och huvuddrag
Sannegården Centrum avslutar hamnbassängen och sammanfogar Västra respektive
Östra Sannegårdshamnens kvartersbebyggelse. Ett centrum tillskapas med ca 300
bostäder med varierande upplåtelseformer, ca 4000 m² för verksamheter som
gruppbostad och vårdcentral samt ca 7000 m² handelsyta, restauranger etc, varav 3500
m² får nyttjas för handel med livsmedel.
Hjärtat i centrat blir en grön plats som avslutar hamnbassängens krökta form
tillsammans med kajernas promenader norrut. Den etablerade tanken om
”Sommarstaden” ges en avslutande form med Rambergets siluett i fonden.
Tidigare utgångspunkter för den klassiska kvartersstaden fullföljs med tydliga gränser
mellan offentliga och privata rum, möjlighet till blandning av verksamheter och
mångfald. Att utnyttja platsens kvalitet med kontakten till Sannegårdshamnens vattenyta
har varit viktig liksom att mot norr skapa ett nytt och attraktivt möte med den nya
bebyggelsen. Hamnbassängens avslut mot norr erbjuder även enastående möjligheter för
ett vackert offentligt rum med optimala solförhållanden, attraktiva utblickar och central
placering varför planen här erbjuder en större yta som allmän platsmark.
Som en följd av säkerhetsaspekter kring transporterna av farligt gods på hamnbanan
norr om planområdet kommer bostäderna i sin helhet att placeras söder om en
nyplanerad gata. Norr om denna gata återfinns endast handel och service. Utformningen
av bebyggelsen har vidare tagit hänsyn till en framtida broförbindelse över Lundbyleden
och tunnel i områdets nordöstra del.
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Handlingar
Handlingarna består av planhandlingar:
•

Plankarta med bestämmelser

•

Planbeskrivning (denna handling)

•

Genomförandebeskrivning

och övriga handlingar:
•

Illustrationsritning

•

Grundkarta

•

Fastighetsförteckning

•

Förteckning över samrådskrets

•

Gestaltningsprogram

Bilaga 1

•

Miljökonsekvensbeskrivning GF Konsult 2008-04-22

Bilaga 2

Övriga bilagor och handlingar som finns tillgängliga på Stadsbyggnadskontoret
•

Program

•

Kvalitativ Riskutredning avseende transport av farligt gods på hamnbanan förbi
Sannegården Centrum i Göteborg stad, GF Konsult 2008-04-18

•

Trafikbullerutredning, GF Konsult 2008-04-21

•

Norra Älvstranden Handelsutredning, Inregia maj 2006

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Förutsättningar
Läge
Planområdet är beläget i anslutning till Ceresgatan i fonden av Sannegårdshamnen.
Området avgränsas i norr av Eriksbergsmotet, Lundbyleden och hamnbanan. I öster
avgränsas området av Herrgårdsparksskolan. Området ligger ca 3 km nordväst om
Göteborgs centrum.

Areal och markägoförhållanden
Planområdet omfattar cirka 92 000m². Marken inom planområdet ägs till största delen
av Norra Älvstranden Utveckling AB (NUAB), dotterbolag till Älvstranden Utveckling
AB, och Göteborgs kommun. Fastighetsägare och rättighetshavare i övrigt framgår av
den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
Ett konsortium bestående av Älvstranden utveckling AB, Riksbyggen ekonomiska
förening och JM AB har bildats för att genomföra den planerade utbyggnad.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Planförhållanden
Översiktsplan

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP 99, ska området omvandlas till blandad
stadsbebyggelse på kort sikt. I förslag till översiktsplan för Göteborg är området med
som ett centralt förnyelseområde med utveckling mot blandad stadsbebyggelse. Genom
området anvisas ett spårvägsreservat och norr om området ligger trafikled och järnväg.
Sannegårdshamnen anges som plats för småbåtshamn. I fördjupad översiktsplan för
Norra Älvstranden från 1989 har området markerats som stadsdelscentrum.

PLANOMRÅDE

Markanvändningskarta, Förslag till Översiktsplan för Göteborg

Detaljplan

Större delen av området saknar idag detaljplan. För ett mindre område i planområdets
nordvästra del gäller detaljplan aktnr DP 4493 för handel inom Eriksbergs köpcentrum
(Fogsvansen). Denna del avser planteringszon i anslutning till vägområde som avses
omvandlas till kvartersmark för centrumändamål mm. Detaljplanens genomförande tid
har gått ut.

Detaljplan aktnr DP 4493 för handel inom Kv. Fogsvansen
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Lokalgatan i öster samt den angränsande skolan omfattas av en detaljplan för
skoländamål i Herrgårdsparken aktnr 4784 detaljplanen har en genomförandetid till
2016-10-13.

Detaljplan för Herrgårdsparken aktnr 4784

I sydväst gränsar detaljplanen till bostadsområdet Västra Sannegårdshamnen med
gällande detaljplan aktnr DP 4647 och i öster detaljplanen för Östra Sannegårdshamnen
2 aktnr DP 4687. Detaljplanernas genomförandetid har gått ut.

Detaljplan för Västra Sannegården aktnr DP 4647

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Detaljplan för Östra Sannegårdshamnen 2 aktnr DP 4687

I nordost berörs delar av den befintliga cirkulationsplatsen av detaljplan aktnr 2291,
planen anger industriändamål. Planens genomförandetid har gått ut.
Program

Området omfattas av tidigare upprättade program. Program Sannegårdshamnen, 1991,
Program för Västra Sannegårdshamnen - centrumanläggning, 1999. Enligt programmen
ska området norr om Ceresgatan vid Sannegårdshamnens inre del innehålla en
centrumanläggning.
Detaljplanearbetet grundar sig på de tidigare programmen. Som underlag för
gestaltningen av platsen och byggnaderna genomfördes parallella uppdrag på initiativ av
JM AB, Riksbyggen, Norra Älvstranden (dotterbolag till Älvstranden Utveckling AB)
och Stadsbyggnadskontoret (SBK). De parallella uppdragen genomfördes, från
december 2006 till oktober 2007. Syftet var att få fram förslag till en helhetsutformning
av bebyggelsen och studera möjlig disposition av byggnader, lokaler och lägenheter.
Avsikten var att ge ett underlag för kommande detaljplanearbete och att allsidigt belysa
såväl yttre som inre gestaltning med beaktande av kvaliteter i närskalan.
Arkitektkontoret Malmström & Edströms förslag valdes ut till att ligga till grund för
detaljplanen och gestaltningsprogrammet.

Mark och vegetation
Sannegårdshamnens mynning ramas in av Sörhallsberget och Slottsberget.
Hamnbassängen som är svagt böjd har breda kajer med kajskoning av natursten.
Enstaka hamnskjul finns kvar. Sörhallsberget är en relativt hög bergsknalle med en smal
kaj längs älven. Planområdet är relativt flackt utan större nivåskillnader. Vegetationen
inom området är sparsam och utan större värde, tydligaste inslaget i området är den allé
som finns planterad utmed Ceresgatan. Angränsande till området ligger
Herrgårdsparken som med sin måttliga höjd men rikliga grönska i sig utgör ett vackert
inslag i miljön och blickfånget mot hamnbassängens bågform med älven och staden i
fonden får betraktas som unikt.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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PLANOMRÅDE

Vy över planområdet

Geotekniska förhållanden
Topografi

Marken är svagt sluttande ner mot områdets centrala delar från nivåerna ca +12 i väster
samt ca +12,8 i öster till ca +11,6 i centrum. Längs Ceresgatan finns det en trädbevuxen
1-1,5 m hög vall av fyllnadsmaterial. Stora delar av området används också som
temporärt upplag för fyllnadsmassor. Marken är till största delen asfaltsbelagd. Längst i
norr finns det dock fortfarande lite naturmark kvar och i sydväst finns en anlagd
grässlänt längs GC-vägen upp till Eriksbergsmotet. I söder ligger Sannegårdshamnen. I
strandkanten ligger det fyllnadsmassor, främst i form av sprängsten. Det finns högre
terräng med berg i dagen både öster och nordväst om det aktuella området.
Jordlager

Översiktliga undersökningar har tidigare utförts i olika skeden och täcker väl behovet
som underlag till detaljplanen inom merparten av området men ”vita fläckar” finns dels
öster och nordost om hamnbassängens inre del samt inom nordöstra delen. Vissa
kompletterande undersökningar kommer därför att genomföras under planskedet.
Generellt består jordlagren överst av fyllning till 1 á 3 m djup och därunder av lös till
halvfast sättningskänslig lera till varierande djup. Lerdjupet är störst, 25 á 30 m, i den
sydvästra delen men avtar mot nordost samt mot fastmarks- och berg- i dagenområdet i
öster. Leran underlagras av 0 à 10 m friktionsjord till fast botten av morän eller berg.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Stabilitet

I samband med exploatering inom Västra Sannegården har stabilitetsförbättrande
åtgärder genom utläggning av tryckbanksmassor i hamnbassängen vidtagits. Stabiliteten
i bassängens öppning mot älven samt för den inre delen av Östra Sannegården kommer i
det fortsatta planarbetet att ses över för både befintliga och framtida förhållanden.

Markradon
Området bedöms i huvudsak kunna klassificeras som lågradonmark. I östra delen
närmast fastmarken där lera eventuellt saknas kommer dock radonundersökning att
utföras vid förekomst av friktionsjord ”i dagen”.

Geohydrologiska förhållanden
Göteborgs Stad har tagit fram en vattenplan – fördjupad översiktsplan. Vattenplanen
innehåller förslag till hur vattenfrågorna bör hanteras i Göteborg. Det finns många
förslag om dagvatten, planering, anläggning av nya våtmarker, friluftslivet,
säkerhetsaspekter m.m.
Svenska klimatforskningsinstitutet bedömer att havsytan inom 100 år kan höjas mellan
15-95 cm, med en trolig bedömning på 50 cm. Det är rimligt att redan med dagens
kunskap förebygga att översvämningar inte uppstår i framtiden genom att höja lägsta
grundläggningsnivån. Med en eventuell framtida höjning av havsytan på 0,5 m bör även
grundläggningsnivån höjas med samma värde. Där inte grundläggningen kan anpassas
till detta, bör kompletterande åtgärder, typ skyddsbarriärer byggas eller förberedas.
Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Säkerhetsmarginalen försvinner om havsnivån höjs med 0,5 meter.

Fornlämningar och kulturhistoria
Riksintressen och kulturmiljö

Sannegårdshamnen fick sin karakteristiska svängda form redan under 1900-talets första
decennium. Då byggdes de av sten skodda kajerna. Tidigare fanns här en naturlig vik
där Lindholmskanalen mynnade i dess botten och där Slottsbergets bebyggelse,
tillsammans med det ännu idag obebyggda Sörhallsberget, formade utloppet mot
älvfåran. Före hamnetableringen användes området företrädesvis till jordbruk. Efter
utbyggnaden blev lastning och lossning framför allt av kol, koks och salt dominerande.

Bild: Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Slottsberget och Herrgårdsparken är ett riksintresse med hänsyn till de f d
varvsbostäderna. Områdets unika kulturmiljö har ett stort värde ur byggnadssocial- och
industrihistorisk synpunkt. Hamnbassängen är en symbol för den tidiga
varvsverksamheten. Sannegårdshamnen samt marken väster om denna är beskriven i
Göteborgs Stads bevarandeprogram för kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Platsen har
en lång tradition som ”hamn- och verksamhetsområde”. Sannegårdshamnen är den
äldsta större hamnanläggningen på denna sida av älven och f d kvarnen är ett intressant
exempel på Norra älvstrandens varierande industriverksamhet. Sörhallsberget är en av
de få punkterna längs älven som inte har berörts av större utbyggnader.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Även transportlederna Lundbyleden, hamnbanan och Göta älv är av riksintresse. På
transportlederna fraktas farligt gods. Gällande skyddsavstånd som en följd av detta
beskrivs under rubriken risker samt i till planen hörande riskutredning och
miljökonsekvensbeskrivning.

Det finns inga kända fornminnen inom området.

Befintlig bebyggelse
Idag är den aktuella inre delen till större delen hårdgjord (asfalterad) och nyttjas till
diverse mindre företag. Mot Stenbocksgatan och Herrgårdsparken i östra delen finns
även en provisorisk byggnad för boende. Ceresgatan passerar i öst-västlig riktning
genom området södra del. Hamnbassängen saknar här en mer precis form genom
avsaknaden av en kajlinje. Mot väster gränsar området till det storskaliga trafikområdet
vid Cronackersgatan och Eriksbergsmotet. Också mot norr dominerar trafikinslaget
genom spårområdet mot de yttre hamnarna och själva Lundbyleden direkt bortom.
Områdets största kvaliteter återfinns öster- och söderut. Angränsande bebyggelse att ta
hänsyn till utgörs förutom av skolan vid Herrgårdsparken främst av kvartersbebyggelsen
söder om Skonaren Ingos gata samt bebyggelsen utmed Mira allén

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Orienteringskarta över planområdet

Service
Direkt öster om planområdet ligger Herrgårdsparkens F-7 skola. Gymnasium, högskola
och arbetsmarknadsutbildning finns vid kunskapscentrum på Lindholmen. Nordväst om
planområdet ligger Eriksbergs köpcentrum (Kv. Fogsvansen) med bland annat
livsmedels- och detaljhandel samt restauranger. I samband med att bostäder och kontor
byggts upp vid Eriksberg har servicen utökats. Här finns ett flertal butiker, bland annat
livsmedelsbutik samt restauranger och pizzeria. Blå Hallen vid Maskinkajen rymmer ett
konferenshotell och kontor mm. Eriksbergshallen innehåller restaurang och
utställningshall mm.

Trafik
Norr om planområdet går de stora transportlederna Lundbyleden och hamnbanan.
Hamnbanan trafikeras av ca 70 tåg per dygn och Lundbyleden av ca 50 000 fordon per
dygn. Närheten till hamnbanan innebär ett skyddsavstånd mot bostadsbebyggelse på 80
meter enligt fördjupad översiktsplan för farligt gods. För riskfrågor se s 27 samt till
detaljplanen hörande Miljökonsekvensbeskrivning.
Området nås med bil från Eriksbergsmotet via Cronackersgatan, som trafikeras av ca
7000 fordon per dygn. Trafiken på Stenbocksgatan är betydligt lägre då endast boende i
Östra Sannegården och Slottsberget nyttjar denna tillfart.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Ceresgatan trafikeras endast av kollektivtrafik och hållplatsen ligger direkt öster om
korsningen Miraallén.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Detaljplanens innebörd och konsekvenser
Planens uppbyggnad har som ambition att tillskapa ett vackert och attraktivt offentligt
rum i Sannegårdshamnens norra del samtidigt som man från angränsande nybebyggelse
ges bästa möjliga förutsättningar att njuta av utsikten över hamnbassängens vattenyta
med älvfåran i fonden. Tidigare tankar om en sommarstad, en plats där man gärna
tillbringar även sommarhalvåret, följs upp samtidigt som ett ändamålsenligt centrum
etableras innehållande hållplats för kollektivtrafiken, vårdcentral för stadsdelen samt
kommersiella ytor för dagligvaruhandel, kaféer eller restauranger och detaljhandel.
Kvarters- och blandstadens intentioner fullföljs. Inom delområdet kommer cirka 300
bostäder att kunna inrymmas, med olika upplåtelseformer och med blandade storlekar,
samtidigt som ett större antal servicerelaterade arbetsplatser etableras. Tack vare
handelsområdet i norr, med stora tillhörande parkeringsmöjligheter, kommer
utbyggnaden av Sannegården Centrum även att fungera för ett större omland och
därmed tillgängliggöra den vackra älvstrandsmiljön för en bredare allmänhet.
Detaljplaneområdet inordnar sig i allt väsentligt i befintlig kaj- och gatustruktur. Den
centrala nerven utgörs av den befintliga Ceresgatan vilken dock frigörs från biltrafik till
förmån för kollektivtrafiken och gående/cyklande. I norr anpassas Cronackersgatan till
järnvägen och framtida gatunät öster- och norrut. I samband med detta byggs en
befintlig trevägskorsning om till rondell. Mellan bostadsbebyggelsen i söder och
handelsområdet i norr etableras en ny alléplanterad gata. I framtiden avses
utbyggnadsområdet förbindas norrut till Hisingens äldre stadsdelar via en
broförbindelse i områdets nordöstra del.
Utbyggnaden av Sannegården Centrum är tänkt att fungera som en sammanhållen
arkitektonisk helhet vilken förenar Sannegårdshamnens två sidor. Det till järnvägen
säkerhetsrelaterade avståndet reglerar gränsen mellan bostadsbebyggelse och övrig
bebyggelse har beaktats i planutformningen men upplevelsen av ett sammanhängande
kontinuerligt stadsrum ska inte omintetgöras av detta faktum. Största möjliga rumsliga
integration mellan handel och bostäder har därför eftersträvats.
Sannegården Centrum förenar även andra delar. Södra älvstranden och centrum nås via
båt, Lundbystrand, Lindholmen, Backaplan och Frihamnen via buss (spårvagn), i likhet
med Eriksbergsområdet. Kvillestaden, Kyrkbyn samt Brämaregården får i framtiden
direkt anknytning via den tänkta bron över Lundbyleden. I närområdet finns
Herrgårdsparken, de äldre delarna av Lindholmen med Slottsberget, Västra- respektive
Östra Sannegården samt köpcentret i kvarteret Fogsvansen.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Illustration över planförslaget av Malmström och Edström arkitekter

Bebyggelseområden
Bebyggelsen är något högre än för övriga stadsdelen. Höjden varierar generellt mellan 5
och 7 våningar. Gårdarna håller normalstora mått och tillåter grönska och ytor för lek
likt i övriga stadsdelen. I västra kajpromenadens fond placeras ett högre hus i 10 till 11
våningar, som en slags visuell ”signal” i stads- och trafiklandskapet.
Detaljplanens intentioner förtydligas i till planen hörande gestaltningsprogram. I vissa
av plankartans bestämmelser hänvisas till gestaltningsprogrammet. Det gäller främst
reglering av principer för utformning av byggnader.
Avsikten med att hänvisa till gestaltningsprogrammet är att underlätta plankartans
läsbarhet.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Bostäder

Bilden nedan visar en disposition av bebyggelsen i området.
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Loggiahusen föreslås uppföras i 5-7 våningar med ca 120 lägenheter. Husen är
placerade som en skärm mot trafiklederna och skapar en tyst gård i söderläge.
De fem Solhusen står vinklade så att huvuddelen av lägenheterna i kvarteret får
älvutsikt och solinfall på gården. Solhusen utformas i 4-5 våningar och
inrymmer totalt ca 80 lägenheter. I det östra och västa Solhuset finns
verksamhetslokaler i bottenvåningen.
På den västra lotten föreslås ett bostadshus i 5 våning. Huset innehåller ca 45
mindre lägenheter med upplåtelseformen hyresrätt.
I västra kajpromenadens fond föreslås ett högre hus i 10-11 våningar med ca 45
lägenheter. Restaurang eller handel tillåts i bottenplan.
Centrumhuset vid områdets entré utformas med 4-5 våningar och inrymmer,
apotek, vårdcentral, gruppboende samt handel och verksamheter i bottenplan.
I den inre Sannegården tillskapas butikslokaler på ca 5500 m².
Vid hamnbassängens kant i anslutning till parken föreslås en restaurang på ca
250m². Byggrätten kommer att beskrivas i bearbetat gestaltningsprogram inför
utställningen av planen.

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret
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Handel och service

Stadsbyggnadskontoret har i samarbete med Älvstranden utveckling AB, tagit fram en
handelsutredning för Norra älvstranden. Denna utredning visar att området som helhet
är i behov av ett komplett stadsdelscentrum och skulle på sikt kunna ha behov av
ytterligare en stor dagligvarubutik av storleken 3000 - 4000 m² LOA. Köpkraften i
området bedöms inte tillräcklig för utbyggnad av dagligvaruhandel både i Eriksbergs
köpcentrum (Fogsvansen) och i Sannegården Centrum. Den lösning som tidigare slagits
fast i program och översiktsplaner kräver att de båda torgen profilerar sig så att de kan
komplettera varandra. Vid Sannegården Centrum kan exempelvis ytor för kultur mm
tillskapas. För att en gynnsam stadsutveckling i området ska komma till stånd bör
tillkommande ytor för dagligvaror i området planeras inom Sannegården Centrum. De
överväganden som gjordes i samband med planläggningen av Fogsvansen gäller i allt
väsentligt fortfarande varför utökad livsmedelshandel i Eriksbergs köpcentrum inte
bedöms lämplig.
Genomförd handelsutredning pekar på att en utbyggnad av Sannegården Centrum ger
förutsättningar för ett naturligt centrum för boende runt Sannegårdshamnen med bra
kontakt mellan bostäder, handel och service. Med handeln delad mellan Eriksbergs
köpcentrum och Sannegården Centrum kan en stadsmässig lösning med handel inom
gångavstånd från bostäderna skapas. Vid en eventuell framtida flyttning av hamnbanan
kan då båda områdena växa samman på ett naturligt sätt.
Förslaget innebär ett tillskott på ca 11 000 m² för handel och verksamheter. Av dessa får
endast 3500 m² nyttjas som säljyta för livsmedel.
Torg, parker och platser

Något torg i gängse mening finns inte i området. Däremot tillskapas ett butikstorg på
den större yta som avsatts framför butikbyggnadens entréer samt den framförliggande
parkeringsytan. I hela eller delar av entréplatsen ska tak anordnas vilket utformas så att
viss ljusmängd tränger igenom. Parken som är den centrala offentliga platsen i området
är till utformning och funktion en kombination mellan park och torg/stråk.
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Friytor
Lek och rekreation

Centralt i området skapas en park/torg med direktkontakt och utsikt över
hamnbassängens vattenyta med älvfåran i fonden och de tidigare tankarna om en
sommarstad, en plats där man gärna tillbringar även sommarhalvåret, fullföljs.
Bostadskvarter i området ska utformas som gröna gårdar med bland annat ytor för
närlek.
I anslutning till Sörhallsberget, ca 400 m sydväst om planområdet, ligger
Sörhallsparken. Parken rundar berget ner mot älven och avslutas som en strandpark. I
den inre delen finns en vattendamm som i små vattenfall rinner ut i älven.
Sörhallsberget blir stadsdelens utsiktsberg och mål för närutflykter med picknick och
för äventyrslek.
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Trafik
Biltrafik

Sannegården Centrum förenar inte bara Östra och Västra Sannegården utan även andra
delar av staden. Södra älvstranden och centrum nås via båt eller buss, och
Lundbystrand, Lindholmen, Backaplan och Frihamnen nås liksom Eriksbergsområdet
med buss.

Ceresgatan kommer liksom idag att vara frigjord från biltrafik till förmån för
kollektivtrafik och gående och cyklande. Ceresgatans västligaste del, norr om västra
kajen, utformas som en trädplanterad gångfartsgata. Sannegården Centrum har och
kommer att ha en mycket god försörjning med kollektiva transportmedel, buss (på sikt
spårväg) och båt. Cykelförbindelser finns utbyggda. Gående kan nå bostäder och handel
i närområdet via bilfria stråk.
Biltrafiken angör huvudsakligen norrifrån, från Lundbyleden via Eriksbergsmotet och
Cronackersgatan. Från denna går sedan trafiken antingen direkt till handelsområdets
parkering längst i norr eller till bostadsområdenas parkering via Stenbocksgatan och
Miraallén eller längs den nyanlagda allén omedelbart norr om Loggiahusen. En
angöring för ambulans tillskapas vid Eriksbergsmotet i anslutning till vårdcentralen.
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Cronackersgatan byggs om i en nordligare sträckning förbi handelsparkeringen. Den
befintliga trevägskorsningen med Sannegårdsgatan byggs om till cirkulationsplats, till
denna ansluts också den nämnda allén förbi Loggiahusen. Planerad bensinmack och
personalparkering i planområdets nordöstra del ges anslutning till Polstjärnegatan.
Generellt tas vid ombyggnaderna hänsyn till de möjliga framtida vägnätsförändringarna,
främst tillkomsten av en trafikplats vid Inlandsgatan.
Mellan bostadsbebyggelsen i söder och handelsområdet i norr anläggs en ny,
alléplanterad gata.
Trafikförhållanden

Bedömningar av de framtida trafikförhållandena i och kring planområdet redovisas i
särskilt PM Trafik. Här sammanfattas uppgifter om trafikmängder, andelar tung trafik
och hastigheter för de mest betydande vägarna och gatorna.
Uppgifterna avser en framtida trafiksituation som nu kan överblickas, på 5 eller drygt 5
års sikt. Inom denna tidsrymd har trafikalstring från planområdet tillkommit och
trafiken allmänt ökat något till följd av främst exploatering på Älvstranden.
•
•
•
•

Lundbyleden: drygt 50.000 fordon/dygn, 16 % andel tung trafik, 70 km/h.
Hamnbanan: 150 godståg/dygn, 40 km/h.
Cronackersgatan: 13.000 fordon/dygn, 5 % andel tung trafik, 50 km/h.
Ceresgatan: 500 bussar/dygn (alt spårvagnar).

Vid en utbyggnad av trafikplats i Inlandsgatans förlängning tillkommer trafik, se nedan.
Inlastning

Infart till godsintaget i butiksbyggnaden sker från den nya cirkulationsplatsen på
Cronackersgatan i väster, via allégatan till inlastningsfickorna. Därefter kör lastbilarna
tillbaka via Stenbocksgatan till Cronackersgatan i öster. Omfattningen beräknas till 1020 transporter per dygn med 12-24 m långa lastbilar. Huvuddelen av transporterna sker
på morgonen.
Parkering

I anslutning till handeln erbjuds ca 270 parkeringsplatser för besökande och ca 80 för
personal. Personalparkeringen ligger österut i anslutning till bensinstationen.
Ett större parkeringsgarage tillskapas centralt i området under Loggia- och Solhusen.
Garaget rymmer ca 200 bilar och tillgodoser parkeringsbehovet för dessa hus och även
för punkthuset. Under Centrumhuset byggs ett parkeringsgarage med nedfart i husets
norra del, garaget rymmer ca 30 platser. Ett fåtal platser för angöring finns på
gångfartsgatan. Totalt byggs för denna del av området parkering ut för behovet 0,8
platser per lägenhet för boende och 0,15 för besökande.
För den västra lotten, som innehåller mindre hyreslägenheter, finns ca 0,6 platser per
lägenhet vilket innebär en markparkering med ca 30 platser.
I anslutning till det femte Solhuset i Östra Sannegården ligger befintliga
parkeringsplatser kvar. Dessa nyttjas av boende i Östra Sannegården.
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Korttidsparkering för gäster och besökande till verksamheterna i området finns på
lokalgatorna. Utöver detta finns ca 35 platser utmed gatorna i planområdet. All
gatuparkering inom området utom på Miraallén ligger på allmänplatsmark.
Parkeringsplatserna som är avsedda för handeln regleras så att den inte nyttjas för
långtidsparkering av anställda eller besökande i området.
För cyklande bör ett större antal cykelparkeringar anordnas inom området, med särskild
tyngdpunkt i anslutning till handel och park/bryggor. Även bostadskvarteren bör vara
välförsedda med uppställningsplatser för cyklar. Bekväma och säkra cykelparkeringar
ska eftersträvas för att stimulera cykeln som ett alternativt transportmedel till bilen. Två
cykelplatser per lägenhet ska anordnas för bostäderna och en samlad parkeringsplats för
cyklar ska tillskapas i anslutning till entréerna för handeln.
Kollektivtrafik

Ceresgatan är endast öppen för busstrafik. Gatan trafikeras idag med flest turer av
stombusslinje 16, men även av linjerna 30,31 och 99. Gatan planeras och utformas för
att i framtiden möjliggöra spårtrafik. Nya hållplatser för kollektivtrafiken föreslås i
områdets östra del.
Hänsyn till möjliga framtida utbyggnader av vägnätet och andra förändringar

Vid avgränsningen av planområdet och även till viss del utformningen inom området
har hänsyn tagits till möjliga framtida utvecklingar av vägnätet.
Ny trafikplats i Inlandsgatans förlängning

I första hand gäller sådana framtidsutvecklingar den tänkta utbyggnaden av trafikplats
på Lundbyleden i ett läge i Inlandsgatans förlängning – se skissen nedan. Denna
trafikplats skulle förbättra trafikmatningen till Lindholmen och avlasta HisingsgatanMyntgatan som är ett viktigt gång- och cykelstråk. Trafikplatsen innefattar bl a en lång
bro över Lundbyleden, Hamnbanan och Cronackersgatans förlängning. Trafikmängden
på denna bro har översiktligt bedömts bli ca 10.000 fordon per vardagsdygn.
Vad avser de gator som omger planområdet medför trafikplatsen följande förändringar.
Den östra cirkulationsplatsen där Stenbocksgatan idag ansluter byggs om,
Stenbocksgatan ansluts i stället till ny cirkulationsplats på Cronackersgatan,
Cronackersgatan byggs åt öster ut i ett nordligare läge för möjlig hopkoppling med
Lundby Hamngata, och infarten till bensinmack och personalparkering flyttas från
Polstjärnegatan till Cronackersgatan.
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Utbyggnad av ”Centrumleden”
Vid avgränsningen av planen har hänsyn vidare tagits till möjligheten av en utbyggnad
på mycket lång sikt av Centrumleden – en led som via i huvudsak tunnlar skulle gå från
Lundbyleden under älven till Götaleden och sedan vidare till väg E6 vid
Kallebäcksmotet. En första etapp skulle kunna utgöras av kopplingen mellan
Lundbyleden och Stigbergstorget och trafikeras av spårtrafik och eventuellt även
biltrafik. I skissen nedan redovisas att bron från trafikplatsen vid Inlandsgatan i så fall
skulle dyka ned i tunnel strax öster om planområdet. Några beräkningar av den
trafikmängd som det då skulle kunna bli fråga om på bron har inte gjorts, osäkerheterna
är alldeles för stora. (I en tidigare Idéstudie utförd av Vägverket redovisas att med en
fullständigt utbyggd Centrumled från Hisingen till Kallebäcksmotet prognostiseras
leden här få en trafikmängd om ca 70.000 fordon per vardagsdygn).
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Andra förändringar

Fortsatt exploatering på Älvstranden och i Göteborgsområdet i övrigt, planerade
utbyggnader av vägnätet m m ger intrycket av en fortgående trafiktillväxt där planens
trafikförutsättningar borde ha haft en betydligt längre tidshorisont än de 5-10 år som nu
studeras.
Viktiga faktorer talar emellertid också för dämpningar av biltrafiken. Den viktigaste är
planeringen inom K2020 för en kraftigt ökad kapacitet och kvalitet i kollektivtrafiken.
Planering pågår också för att på sikt avlasta Lundbyleden och flytta ut särskilt den tunga
trafiken till utanförliggande trafikstråk. Vidare diskuteras möjligheterna till annan
lokalisering av Hamnbanan.
Sammantaget bedöms de vid olika analyser av trafikens störningar använda
trafikförutsättningarna i stort sett spegla en framtida ”värsta-trafiksituation”.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Dag- och spillvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät i Ceresgatan.
Avloppsnätet ska utformas med duplikatssystem.
Lokalt omhändertagande av dagvatten

Dag- och dräneringsvatten ska fördröjas i stenmagasin och vid behov avledas till allmän
dagvattenledning. Dagvatten som kan vara förorenat t.ex. från trafikområden eller
parkeringsplatser får inte släppas ut i Göta älv.
Brandvatten

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten
motsvarande områdestyp A1; VAV publikation P 83. För att säkerställa tillgänglighet
för Räddningstjänsten gäller att om höjden från uppställningsplats för bärbar
utskjutsstege till fönsterkarm eller balkongräcke på översta våning överstiger 11 m ska
särskild räddningsväg och uppställningsplats för maskinstege anordnas. Alternativt kan
trapphusen utföras som Tr2 för att utgöra en enda utrymningsväg. Av praktiska skäl
rekommenderas inte att utskjutsstege nyttjas för höjder över 9 meter.
El, tele och fjärrvärme

Nya bostäder går att ansluta till det befintliga fjärrvärmenätet.
För att klara elförsörjning för de nya verksamheterna och bostäderna krävs en
utbyggnad med två transformatorstationer, en i området sydvästra del och en i områdets
nordöstra.
Utbyggt telenät finns i området.

Grundläggning
För större byggnader inom merparten av planområdet bedöms pålgrundläggning bli
nödvändig men beroende på jordlagerföljden i området närmast Stenbocksgatan och
höjdpartiet öster därom kan grundläggning direkt på jordlagren komma ifråga. Även
lätta byggnader i ett plan kan eventuellt grundläggas utan pålar inom område med
begränsad fyllningstjocklek. Detaljerad undersökning måste genomföras för varje objekt
vid detaljprojektering.
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Konsekvensbeskrivning
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap.
miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet
med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden mm.
Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen
bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig
med kommunens översiktsplan, ÖP99.
Ställningstagande till miljökonsekvenser

Göteborgs Stad har genomfört en behovsbedömning enligt Miljöbalken 6 kap, 11§.
Behovsbedömningen har kommunicerats med Länsstyrelsen. I bedömningen konstateras
att följande miljöfaktorer innebär att genomförande av detaljplanen medför betydande
miljöpåverkan:
• Buller och vibrationer
• Risker med transport med farligt gods
Buller

Den framtida bullersituationen har beskrivits i en separat underlagsrapport Trafikbuller.
Nedan ges en sammanfattning av resultaten i rapporten och en bakgrund till hur
bullerutredningen genomförts.
Förutsättningar, riktvärden och tillämpning

Beräkningar av trafikbuller har utförts av både ekvivalenta och maximala ljudnivåer,
från såväl vägtrafiken som tågtrafiken på Hamnbanan. Beräkningarna har utgått från
förutsättningar avseende dels trafiken och dels planerad bebyggelse inom planområdet.
Vad gäller den planerade bebyggelsen har ett antal planlösningar – lokalisering,
utformning och höjder för byggnadskroppar – testats med avseende bl a på
bullerförhållandena. De figurer med resulterande ljudnivåer som redovisas i rapporten
Trafikbuller är baserade på den illustrationskarta, se figur 14 ovan, som framkommit
efter dessa tester. Illustrationskartan utgör dock fortfarande bara ett exempel på hur
planen med dess bestämmelser skulle kunna genomföras.
Som utvärderingsgrund har legat såväl riksdagsbeslutet om riktvärden för trafikbuller
(huvudregeln) och Boverkets allmänna råd för tillämpningen som Göteborgs Stads
tillämpning av riktvärden för trafikbuller. Detaljplanen har i enlighet med Boverkets
allmänna råd bedömts innehålla sådan kompletterande bebyggelse längs
kollektivtrafikstråk för vilken det är motiverat att medge avsteg från huvudregeln för
buller.
Planbestämmelser

Med utgångspunkt från ovannämnda riktvärdes- och tillämpningsdokument har följande
planbestämmelser preciserats:
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• Fasad i hus eller våningsplan som används för bostad ska utföras så att
•

•
•

•
•
•

ljudtrycksnivån inomhus från ljudkällor utomhus inte överstiger 30 dBA i
ekvivalent ljudnivå respektive 45 dBA i maximal ljudnivå nattetid.
Om den ekvivalenta ljudnivån vid någon fasad för bostäder överstiger
60 dBA ska fasad utföras så att ljudtrycksnivån inomhus från ljudkällor
utomhus inte överstiger 26 dBA i ekvivalent ljudnivå respektive 41 dBA i
maximal ljudnivå nattetid (ljudklass B).
Fasad i övriga hus eller våningsplan ska utföras så att den ekvivalenta
ljudnivån inomhus inte överstiger 40 dBA.
Byggnad eller våningsplan i byggnad som används för bostad ska utformas
så att ljudtrycksnivån från installationer inte överstiger 30 dBA i ekvivalent
ljudnivå respektive 35 dBA i maximal ljudnivå i bostadsrum och inte
överstiger 35 dBA i ekvivalent ljudnivå respektive 40 dBA i maximal
ljudnivå i övriga rum.
Om den ekvivalenta ljudnivån vid någon fasad för bostäder överstiger
55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen kunna öppna fönster mot sida
med högst 50 dBA.
På uteplats får den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 55 dBA och den
maximala ljudnivån inte överstiga 70 dBA. Detta gäller endast för en
uteplats per lägenhet.
Vibrationsnivån i sovrum ska inte överstiga 0,4 mm/s vägd RMS.

Detaljplanens konsekvenser för bullret vid illustrerade hus

Detaljplanens illustrationskarta redovisar ett tiotal byggnader för bostadsändamål eller
speciella former av boende. Fem av byggnaderna (Solhusen) ligger inne på ”gården”
och skyddas av omgivande byggnader åt väster, norr och öster. För dessa fem
byggnader klaras de generella riktvärdena, den ekvivalenta ljudnivån över dygn
utomhus blir alltså högst 55 dBA.
Vid lamellhusen (Loggiahusen) åt norr och öster överskrids på den bullriga sidan
55 dBA. Ljudnivåer upp till 64 dBA har beräknats längs det norra husets norrfasad.
Dessa lamellhus har emellertid ”baksidor” som till avsevärd del är tysta (högst 45 dBA)
eller med ett par undantag i övrigt är ljuddämpade (45-50 dBA). Flertalet bostadsrum
avses orienteras åt dessa tysta eller ljuddämpade sidor.
De tre byggnaderna åt nordväst och väst (Centrumhuset, Punkthuset och Västra Lotten)
har alla speciella utformningar med olika former av ensidigt riktade lägenheter. Huset i
nordväst (Centrumhuset) som innehåller vårdcentral och bostäder med särskild service,
har längs västfasaden olika former av verksamheter förlagts. Vid bostäderna, som är
ensidigt riktade åt öster, redovisas ljudnivåer som understiger 55 dBA.
Det västligaste lamellhuset (Västra Lotten) är utformat med en loftgång åt norr och med
samtliga bostadsrum orienterade från loftgången, mot söder. Även här understiger
ljudnivåerna 55 dBA, i flertalet punkter underskrids också 50 dBA.
Det s k Punkthuset i väster innehåller två delar: en västlig del med två enkelsidiga
lägenheter per våningsplan åt väster och en östlig del med tre enkelsidiga lägenheter per
våningsplan åt öster. För lägenheterna åt väster har ekvivalentnivåer uppemot 67 dBA
beräknats, i några fall överskrids alltså 65 dBA. Det finns här heller ingen ”ljuddämpad
sida” med ljudnivåer lägre än 50 dBA. Vid lägenheterna åt öster är ljudnivåerna allmänt
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något lägre men även här beräknas nivåer uppemot 67 dBA. Punkthuset har emellertid
en ”baksida” åt öster som till viss del har en ljuddämpad sida (45-50 dBA).
För Punkthusets lägenheter åt väster skulle för att klara kraven någon form av
speciallösning för balkong/fönster bli nödvändig. Det är dock tveksamt om sådana
lösningar kommer att bedömas som rimliga och det kan därför ifrågasättas om dessa
ytor är möjliga att använda som bostäder.
För Punkthusets lägenheter åt öster, norra och södra lägenheten, krävs att minst hälften
av bostadsrummen orienteras så att dessa har möjlighet att öppna fönster i fasad där
ljudnivån är lägre än 50 dBA.
Inomhusriktvärdena klaras med lämplig utformning av fasader och fönster. I vissa fall
kommer fönster med mycket god ljudisoleringsförmåga att erfordras
Risker

Riskberäkningar har genomförts utifrån den föreslagna användningen av området och
med av Banverket levererade uppgifter avseende transporterade mängder av farligt
gods. I beräkningarna har hänsyn tagits till en möjlig fördubbling av godstrafiken till ca
150 tåg per dag som är gränsen för vad som är möjligt utan att Marieholmsbron byggs
om.
I risksammanhang skiljer man mellan individrisken och samhällsrisken. Individrisken
beräknas för varje plats inom området och anger hur farligt det är att vistas på olika
platser. Samhällsrisken anger den sammanräknade risken för befolkningen i hela
området och är ett mått på riskkällans (hamnbanans) farlighet.
Följande slutsatser kan dras från beräkningarna:
- Individrisken inom detaljplaneområdet är acceptabel utan vidare åtgärder.
- Nivån på samhällsrisken är sådan att det bör undersökas vilka rimliga
skyddsåtgärder som kan vidtas. Efter att dessa åtgärder är genomförda bedöms
risknivån bli tolerabel.
Nedan ges en lista med åtgärder som ska övervägas. Vissa åtgärder är tagna från
Översiktsplanen för Göteborg, fördjupad för sektorn transporter av farligt gods från
1997. Dessa åtgärder ingår i den utformningen av ny bebyggelse som förutsätts för att
ett skyddsavstånd av 80 m till bostäder ska gälla och förutsatts genomföras i alla
nybyggda områden nära farligt godsleder. Dessa är markerade med (FÖP) och medtas
här enbart för fullständighetens skull.
1. Byggnaderna utförs med sammanhållen betongstomme (FÖP)
2. Obrännbart material i fasaden av byggnaderna (FÖP)
3. Vätskespärr längs järnvägen som hindrar brandfarlig vätska från att sprida sig in i
området (FÖP)
4. Nödutgångar ska inte vara riktade direkt mot riskkällan (hamnbanan)
5. En skyddsvall/mur bör anläggas mellan hamnbanan och planområdet. Den totala
höjden bör inte understiga 4 m.
6. Friskluftsintag på byggnaderna ska anordnas så långt från leden som rimligt möjligt.
Efter att dessa åtgärder genomförts bedöms risknivån inom området vara godtagbar.
Bestämmelse om skyddsvall är med i detaljplanen.
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Medverkande
Detaljplanen har upprättats av GF Konsult med planeringsarkitekt Camilla Lidholm som
uppdragsansvarig. Planarbetet har skett i samarbete med arkitekt Anders Svensson och
planeringsarkitekt Stina Wester på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Genomförandetid
Genomförandetiden utgår 10 år efter det datum då planen vunnit laga kraft.

Kenneth Fondén
Planchef
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Detaljplan för Sannegården Centrum
inom stadsdelen Sannegården 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. Den ska även redovisa vem som ska vidta
åtgärderna och när de ska vidtas.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan, utan detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Denna genomförandebeskrivning redovisar ansvarsfördelningen samt möjligheter till
genomförande av detaljplan för Sannegården centrum. Detaljplanen upprättas i samarbete med Älvstranden Utveckling AB som är att betrakta som exploatör. Älvstranden
Utveckling AB har vidare bildat ett konsortium tillsammans med JM AB och Riksbyggen ekonomiskförening för att genomföra den planerade byggnationen. Syftet med
planen är att skapa en möjlighet att uppföra cirka 300 lägenheter i flerbostadshus, en
vårdcentral samt viss andel lokaler för verksamheter.

Organisatoriska frågor
Tidsplan
För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd
Utställning
Antagande
Laga kraft

3:a kv. 2008
4:e kv. 2008
1:a kv. 2009
1:a kv. 2009
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Anläggningsarbeten för gator och allmänna va-ledningar beräknas bli påbörjade under
2009, byggstart för den föreslagna bebyggelsen är planerad till årsskiftet 2009/2010.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att detaljplanens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Markägoförhållanden mm
Marken inom planområdet ägs till största delen av Älvstranden Utveckling AB, genom
sitt dotterbolag Norra Älvstranden Utveckling AB, samt Göteborgs kommun. Fastighetsägare och rättighetshavare i övrigt framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.
På kommunens fastigheter finns följande markupplåtelser:
Inom fastigheten Sannegården 734:9 finns nyttjanderätter avseende parkering.

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.
Exploatören ska dock svara för utbyggnad och finansiering av den allmänna platsmarken, vilket regleras i avtal mellan kommunen och exploatören.

Anläggningar inom kvartersmark
Respektive blivande fastighetsägare inom planområdet ansvarar för samtliga åtgärder
inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll.

Avtal
Innan detaljplanen antas av byggnadsnämnden ska ett genomförandeavtal träffas mellan kommunen och exploatören avseende detaljplanens genomförande.
Avtalet ska bland annat reglera erforderliga marköverlåtelser – allmän plats mark och
kvartersmark, utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar. Avtalet ska även
reglera eventuell upplåtelse av bostäder med särskild service.

Fastighetsrättsliga frågor
All fastighetsbildning samt inrättande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätt för respektive berörd fastighet ska vara genomförd innan bygglov beviljas för
den föreslagna bebyggelsen.
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Mark ingående i allmän plats, inlösen
Detaljplanen medför en rättighet samt skyldighet för kommunen att lösa in mark utgörande allmän plats. Enligt planförslaget redovisas allmän plats inom fastigheten Sannegården 734:130, vilken ägs av Älvstranden Utveckling AB.

Fastighetsbildning
Den mark som ingår i allmän plats ska genom fastighetsreglering överföras till lämplig
fastighet ägd av kommunen.
Del av kommunens fastighet Sannegården 734:9, som utgör kvartersmark söder om
Ceresgatan, ska styckas av till tre separata fastigheter för bostäder, handel respektive
parkering.
Del av kommunens fastighet Lindholmen 735:448, i nordöstra delen av planområdet,
kan styckas av till en ny fastighet för bensinstation.
Del av kommunens fastighet Lindholmen 735:448, som enligt detaljplanen ingår i
kvartersmarken för handel i nordöstra delen av planområdet, ska genom fastighetsreglering föras över till Sannegården 734:130.
Del av kommunens fastighet Rambergsstaden 733:254, som enligt detaljplanen ingår i
kvartersmarken för bostäder, restaurang eller handel i sydvästra delen av planområdet,
ska genom fastighetsreglering föras över till Sannegården 734:130.
För den planerade bebyggelsen inom planområdet kan flera fastigheter styckas av för
bostäder beroende på upplåtelseform och hur många bostadsrättsföreningar som avses
att bildas. Vidare kan nya fastigheter styckas av för butiksbyggnaden i norra delen av
planområdet respektive centrumhuset i västra delen av planområdet.
Inom kvarteren är det även möjligt att bilda separata 3D-fastigheter för olika ändamål
såsom bostäder, handel, mm. För dessa fastigheter behöver nödvändiga rättigheter
säkerställas genom bildandet av gemensamhetsanläggningar och/eller servitut för exempelvis stomme, teknisk försörjning och utrymningsvägar m.m. Det är också möjligt
att inrätta sk 3D-utrymmen för källarparkering och utbyggnader över allmän plats. För
att fastighetsbildningen ska kunna genomföras måste fastigheterna, i gränserna, uppfylla gällande brandsäkerhetskrav, varför placering av brandväggar bör beaktas i samband med projekteringen av byggnaderna. Vidare bör separata el-, va- och ventilationslösningar installeras för att underlätta den framtida förvaltningen av fastigheterna.

Gemensamhetsanläggningar
Under bostadskvarteren, markerat med g och ringskraffering på plankartan, i den centrala delen av planområdet ska gemensamhetsanläggning bildas för gemensamt parkeringsgarage samt överliggande gård. Samtliga blivande fastigheter inom bostadskvarteren ska delta i gemensamhetsanläggningen.
Den befintliga gemensamhetsanläggningen Sannegården ga:13 kan omprövas så att området för parkering, markerat med g och P på plankartan, i planområdets sydöstra del
inkluderas. Omprövningen av ga:13 innebär då en ersättning av det befintliga arrende
för parkering.
Vid en eventuell avstyckning av en separat fastighet för bensinstation, i nordöstra delen
av planområdet, ska gemensamhetsanläggning bildas för gemensam infart för bensinstation och parkering. Området är markerat med g på plankartan.
Vid val av sopsug som system för sophanteringen i området ska en gemensamhetsanläggning bildas för ändamålet. Det femte punkthuset, i södra delen av planområdet, kan
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eventuellt anslutas till befintlig gemensamhetsanläggning för sopsug i östra Sannegårdshamnen.
Vid tredimensionell fastighetsbildning inom kvartersmarken erfordras vissa gemensamhetsanläggningar (se ovan).
Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare gemensamt
ansvariga för anläggnings utförande och framtida drift. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas antingen direkt av delägarna i gemensamhetsanläggningen eller av en särskilt
bildad samfällighetsförening.

Servitut och ledningsrätt
Utbyggnader över allmän plats, betecknade med v1, v2, v3 på plankartan, ska säkerställas genom bildande av servitut.
Vid tredimensionell fastighetsbildning inom kvartersmarken erfordras vissa servitut (se
ovan).
Allmänna ledningar, inom områden markerade med u på plankartan, ska säkerställas
med servitut alternativt ledningsrätt. Vid omläggning av ledningar ska eventuell befintlig ledningsrätt flyttas till ledningens nya läge. I sydöstra delen av planområdet säkerställs befintliga fjärrvärmeledningar och i den sydvästra delen säkerställs befintliga valedningar.
Inom område som på plankartan markerats med E ska två transformatorstationer uppföras. Dessa ska säkerställas med ledningsrätt.

Ansökan om lantmäteriförrättning
Kommunen ska ansöka om fastighetsbildning beträffande den allmänna platsmarken.
Exploatören ansöker om fastighetsbildning avseende den egna kvartersmarken. Kostnaderna för de fastighetsrättsliga åtgärderna på allmän platsmark regleras i avtal mellan
kommunen och exploatören.

Tekniska frågor
Trafik
Angöring till området sker norrifrån, från Lundbyleden via Eriksbergsmotet och Cronackergatan. Österifrån sker angöring via Polstjärnegatan och Stenbocksgatan.

Gator
Genomförandet av detaljplanen innebär att en ny kvartersstruktur skapas. Cronackergatan byggs om och flyttas till ett nordligare läge och en ny cirkulationsplats anläggs
som ersättning till den befintliga trevägskorsningen med Sannegårdsgatan. Två nya
lokalgator anläggs i de centrala delarna av planområdet. I östra delen av planområdet
rustas Stenbocksgatan upp.
Åtgärderna i gatunätet kommer att projekteras och iordningställas av kommunen. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att regleras i avtal enligt ovan.
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Gång- och cykelvägar
Huvudstråk för gång- och cykeltrafiken är inom planområdet är förlagda till Cronackergatan, Stenbocksgatan och Ceresgatan. Mellan centrumhuset och det västra punkthuset anläggs vidare en gångtrappa.
Åtgärderna i gång- och cykelnätet kommer att projekteras och iordningställas av kommunen. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att regleras i avtal enligt ovan.

Parkering
Exploatören ska iordningställa erforderlig parkering för boende, cirka 230 platser, för
bostäderna i centrala delen av planområdet samt centrumhuset i västra delen av planområdet i garage under byggnaderna. För byggnaden längst i väster ska parkering för de
boende, cirka 30 platser, anordnas som markparkering.
För handelsetableringen ska parkering för besökande, cirka 270 platser, av exploatören
iordningställas direkt norr om butiksbyggnaden. Personalparkering för butiksanläggningen kan anordnas i planområdets östra del bredvid den blivande bensinstationen.
Parkering för besökande i området anordnas som korttids parkering i form av kantstensparkering utmed lokalgatorna.
Befintliga parkeringsplatser i sydöstra delen av planområdet, tillhörande Bostadsrättsföreningarna vid östra Sannegårdshamnen, ersätts med motsvarande antal direkt öster
om det nya punkthuset, samt öster om Miraallén.

Park och kaj
I planområdet södra del anläggs en större ”strandpark” samt en anslutning till befintliga
kajer på västra respektive östra sidan av Sannegårdshamnen som avslutning mot
hamnbassängen.
Åtgärderna inom park- och kajmarken kommer att projekteras och iordningställas av
kommunen. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att regleras i avtal
enligt ovan.

Kollektivtrafik
Ceresgatan som skär tvärs igenom planområdet är endast öppen för kollektivtrafik. I
dagsläget trafikeras gatan med stombuss, men i framtiden kan det bli aktuellt med
spårbunden trafik. Utrymme för en ny hållplats finns i östra delen av planområdet.
Åtgärderna inom kollektivtrafikmarken kommer att projekteras och iordningställas av
kommunen. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att regleras i avtal
enligt ovan.

Skydd
En skyddsvall/-mur ska anläggas mellan hamnbanan och den nya sträckningen av
Cronackergatan, inom området för huvudgata markerat med vall på plankartan, i syfte
att säkerställa handelsetableringen och dess entréer.
Åtgärderna inom skyddsmarken kommer att projekteras och iordningställas av kommunen. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att regleras i avtal enligt ovan.
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Tillgänglighet
Tillgängligheten inom planområdet är god. Samtliga flerbostadshus kommer att förses
med hiss.

Vatten och avlopp
Allmänna dricksvatten- och avloppsledningar finns utbyggt i Ceresgatan och Stenbocksgatan. Nya allmänna va-ledningar kommer att anläggas i de nya gatorna. Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda ledningar
för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger ett uttag av brandvatten
motsvarande områdestyp A2; VAV publikation P83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt motsvarar nivån +60 meter. I de fall högre vattentryck önskas får detta
ordnas och betalas av respektive fastighetsägare.
Fastighetsägarna ska beakta att vid trädplantering gäller som grundregel ett skyddsavstånd på 4 meter mellan trädets rothals och ytterkant ledning. Avsteg från grundregeln
kan göras i endast speciella fall och efter godkännande från Göteborg Vatten som då
kan komma att ställa krav på att skyddsåtgärder, exempelvis rotspärr ska utföras. Vid
avsteg från grundregeln ska avtal tecknas om att Göteborg Vatten ej svarar för eventuella skador på träd eller ledningar, till exempel vid rotinträngning eller schaktarbeten.
Inom området för huvudgata måste allmänna va-ledningar läggas om i samband med
exploateringen inom planområdet. Vidare inom området för huvudgata, där den nya
sträckningen av Cronackergatan förläggs, kan den befintliga pumpstationen, nedgrävd i
marken, tas ur bruk då den inte kommer att fylla någon funktion för den kommande
bebyggelsen.
Åtgärderna avseende va-anläggningarna kommer att projekteras och iordningställas av
kommunen. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att regleras i avtal
enligt ovan.

Dagvatten
Dag- och dräneringsvattnet ska om möjligt fördröjas inom kvartersmark i till exempel
stenmagasin innan det avleds till allmän dagvattenledning. Så stora grönytor som möjligt bör eftersträvas för att möjliggöra för infiltration av dagvattnet.
Åtgärderna avseende dagvattenanläggningarna kommer att projekteras och iordningställas av kommunen. Åtaganden vad gäller kostnader och utförande kommer att
regleras i avtal enligt ovan.

Uppvärmning
För uppvärmning finns möjlighet att ansluta den planerade bebyggelsen inom planområdet till fjärrvärme. Fjärrvärmenätet behöver eventuellt kompletteras något.

El
För elförsörjningen inom planområdet behövs två stycken transformatorstationer. En ny
station placeras i västra delen av planområdet bakom punkthuset och en ny station placeras i östra delen av planområdet i anslutning till den nya bensinstationen.

Tele
Teleledningar finns utbyggt inom allmänplats, Ceresgatan.
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Sopsug
Val av sophanteringssystem har ännu inte skett utan studeras vidare fram till utställningen. Det femte punkthuset, i sydöstra delen av planområdet, kan eventuellt anslutas till
den befintliga sopsugsanläggningen för Östra Sannegårdshamenen.

Markmiljö
En miljöteknisk markundersökning har genomförts inom planområdet som visar att det
finns förorenade massor som måste tas om hand. För att närmare klargöra föroreningssituationen behöver kompletterande miljötekniska markundersökningar genomföras
inom de delar av planområdet som avses att bebyggas.
Inför och under byggtiden inom planområdet ska exploatören samråda med kommunens
miljöförvaltning, som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, angående hanteringen av
den förorenade marken. Vidare ska exploatören ta fram en åtgärdsplan avseende sina
arbeten. En miljökontrollant ska närvara vid markarbetena i området.

Geoteknik
Översiktliga geotekniska undersökningar har tidigare utförts i olika skeden och täcker
väl behovet som underlag till detaljplanen i merparten av området. Kompletterande
undersökningar kommer att genomföras av exploatören under planarbetet. Dock kan de
geotekniska förutsättningarna inom planområdet behöva utredas ytterligare, genom
kompletterande undersökningar, i samband med detaljprojektering av såväl bebyggelsen inom respektive kvarters som för gator och ledningar.
Respektive blivande fastighetsägare ansvarar för att grundläggningen av byggnaderna
utformas med utgångspunkt från de geotekniska resultaten. För val av lämplig grundläggningssätt och påltyp samt bedömning av grundförstärkningsbehov i omgivande
mark, måste kompletterande sonderingar och provtagningar utföras i samband med
detaljprojektering inom respektive kvarter.
Vidare ansvarar respektive blivande fastighetsägare för att alla grundläggnings- och
schaktningsarbeten utförs på ett sätt som inte äventyrar stabiliteten i området.
Regelbundna kontrollmätningar avseende jordrörelser, vibrationer och portryck ska
utföras på byggnaderna i de angränsande kvarteren. Rörelsemätningar bör även utföras i
de angränsande gatorna med hänsyn till risken för sättningar/hävningar.

Buller
Se planbeskrivningens konsekvensbeskrivning.

Arkeologi
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Ett antagande av detaljplanen innebär för kommunen en direkt skyldighet att lösa sådana fastigheter som ingår i allmän plats under förutsättning att berörda fastighetsägare
begär detta. Vidare kan ställas krav på att allmän plats iordningställs av kommunen
inom genomförandetiden.
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Utgifter

Kommunen genom fastighetsnämnden har en utgift i form av iordningställande av parkeringsplats, i sydöstra delen av planområdet, som ersättning till de befintliga bostadsrättsföreningarna i Östra Sannegårdshamnen. I övrigt erhåller kommunen inga utgifter
till följd av exploateringen inom planområdet.
Inkomster

Kommunen erhåller en intäkt till följd av försäljning av kvartersmarken i sydöstra delen
av planområdet.
Planekonomi och finansiering

Utgifterna för olika anläggningar inom allmän plats hanteras i avtal mellan exploatören
och kommunen, vilket innebär att exploateringen inte kommer att medföra några investeringskostnader för kommunen när det gäller kommunala gator, gång- och cykelvägar,
park, va-ledningar, mm inom planområdet.
Fastighetsnämndens utgift avseende ersättningsparkering för befintliga bostadsrättsföreningar i Östra Sannegårdshamnen finansieras genom försäljningen av kvartersmark i
den sydöstra delen av planområdet. Där av anses planekonomin vara god.
Framtida driftskostnader

Trafiknämnden får en årlig driftkostnad för skötsel och underhåll av gator, kollektivtrafikområde och gång- och cykelvägar.
Park- och naturnämnden får en årlig driftkostnad för skötsel och underhåll av park, kajer
samt träbryggor inom vattenområde.
Lokalförsörjningsförvaltningen får ökade driftskostnader avseende bostäder för personer med särskilda behov.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören
Utgifter

Exploatören svarar för samtliga utgifter som uppkommer i samband med planens genomförande inom planområdet på såväl allmän plats som kvartersmark.
Det innebär bland annat att exploatören ska stå för kostnaderna avseende utbyggnad av
gator, gång- och cykelbanor, park, kajer, träbryggor, va-ledningar, mm inom planområdet, vilket regleras i avtal med kommunen. Vidare belastas exploatören av utgifter så
som eventuell flyttning av ledningar, marksanering samt viss fastighetsbildning.
Exploatören befrias från erläggande av gatukostnader och anläggningsavgifter för vatten och avlopp inom denna detaljplan till följd av åtaganden i avtal med kommunen.
Den mark som i detaljplanen läggs ut som allmän plats förutsätts överlåtas till kommunen utan ersättning.
Inkomster

Exploatören får en inkomst i samband med försäljning av mark till medlemmarna i
konsortiet.

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare inom planområdet
De blivande fastighetsägarna inom planområdet bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmarken. Fastighetsägarna får utgifter för förvärv av mark och erforderlig fastighetsbildning avseende kvartersmarken. Fastighetsägarna får även utgifter för bland annat
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anslutning av el, fjärrvärme, tele och sopsug. Anläggningsavgifter för va erläggs inte, se
ovan Ekonomiska konsekvenser för exploatören.

Peter Junker
Avdelningschef
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