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Datum

2005-06-14
Diarienummer Sida

1099/03 (F Ila 4838) 1

Detaljplan för
CENTRALA ERIKSBERG
inom stadsdelen Sannegården i Göteborg

PLANBESKRIVNING

Planhandlingar:
• Plankarta med bestämmelser (ligger sist i handlingen)
• Planbeskrivning (denna handling)
• Genomförandebeskrivning

Övriga handlingar:
• Illustrationsritning
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning
• Samrådsutlåtande
• Bullerutredning Centrala Eriksberg, WSP Akustik, 2005-01-25 (Bilaga)
• Sannegården 29: 1, Kv Lilla Jägaren Översiktlig miljöteknisk markundersök

ning, SWECO VrAK, 2005-04-18 (Bilaga)
• Sannegården 29:4, Västra delen Påbyggnad av parkeringshus. Platsspecifik

riskbedömning avseende förorenad mark SWECO vrAK 2005-05-16 (Bilaga)
• Bedömning av luftkvalitet Sannegården 29:4, Västra delen,

SWECO vrAK 2005-05-16 (Bilaga)

SAMMANFATTNING

r detaljplanen för Eriksberg från 1991 planerades en centrumanläggning, kallad
Stapeltorget vid Östra Eriksbergsgatan. Det visade sig sedan att platsen framför
Hotell 11 spontant utbildats till en naturlig centrumpunkt. r samråd med dåvaran
de Eriksbergs Förvaltnings AB beslöt byggnadsnämnden därför att göra om Sta
peltorget till vanliga bostadskvarter. En planändring genomfördes 1995. Den inre
delen av torget där det rådde osäkerhet om markanvändningen "sparades" till dess
markanvändningsfrågan klarnat. Ett parkeringsdäck har dock byggts inom områ
det. Syftet med föreliggande detaljplan är att nu ge möjlighet att bebygga den inre
delen av Stapeltorget med bostadshus och kontor. Det befintliga parkeringsdäcket
föreslås få en påbyggnad med smålägenheter.

revantplanbesk
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Läge

Planområdet är beläget på Norra Älvstranden vid Eriksberg ca 3 km nordväst om
Göteborgs centrum. Det ligger på den norra sidan av Östra Eriksbergsgatan och
sträcker sig från Juvelkvarnen i väster till "Eriksberget" i nordost. Planområdet
omfattar fastigheterna Sannegården 29:1-4. I väster innefattas en ca 3 meter bred
remsa av fastigheten Sannegården 734:9 och.i norr en ca 6 meter bred remsa av
Sannegården 734: 131.

Areal och markägoförhållanden

Planområdets areal uppgår till cirka 8000 m2
• Fastigheten Sannegården 29: 1 ägs

av Norra Älvstranden Utveckling AB, fastigheten Sannegården 29:2 av HSB, fas
tigheten Sannegården 29:4 av Fastighets AB Deckshuset, medan fastigheten San
negården 734:9 är i kommunens ägo. Ägoförhållandena framgår av till planför
slaget hörande fastighetsförteckning.

Översiktsplan

Översiktsplanen för Göteborgs kommun 1999 (ÖP 99) vann laga kraft den 6 feb
ruari 2003. I ÖP 99 anges att planområdet bör användas för blandad stadsbebyg
gelse i form av bostäder, arbetsplatser, service och handel. Eriksberg utgör ett
område med betydelsefulla kulturvärden. Planförslaget stämmer överens med
översiktsplanen.

Riksintresse

Hamnbanan är belägen ca 150 meter nordväst om planområdet och är av riksintres
se. På järnvägen fraktas stora mängder gods, varav en del farligt gods. Sammanhål
len bostadsbebyggelse medges fram till 80 meter från järnvägen och kontor fram till
30 meter från spåren. Föreskrivna säkerhetsavstånd till järnvägen innehålls med
god marginal.

Lundbyleden är av riksintresse. Vägen ligger ca 800 meter norr om planområdet
och påverkar ej bebyggelsen.

Göteborgs hamn är av riksintresse för sjöfarten. Avståndet från planområdet till
strandlinjen är ca 100 meter.

Gällande detaljplaner

För området gäller i huvudsak detaljplan akt nr FIl 3903 lagakraftvunnen år 1991.
Planens genomförandetid går ut år 2006. Marken är enligt detaljplanen avsedd att
användas för centrumverksamhet och får bebyggas med kontor, butiker, bostäder
och parkeringshus i upp till 10 våningar. Sedan detaljplanen togs fram har ett torg
naturligt utbildats vid Hotell 11 och den föreslagna centrumanläggningen vid Östra
Eriksbergsgatan är nu inaktuell.
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Planområdets västra del omfattas av detaljplan akt nr FIl 2351 fastställd år 1939.
Den aktuella marken utgör trafikområde för järnväg, som skulle betjäna den nume
ra nedlagda Juvelkvarnen.

\

Mark och vegetation

Planområdet är beläget vid sydvästsidan av det branta berget med Celsiusgatan.
En mindre del av bergsluttningen ingår i planområdet, men i övrigt är marken
relativt plan. Marken ligger på nivån ca + 13,5 meter medan berget i norr når upp
till en höjd av ca +31,0 meter. På den västra delen av området ligger ett parker
ingshus. Från parkeringsdäckets översta plan löper en utfartsramp i betong utmed
den västra fasaden. Rampen fortsätter utmed den norra sidan av däcket, men ut
görs där aven uppfyllnad av marken till nivån ca + 17,7 meter.

I huvudsak består den obebyggda delen av planområdet av asfalterade parkerings
ytor och grusytor. Vid foten av berget finns en smal grönremsa bevuxen med löv
träd. I övrigt förekommer ingen nämnvärd v~getation.

Söder om planområdet har en bussgata färdigställts utmed Östra Eriksbergsgatan.
Mellan bussgatan och Eriksbergsgatan finns en ca 10 år gammal trädplantering.

Geotekniska förhållanden

Planområdet är en dalgip mellan berg i nordväst och nordost. Älvstranden låg före
byggandet av Eriksbergs varv i norra delen av planområdet. På större delen av
området ligger 3-4 meter fyllning. Fyllningen består av sand, silt och lera och är
delvis gyttjig.
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Under fyllningen är undergrunden lera. I områdets norra del är lerrnäktigheten
mindre än 5 meter, i sydöstra delen 0-20 meter och i sydvästra delen 10-25 meter.
Under leran finns tjocka lager av sand. Sonderingar har avbrutits efter 10 meter i
sand. Djupet till berg kan alltså vara 35 meter eller mer. Inom området kan man
förvänta sig släntberg, som kräver särskilda ~tgärder vid pålning. Byggnaderna
grundläggs på spetsbärande pålar till fast botten/berg.

Markradon

Marken är lågradonrnark. Inga särskilda åtgärder krävs mot inträngning av radon
från marken.

Föroreningar i marken

I samband med att ett parkeringshus skulle byggas inom det aktuella planområdet
gjordes en markmiljöundersökning på den aktuella fastigheten. Det påträffades då
föroreningar i form av metaller och oljekolväten, PAR. En begränsad sanering
genomfördes, dock inte ner till riktvärden för bostäder. En riskbedömning har
utförts i maj 2005 för att man skall kunna ta fram förslag till eventuella skydds
eller saneringsåtgärder som gör det möjligt att bygga bostäder. Detta skall ske i
samråd med miljöförvaltningen.

För resterande del av planområdet har en miljöteknisk markundersökning utförts.
Denna visar på att de fyllnadsmassor som finns inom undersökningsområdet mes
tadels är påverkade av olika föroreningar. Föroreningsbilden bedöms vara ganska
typisk för markområden i anslutning till verkstads- och varvsindustrin. Troligen är
det rester av slagg som ger de förhöjda föroreningshalterna i marken (bly, koppar,
zink och PAH). En stor andel av fyllnadsmassorna kommer att behöva schaktas
ur, oavsett miljöteknisk status, i samband med grundläggningsarbeten. Möjlighe
terna till återfyllning av dessa fyllnadsmassor inom det blivande bostadsområdet
bedöms vara små. För att kunna bygga bostäder skall marken klara de platsspeci
fika riktvärden som finns framtagna för bostäder på Norra Älvstranden.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar berörs av planförslaget.

Historik

Planområdet utgör en del av det forna varvsområdet för Eriksberg. Från omkring
år 1850 ändrades "Norra Älvstranden" från ett i huvudsak lantligt område till ett
intensivt utnyttjat industri- och hamnområde. Bl.a. anlades Eriksbergs Mekaniska
Verkstad år1852. Jämfört med Lindholmens varv AB och Götaverken AB var
Eriksberg in på 1900-talet det minsta varvet. Expansionsutrymmet var begränsat
till ett relativt smalt strandparti utmed älven. Det nära sambandet mellan verkstä
derna, kajerna och flytdockorna var därför karaktäristiskt för Eriksberg. Det sista
fartyget vid varvet utrustades år 1979.



1634

Figur 3. Flygbild tagen år 1986 över Eriksbergs varv och Juvelkvamen. Det aktu
ella planområdet med den dåvarande plåtverkstaden syns till höger i bilden. (Foto:
Göteborgs Stadsbyggnadskontor)

Figur 4. Planområdet med det befintliga parkeringsdäcket sett från Östra Eriks
bergsgatan.
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Befintliga byggnader

Inom det aktuella planområdet finns inga äldre byggnader bevarade. Tidigare har
där funnits en plåtverkstad men denna är nu riven. I planområdets nordvästra del
uppfördes år 2002 ett parkeringsdäck. Byggnaden är i betong och trä och rymmer
fyra våningar med sluttande bjälklag. Utmed dess västra fasad löper en utfarts
ramp i betong från det översta våningsplanet ner till en uppfylInad av marken på
den norra sidan.

I planområdets östra del ligger en telestation och en nätstation för Energiverken.
En tunnel med hiss i berget har tidigare utgjort förbindelse mellan varvet och det
forna varvskontoret vid Celsiusgatan. Denna förbindelse finns kvar och används
fortfarande av verksamma i kontoret.

Granne med planområdet ligger norr om parkeringshuset den forna "Eriksbergs
gården". I de övre våningarna inryms bland annat Donnergymnasiet. De fyra su
terrängvåningarna mot söder innehåller motionslokaler för "Friskis och Svettis"
samt bowlinghall m.m. De övre våningarna nås från Celsiusgatan, medan mo
tionslokalerna har sin entre och en utfartsväg ordnad från söder över planområdet.
Utfartsvägen används för varuleveranser, sophämtning m.m. från byggnaden.

Social service

Vid Eketrägatan ca l km norr om planområdet finns vårdcentral, apotek och post.
Bibliotek finns vid Kyrkbytorget och på Lindholmen.

Förskolor och skolor

I Krokängsparken och i Kyrkbyn finns förskola. Möjlighet finns också att ordna
förskola i den nya bebyggelsen vid Västra Sannegårdshamnen.

Bräckeskolan ligger ca 800 meter nordväst om planområdet och rymmer låg- mel
lan- och högstadium samt förskoleklass. En skola för låg- och mellanstadiet samt
integrerad förskola har öppnats i Herrgårdsparken ca 1,5 km öster om planområ
det. På Lindholmen finns gymnasieskolor och högskola. När ny bostadsbebyggelse
kommer till stånd vid bockkranen i västra Eriksberg planeras en ny skola även i
detta område.

Kommersiell och kulturell service

Stråket mellan Östra Eriksbergsgatan och vattnet har i sin västra del utvecklats till
ett innehållsrikt och levande kommersiellt och kulturellt centrum. Vid Eriks
bergstorget finns hotell, restaurang, bank m.m. inrymda i de tidigare varvsbygg
naderna. I Eriksbergshallen finns plats för mässor och utställningar samt matser
vering. Även de nya bostadshusen inrymmer i sin bottenvåning butikslokaler,
servicekontor m.m.
I anslutning till Eriksbergstorget ligger en butik för dagligvaror, en blomsteraffär,
konditori m.m. En större livsmedelshall, systembolag och specialaffärer finner
man vid Eriksbergs handelscentrum ca 800 meter norr om planområdet.
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Figur 5. Mellan byggnaderna utmed Östra Eriksbergsgatan anar man vattnet i sö
der.

Figur 6. På det befintliga parkeringsdäcket planeras bostadslameller med smålä
genheter.
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

Planområdet utgörs till största delen aven öppen asfaltyta med ett parkeringshus. I
detaljplaneförslaget kompletteras bebyggelsen på Ö. Eriksbergsgatans norra sida
med ett bostadshus och ett kontorshus. Det befintliga parkeringshuset får en på
byggnad med bostadslameller i tre till fyra våningar. Marken mellan byggnaderna
färdigställs som en hårdgjord torgyta - mötesplats. Totalt ger förslaget ett tillskott
av ca 120 nya bostadslägenheter och ca 5000 m2 bruttoarea för kontor. Eriksberg
upplevs som ett attraktivt område nära vattnet och har en väl fungerande kollektiv
trafik. Service i form av skolor och butiker finns till stor del utbyggda i bostadsom
rådets närhet.

Avvägning enligt miljöbalken

Inga riksintressen berörs. Anläggningen är förenlig med kommunens översiktsplan
och går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och
vattemesurserna.

Natur

En planbestämmelse har införts för att säkers'tälla att naturmarken och berget i
planområdets nordöstra del bevaras. Ingen övrig naturmark förekommer inom eller
i anslutning till planområdet.

Bostäder och övrig bebyggelse

Intill berget på Eriksbergsgatans norra sida föreslås ett punkthus som trappar sig in
mot berget i 10-11 våningar. Byggnadshöjden för den lägre delen överensstämmer
med det tidigare varvskontorets höjd uppe på berget. Genom att punkthuset för
läggs norr om befintliga bostadshus och på sydsidan av ett berg blir skuggpåver
kan på omgivningen inte så stor. Framför byggnaden mot Eriksbergsgatan planeras
en öppen plats med karaktären av ett torg.

Punkthuset beräknas rymma ca 60 lägenheter i storleken två till tre rum och kök.
På grund av de höga trafikbullernivåerna (ca 60 dB ekv) vid Eriksbergsgatan kan
inga enkelsidiga lägenheter förläggas mot gatan. Lägenheter skall utformas så att
sovrum vetter mot en fasad, eller en balkong med väsentligt lägre bullernivå än
55dB (ekv). Boningsrum skall ha minst ett öppningsbart fönster i fasad eller mot
balkong med bullernivå under 55 dB (ekv). Det är viktigt att man strävar efter att
uppnå en låg bullernivå utanför boningsrum och på uteplatser. Balkonger förlagda
mot Eriksbergsgatan i söder, skall avskärmas och vara delvis inglasade. Balkong
ernas tak och invändiga väggar skall förses med absorbenter för att få ner bullerni
våerna. En terrass för de boende skall finnas på punkthusets tak och vara ett kom
plement till lägenheternas balkonger. I byggnadens bottenvåning planeras en bu
tik- eller servicelokal imymd i hörnet närmast gatan.

Det befintliga parkeringshuset får en påbyggnad med tre bostadslameller i tre till
fyra våningar. Byggnadskropparna förläggs i öst-västlig riktning så att ljuset kan
sila mellan dem. Möjlighet skall finnas till utblickar mellan byggnadskropparna
från intilliggande framtida bostäder i Juvelkvarnen och från det tänkta punkthuset.
Bostadslamellerna planeras rymma ca 60 smålägenheter om vardera ca 40 m2 för



studenter och småhushåll. Mellan byggnadskropparna skall planterade takterrasser
anordnas för att ge en god visuell miljö samt möjlighet till utevistelse.

De tänkta bostadslamellerna skjuter ut ca 7 m utanför parkeringshusets fasad mot
öster. Den fria höjden för utfartsvägen under de utkragande byggnadsdelarna skall
vara minst 6 meter. Möjlighet medges dock att anbringa en eller två pelare för var
je utskjutande byggnadskropp, om detta är konstruktivt motiverat. Fri bredd för
utfartsvägen mellan det befintliga parkeringshuset och pelarna med påkörnings
skydd skall dock vara minst 7,2 meter. Inga skymmande väggar får uppföras under
de utkragande byggnadsdelarna. Entreer föreslås från de mellanliggande takterras
serna och från loftgångarna på byggnadernas norrsida. Utrymningstrappor skall
finnas från loftgångarna ner till marken utanför det befintliga parkeringshusets
västra sida. Inga bostäder får anordnas i parkeringshusets fyra nedersta våningar.

Huvudentren för bostäderna på parkeringshuset skall vetta mot det planerade tor
get. En möjlighet är att utnyttja den befintliga entren för parkeringshuset. Genom
att byggnadernas entreer mynnar på det gemensamma torget förstärks känslan av
liv och rörelse i området.

Ett kontorshus föreslås närmast Eriksbergsgatan sammanbyggt med parkeringshu
set. Byggnadshöjden skall vara densamma som för de befintliga bostadshusen på
gatans södra sida. Den översta våningen planeras bli en indragen takvåning. I
byggnadens bottenvåning föreslås butiker, lokaler för service m.m. Utmed gatan är
bottenvåningens fasad indragen ca 1,5 meter; så att en arkad för gående bildas.
Arkaden skall göras minst 4,0 meter hög för att ge tillräcklig rymd. Kontorshuset
beräknas få en bruttoarea av ca 5000 m2

.

Utformningsprinciper

Punkthuset utformas med en ljus fasad mot torget i puts eller skivmateria1.
Den bakre delen mot berget får en tegelfasad.

Kontorshuset och bostadslamellerna på parkeringsdäcket utformas med ljusa fasa
der som reflekterar söderljuset till gårdar och gaturum.

Fastighetsrättsliga frågor

Planområdet utgörs idag av fyra fastigheter. Det kan bli aktuellt att bilda en separat
fastighet för bostadslamellerna ovanpå parkeringsdäcket, s.k. tredimensionell fas
tighetsindelning. Fastigheten föreslås då omfatta "gårdsbjälklaget" som bostads
lamellerna blir placerade på och området ovanför detta. Det därunder belägna par
keringshuset utgör en egen fastighet upp till gårdsbjälklagets undersida. Trapphus,
ledningsschakt och parkeringsdäckets bärande konstruktioner kan ingå i en gemen
samhetsanläggning för de båda fastigheterna. Även kontorshuset kan på liknande
sätt komma att bilda en tredimensionell fastighet som kragar in över parkerings
däcket.
Utfartsvägen och gångvägen till fastigheten Sannegården 734: 131 föreslås utgöra
gemensamhetsanläggning för de fastigheter söm är tänkta att använda vägarna, dvs
bostadsfastigheterna, parkeringshuset, kontorsfastigheten och fastigheten Sanngår
den 734: 131.



Figur 7. Ett bostadshus i 10-11 våningar placeras nedanför berget vid Östra Eriks
bergsgatan.
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Figur 8. Plan över punkthuset. Lägenheter mot gatan förses med inglasade bal
konger och vardagsrummen vädras via dessa för att undvika bullerstörningar. Sov
rummen har öppningsbart fönster mot fasad eller balkong med bullernivå väsent
ligt under 55 dBA(ekv).



Friytor

Planområdet är att betrakta som ett innerstadsområde med begränsade ytor för lek
och rekreation i den omedelbara närheten. Tillgången till de solbelysta kajerna och
den tänkta framtida parken nordväst om planområdet får uppväga att området i sig
inte rymmer några större friytor. Berget norr om den tänkta bebyggelsen utgör
dock ett karaktäristiskt inslag av natur i stadsbilden.

Marken mellan de planerade byggnaderna är tänkt att utgöra ett torg som öppnar
sig mot och binds samman med Eriksbergsgatan. Det är vänt mot söder och man
anar närheten till vattnet. Torget är tänkt att få ett stadsmässigt uttryck med i hu
vudsak hårdgjorda ytor. En yta för angöring till bostäderna reserveras intill parker
ingshuset, men ingen parkering tillåts på torget. Det är viktigt att byggnadernas
entreer mynnar mot torget så att detta befolkas och får en livlig prägel. Plantering
ar inordnas i miljön för att skapa skyddade sittplatser och mötesplatser. En lekplats
med lekskulptur skall placeras i den ime delen av området.

För bostäderna på parkeringshuset skall takterrasser anordnas som "gröna" gårds
miljöer. Planteringar med olika slag av växter kan skapa omväxling mellan går
darna och ge dem skilda karaktärer. Sittplatser och mindre lekytor skall inordnas
på terrasserna.

Figur 9. Prunkande perenner på bjälklags
gård

Figur 10. Klätterväxter på garage
fasad

Som komplement till den egna balkongen föreslås punkthuset få en takterrass som
kan användas av de boende i huset. Terrassen får ett soligt läge avskärmat från
trafikbuller från gatan. Planteringar och avskärmande spaljeer bör anordnas för att
skapa ett vilsamt och inbjudande intryck.



Gator och trafik

Angöring till fastigheterna anordnas från Ö. Eriksbergsgatan via den utfart som
idag används för parkeringsdäcket. Utfarten korsar den befintliga bussgatan och
förbinds i detaljplanen med huvudgatan. Den befintliga utfartsvägen på kvarters
mark ligger kvar. Vägen används även av fastigheten Sannegården 734:131 för
transporter och sophämtning till "Friskis och Svettis". Önskvärt är dock att antalet
transporter på vägen minimeras och att sophämtningen om möjligt ersätts av sop
sug.

Utfartsvägen bör på kvartersmark avskärmas med grönska t.ex. i form aven spalje
med klängväxter mot det planerade torget så att störningarna på platsen minskar.
Ett bländningsskydd mot ljuskäglor från bilar på parkeringsdäcket och utfartsram
pen kan behövas för att minska störningarna på intilliggande bostäder. Sikten vid
parkeringrampens anslutning till utfarten från Sannegården 734: 131 får inte
skymmas. Tillräckligt utrymme skall finnas för mötande bilar.

Den i gällande detaljplan östra tillfarten till området tas bort för att minska antalet
korsningar över den nya bussgatan. Servicefordon med ärende till och från de be
fintliga tele- och nätstationerna får använda bussgatan som tillfart. Staketet utmed
bussgatan har försetts med en grind vid överfarten.

Parkering

Erforderlig parkering skall finnas inom planområdet. Göteborgs parkeringsnorm
för det s.k. "mellanområdet" skall vara utgångspunkt för beräkning av parkerings
behovet.

kontor
övriga verksamheter
bostäder (inkl besöksplatser)
smålägenheter (under 60 m2

)

0,50 bilplatser/sysselsatt
13 bilplatser/1 OOOm2 BTA
0,70 bilplatser/lägenhet
0,25 bilplatser/lägenhet

Med hänsyn till samnyttjande bedöms behovet kunna reduceras med ca 15% vilket
motsvarar tillägget för den s k planeringsnormen.

Enligt normen beräknas det totala behovet av bilplatser bli ca 140 platser för plan
området, varav ca 75 platser för boende och 65 platser för sysselsatta. Det befintli
ga parkeringsdäcket rymmer totalt 379 bilplatser. Vissa bilplatser skall finnas till
gängliga för besökande till bland annat motionsanläggningen norr om planområdet
och för befintliga bostadsrättsföreningar i närområdet. Eftersom endast en mindre
del av platserna utnyttjas idag beräknas behovet för de nya bostäderna och arbets
platserna kunna tillgodoses i parkeringsdäcket.

Utrymme för cykelparkering skall finnas för de boende i området samt för be
sökande. En uppställningsplats för cyklar kan anordnas utomhus i anslutning till
gång- och cykelvägen genom området. I punkthusets bottenvåning planeras ett
cykelförråd. Även i markplanet på parkeringshuset kan cykelförråd anordnas för
de boende. Det innebär att ca 5 bilplatser skulle försvinna.
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Gång- och cykelvägar

Huvudgång- och cykelstråk finns utmed den södra sidan av Östra Eriksbergsgatan.
Detta kompletteras med en gångbana på allmän plats utmed bussgatans norra sida.
På så vis kan man från de planerade bostäderna bekvämt nå busshållplatserna, utan
att korsa Eriksbergsgatan. Gångbanan görs tre meter bred, men breddas med en
arkad framför den planerade kontorsbyggnaden.

En gångväg som utgör gemensamhetsanläggning för fastigheterna inom planområ
det samt fastigheten Sannegården 734: 131 planeras genom området i nordsydlig
riktning. Gångvägen är tänkt att utformas som en del av torgytan och är framför
allt tänkt att utgöra förbindelselänk mellan motionsanläggningen och Eriksbergs
gatan. På sikt kan gångvägen få en förbindelse till en framtida gång- och cykelväg
väster om parkeringshuset.

En gångförbindelse finns även i planområdets östra del mellan Eriksbergsgatan
och den befintliga gångtunneln med hiss till kontorshuset vid Celsiusgatan.

Räddningvägar

Tillfartsvägen för den planerade bebyggelsen skall vara dimensionerad för brand
fordon. Brandfordon skall också kunna nå parkeringsdäcket med bostadslameller
na från den västra sidan, där trappor för nödutrymning planeras. Idag finns möjlig
het att köra på kommunens mark väster om parkeringshuset. Marken utgör enligt
gällande detaljplan järnvägsområde för den numera nedlagda Juvelkvarnen. I pro
gram för Säterigatan föreslås en framtida gångväg väster om parkeringshuset.
Gångvägen skall dimensioneras för brandfordon.

Kollektivtrafik

Bussförbindelse finns med Göteborgs centrum och centrala Hisingen. En stombuss
med god turtäthet förbinder planområdet med Eketrägatan, centrum och Högsbo.
En separat bussgata har nyligen fårdigställts utmed Eriksbergsgatans norra sida. En
busshållplats är belägen vid Eriksbergsgatan intill Hotell 11 i nära anslutning till
planområdet. Även vid Sörhallstorget öster om planområdet finns busshållplats.

På sikt kan det bli aktuellt att dra fram spårvagn i kollektivtrafikstråket längs
Eriksbergsgatan. Hållplats för spårvagnen planeras vid Valskvarnsgatan i anslut
ning till Juvelkvarnen. Ett alternativ är att förlägga spårvagnshållplatsen i direkt
anslutning till planområdet.

Ett attraktivt sätt att fårdas kollektivt är med fårja över älven. Färjan har hållplats
vid Eriksberg ca 150 meter söder om planområdet och går till Roseniund. Hållplat
sen vid Lilla Bommen trafikeras endast sommartid och vid helger.

Vision Lundby

Vision Lundby är ett långsiktigt samverkansprojekt för utveckling av nya trafik
och transport1ösningar, som är effektivare ur miljösynpunkt. Genom "Vision
Lundby" finns olika alternativ för resande och transporter, t.ex. samåkning och
samdistribution. En bilpool, som är ett miljövänligt och bekvämt alternativ till



egen bil, är belägen vid Hotell Il ca 100 meter väster om Centrala Eriksberg . Det
innebär att behovet av parkeringsplatser i området bör kunna begränsas.

TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp

Dricksvatten- , spillvatten- och dagvattenanslutning kan ske till allmänt lednings
nät i Östra Eriksbergsgatan.

Kapaciteten på ledningsnätet för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsva
rande områdestyp A2; VAV:s publikation P 83. Möjlighet finns att ansluta sprink
ler på ledningsnätet i Östra Eriksbergsgatan. Lägsta normala vattentryck i förbin
delsepunkt motsvarar nivån +58 m. Önskas högre vattentryck skall detta ordnas
och betalas av fastighetsägaren.

Det allmänna avloppsnätet i Östra Eriksbergsgatan är utformat som duplikatsystem
med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Av
loppsnätet inom kvartersmark skall utformas .med ett separat ledningssystem för
dag- och dräneringsvatten och ett separat ledningssystem för spillvatten.

För att anslutning med självfall skall tillåtas skall nivån på fårdigt golv vara 0,3 m
över höjd på gata vid förbindelsepunkt, med hänsyn till risk för uppdämning i all
mänt dagvatten- och spillvattensystem. Om god säkerhet mot marköversvämningar
önskas bör markytan inte understiga en nivå av +12,80 m med hänsyn till risk för
översvämning vid eventuell framtida högsta högvattennivå i Göta älv.

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

Värme

Uppvärmning beräknas ske med fjärrvärme. Ledningar för fjärrvärme finns fram
dragna på norra sidan av Östra Eriksbergsgatan.

El

Den tänkta bebyggelsen kan anslutas till befintligt ledningsnät i Östra Eriksbergs
gatan. En högspänningskabel är förlagd utmed planområdets västra gräns vid de
befintliga industrispåren för Juvelkvarnen. Eventuellt måste ledningen flyttas nå
got för att ge plats för de tänkta byggnaderna. I planområdets östra del finns en
nätstation med kapacitet för den planerade bebyggelsen.

Tele

TeliaSonera har kablar utmed planområdets västra gräns samt i Östra Eriksbergs
gatan. En telestation ligger i planområdets östra del. Från denna går ett stråk med
kablar ut mot Östra Eriksbergsgatan. Dessutom finns stråk med bl.a. optokablar
mot väster och nordväst. Vissa av dessa kablar är tagna ur drift. Det kan bli nöd-
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vändigt att flytta kablar i planområdets norra del när den nya bebyggelsen kommer
till stånd. Ett u-område har reserverats utmed berget för detta ändamål.

Avfall

En anläggning med sopsug för källsorterat avfall finns ca 300 meter väster om
planområdet. Rör för sopsug finns i Östra Eriksbergsgatan och de planerade bo
stadshusen kan anslutas till dessa. Det är en miljömässig fördel om även fastighe
ten Sannegården 734: 131 norr om planområdet ansluts till sopsugen, eftersom det
minskar antalet transporter över planområdet. Atervinningsstation för källsortering
av avfall finns vid Västra Sannegårdshamnen ca 500 meter norr om planområdet.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Ställningstagande till miljökonsekvenser

Stadsbyggnadskontoret anser att denna plan i.nte innebär betydande påverkan på
miljön. Inga riksintressen berörs av detaljplanen.

Marken får enligt gällande detaljplan användas för kontor, handel och parkering.
Trafiken i området bedöms inte öka genom att man bygger bostäder i stället för en
del av de tänkta kontoren.

Ställningstagande till sociala konsekvenser

Byggandet av bostäder innebär att området blir färdigställt och att den befintliga
bebyggelsen på södra sidan av Eriksbergsgatan kompletteras. Detaljplanen ger fler
människor möjlighet att bo i ett attraktivt läge nära vattnet. Kollektivtrafik finns
utbyggd i omedelbar anslutning till de tänkta bostäderna. Förtätningen innebär
bättre underlag för kollektivtrafiken och annan service.

Buller

Bullerstörning från trafiken på Östra Eriksbergsgatan och bussgatan förekommer.
Trafikmängden på Östra Eriksbergsgatan beräknas bli ca 4000 fordon per dygn,
varav 3% tung trafik. Bussgatan trafikeras av ca 600 bussar per dygn. Detta inne
bär att bullernivån vid punkthusets fasad mot gatan beräknas till ca 60 dB (ekv)
och 85 dB (max). Lägenheternas fasader skall utformas med hänsyn till de höga
bullernivåerna. Naturvårdsverkets riktvärden för högsta bullernivå inomhus skall
uppfyllas. Inga enkelsidiga lägenheter får förläggas mot gatan. Sovrum skall ha
öppningsbart fönster mot fasad eller avskärmad balkong med bullernivå väsentligt
under 55 dB (ekv). Uteplatser skall förläggas mot en tyst sida, eller vara inglasade
balkonger.

Bullernivån vid kontorshuset beräknas närmast gatan bli ca 61 dB (ekv) och 85 dB
(max). Det innebär att fasader mot gatan skall dämpa minst 31 dB för att inomhus
nivån inte skall överskrida 30 dB (ekv).

För bostadslamellerna ovanpå parkeringshuset överstiger bullernivån inte 55 dB
(ekv). Endast för en lägenhet i hörnet närmast Eriksbergsgatan överstiger bullerni-



vån 70 dB (max). Denna lägenhet skall förses med ljudisolerande fasader (fönster)
så att riktvärdet 45 dB (max) inomhus nattetid klaras.

Fläktar för mekanisk ventilation skall placeras så att bullerstörningar på bostadslä
genheter och uteplatser undviks. Detta gäller även fläktar för parkeringshuset om
mekanisk ventilation införs där. Parkeringshuset är idag helt öppet med naturlig
ventilation.

Luftföroreningar

En bedömning av luftkvaliteten har utförts för bostäder på parkeringshuset (bila
ga). Generellt är bedömningen att ingen av miljökvalitetsnormerna för kvävediox
id och partiklar (PMlO) överskrids eller kommer att överskridas inom det aktuella
området. I samband med eventuell köbildning till och från garaget och kraftiga
markinversioner kan dock bidraget av luftföroreningar vara av mer lokal karaktär.
Risk för förhöjda luftföroreningshalter under kortare tidsförlopp än en timma kan
därför förekomma.

För att uppnå en så god luftkvalitet som möjligt är det väsentligt att lägenheterna
och kontoren ventileras på bästa sätt, förslagsvis genom mekanisk tilluft med luf
intag placerade så högt som möjligt ovan taknivå (långt från lokal utsläppskälla).
För att eliminera risken för att avgaser ska tränga in i lägenheterna och kontoren
genom öppna fönster, bör öppningsbara fönster placeras så långt från in- och utfart
som möjligt. Parkeringshuset skall förses med tätt tak på det översta planet.

Markföroreningar

Ett flertal miljötekniska markundersökningar har genomförts inom planområdet
och förorenad mark har påträffats inom stora delar av området. Planområdet är att
betrakta som förorenat utifrån miljöbalkens bestämmelser. Föroreningshalterna är
så höga att efterbehandlingsåtgärder är nödvändiga inom området. En platsspecifik
riskbedömning inklusive riktvärden för olikamarkanvändningsområden har tagits
fram för hela projektområdet Norra Älvstranden. Dessa bör tillämpas som åtgärds
krav för aktuell markanvändning.

En sanering krävs av alla fria och åtkomliga markytor så att de platsspecifika rikt
värdena för bostäder uppfylls. För bostäder på parkeringsdäcket har en särskild
riskbedömning gjorts, med hänsyn till kvarvarande markföroreningar under par
keringshuset. I samråd med Miljöförvaltningen skall förslag till eventuella skydds
åtgärder tas fram.

Innan markarbeten påbörjas skall en anmälan om efterbehandling inlämnas i god
tid till Miljöförvaltningen. Marksaneringen ska genomföras i samråd med Miljö
förvaltningen.
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Störningar

Åtgärder skall vidtas så att störningar från biltrafiken till och från parkeringshuset
minimeras. Skärmar skall anordnas så att ljuskäglor från bilar på parkeringsdäcket
och nedfartsrampen inte besvärar de boende i punkthuset. Kontinuerlig tillsyn av
garaget bör bedrivas för att eliminera utsläpp från läckage av bilar samt begränsa
förekomst av partiklar, damm m.m.

Elektromagnetiska fålt

Den dag spårväg dras fram i kollektivtrafikstråket skall "Myndigheternas
försiktighetsprincip om lågfrekventa elektriska och magnetiska fålt - en
vägledning för beslutsfattare" tillämpas. Spårvagnslinjen skall konstrueras enligt
speciella direktiv, så att de elektromagnetiska fålten blir så små som möjligt.
Årsmedelvärdet från spårvägen beräknas inte överstiga krav på 0,2 mikrotesla.

Civilt försvar/skyddsrum

Planområdet är beläget utom skyddsrumsområdet. Inga krav ställs idag på att
skyddsrum skall inrymmas i den planerade bebyggelsen.

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft.

A~70~f1/]I//l rv.//1I1. (~~ft~/J; I VII &,Vl1 f q/~ \,/' .
K nneth Fonden Jöran Bellman
Planchef
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Detaljplan för
CENTRALA ERIKSBERG
inom stadsdelen Sannegården 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
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidsplan
För detaljplanen gäller följande tidsplan:

Betänketid
Antagande
Laga kraft

2:a kvartalet 2005
2:a kvartalet 2005
3:e kvartalet 2005

Innan detaljplanen antas skall avtal om marköverlåtelse mm träffas mellan kommunen
och ägarna till Sannegården 29: 1,29:2,29:3 och 29:4. Planerad byggstart för
flerbostadshuset mitt i området är 2007.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

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 planen att gälla, men den kan då ändras eller
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upphävas utan att fastighetsägarna har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad
byggrätt).

Markägoförhållanden mm
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande
fastighetsförteckningen.

2/6

Merparten av marken inom planområdet är privatägd. Kommunen äger fastigheten
Sannegården 734:9 vilken delvis ingår i planområdet. HSB planerar att uppföra ett
flerbostadshus centralt i området. Ovanpå befintligt parkeringsdäck i väster möjliggör
planen uppförande av bostäder samt kontor och handel. Norra Älvstranden Utveckling
AB äger en fastighet i den sydvästra delen av planområdet, även här medger planen
uppförande av kontor och handel.

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. Avtal
kommer att träffas mellan kommunen och berörda fastighetsägare utmed Östra
Eriksbergsgatan för att reglera utförande och finansiering aven ny gångväg utmed
gatan (se avtal nedan).

Anläggningar inom kvartersmark
Fastighetsägarna ansvarar för samtliga åtgärder inom kvartersmark.

Avtal
Innan detaljplanen antas skall avtal om marköverlåtelse samt utbyggnad och
finansiering aven ny gångbana utmed Östra Eriksbergsgatan träffas mellan
kommunen och fastighetsägarna utmed gatan.

För att bilda lämpliga fastigheter inom planområdet behöver överenskommelser om
fastighetsreglering träffas (se fastighetsrättsliga frågor nedan).

Ägaren till parkeringshuset (Sannegården 29:4) har träffat avtal om parkering med
ägarna till Sannegården 29: l och 29:2. Avtal om parkering behöver även träffas med
en eventuell ny ägare till de planerade bostäderna ovanpå parkeringshuset.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Mark ingående i allmän plats, inlösen
Den del av planområdet som utgörs av allmän plats, gångväg, överförs till
intilliggande kommunal fastighet. Detta innebär att Sannegården 29:1-4 avstår en ca 3
m bred remsa utmed Östra Eriksbergsgatan till kommunen.

Fastighetsbildning
För att bilda lämpliga fastigheter inom planområdet behöver vissa marköverföringar
ske. Detaljplanen möjliggör även inrättande av särskilda tredimensionella fastigheter
(sk 3D-fastigheter) för bostäder, handel och kontor.
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Följande marköverföringar föreslås:
Del av Sannegården 29:4 överförs till Sannegården 29:2 för att möjliggöra uppförande
av ett planerat flerbostadshus mitt i området.
Sannegården 29:4 utökas med mark från Sannegården 734:9 och 734: 131.
Sannegården 29:3 utökas med ett mindre område för utfart från Sannegården 29:4.
Sannegården 29:1 kan utökas med del av Samlegården 29:4 och 734:9 genom
tredimensionell fastighetsbildning.

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

Tredimensionell fastighetsbildning
För de fastigheter som bildas genom tredimensionell fastighetsbildning behöver
nödvändiga rättigheter säkerställas genom bildande av gemensamhetsanläggningar
eller servitut för exempelvis stomme, teknisk försörjning, trapphus, hiss och
utrymningsvägar mm.

Gemensamhetsanläggningar
Genom att bilda en gemensamhetsanläggning blir berörda fastighetsägare gemensamt
ansvariga för anläggningens utförande och drift. Gemensamhetsanläggningen kan
förvaltas antingen direkt av delägarna i gemensamhetsanläggningen eller aven särskilt
bildad samfällighetsförening.

Vid tredimensionell fastighetsbildning erfordras vissa gemensamhetsanläggningar (se
ovan).

Sannegården ga: 19 och ga:20 utgörs av gemensamhetsanläggningar för utfartsväg och
dagvattenledning med tillhörande brunnar. Gemensamhetsanläggningarna är
lokaliserade i nordsydlig riktning genom planområdet. Delägande fastigheter är
Sannegården 29:4 och 734: 131. Gemensamhetsanläggningen för utfart (Sannegården
ga:19) föreslås omprövas och omfatta även Sannegården 29:1,29:2 samt de 3D
fastigheter som eventuellt bildas inom planområdet. Sannegården ga: 19 utvidgas för
att inkludera även den planerade gångvägen i nord-sydlig riktning genom
planområdet.

Sannegården ga: 10 (sopsug) omprövas med avseende på andelstalen för Sannegården
29: 1, 29:2 och 29:4.

Sannegården ga:4 (kommunikationsytor, plantering och närparkering mm) föreslås
upphävas. Detta prövas i ett separat planärende.

Servitut och ledningsrätt
Vid tredimensionell fastighetsbildning erfordras vissa servitut (se ovan).

Allmänna ledningar inom med "u" markerat område på plankartan kan tryggas genom
bildande av ledningsrätt. En ledningsrätt för starkström finns som belastar
Sannegården 29:3. Ledningsrätt kan även bildas för befintlig telestation på
Sannegården 29:3.
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Inom planområdet finns ett servitut för en vattenledning till förmån för Sannegården
734: 131, belastande Sannegården 29:4. Servitutet påverkas inte av detaljplanen.

I den nordvästra delen av planområdet fim1s servitut för utfartsramp mm till förmån
för Sannegården 29:4, belastande Sannegården 734:9 och 734: 131. Genom
fastighetsreglering föreslås Sannegården 29:4 utökas med mark för utfartsramp,
servitutet fyller då inte längre någon funktion utan kan upphävas. Ett servitut för
utfartsramp finns även till förmån för Sannegården 29: 1, belastande Sannegården
734:131.

Ett gångservitut bildas till fönnån för Sannegården 734: 132, belastande Sannegården
29:3. Servitutets lokalisering framgår av plankartan.

Ansökan om fastighetsbildning
Kommunen ansöker om fastighetsbildning för överföring av kvartersmark till allmän
platsmark, kostnaden regleras i kommande avtal mellan kommunen och berörda
fastighetsägare.

Fastighetsägarna i kvarteret ansöker om och bekostar öviga fastighetsrättsliga
åtgärder.

TEKNISKA FRÅGOR

Trafik
Tillfm1 till området sker från Östra Eriksbergsgatan söder om planområdet.

Gångbana
En ny 3 m bred gångbana anläggs utmed Östra Eriksbergsgatan på en sträcka av ca
170 m.

Parkering
Parkeringsbehovet för den nytillkommande bebyggelsen föreslås ske i befintligt
parkeringsgarage i den västra delen av planområdet. Parkeringsplatserna kan
säkerställas genom avtal om parkering (se organisatoriska frågor, avtal ovan).
Respektive byggherre ansvarar för att parkeringsbehovet löses på ett varaktigt sätt.

Vatten och avlopp
Anslutning av dricksvatten, spillvatten och dagvatten kan ske till allmänt ledningsnät i
Östra Eriksbergsgatan.

Det allmänna avloppsnätet i Östra Eriksbergsgatan är utformat som duplikatsystem
med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten.
Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas med ett separat ledningssystem för
dag- och dräneringsvatten och ett separat ledningssystem för spillvatten.

Förorenat dräneringsvatten får inte föras till Göta Älv.

Uppvärmning
Möjlighet films att ansluta den nya bebyggelsen till fjärrvärme.
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EI- och fjärrvärmeledningar
En transformatorstation finns i den östra delen av planområdet. Befintliga
högspänningsledningar i den västra delen av planområdet behöver eventuellt justeras
lägesmässigt. Även en serviskabel för el i öst-västlig riktning genom planområdet
behöver flyttas. Respektive exploatör förutsätts initiera och bekosta erforderlig
flyttning av befintliga ledningar i samband med byggnationen.

En befintlig fjärrvärmeledning berör det sydvästra hörnet av planområdet. Ledningen
förutsätts kunna ligga kvar i befintligt läge.

Teleledningar
En tekniknod för telefoni finns i den östra delen av planområdet. Befintliga
teleledningar inom planområdet behöver eventuellt justeras lägesmässigt på vissa
sträckor.

Minst 4 månader innan arbeten påbörjas i närheten av Teliasoneras anläggningar skall
beställning av eventuell undanflyttning inkomma till Teliasonera Networks.
Beställning av utsättning skall inkomma till Teliasonera minst 4 dagar före önskad
utsättning.

Sopsug
Möjlighet finns att ansluta den nya bebyggelsen till befintlig sopsugsanläggning.

Markmiljö
Flera miljötekniska markundersökningar har genomförts inom planområdet och
förorenad mark har påträffats inom stora delar av området. Förorenad mark finns även
under befintligt parkeringshus. Planområdet är att betrakta som förorenat utifrån
miljöbalkens bestämmelser och föroreningshalterna är så höga att
efterbehandlingsåtgärder är nödvändiga inom området.

En platsspecifik riskbedömning inklusive riktvärden för olika
markanvändningsområden har tagits fram för hela projektområdet Norra Älvstranden.
En separat platsspecifik riskbedömning avseende förorenad mark har även utförts för
marken under de planerade bostäderna ovanpå det befintliga parkeringsgaraget i den
västra delen av planområdet.

Enligt planbestämmelserna skall all åtkomlig mark saneras så att de platsspecifika
riktvärdena för bostäder uppfylls. En sanering av förorenade massor under
parkeringshuset bedöms inte vara tekniskt och ekonomiskt rimlig att genomföra. Med
beaktande av den föroreningssituation och exponeringsrisk som finns inom området
bedöms riskerna för människor och miljö inte påverkas nämnvärt av föreslagen
förändrad markanvändning.

Byggnation och markarbeten i förorenade områden är anmälningspliktiga. I god tid
innan markarbeten påbörj as skall en anmälan om efterbehandling lämnas till
miljöförvaltningen. Marksaneringen skall genomföras i samråd med
milj öförvaltningen.
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Eventuell återanvändning av förorenade massor skall ske i samråd med
miljöförvaltningen. Återanvändning av massor är normalt anmälningspliktigt.

6/6

Buller
Planområdet är utsatt för trafikbuller från Östra Eriksbergsgatan. För att minska
bullerstörningarna för den planerade bostadsbebyggelsen utmed gatan finns en
planbestämmelse som bl a anger hur fasader skall utföras samt hur bostadsrum och
uteplatser skall orienteras. Bullernormen för inomhusmiljön klaras.

Arkeologi
Inga kända fornlämningar finns.

EKONOMISKA FRÅGOR

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Utgifter 1inkomster
Genomförandet av planen medför att kommunen får en utgift för anläggande aven
gångbana utmed Östra Eriksbergsgatan. Gångbanan är kostnadsberäknad till ca 500 tkr
(2005 års prisnivå exklusive moms).

Kommunen erhåller full kostnadstäckning för anläggandet av gångbanan genom de
avtal som kommer att tecknas mellan kommunen och berörda fastighetsägare.

Framtida driftskostnader
Trafiknämnden får en årlig driftskostnad för skötsel och underhåll av gångbanan
utmed Östra Eriksbergsgatan. Driftskostnaden beräknas uppgå till ca 3 tkr/år.

Ekonomiska konsekvenser för va-verket
VA-ledningar i anslutning till kvarteret är utbyggda. Utbyggnaden av planområdet
medför inga utgifter/inkomster för va-nämnden.

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägarna
Fastighetsägarna (exploatörerna) bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark
inklusive hantering av förorenade massor mm. De bekostar även utbyggnaden av den
planerade gångbanan utmed Östra Eriksbergsgatan.

Fastighetsägarna får utgifter för förvärv av mark och fastighetsbildning. Utgifter för
flytt av ledningar mm kan tillkomma.

Respektive fastighetsägare erlägger erforderliga anslutningsavgifter.
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