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BETECKNINGAR PÅ GRUNDKARTA
OCH ILLUSTRATION
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Bebyggandets omfattning, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Planområdesgräns
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Störstabyggnadsareaär
80m²
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Byggnad ska ha en fri
höjd av minst 8.0
meter. Erfoderlig
pelarkonstruktion får
utföras.
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Allmänna platser med kommunalt
huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

r1q1k1

GATA

Gata
e4

NATUR

Natur

Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

e2e3
b2b3

GATA
PLANKARTA

10

0

50

Skala 1 :1000 (A1) 1 :2000 (A3)

100m

k1

Byggnadens användning, 4 kap. 11 § 1 st 2 p.

ANVÄNDNING AV MARK OCH
VATTEN

Byggnadensvåningsplan
ovan+59meteröver
angivetnolplanskainte
användasför
centrumändamål
Byggnadensvåningsplan
nedanför+56meteröver
angivetnolplanskainte
användasför
bostadsändamål
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Bostäder
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Centrum
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Tak får uppföras
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Transformatorstation

f2

Trappor ska utformas
med material likvärdigt
befintlig mur

b1
b2

Rivningsförbud , 4 kap. 16 § 1 st 4 p.
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Byggnadfårinterivas

Kulturvärden, 4 kap. 16 § 1 st 3 p.
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Byggnadens
ursprungliga fasta
inredning ska bevaras
med avseende på dörrar,
bänkar,
golvbeläggningar, listverk
samt trappor
Byggnadens
ursprungliga fasta
inredning ska bevaras
med avseende på dörrar,
golvbeläggningar,
pärlspont samt trappor
inklusive handledare och
räckesstolpar

Byggnadenskaraktärsdrag
vadgälervolym,
proportioner,indelning,
materialoch
materialbehandling,
färgsätningsamt
detaljeringsnivåska
bibehålas
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Ombostadenhareneler
flerauteplatserska
ljudnivånvidminsten
uteplatsvarahögst50
dBAekvivalentljudnivå
och70dBAmaximal
ljudnivå

Markens anordnande och vegetation, 4 kap. 10 §

Utförande, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ÖVERSIKTSKARTA

fasadär>60dBA.Med
ljuddämpadsidamenas
fasadsomharen
ekvivalentljudnivåpå
högst55dBAoch
maximaljudnivånatetid
påhögst70dBA.

Varsamhet , 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Högstanockhöjdimeter
överangivetnolplan

Egenskapsgräns+
Administrativgräns
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Byggnadens
ursprungliga fasta
inredning ska bevaras
med avseende på dörrar,
golvbeläggningar, samt
trappor inklusive
handledare och
räckesstolpar
Befintliga murar av
natursten ska bevaras,
med undantag av
nybyggnad av trappor

Takskautförassom
planterbartbjälklag

n1

Trädfårendastfälasom
trädetärsjuktelerutgör
ensäkerhetsrisk

n2

Markenfårinte
användasförparkering

n3

Trädplanteringska
finnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid , 4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år från den
dag planen vinner laga kraft

Omekvivalentljudnivåvid
bostadensfasadär>60
dBAskaminsthälftenav
bostadsrummenvara
vändamotljuddämpad
sida.
Försmåbostädermed
boareamax35m²gäleri
stäletatminsthälftenav
bostadsrummenskavara
vändamotljuddämpad
sidaomekvivalent
ljudnivåvidbostadens
fasadär>65dBA.Viden
bygglovpliktigändrad
användningaven
byggnadgäleristäletat
minstetbostadsrumska
varaväntmotljuddämpad
sidaomekvivalent
ljudnivåvidbostadens

Villkor för lov , 4 kap. 15 § 3 p

a1

Marklovkrävsävenför
fälningavträd

UPPLYSNINGAR
För avloppsanslutning med
självfall ska lägsta golvnivå vara
minst 0,3 meter över marknivå i
förbindelsepunkt med hänsyn till
risk för uppdämning i allmänt dagoch spillvattensystem.
Varsamhets- och
skyddsbestämmelser utvecklas
och förklaras i planbeskrivningen
sid 18-21
Mobilitets- och parkeringsutredning
har upprättats (2020-04-30)

SAMRÅDSHANDLING
Samrådshandlingarnabestårav
-plankartamedbestämmelser
-planbeskrivning
-ilustrationsritning

:
-grundkarta(preliminär)
-fastighetsförteckning
-samrådskrets

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

PLANHANDLINGAR

BNgranskning
BNgodk./antag.
KFantagande
Lagakraft

Plankartamedbestämmelser
Planbeskrivning

DetaljplanenärupprätadenligtPBL2010:900(SFS2014:900),utökat
planförfarande

GRUNDKARTAN
Grundkartanupprätadgenomutdrag
urdigitalaprimärkartansdatabas.
Referenssystemiplan/höjd:
SWEREF991200/RH2000
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ILLUSTRATIONSRITNING

GRUNDKARTA
Nockhöjd
(i meter över nollplanet)

st
Byggnadshöjd
(i meter över nollplanet)

Beteckningar:enligtLantmäteriets
Handbokimät-ochkartfrågor
(HMK-Ka)meddeavvikelsersom
redovisatsibeteckningarna.

Detaljplan för bostäder
och lokaler vid före detta
Holtermanska sjukhuset
inom stadsdelen Landala
i Göteborg
Göteborg 2020-06-23

Golvnivå

ArvidTörnqvist
Planchef

ChristianBruce
Planarkitekt

Cadritadav:ChristianBruce

Principskiss över hur höjder beräknas.

2 -XXXX

