
 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (5) 
  

   

Yttrande angående – Återrapportering av 
reviderat investeringsbeslut och 
lägesrapportering för genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera 
 

 

 

Yttrandet 
 

Rapporten från fastighetskontoret handlar om att höja investeringsramen från 2,02 
miljarder till 2,13 miljarder. 

Det är inte mycket att säga om det förutom att förhoppningen är att strulet med 
skeppsbroprojektet alldeles bredvid inte upprepas. 

En annan anmärkning som är värd att notera är att i fastighetskontorets rapport på sidan 8 
så nämner man programmets tidplan, även kallad mastertidsplan. Att stycket helt saknar 
årtal känns väldigt märkligt. Någon sorts ansats till hur projektet ligger till i tiden hade 
varit på plats. 

Den tredje anmärkningen SD har är själva gestaltningen. Eftersom detaljplanen klubbades 
redan 2008-06-07 lägger vi inget yrkande mot dessa fasansfulla höghusklossar av 
fyrkanter och glas, utan nöjer oss med en bild från detaljplanen där man ser hur förfärligt 
det kommer att se ut. Sitter SD i byggnadsnämnden då dessa bygglov ska beviljas 
kommer vi kompromisslöst att säga nej.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande  
2021-04-16                                                  

  
                                                  Ärende 2.1.7 
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Halvön kommer att bestå av tre stora torn som kommer att skymma bastionen Carolus 
Rex och Skansen Kronan. Göteborgs värdefulla kulturmiljö kommer att skändas.  

 

 

För övrigt är argumenten mot dessa vansinniga nybyggen av samma karaktär som de SD 
hade när Centralstationen var uppe för beslut (Se bilaga 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Bilagor 

1) SD Yrkande – Antagande av detaljplan för verksamheter, handel och bostäder 
norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass  
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Bilaga 1 

Yrkande – Antagande av detaljplan för 
verksamheter, handel och bostäder norr om 
Centralstationen inom stadsdelen 
Gullbergsvass 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 

1) Avslå detaljplanen 
2) Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan som är anpassat till 

Centralstationens och Bergslagsbanans stationshus samt Hotell Eggers och 
Centralposthuset arkitektur.  Temat ska vara anpassat till dessa byggnader för att 
bevara och förstärka de klassiska karaktärsdragen från den tid då detta byggnader 
uppfördes. 

Yrkandet  
Gestaltningsförslaget i detaljplanen kan närmast beskrivas som ett antal rektangulära torn 
som har kapats av med diverse snitt för att undvika platta tak. Hade snitten åtminstone 
varit södervända, så hade taken kunnat användas för placering av solpaneler. Inte ens det 
har man lyckats med. 

 

Detaljplanens förslag. Några torn som kapats av med diverse snitt. Hotell Eggers 
Centralstationen och Centralposthuset arkitektur har helt ignorerats.  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
2021-03-03 
 

                                                  
  
                                                    Ärende 2.1.1 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen för området. (MKB-bilaga Kulturmiljö 
Detaljplan för område norr om Centralen Dnr: 1271/15) så är påverkandegraden mycket 
stor. Det är högst anmärkningsvärt att man inte tagit detta faktum i beaktande när man 
gått vidare med detaljplanen. 
 

 

       Tabell från MKB-bilaga Kulturbilaga (sid 33) 

 

 

Länsstyrelsen 

En annan instans som starkt kritiserar förslaget är Länsstyrelsen. I granskningsutlåtandet 
framför Länsstyrelsen följande: 

” Länsstyrelsen konstaterar att sedan samrådet har flera förutsättning ändrats, men 
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas. Ett antal frågor behöver förtydligas. 
Riksintresse kulturmiljö 
Ni behöver tydligare motivera ert ställningstagande att den föreslagna skalan inte 
innebär en påtaglig skada riksintresse för kulturmiljö. Länsstyrelsen kan fortfarande inte 
utesluta att planen innebär en påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljö. 
 
 

Utgångspunkten med stadsplaneringen runt Centralstationen måste vara att anpassa nya 
byggnader till den omgivande arkitekturen, exempelvis Centralstationens arkitektur och 
Bergslagsbanans stationshus arkitektur. Även Hotell Eggers och Centralposthuset stil bör 
vara vägledande. Temat ska vara anpassat till dessa byggnader för att bevara och 
förstärka de klassiska karaktärsdragen från den tid då detta byggnader uppfördes. 
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Det gamla fina drunknar i den nya fula 

Om man betraktar planområdet mellan Centralstationen och Regionens hus så får man en 
uppfattning om hur området kommer att se ut. Det enda som blir kvar av det gamla är 
Bergslagsbanan stationshus och Bergslagsparken. (Inringat i rött nedan) 

 

 

 

 

Går det att bygga nytt och vackert? 

Ja visst går det. Inspiration finns att hämta på bland annat arkitekturupprorets hemsida där 
man kan hitta många hänvisningar till nybyggen i klassisk stil. 1 

 

Tidigare yrkanden från SD angående gestaltning 

SD har yrkat på återremiss eller avslag på ett stort antal detaljplaner där vi vill att de nya 
byggnaderna ska anpassas till befintliga byggnader i klassisk stil. Exempelvis Station 
Västlänken (Se bilaga1), Skeppsbron, Götaplatsen, Gammelstaden, Rosenlund och 
Masthugget för att bara nämna några detaljplaner.   

      Bilagor 

2) SD Yrkande – Antagande av detaljplan för Västlänken station Centralen 
med omgivning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg 

 

 
1 https://www.arkitekturupproret.se/finbyggen/utlandsk-nyproduktion/ 
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Återrapportering av reviderat 
investeringsbeslut och lägesrapportering för 
genomförande av detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Fastighetsnämndens återrapportering efter utförd genomförandestudie samt 
nulägesrapportering avseende utbyggnad för halvön i enligt med vad som beskrivs i 
detta tjänsteutlåtande, antecknas. 

2. Tillförande av en riskreserv avseende utbyggnad av allmän plats om 110 mnkr, med 
en reviderad projektbudget till 2 130 mnkr (2017 års prisnivå) godkänns. 

3. Fastighetsnämnden får i uppdrag att inom ramen för ordinarie uppföljning under 2021 
återrapportera hur de ekonomiska effekterna fördelas på respektive part, främst 
avseende fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB. 

4. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-06-07 §7 till fastighetsnämnden att återkomma 
till kommunfullmäktige med ett reviderat investeringsbeslut i samband med att 
genomförandestudien (GFS) är utförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av 
allmän plats har säkerställts ytterligare, förklaras fullgjort. 

5. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 10 till Älvstranden Utveckling AB och 
fastighetsnämnden att tillsammans med övriga berörda rapportera alla eventuella 
avvikelser i projektet skyndsamt tillbaka till kommunstyrelsen, främst ekonomiska 
avvikelser, med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), 
förklaras fullgjort. 

Sammanfattning 
Fastighetsnämnden har 2020-11-16 § 214 översänt ärendet ”Återrapportering av 
investeringsbeslut samt lägesrapportering för utbyggnaden av halvön mm i samband med 
genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera” 
till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för ställningstagande. Ärendet omfattar dels 
fastighetsnämndens återrapportering och lägesrapportering avseende slutförd 
genomförandestudie samt effekterna av marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden 
och Södra Älvstranden Utveckling AB och dels fastighetsnämndens lägesrapportering 
och dels fastighetsnämndens hemställan om utökad riskreserv. Stadsledningskontoret 
delar fastighetsnämndens analys kring behov och syfte med en utökad riskreserv, men vill 
vara tydlig med att en hemställan om riskreserv om 110 mnkr innebär en utökad 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-03-26 
Diarienummer 0567/20 
 
                                                                                  

Handläggare  
Lisa Kallmér och Eric Roos 
Telefon: 031-368 06 44, 031-368 04 06 
E-post: lisa.kallmer@fstadshuset.goteborg.se  
             eric.roos@stadshuset.goteborg.se 
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projektbudget till 2,13 mdkr. I övrigt föreslås inga ytterligare revideringar av tidigare 
fattat investeringsbeslut eller betydande förändringar som medför väsentligt förändrade 
effekter i förhållande till tidigare fattade beslut. 

Stadsledningskontoret förutsätter att eventuella avvikelser rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktig skyndsamt både gentemot ett reviderat 
investeringsbeslut samt inom ordinarie uppföljningsprocess.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Utgifterna för utbyggnad av allmän plats (gata, park) bedöms nu utifrån genomförd 
genomförandestudie och genomförda anpassningar till cirka 1,8 mdkr (2017 års prisnivå), 
vilket innebär att kommunfullmäktiges beslutade projektram från 2018 i grunden kan 
behållas oförändrad för allmän plats. I likhet med den beslutade projektramen är 
finansieringen enligt genomförandestudien fördelad så att drygt 1,6 mdkr av åtgärderna är 
exploatörsfinansierade och cirka 160 mnkr finansieras av skattekollektivet.  

Dock föreslår fastighetsnämnden att projektet bör tillföras en ytterligare riskreserv om 
110 mnkr för den del av projektet som avser allmän platsutbyggnad. Riskreserven avser 
kostnader för sådana risker som idag visserligen är identifierade, men med en så låg 
sannolikhet att de inte tagits med i projektets ordinarie riskpott och för sådana risker som 
ännu inte har kunnat identifieras. Utrymmet med en utökad riskreserv syftar framför allt 
till att kunna säkerställa framdrift vid eventuella sent uppkomna avvikelser, utan att först 
behöva inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande. Parternas bestämda 
utgångspunkt är att projektet ska verka för att riskreserven inte ska behöva nyttjas och att 
det samlade exploateringsnettot ska kunna hållas intakt. För att ytterligare stärka 
styrningen mot kommunfullmäktiges sedan tidigare beslutade ramar, avses 
ianspråktagande av riskreserven förutsätta beslut i fastighetsnämnden. 

Förslaget om utökad riskreserv innebär ett förslag om en reviderad projektbudget från 
2 020 mnkr till 2 130 mnkr i förhållande till kommunfullmäktiges tidigare beslut. I övrigt 
föreslås inga ytterligare revideringar av tidigare fattat investeringsbeslut eller betydande 
förändringar som medför väsentligt förändrade effekter i förhållande till tidigare fattade 
beslut. 

Utöver den projektekonomi som definierades i samband med investeringsbeslutet för 
projektet har Älvstranden Utveckling AB beslutat om interna åtaganden om 125 mnkr, 
företrädelsevis för att hantera bolagets kostnader ur ett byggherreperspektiv. Då bolagets 
försäljningsintäkter från den berörda detaljplanen i sin helhet ingår i finansieringen av det 
samlade programmet (finansieringen av de 2 020 mnkr), utgör dessa byggherrerelaterade 
åtaganden ofinansierade kostnader. Det går därför att överväga om dessa kostnader borde 
ha, eller framöver borde utgöra en del av den samlade ekonomiska projektekonomin ur ett 
kommunkoncernperspektiv. 

Avseende utbyggnad av halvön och den del som avser av underbyggnad för allmän plats 
har parterna enats om en riskfördelning skattekollektivets kontra bolagets risktagande 
som baseras på en fastprismodell där bolaget fullt ut står för risk och möjlighet. En risk 
som Älvstranden Utveckling AB bedömt står i proportion till möjligheten och uppdraget. 
Stadsledningskontoret är medveten om vikten av att säkerställa den ekonomiska risken 
mellan skattekollektivet och bolaget, men vill framhålla att denna risk fortsatt är en 
koncernrisk ur ett hela-staden-perspektiv.  
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Det är därför viktigt att respektive part inom det samlade projektet fortsatt återrapporterar 
skyndsamt i händelse av prognostiserade väsentliga avvikelse både vad det gäller 
ekonomi, riskförändringar eller omfattningsförändringar som påverkar måluppfyllelse 
och nyttorealisering. 

Bedömning ur ekologisk och social dimension 
Detta ärende påverkar inte tidigare fattade beslut om utformning eller innehåll varför 
denna dimension inte beskrivs ytterligare i detta tjänsteutlåtande. Genomförandestudiens 
mål har varit att ta fram en genomförbar helhetslösning för allmän plats genom 
sammanvägningar av detaljplanens ställda krav och önskemål på innehåll med 
förutsättning att få så god måluppfyllelse som möjligt till lägsta investerings- och drift- 
och underhållskostnad för allmän platsmark. Fastighetsnämndens ärende indikerar inte att 
genomförda omfattningsförändringar påverkat måluppfyllelsen väsentligt. 

 

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges uppdrag 2018-06-07 §7  
2. Kommunfullmäktiges uppdrag 2020-06-16 § 10 
3. Fastighetsnämndens handlingar 2020-11-16 § 214 
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Ärendet  
Fastighetsnämnden har översänt ärendet ”Återrapportering av investeringsbeslut samt 
lägesrapportering för utbyggnaden av halvön mm i samband med genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera”. Ärendet omfattar 
fastighetsnämndens återrapportering samt lägesrapport och hemställan om tillförande av 
riskreserv om 110 mnkr för det fortsatta genomförandet av detaljplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Fastighetsnämnden har 2020-11-16 § 214 översänt ärendet ”Återrapportering av 
investeringsbeslut samt lägesrapportering för utbyggnaden av halvön mm i samband med 
genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera” 
för ställningstagande i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.  

Fastighetsnämnden har översänt följande beslutspunkter till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige för ställningstagande: 

1. Återrapportering efter genomförd genomförandestudie samt nulägesrapportering 
avseende utbyggnad för halvön i enligt vad som beskrivs i fastighetsnämndens 
tjänsteutlåtande  

2. Tillförande av riskreserv om 110 mnkr i enligt vad som beskrivs i fastighetsnämndens 
tjänsteutlåtande. 

Ärendet omfattar en återrapportering som kommunfullmäktige efterfrågat i ärendet 
”Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget ” beslutat 2018-06-07 § 7. Ärendet 
omfattar också en hemställan om riskreserv samt en lägesrapportering till 
kommunstyrelsen i ärendet ”Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och 
underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget” daterat 2020-06-16 § 10. 

Ärende - Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för blandad 
stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget 
Beslut om antagande av ”Detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med 
flera inom stadsdelen Masthugget” fattades av kommunfullmäktige 2018-06-07 § 8. Inför 
antagandet fattade kommunfullmäktige ett investeringsbeslut ”Investeringsbeslut för 
genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 
inom stadsdelen Masthugget” 2018-06-07 § 7 efter att stadsledningskontoret bedömt 
själva genomförandet av detaljplanen som ett betydande investeringsprojekt för 
kommunfullmäktige att besluta om. I samband med antagandet av detaljplanen kvarstod 
även ett antal osäkerheter. Dels saknades en genomförd genomförandestudie (GFS) för 
allmän platsmark i syfte att konkretisera den allmänna platsmarkens omfattning och 
innehåll, dels var effekterna från marktransaktionerna mellan stadens exploaterande 
parter, Södra Älvstranden Utveckling AB och fastighetsnämnden, inte klargjorda. Härav 
tog kommunfullmäktige beslut om att ett reviderat investeringsbeslut ska fattas när dessa 
förutsättningar klargjorts. 

Beslutad investeringsram  
Investeringarna för genomförandet av detaljplanen bedömdes inför detaljplanens 
antagande till 2,02 mdkr för iordningställande av kvartersmark, utbyggnad av allmän 
plats och åtgärder på statlig infrastruktur, varav riskreserven bedömdes till cirka 360 - 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (12) 
   
   

380 mnkr. Av 2,02 mdkr bedömdes 1,86 mdkr omfatta exploateringsfinansierade 
åtgärder, såsom kvartersmarksutveckling, utbyggnad av allmän plats och åtgärder på 
statlig infrastruktur och övriga programledningskostnader, det vill säga åtgärder som är 
till för den byggnation som detaljplanen medger. 

Den del av utbyggnad av allmän plats som bedömts vara till nytta för ett större områdes 
behov och som inte direkt är föranledd av den byggnation som möjliggörs genom 
detaljplanen, omfattar åtgärder bedömda till cirka 160 mnkr, och förutsätts vara 
skattefinansierade exploateringsåtgärder.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-07 § 7 enligt följande: 

1. En projektram med en beräknad bruttoutgift om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå) som 
förutsättning för den fortsatta genomförandeplaneringen och genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 
reviderat investeringsbeslut i samband med att genomförandestudien (GFS) är 
genomförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av allmän plats har 
säkerställts ytterligare. 

3. Fastighetsnämnden utses till uppföljningsansvarig för den samlade ekonomiska 
uppföljningen av genomförandet. 

Kommunfullmäktiges beslut innebar bland annat att fastighetsnämnden fick i uppdrag att 
återkomma till kommunfullmäktige med ett reviderat investeringsbeslut efter genomförd 
genomförandestudie (GFS). Fastighetskontoret anger i sitt tjänsteutlåtande att 
genomförandestudien nu är slutförd och att effekterna av marktransaktionerna som 
genomfördes under 2019 mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och 
fastighetsnämnden, är klarlagda. 

Ärende - Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av 
allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan 
med flera inom stadsdelen Masthugget 
Beslut om ”Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän 
plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 
stadsdelen Masthugget” fattades av kommunfullmäktige 2020-06-16 § 10. Detta mot 
bakgrund att det bedömdes olämpligt att utföra projektering och byggnation i ett delat 
utförande för kaj, källarkonstruktioner, allmän platsmark och grundläggning av halvö 
samt gång- och cykelbro. Av tekniska, ansvarsmässiga och ekonomiska skäl föreslogs 
istället utförande av projektering och byggnation ske samlat i en entreprenad. Med 
anledning av att en samlad entreprenad skulle innebära en avvikelse från normal 
hanteringsordning vid utbyggnad av allmän platsmark, föreslog fastighetskontoret 
kommunfullmäktige att fatta beslut i fråga.  

Kommunfullmäktige beslutade enligt 2020-06-16 § 10 följande: 

1. Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att fastighetsnämnden beställer 
utbyggnad för den så kallade halvön från Älvstranden Utveckling AB, och att 
utbyggnad ska ske via så kallad särskild ordning. Detta förutsätter att Älvstranden 
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Utveckling AB senast vid fastighetsnämndens beställning har tecknat ett tilläggsavtal, 
med hänsyn till planens strategiska vikt för såväl staden som det byggande konsortiet, 
där möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna. Skulle 
inte ett avtal nås mellan Älvstranden Utveckling AB och exploatörerna ska bolaget 
skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för nytt 
ställningstagande.  

3. Älvstranden Utveckling AB ihop med fastighetsnämnden och övriga berörda får i 
uppdrag att rapportera alla eventuella avvikelser i projektet skyndsamt, främst 
ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), 
tillbaka till kommunstyrelsen.  

4. Älvstranden Utveckling AB, ihop med övriga de anser berörda, får i uppdrag att 
komma till ett kommunstyrelsesammanträde i höst, i koppling till när 
genomförandestudien är aktuell, för att uppdatera kommunstyrelsen hur arbetet med 
utbyggnad av halvön fortskrider. 

 
Kommunfullmäktiges beslut innebar bland annat att Älvstranden Utveckling AB ihop 
med fastighetsnämnden och övriga berörda fick i uppdrag att rapportera alla eventuella 
avvikelser i projektet skyndsamt tillbaka till kommunstyrelsen och då främst eventuella 
ekonomiska avvikelser mot bakgrund av det investeringsbeslut som kommunfullmäktige 
fattade 2018-06-07 § 7. 

Fastighetsnämndens återrapportering och lägesrapport 
Fastighetsnämnden anger att de tillhandahållit underlag till sitt tjänsteutlåtande från 
trafikkontoret och Älvstranden Utveckling AB, men att tjänsteutlåtandet ska ses som 
fastighetsnämndens eget. Fastighetsnämnden hänvisar sin återrapportering samt 
lägesrapport mot bakgrund av tidigare fattade beslut i kommunfullmäktige. 

I kommunfullmäktiges beslut i ärendet ”Investeringsbeslut för genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget ” fick fastighetsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige 
för ett reviderat investeringsbeslut när allmänna platsens omfattning och innehåll 
ytterligare säkrats genom nu genomförd genomförandestudie och effekterna av 
marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden och Södra Älvstranden Utveckling AB 
klarlagts. 

I kommunfullmäktiges beslut om ”Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och 
underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen gavs Älvstranden Utveckling AB ihop med 
fastighetsnämnden och övriga berörda i uppdrag att skyndsamt rapportera alla eventuella 
avvikelser i projektet, främst ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 
mdkr (2017 års prisnivå), tillbaka till kommunstyrelsen. En förutsättning för 
kommunfullmäktiges beslut om halvön omfattade även att Älvstranden Utveckling AB 
tecknar ett tilläggsavtal där möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och 
exploatörerna senast vid fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvöns 
underbyggnad allmän plats. 

Slutförd genomförandestudie (GFS) 
Fastighetsnämnden anger i sitt tjänsteutlåtande att en genomförandestudie för allmän 
plats initierades genom en beställning till trafikkontoret och att genomförandestudien med 
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tillhörande promemorior har genomförts och godkändes av trafiknämnden 2020-10-22. 
Trafikkontorets mål med genomförandestudien har varit att ta fram en genomförbar 
helhetslösning för allmän platsmark genom sammanvägningar av detaljplanens ställda 
krav och önskemål på innehåll med förutsättningar att få en så god måluppfyllelse som 
möjligt i förhållande till lägsta investerings- och drift- och underhållskostnad för allmän 
platsmark. 

I och med att genomförandestudien genomfördes efter att detaljplanen vunnit laga kraft 
har det inte varit möjligt att göra anpassningar av detaljplanen utifrån 
genomförandestudien, vilket också inneburit att den allmänna platsmarken och 
kvartersmarken befinner sig i olika utbyggnadsfaser. 

Ekonomisk bedömning och omsättningsförändringar 
Fastighetsnämnden anger vidare att genomförandestudiens tillhörande ekonomiska 
bedömning uppgår till cirka 2,02 mdkr för allmän platsmark vilket innebär att 
kostnaderna ökade med cirka 200 mnkr i förhållande till kommunfullmäktiges 
investeringsbeslut från 2018 där de exploateringsfinansierade investeringarna bedömdes 
till 1,86 mdkr av den totala projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå). Med 
anledning av att projektet har att förhålla sig till kommunfullmäktiges investeringsbeslut 
har trafikkontoret tillsammans med park- och naturförvaltningen och kretslopp- och 
vatten tagit fram ett förslag med omfattningsförändringar om cirka 200 mnkr för den 
allmänna platsmarken som resulterat i att kommunfullmäktiges projektram för allmän 
plats kan behållas oförändrad.  

Kvarstående risker och osäkerheter  
Fastighetsnämnden anger vidare att kvarstående identifierade risker främst avser 
förhållandena under markytan såsom exempelvis geoteknik, ledningar, markmiljö och 
arkeologi samt risker förknippade med tidplan och utförandetider som kan ge 
konsekvenser i form av ökade anläggningskostnader eller justeringar av tidplan. I 
genomförandestudiens tillhörande kalkyl är cirka 160 mnkr avsatta för de största riskerna.  

Fastighetsnämnden anger också att avslutad genomförandestudie lämnar efter sig ett antal 
kvarstående frågeställningar som behöver hanteras i fortsatt projektering eller säkerställas 
innan projektering påbörjas. 

Fastighetsnämndens hemställan om förändrad riskreserv 
Fastighetsnämnden bedömer tillsammans med trafikkontoret och Älvstranden Utveckling 
AB det önskvärt att tillskapa en riskreserv i projektet för att projektet ska kunna möta 
idag okända och tillkommande ekonomiska utmaningar på ett flexibelt och agilt sätt och 
för att skapa tillräcklig och nödvändig flexibilitet i detaljplanens genomförande.  

Fastighetsnämnden anger att riskreserven avser kostnader för sådana risker som idag 
visserligen är identifierade, men har en så låg sannolikhet att de inte tagits med i 
projektets ordinarie riskpott samt för sådana risker som ännu inte har identifierats.  

Fastighetsnämnden anger vidare att det har framförts krav i de förhandlingar som 
Älvstranden Utveckling AB fört med de privata exploatörerna i projektet (tilläggsavtal 
rörande främst riskfördelning mellan staden och de privata exploatörerna) på att upprättad 
tidplan för utbyggnad av allmän platsmark ska hållas i alla delar. För att möta dessa krav 
och för att inte riskera att staden hamnar i tidsbrist kopplat till stadens ärendehantering 
utifall att det i ett senare skede skulle visa sig nödvändigt att hemställa om utökad 
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projektbudget hos kommunfullmäktige, föreslår fastighetsnämnden en framställan om 
utökad projektbudget i projektet. 

Fastighetsnämnden föreslår, mot bakgrund av ovanstående, en hemställan om förändrad 
riskreserv om 110 mnkr vilket innebär en utökning av projektbudgeten med motsvarande 
belopp. Genom att uppdra åt fastighetsnämnden att förfoga över denna riskreserv ges 
möjlighet att begränsa skada vid plötsliga och oförutsedda händelser som annars kan få 
stora konsekvenser på tid och kostnad.  

Föreslagen utökning av projektets budget ska, enligt fastighetsnämnden, emellertid inte 
förstås som att projektets exploateringsnetto belastas med motsvarande belopp. 
Fastighetsnämnden understryker att trafikkontoret, Älvstranden Utveckling AB och 
fastighetskontoret är alla fullt medvetna om, och respekterar, att projektets 
exploateringsnetto inte skall påverkas av den nu aktuella och föreslaget utökade 
riskreserven. För den händelse att riskreserven om 110 mnkr, helt eller delvis behöver tas 
i anspråk, åligger det projektets programledning att i första hand föreslå åtgärder inom 
projektet, vilka säkerställer bibehållet exploateringsnetto. Vidare åligger det 
fastighetsnämnden att besluta om projektet ska få lyfta medel ur riskreserven om 
programledningen anser att det är nödvändigt.  

Riskreserven avses ej användas för oförutsedda kostnader hänförda till underbyggnad av 
allmän platsmark halvön och del av Emigrantvägen som byggs ut av Älvstranden 
Utveckling AB i särskild ordning. I det tjänsteutlåtande som låg till grund 
för kommunfullmäktiges beslut från 2020-06-16 § 10 framgår att genom att låta 
fastighetsnämnden beställa utbyggnad av underbyggnad allmän plats på halvön och del 
av Emigrantvägen till ett fast pris tillfaller både risk och möjligheter Älvstranden 
Utveckling AB.  

Marktransaktioner mellan Fastighetsnämnden och Södra Älvstranden 
Utveckling AB 
Fastighetsnämnden anger att effekterna av marktransaktionerna som genomfördes under 
2019 mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och fastighetsnämnden är klarlagda. Efter 
detaljplanens laga kraft har huvuddelen av ny kvartersmark som ägdes av 
fastighetskontoret överlåtits till Södra Älvstranden Utveckling AB. Marköverlåtelsen var 
en förutsättning för att bolaget skulle kunna markanvisa vidare till utsedda byggherrar. En 
grundläggande princip vid överlåtelsen var att det skulle ske till marknadsmässigt värde. 
Vid bestämmandet av värdet togs hänsyn till utförda arbetsinsatser i samband med 
planläggning, förekomsten av förorenad mark, exploateringsbidrag som belöper på de 
områden som överläts, förrättningskostnader mm. Efter avdrag blev fastighetsnämndens 
inkomst från markförsäljningen till Södra Älvstranden Utveckling AB cirka 7 mnkr. 

I och med kommunfullmäktiges beslut att avbryta och lägga ned projektet för 
stadslinbana kan fastighetskontoret även överlåta det kvarter som reserverats för 
linbanestation till Södra Älvstranden Utveckling AB för vidare markanvisning. Södra 
Älvstranden Utveckling AB har överlåtit allmän plats till fastighetskontoret utan 
ersättning. 

Fastighetsnämndens lägesrapportering för utbyggnad av halvön 
Kommunfullmäktige har beslutat att beställa utbyggnad av halvön i särskild ordning 
under förutsättning att Älvstranden Utveckling AB tecknar ett tilläggsavtal där 
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möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna senast vid 
fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvöns underbyggnad allmän plats.  

Utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmänplats genom särskild ordning bygger 
på att Älvstranden Utveckling AB minimerar risken för staden utifrån tekniskt och 
ekonomiskt perspektiv. Fastighetsnämnden redogör för upplägg och riskhantering i 
enlighet med följande: 

Fastighetskontoret beställer av Älvstranden Utveckling AB utbyggnad av halvöns 
underbyggnad allmänplats. Genom denna beställning stängs risken för skattekollektivet 
vid en fördyring av underbyggnad allmänplats halvö, såsom den är definierad i 
beställningen. Det är Älvstranden Utveckling AB som självständigt står med risk och 
möjlighet i förhållande till kostnad för underbyggnad allmänplats halvö. Älvstranden 
Utveckling AB har gjort bedömningen att risken står i proportion till möjligheten och 
uppdraget.  

Vidare tecknar Älvstranden Utveckling AB ihop med Södra Älvstranden Utveckling AB, 
entreprenadavtal med respektive exploatör på halvön om uppdrag att uppföra 
grundläggning av kvartersmark. Dessa entreprenadavtal är så kallade back-to-back avtal, 
där risken ligger på exploatören för de entreprenader som görs på kvartersmarken.  

Genom att gemensamt beställa en hel underbyggnad, både underbyggnad allmän 
platsmark och grundläggning kvartersmark minimeras de gränsdragningsrisker som 
uppstår i gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark.  

Fördelning av kostnader för den gemensamma utbyggnaden sker proportionellt mot ytor 
där allmän plats uppgår till 58 % och kvartersmarken till 42%. 

Fastighetskontorets beställning av utbyggnad av halvön från Älvstranden 
Utveckling AB 
I och med att kommunfullmäktige har ställt krav på att Älvstranden Utveckling AB 
tecknat ett tilläggsavtal om riskfördelning innan beställning så anger fastighetskontoret att 
fastighetsnämnden inte har beställt utbyggnad ännu. Fastighetsnämnden föreslår att 
Älvstranden Utveckling AB:s styrelse får ta ställning till om Älvstranden Utveckling AB 
har uppfyllt kommunfullmäktiges krav på tilläggsavtal om möjlighets- och riskfördelning.  

Fastighetsnämnden hävdar också att moms i samband med utbyggnad av halvön är 
komplicerad samt har utretts av Älvstranden Utveckling AB. Fastighetsnämnden 
bestämda uppfattning är dock att fastighetsnämnden inte kan bära någon risk för moms i 
samband med utbyggnad av halvön. Detta är enligt nämndens uppfattning en 
förutsättning för att beställa utbyggnad av allmän plats i särskild ordning. 

Programmets tidplan (Mastertidplan) 
Programorganisationen arbetar med att ta fram en gemensam tidplan, en s.k. 
mastertidplan, där både kvarters- och allmänplatsbyggnation samordnas för att säkerställa 
ett optimalt genomförande utifrån både ekonomiska, tidsmässiga och kvalitetsmässiga 
perspektiv. Mastertidplanen bygger på underlag från de exploateringsavtal som Södra 
Älvstranden Utveckling AB har tecknat med konsortieparter samt den utbyggnadsordning 
som trafikkontoret tagit fram i genomförandestudien. 

Idag pågår byggnation på både kvarters- och allmänplatsmark. I arbetet med att ta fram 
mastertidplanen har trafikkontoret och Södra Älvstranden Utveckling AB identifierat risk 



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 10 (12) 
   
   

vid sammanläggningen av de två tidplanerna till en gemensam. Risken innebär att någon 
eller några av de i exploateringsavtal avtalade tiderna inte kommer att hållas.  

För att hantera den här risken ska programorganisationen identifiera de kritiska milstolpar 
som skall ligga till grund för fortsatt arbete. Milstolparna skall vara uppsatta utifrån 
perspektivet att minska sannolikhet av riskernas utfall, samt minimera deras eventuella 
påverkan.  

Programorganisationens bedömning är att genom god samverkan och proaktiv planering 
inom programorganisationen kan de förutsedda tidplaneavvikelserna hanteras, samt 
sannolikhet av tidplaneriskernas utfall och deras påverkan minimeras.  

Fastighetsnämndens bedömning och övervägande 
Då detaljplanen har vunnit laga kraft är kommunen skyldig att bygga ut de gator och 
andra allmänna platser som kommunen är huvudman för så att de kan användas. 
Utbyggnaden av allmän plats strävar efter att byggas ut efter hand som 
kvartersbebyggelsen färdigställs. Trafikkontoret bedömer att genomförandestudien har 
kommit så långt att det finns en god bild över kostnaderna och att projektet har en bra 
bild vad som är realiserbart inom den projektram som tilldelats för allmän plats av 
kommunfullmäktige.  

Nämnden delar fastighetskontoret, trafikkontorets och Älvstranden Utvecklings AB:s 
bedömning att tillföra en riskreserv om 110 mnkr enligt ställningstagande. 

Genom att fastighetskontoret beställer utbyggnad av halvöns underbyggnad av 
Älvstranden Utveckling AB till fast pris flyttas riskerna från staden. Det är Älvstranden 
Utveckling AB som självständigt står med risk och möjlighet i förhållande till kostnad för 
underbyggnad av allmänplatsmark halvö. Älvstranden Utveckling AB har gjort 
bedömningen att risken står i proportion till möjligheten och uppdraget. 

Nämnden delar fastighetskontorets och Älvstranden Utveckling AB:s bedömning 
gällande utbyggnad av halvöns underbyggnad. Fastighetsnämndens uppfattning är dock 
att en förutsättning för att beställa utbyggnad i särskild ordning är att fastighetsnämnden 
inte bär någon risk för moms i samband med utbyggnad av halvön. Fastighetskontoret 
föreslår även att Älvstranden Utveckling AB:s styrelse får ta ställning till om Älvstranden 
Utveckling AB har uppfyllt kommunfullmäktiges krav på tilläggsavtal om möjlighets- 
och riskfördelning. 

Stadsledningskontorets bedömning 
Genomförandet av detaljplanen har att förhålla sig till kommunfullmäktiges 
investeringsbeslut 2018-06-07 § 7 som fastslog en projektram med en beräknad 
bruttoutgift om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå). Fastighetsnämnden anger i sitt 
tjänsteutlåtande att genomförandestudien är slutförd och att effekterna av 
marktransaktionerna som genomfördes under 2019 mellan Södra Älvstranden Utveckling 
AB och fastighetsnämnden, är klarlagda och genomförda. Stadsledningskontoret 
konstaterar att översända handlingar inte omfattar något uppdaterat kalkylunderlag och 
kontoret har inte överprövat fastighetskontorets beskrivningar eller bedömningar.  

Fastighetsnämnden beskriver att genomförandestudiens tillhörande ekonomiska 
bedömning inledningsvis visade en kostnadsökning med cirka 200 mnkr, varav 
trafikkontoret tillsammans med park- och naturförvaltningen och förvaltningen för 
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kretslopp- och vatten, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut, genomfört 
gemensamma omfattningsförändringar. Dessa har resulterat i att den av 
kommunfullmäktige beslutade projektramen kan bibehållas oförändrad. 
Stadsledningskontoret har inte fått någon indikation om att genomförda 
omfattningsförändringar påverkat måluppfyllelsen väsentligt. 

Stadsledningskontoret ser positivt på förvaltningarnas samverkan och gemensamma 
avvägningar utifrån dimensionerna ekonomi och måluppfyllelse och kan vidare 
konstatera att investeringsbeslutet hittills har haft avsedd effekt i att utgöra en ekonomisk 
styrning för genomförandet av detaljplanen.  

Stadsledningskontoret kan samtidigt konstatera att fastighetsnämnden föreslår 
kommunfullmäktige att tillföra 110 mnkr i riskreserv för den del av projektet som avser 
allmän platsmark. Parternas bestämda utgångspunkt är att projektet ska verka för att 
riskreserven inte ska behöva nyttjas och att det samlade exploateringsnettot ska kunna 
hållas intakt. Syftet med riskreserven är därmed främst att skapa ett handlingsutrymme 
och möjlighet till framdrift för projektet om dessa risker, som idag bedöms som låga, 
faller ut i ett sent skede, utan att behöva inhämta kommunfullmäktiges godkännande.  

Med hänsyn till att detaljplanens genomförandetidplan och stadens avtal gentemot 
externa parter delar stadsledningskontoret analysen kring behovet och syftet med en 
utökad riskreserv. Stadsledningskontoret vill dock vara tydlig med att en hemställan om 
riskreserv om 110 mnkr ska ses som en utökad projektbudget från 2,02 mdkr till 
2,13 mdkr, vilket innebär att kommunfullmäktige behöver ta ställning till ett reviderat 
investeringsbeslut för det fortsatta genomförandet av detaljplanen. 

Stadsledningskontoret delar även fastighetsnämndens påpekande att det åligger 
programledningsorganisationen med ansvar för genomförandet av Masthuggskajen att i 
första hand föreslå åtgärder inom projektet som säkerställer bibehållet exploateringsnetto, 
för den händelse att riskreserven om 110 mnkr, helt eller delvis behöver tas i anspråk.  

Stadsledningskontoret kan utifrån fastighetsnämndens underlag konstatera att uppläggen 
och ansvarsfördelningarna är komplexa inom delområdet och i förhållande till åtgärder 
som ligger utanför delområdet. Stadsledningskontoret uppfattar att det finns en ovana från 
stadens sida att både kunna beskriva effekter inom enskilda organisatoriska delar och hur 
det påverkar helheten. Fastighetsnämndens underlag och återrapportering utgör i första 
hand en lägesbeskrivning utifrån kommunens perspektiv och inte ur det breda 
koncernperspektivet.  

Stadsledningskontoret kan konstatera att utöver den föreslagna utökade riskreserven 
rapporterar fastighetsnämnden att projektet i övrigt kan genomföras som planerat utifrån 
tidigare beslutad projektram och med bibehållna inkomstnivåer. Utifrån 
kommunfullmäktiges tidigare fattade investeringsbeslut bedömer stadsledningskontoret 
fortsatt att det finns behov av att förtydliga hur de ekonomiska effekterna fördelas på 
respektive part, främst avseende fastighetsnämnden och Älvstranden Utveckling AB.  

Stadsledningskontoret föreslår därför att fastighetsnämnden tillsammans med 
Älvstranden Utveckling får i uppdrag att inom ramen inom ramen för ordinarie 
uppföljning under 2021 återrapportera hur de ekonomiska effekterna fördelas på 
respektive part. 
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Stadsledningskontoret vill uppmärksamma att fastighetsnämndens lägesrapport behöver 
kompletteras mot bakgrund av lägesrapportens datering i november 2020. Älvstranden 
Utveckling AB:s styrelse har 2021-03-01 godkänt att Älvstranden Utveckling AB har 
uppfyllt kommunfullmäktiges krav på tilläggsavtal om möjlighets- och riskfördelning 
mellan staden och exploatörerna. Tilläggsavtalet mellan staden och exploatörerna 
undertecknades 2021-03-16 och fastighetskontoret har 2021-03-22 undertecknat 
beställningen av utbyggnad av halvöns underbyggnad allmän platsmark av Älvstranden 
Utveckling AB. Sista fasen i upphandlingen av halvöns underbyggnad kommer påbörjas 
inom kort och byggstart beräknas till första kvartalet 2022. Älvstranden Utveckling AB:s 
avser, mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 § 10 beslutspunkt 4, att 
ihop med övriga berörda parter, komma till ett kommunstyrelsesammanträde för att 
informera kommunstyrelsen om hur arbetet med utbyggnad av halvön fortskrider, i 
enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. 

Mot bakgrund av vad som framgår av fastighetsnämndens återrapportering och 
stadsledningskontorets bedömning föreslås fastighetsnämndens uppdrag enligt 
kommunfullmäktiges beslut 2018-06-07 § 7 beslutspunkt 2 förklaras fullgjort: 

Fastighetsnämndens uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett reviderat 
investeringsbeslut i samband med att genomförandestudien (GFS) är genomförd samt 
innehåll och omfattning för utbyggnad av allmän plats har säkerställts ytterligare, 
förklaras fullgjort. 

Stadsledningskontoret anser likaledes att beslutspunkt 3 i kommunfullmäktiges beslut 
2020-06-16 § 10 kan förklaras fullgjort:  

Älvstranden Utveckling AB ihop fastighetsnämnden och övriga berörda får i uppdrag att 
rapportera alla eventuella avvikelser i projektet skyndsamt, främst ekonomiska med 
utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), tillbaka till 
kommunstyrelsen.  

Stadsledningskontoret förutsätter att eventuella avvikelser rapporteras till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktig skyndsamt både gentemot ett reviderat 
investeringsbeslut samt inom ordinarie uppföljningsprocess. 

 

 

Magnús Sigfússon  

Direktör Samhälle och omvärld 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Hanteringsordning för utbyggnad av halvön 
och underbyggnad av allmän plats inom 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget 

§ 10, 0567/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmän plats inom 

detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 

Masthugget i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns. 

2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att fastighetsnämnden beställer 

utbyggnad för den s.k. halvön från Älvstranden Utveckling AB, och att utbyggnad 

ska ske via s.k. särskild ordning. Detta förutsätter att Älvstranden Utveckling AB 

senast vid fastighetsnämndens beställning har tecknat ett tilläggsavtal, med hänsyn 

till planens strategiska vikt för såväl staden som det byggande konsortiet, där 

möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna. Skulle inte 

ett avtal nås mellan Älvstranden Utveckling AB och exploatörerna ska bolaget 

skyndsamt återkomma till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för nytt 

ställningstagande.  

3. Älvstranden Utveckling AB ihop fastighetsnämnden och övriga berörda får i uppdrag 

att rapportera alla eventuella avvikelser i projektet skyndsamt, främst ekonomiska 

med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå), tillbaka till 

kommunstyrelsen.  

4. Älvstranden Utveckling AB, ihop med övriga de anser berörda, får i uppdrag att 

komma till ett kommunstyrelsesammanträde i höst, i koppling till när 

genomförandestudien är aktuell, för att uppdatera kommunstyrelsen hur arbetet med 

utbyggnad av halvön fortskrider. 

Handling 
2020 nr 135. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V) anmäler att ledamöterna från V inte deltar i beslutet. 

Hampus Magnusson (M), Martin Wannholt (D), Emmali Jansson (MP) och Viktoria 

Tryggvadottir Rolka (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-06-16 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Björn Tidland (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 

bifallits. 

Protokollsanteckning 
Ledamöterna från V deltar inte i beslutet med hänvisning till att kommunstyrelsens 

majoritet fattat ett beslut som inte riktigt går att förstå även om det går att förstå 

intentionerna. 

Reservation 
Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

Trafiknämnden 

Älvstranden Utveckling AB 

Park- och naturnämnden 

 

Dag för justering 

2020-06-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 

Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 

Pär Gustafsson 

 

Justerande 

Håkan Eriksson 
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Investeringsbeslut för genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen 
Masthugget  

§ 7, 0941/18 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. En projektram med en beräknad bruttoutgift om 2,02 mdkr (2017 års prisnivå) som 

förutsättning för den fortsatta genomförandeplaneringen och genomförande av 

detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med ett 

reviderat investeringsbeslut i samband med att genomförandestudien (GFS) är 

genomförd samt innehåll och omfattning för utbyggnad av allmän plats har 

säkerställts ytterligare. 

3. Fastighetsnämnden utses till uppföljningsansvarig för den samlade ekonomiska 

uppföljningen av genomförandet. 

Handling 
2018 nr 126. 

Protokollsutdrag skickas till 
Fastighetsnämnden 

Byggnadsnämnden 

Älvstranden Utveckling AB 

Göteborg Energi AB 

 

Dag för justering 

2018-06-19 

 

Kommunfullmäktige 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2018-06-07 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 

Lina Isaksson 

 

 

Ordförande 

Lena Malm 

 

 

Justerande 

Sofi Bringsoniou 

 

Justerande 

Marie-Louise Hänel Sandström 
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Återrapportering av investeringsbeslut samt 
lägesrapportering för utbyggnaden av halvön 
m.m. i samband med genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan m.fl. 

§ 214, 4517/13 

Beslut 
Enligt fastighetskontorets förslag: 

För genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 

inom stadsdelen Masthugget godkänner fastighetsnämnden samt översänder ärendet till 

kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande i Kommunfullmäktige avseende punkt 1 

och 2 

1. Återrapportering efter genomförd genomförandestudie samt nulägesrapportering 

avseende utbyggnad för halvön i enligt vad som beskrivs i detta tjänsteutlåtande.  

2. Tillförande av riskreserv om 110 miljoner kronor i enligt vad som beskrivs i detta 

tjänsteutlåtande. 

3. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att beställa utbyggnad av halvöns 

underbyggnad allmän platsmark i så kallad särskild ordning under de försättningar som 

anges i detta tjänsteutlåtande 

 

Handling 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande 2020-11-16 

 

Protokollsanteckning 
Lina Gudmundsson (V) deltar inte i handläggningen på grund av jäv. 

 

 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Fastighetsnämnden 

 
  

Utdrag ur Protokoll 

Sammanträdesdatum: 2020-11-16 



 

 

Fastighetsnämnden 
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Dag för justering 

2020-11-24 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare 

Sirpa Bernhardsson 

 

 

Ordförande 

Mats Ahdrian 

 

Justerande 

Emmali Jansson 
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Återrapportering av investeringsbeslut samt 
lägesrapportering för utbyggnaden av halvön 
mm i samband med genomförande av 
detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 
Järnvågsgatan med flera  
 

Förslag till beslut 
I fastighetsnämnden 

För genomförande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera 

inom stadsdelen Masthugget godkänner fastighetsnämnden samt översänder ärendet till 

kommunstyrelsen för slutligt ställningstagande i Kommunfullmäktige avseende punkt 1 

och 2 

1. Återrapportering efter genomförd genomförandestudie samt nulägesrapportering 

avseende utbyggnad för halvön i enligt vad som beskrivs i detta tjänsteutlåtande.  

2. Tillförande av riskreserv om 110 miljoner kronor i enligt vad som beskrivs i detta 

tjänsteutlåtande. 

3. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att beställa utbyggnad av halvöns 

underbyggnad allmän platsmark i så kallad särskild ordning under de försättningar som 

anges i detta tjänsteutlåtande 

 

Sammanfattning 
I samband med detaljplanens antagande i Kommunfullmäktige 2018-06-07 fick 

fastighetsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige för ett reviderat 

ekonomiskt genomförandebeslut när genomförandestudien för allmän platsmark 

genomförts och effekterna av marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden och Södra 

Älvstranden Utveckling AB klarlagts.  

 

Genomförandestudien är slutförd och godkänd av trafiknämnden 2020-10-22. 

Marköverlåtelserna mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och fastighetsnämnden 

genomfördes under 2019 och effekterna av marktransaktionerna är klarlagda. 

  Fastighetskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat: 2020-11-16 

Diarienummer: 4517/13 

 

Handläggare  

Namn Helena Pyk 

Telefon: 368 11 63 

E-post: helena.pyk@fastighet.goteborg.se  
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Vid Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 om hanteringsordning för utbyggnad av 

halvön och underbyggnad av allmän plats fick Älvstranden Utveckling AB ihop med 

fastighetsnämnden och övriga berörda i uppdrag att rapportera alla eventuella avvikelser i 

projektet skyndsamt, främst ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 mdkr 

(2017 års prisnivå), tillbaka till kommunstyrelsen. Vidare beslutade Kommunfullmäktige 

att utbyggnad av halvön sker i särskild ordning under förutsättning att Älvstranden 

Utveckling AB tecknar ett tilläggsavtal där möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan 

staden och exploatörerna senast vid fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av 

halvöns underbyggnad allmän plats. Kontorets bedömning beskrivs under rubrik 

Fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvön från Älvstranden Utveckling 

AB. 

Den riskreserv om 110 miljoner kr, som föreslås tillskjutas projektet enligt förslag i detta 

tjänsteutlåtande, innebär en utökning av projektbudgeten med motsvarande 

belopp. Riskreserven har tillsammans av trafikkontoret, Älvstranden Utveckling AB och 

fastighetskontoret bedömts som önskvärd för att skapa tillräcklig och nödvändig 

flexibilitet i projektet. Föreslagen utökning av projektets budget, skall inte förstås som att 

projektets exploateringsnetto belastas med motsvarande belopp.  

Fastighetskontoret har fått underlag till detta tjänsteutlåtande från trafikkontoret och 

Älvstranden Utveckling AB. Tjänsteutlåtandet ska dock ses som fastighetskontorets eget. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Av projektramen om 2,02 miljarder kronor (2017 års prisnivå) som Kommunfullmäktige 

beslutade om 2018-06-07 var ca 1,8 miljarder avsatta för utbyggnad av allmän plats och 

cirka 200 miljoner reserverade till Älvstranden Utveckling ABs kostnader för 

programledning, markförvärv, förberedande arbeten samt bokförda värden. 

Kostnaden för utbyggnad av allmän plats (gata, park) bedöms nu utifrån genomförd 

genomförandestudie med tillhörande promemorior till cirka 1,8 miljarder kronor (2017 

års prisnivå) innebärande att Kommunfullmäktiges beslutade projektram från 2018 kan 

behållas oförändrad för allmän plats. Liksom i den beslutade projektramen är 

finansieringen enligt genomförandestudien fördelad så att drygt 1,6 miljarder är 

exploatörsfinansierade och cirka 160 miljoner finansieras av skattekollektivet.  

Utöver det har Älvstranden Utveckling ABs styrelse fattat beslut om att skjuta till 125 

miljoner för att täcka byggherrekostnader och lägre inkomster. Det innebär att prognosen 

för detaljplanens genomförande totalt är ett underskott om cirka 300 miljoner. Vid 

Kommunfullmäktiges beslut om projektram bedömdes underskottet till cirka 160 

miljoner. 

Fastighetsnämndens inkomst från markförsäljningen till Södra Älvstranden Utveckling 

AB blev cirka 7 miljoner kronor, se vidare under rubriken Marktransaktioner mellan 

Södra Älvstranden Utveckling AB och Fastighetsnämnden. Det är idag svårt att bedöma 

vilket netto försäljningen av de två återstående byggrätterna (före detta ”linbanetomten” 

och ”triangeltomten”) kommer att generera då kostnaderna för ledningsflytt mm behöver 

utredas mer. 
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Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 
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Ärendet  
Fastighetsnämndens återrapportering till Kommunfullmäktige efter genomförd 

genomförandestudie för allmän plats samt nulägesrapport för utbyggnaden av halvön.  

Fastighetskontorets begäran om fastighetsnämndens uppdrag att beställa utbyggnad av 

halvöns underbyggnad allmän plats i så kallad särskild ordning under nedan angivna 

förutsättningar. 

 

Beskrivning av ärendet 
Beslut att genomföra detaljplanen för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med 

flera inom stadsdelen Masthugget samt beslut om projektram om 2,02 miljarder kronor 

(2017 års prisnivå) fattades av kommunfullmäktige 2018-06-07.  

I samband med detaljplanens antagande fick fastighetsnämnden i uppdrag att återkomma 

till kommunfullmäktige för ett reviderat investeringsbeslut när allmänna platsens 

omfattning och innehåll ytterligare säkrats genom nu genomförd genomförandestudie och 

effekterna av marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden och Södra Älvstranden 

Utveckling AB klarlagts. 

Fastighetskontoret initierade genomförandestudien för allmän plats genom en beställning 

till trafikkontoret. Genomförandestudien med tillhörande promemorior har genomförts 

och godkändes av trafiknämnden 2020-10-22. 

 

Marktransaktionerna mellan fastighetsnämnden och Södra Älvstranden Utveckling AB 

har möjliggjort att bolaget kunnat markanvisat byggrätter till konsortiet. 

Marköverlåtelserna genomfördes under 2019 och dess effekter är klarlagda, se vidare 

under rubrik Marktransaktioner mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och 

fastighetsnämnden. 

Vid Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-16 om hanteringsordning för utbyggnad av 

halvön och underbyggnad av allmän plats gavs Älvstranden Utveckling AB ihop med 

fastighetsnämnden och övriga berörda i uppdrag att skyndsamt rapportera alla eventuella 

avvikelser i projektet, främst ekonomiska med utgångspunkt i projektramen om 2,02 

mdkr (2017 års prisnivå), tillbaka till kommunstyrelsen. En förutsättning för 

Kommunfullmäktiges beslut om halvön var att Älvstranden Utveckling AB tecknar ett 

tilläggsavtal där möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna 

senast vid fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvöns underbyggnad allmän 

plats.  

Fastighetskontoret har fått underlag till detta tjänsteutlåtande från trafikkontoret och 

Älvstranden Utveckling AB. Tjänsteutlåtandet ska dock ses som fastighetskontorets eget. 
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Tidigare beslut i Kommunfullmäktige 

Datum   

2018-06-07  Investeringsbeslut för genomförande av detaljplan för 

blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 

stadsdelen Masthugget.  

2018-06-07  Antagande av detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget i 

Göteborg.  

2020-06-16  Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och 

underbyggnad av allmän plats inom detaljplan för blandad 

stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom 

stadsdelen Masthugget  

 

Genomförandestudien 

Genomförandestudien som vanligtvis görs under detaljplaneprocessen ska säkerställa att 

detaljplanen är möjlig att genomföra och redovisa ett förslag till utformning samt 

kostnader för detta. I detta fall hade detaljplanen vunnit laga kraft när 

genomförandestudien startade. Det har medfört att det inte har varit möjligt att göra 

anpassningar av detaljplanen utifrån genomförandestudien samt att den allmänna plasten 

och kvarteren befinner sig i olika utbyggnadsfaser.  

Trafikkontorets mål med genomförandestudien har varit att ta fram en genomförbar 

helhetslösning för allmän plats genom sammanvägningar av detaljplanens ställda krav 

och önskemål på innehåll med förutsättning att få så god måluppfyllelse som möjligt till 

lägsta investerings- och drift- och underhållskostnad för allmän platsmark. 

Av den beslutade projektramen om 2,02 miljarder kronor (2017 års prisnivå) är cirka 1,8 

miljarder vikt för utbyggnad av allmän plats. Resterande cirka 200 miljoner är 

reserverade för Älvstranden Utveckling ABs kostnader för programledning, markförvärv, 

förberedande arbeten samt bokförda värden. 

Genomförandestudiens bedömning av kostnader för allmän plats blev cirka 2,02 miljarder 

(2017 års prisnivå) innebärande att bedömd kostnad för allmän plats överskreds med 

cirka 200 miljoner kronor. Då projektet har att förhålla sig till Kommunfullmäktiges 

investeringsbeslut så har trafikkontoret tillsammans med park- och naturförvaltningen 

och kretslopp- och vatten tagit fram ett förslag med omfattningsförändringar om cirka 

200 miljoner för den allmänna platsen som resulterar i att projektramen för allmän plats 

kan behållas oförändrad.  

Avslutad genomförandestudie lämnar efter sig ett antal kvarstående frågeställningar som 

behöver hanteras i fortsatt projektering eller säkerställas innan projektering påbörjas. 

Genomförandestudien med tillhörande promemorior har genomförts och godkändes av 

trafiknämnden 2020-10-22.  

Risker och osäkerheter 

Trafikkontoret har arbetat med risker och riskhantering fortlöpande i projektet. Det finns 

fortfarande risker och osäkerheter i projektet ända tills projektet är helt utbyggt. 
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De största riskerna som idag är identifierade är sådant som finns under markytan som 

exempelvis geoteknik, ledningar, markmiljö och arkeologi samt risker förknippade med 

tidplan och utförandetider som kan ge konsekvenser i form av ökade 

anläggningskostnader eller justeringar av tidplan.   

I kalkylen tillhörande genomförandestudien har avsatts cirka 160 miljoner kronor för de 

största riskerna.  

 

Hemställan om förändrad riskreserv för projektet 

Den riskreserv om 110 miljoner kr, som föreslås tillskjutas projektet enligt förslag i detta 

tjänsteutlåtande, innebär en utökning av projektbudgeten med motsvarande belopp. 

Riskreserven avser kostnader för sådana risker som idag visserligen är identifierade men 

med så låg sannolikhet att de inte tagits med i projektets ordinarie riskpott samt för 

sådana risker som ännu inte har identifierats. 

Genom att uppdra åt fastighetsnämnden att förfoga över denna riskreserv ges möjlighet 

att begränsa skada vid plötsliga och oförutsedda händelser som annars kan få stora 

konsekvenser på tid och kostnad. 

Riskreserven har tillsammans av trafikkontoret, Älvstranden Utveckling AB och 

fastighetskontoret bedömts som klart önskvärd för att skapa tillräcklig och nödvändig 

flexibilitet i projektet. Detta för att projektet skall kunna möta idag okända och 

tillkommande ekonomiska utmaningar på ett flexibelt och agilt sätt. Det har även i de 

förhandlingar som Älvstranden Utveckling AB för närvarande för med de privata 

exploatörerna i projektet (tilläggsavtal rörande främst riskfördelning mellan staden och de 

privata exploatörerna), framförts krav på att upprättad tidplan för utbyggnad av allmän 

platsmark i alla delar hålles. För att möta dessa krav och för att inte riskera att staden 

hamnar i tidsbrist kopplat till stadens ärendehantering om det i ett senare skede skulle 

visa sig nödvändigt att hos kommunfullmäktige hemställa om utökad projektbudget, görs 

denna framställan om utökad projektbudget i projektet redan nu.  

Föreslagen utökning av projektets budget, skall emellertid inte förstås som att projektets 

exploateringsnetto belastas med motsvarande belopp. Trafikkontoret, Älvstranden 

Utveckling AB och fastighetskontoret är alla fullt medvetna om, och respekterar, att 

projektets exploateringsnetto inte skall påverkas av den nu aktuella och föreslaget 

utökade riskreserven. För den händelse att riskreserven om 110 miljoner kr - helt eller till 

del- behöver tas i anspråk, åligger det projektets programledning att i första hand föreslå 

åtgärder inom projektet, vilka säkerställer bibehållet exploateringsnetto. Vidare åligger 

det fastighetsnämnden att besluta om projektet ska få lyfta medel ur riskreserven om 

programledningen anser att det är nödvändigt.  

Riskreserven avses ej användas för oförutsedda kostnader hänförda till underbyggnad av 

allmän plats halvön och del av Emigrantvägen som byggs ut av Älvstranden Utveckling 

AB i särskild ordning. I det TU som låg till grund för  KF:s beslut från 2020-06-16 

framgår att genom att låta fastighetsnämnden beställa utbyggnad av underbyggnad allmän 

plats på halvön och del av Emigrantvägen till ett fast pris  tillfaller både risk och 

möjligheter Älvstranden Utveckling AB.  
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Innehållet i detta stycke har stämts av i Älvstadens styrgrupp. 

 

Marktransaktioner mellan Södra Älvstranden Utveckling AB och 

Fastighetsnämnden 

Efter detaljplanens laga kraft har huvuddelen av ny kvartersmark som ägdes av 

fastighetskontoret överlåtits till Södra Älvstranden Utveckling AB. Marköverlåtelsen var 

en förutsättning för att bolaget skulle kunna markanvisa vidare till utsedda byggherrar.   

Grundläggande princip vid överlåtelsen var att det skulle ske till marknadsmässigt värde. 

Vid bestämmandet av värdet togs hänsyn till utförda arbetsinsatser i samband med 

planläggning, förekomsten av förorenad mark, exploateringsbidrag som belöper på de 

områden som överläts, förrättningskostnader mm. Efter avdrag blev fastighetsnämndens 

inkomst från markförsäljningen till Södra Älvstranden Utveckling AB cirka 7 miljoner 

kronor. 

I och med Kommunfullmäktiges beslut att avbryta och lägga ned projektet för 

stadslinbana kan fastighetskontoret även överlåta det kvarter som reserverats för 

linbanestation till Södra Älvstranden Utveckling AB för vidare markanvisning.  

Södra Älvstranden Utveckling AB har överlåtit allmän plats till fastighetskontoret utan 

ersättning. 

 

Lägesrapportering för utbyggnad av halvön  

Kommunfullmäktige har beslutat att beställa utbyggnad av halvön i särskild ordning 

under förutsättning att Älvstranden Utveckling AB tecknar ett tilläggsavtal där 

möjlighets- och riskfördelning fördelas mellan staden och exploatörerna senast vid 

fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvöns underbyggnad allmän plats. 

Förhandlingar pågår för närvarande mellan Älvstranden Utveckling AB och 

exploatörerna.  

Utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmänplats genom särskild ordning bygger 

på att Älvstranden Utveckling AB minimerar risken för staden utifrån tekniskt och 

ekonomiskt perspektiv. 

Här följer en redogörelse för upplägg och riskhantering. 

Fastighetskontoret beställer av Älvstranden Utveckling AB utbyggnad av halvöns 

underbyggnad allmänplats. Genom denna beställning stängs risken för skattekollektivet 

vid en fördyring av underbyggnad allmänplats halvö, så som den är definierad i 

beställningen. Det är Älvstranden Utveckling AB som självständigt står med risk och 

möjlighet i förhållande till kostnad för underbyggnad allmänplats halvö. Älvstranden 

Utveckling AB har gjort bedömningen att risken står i proportion till möjligheten och 

uppdraget.  

Vidare tecknar Älvstranden Utveckling AB ihop med Södra Älvstranden Utveckling AB, 

entreprenadavtal med respektive exploatör på halvön om uppdrag att uppföra 
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grundläggning av kvartersmark. Dessa entreprenadavtal är så kallade back-to-back avtal, 

där risken ligger på exploatören för de entreprenader som görs på kvartersmarken.  

Genom att gemensamt beställa en hel underbyggnad, både underbyggnad allmän 

platsmark och grundläggning kvartersmark minimeras de gränsdragnings risker som 

uppstår i gränsen mellan allmän platsmark och kvartersmark.  

Fördelning av kostnader för den gemensamma utbyggnaden sker proportionellt mot ytor 

där allmän plats är 58 % och kvartersmarken 42%. 

 

Fastighetsnämndens beställning av utbyggnad av halvön från Älvstranden 

Utveckling AB 

I och med att Kommunfullmäktige har ställt krav på att Älvstranden Utveckling AB 

tecknat ett tilläggsavtal om riskfördelning innan beställning så har inte fastighetsnämnden 

beställt utbyggnad ännu. Fastighetskontoret föreslår att Älvstranden Utveckling AB:s 

styrelse får ta ställning till om Älvstranden Utveckling AB har uppfyllt 

Kommunfullmäktiges krav på tilläggsavtal om möjlighets- och riskfördelning. Förslaget 

är avstämt med Älvstadens styrgrupp. 

Moms i samband med utbyggnad av halvön är komplicerad och har utretts av 

Älvstranden Utveckling AB. Fastighetskontorets bestämda uppfattning är att 

fastighetsnämnden inte kan bära någon risk för moms i samband med utbyggnad av 

halvön. Detta är enligt kontorets uppfattning en förutsättning för att beställa utbyggnad av 

allmän plats i särskild ordning. 

 

Programmets tidplan (Mastertidplan) 

Den genomförande programorganisationen arbetar med att ta fram en gemensam tidplan, 

en s.k. mastertidplan, där både kvarters- och allmänplatsbyggnation samordnas för att 

säkerställa ett optimalt genomförande utifrån både ekonomiska, tidsmässiga och 

kvalitetsmässiga perspektiv. Mastertidplanen bygger på underlag från de 

exploateringsavtal som Södra Älvstranden Utveckling AB har tecknat med 

konsortieparter samt den utbyggnadsordning som trafikkontoret tagit fram i 

genomförandestudien. 

Idag pågår byggnation på både kvarters- och allmänplatsmark. I arbetet med att ta fram 

mastertidplanen har trafikkontoret och Södra Älvstranden Utveckling AB identifierat risk 

vid sammanläggningen av de två tidplanerna till en gemensam. Risken innebär att någon 

eller några av de i exploateringsavtal avtalade tiderna inte kommer att hållas.  

För att hantera den här risken ska programorganisationen identifiera de kritiska milstolpar 

som skall ligga till grund för fortsatt arbete. Milstolparna skall vara uppsatta utifrån 

perspektivet att minska sannolikhet av riskernas utfall, samt minimera deras eventuella 

påverkan.  

Programorganisationens bedömning är att genom god samverkan och proaktiv planering 

inom programorganisationen kan de förutsedda tidplaneavvikelserna hanteras, samt 

sannolikhet av tidplaneriskernas utfall och deras påverkan minimeras.  
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Sammanfattning av ekonomiska konsekvenser  

Kostnaden för utbyggnad av allmän plats (gata, park) bedöms nu utifrån genomförd 

genomförandestudie med tillhörande promemorior till cirka 1,8 miljarder kronor (2017 

års prisnivå) innebärande att Kommunfullmäktiges beslutade projektram från 2018 kan 

behållas oförändrad för allmän plats. Programorganisationen Program MHK som leds av 

Älvstranden Utveckling AB disponerar projektramen för allmän plats och tilldelar 

respektive byggande förvaltning en budget utifrån denna. Beslut om avvikelser inom den 

beslutade projektramen fattas av huvudprogramstyrgrupp för Älvstadens delprogram 

Södra Älvstranden.  

Älvstranden Utveckling ABs styrelse har fattat beslut om att skjuta till 125 miljoner för 

att täcka byggherrekostnader och lägre inkomster. Det innebär att prognosen för 

detaljplanens genomförande totalt är ett underskott om cirka 300 miljoner. Vid 

Kommunfullmäktiges beslut om projektram bedömdes underskottet till cirka 160 

miljoner. 

Efter detaljplanens laga kraft överläts huvuddelen av ny kvartersmark som ägdes av 

fastighetskontoret till Södra Älvstranden Utveckling AB. Marköverlåtelsen var en 

förutsättning för att bolaget skulle kunna markanvisa vidare till utsedda byggherrar. Efter 

avdrag blev fastighetsnämndens inkomst från markförsäljningen till Södra Älvstranden 

Utveckling ca 7 miljoner kronor.  

Det återstår två byggrätter att markanvisa, före detta  ”linbanetomten” och 

”triangeltomten”. Linbanetomten ska markanvisas till Södra Älvstranden Utveckling AB 

enligt genomförandeavtal. Triangeltomten kommer att markanvisas av 

fastighetsnämnden. Det är idag svårt att bedöma vilket netto försäljningen av de två 

återstående byggrätterna kommer att generera då kostnaderna för ledningsflytt mm 

behöver utredas mer. 

 

Överväganden 
Då detaljplanen har vunnit laga kraft är kommunen skyldig att bygga ut de gator och 

andra allmänna platser som kommunen är huvudman för så att de kan användas. 

Utbyggnaden av allmän plats strävar efter att byggas ut efter hand som 

kvartersbebyggelsen färdigställs. 

Trafikkontoret bedömer att genomförandestudien har kommit så långt att det finns en god 

bild över kostnaderna och att projektet har en bra bild vad som är realiserbart inom den 

projektram som tilldelats för allmän plats av Kommunfullmäktige.  

Fastighetskontoret delar trafikkontorets och Älvstranden Utvecklings ABs bedömning om 

att man bör skjuta till en riskreserv om 110 mnkr enligt ovan. 

Genom att fastighetsnämnden beställer utbyggnad av halvöns underbyggnad av 

Älvstranden Utveckling AB till fast pris flyttas riskerna från staden. Det är Älvstranden 

Utveckling AB som självständigt står med risk och möjlighet i förhållande till kostnad för 

underbyggnad allmänplats halvö. Älvstranden Utveckling AB har gjort bedömningen att 

risken står i proportion till möjligheten och uppdraget. 
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Förvaltningens bedömning 

Fastighetskontoret delar trafikkontorets bedömning avseende genomförandestudien enligt 

ovan. 

Fastighetskontoret delar Älvstranden Utveckling ABs bedömning gällande utbyggnad av 

halvöns underbyggnad. Fastighetskontorets uppfattning är dock att en förutsättning för att 

beställa utbyggnad i särskild ordning är att fastighetsnämnden inte bär någon risk för 

moms i samband med utbyggnad av halvön.  

Fastighetskontoret föreslår även att Älvstranden Utveckling ABs styrelse får ta ställning 

till om Älvstranden Utveckling AB har uppfyllt Kommunfullmäktiges krav på 

tilläggsavtal om möjlighets- och riskfördelning.  

 

 

 

 

Martin Öbo 

Fastighetsdirektör 

 

Elisabet Gondinger  

Avdelningschef 
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