BETECKNINGAR PÅ PLANKARTAN
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela
området. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.
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Gata och spårvägstrafik.
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Torg. Angöringstrafik tillåts
på de gåendes villkor.
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Skärmtak över cykelparkering får uppföras. Vid
underliggande ledning
medges endast lätt
demonterbar/ flyttbar
konstruktion med enkel
grundläggning.

ÖVERSIKTSKARTA
Visar hela linbanans sträckning. Inringad yta visar sträckan Järntorget - Lindholmen.
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Marknivå
hållplats

Servitut för linbanetrafik ska
bildas ovan mark mellan
angivna höjder i meter över
angivet nollplan.
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Servitut ska bildas innebärande att inom området får
inte byggnader, anläggningar och upplag medföra
högre strålningsintensitet
från brand än 8kW/m 2 på
linbanelina.
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Linbanetrafik tillåts mellan
angivna höjder i meter över
angivet nollplan.

Byggnadens fasad ska till
övervägande del utföras
genomsiktligt för att
upprätthålla siktlinjerna mot
riksintresset Lindholmen.
(Se planbeskrivning sid 27)
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Byggnadens gestalt ska
förstärka platsens värde
särskilt avseende
riksintresset Lindholmen.
(Se planbeskrivning sid 27)

Strandskyddet upphävs inom område
betecknat W 2.
Genomförandetiden är 5 år från den dag
planen vinner laga kraft.

UPPLYSNING
För anslutning med självfall ska lägsta
golvnivå vara minst 0,3 meter över
marknivå vid anslutningspunkt.
Markhöjder behöver anpassas för avrinning
i enlighet med dagvattenutredning.
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Högsta totalhöjd i meter över
angivet nollplan.

Marken får underbyggas
med linbanestation.

(T2)
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Lägsta tillåtna marknivå vid
entrén.

Byggnadsdelar under nivå +2,8 m över
nollplanet ska skyddas mot inträngande
vatten undantaget trappor och hissar.

BTA.

Marken får överbyggas med
linbanestation med en
minsta fri höjd om 6,0 meter
och en högsta totalhöjd om
27,2 meter över angivet
nollplan.
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Linbanestation, inkluderar
resenärsservice och
stationens driftsfunktioner.
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4.2 KVARTERSMARK

Transformatorstation får
anordnas med tillträde från
torg.
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5. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
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STATION LINDHOLMEN OCH TORN B

Linbanetorn ska utformas som fackverkskonstruktion med tävlingsförslaget som
förebild enligt illustration.

Fördröjningsyta för tillfällig
uppdämning av dagvatten.

Naturområde

TORG1

1st linbanetorn får
uppföras upp till en höjd
av +130 m över angivet
nollplan.

4.1 ALLMÄN PLATSMARK
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Den ekvivalenta ljudnivån från
verksamhetsbuller får vid fasad till
bostad, skola och vård inte överstiga
40 dBA kl 22-06, 45 dBA kl 18-22
samt hela lör. och sön. 50 dBA övrig
tid.

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
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4.3 VATTENOMRÅDE

Vibrationer från linbaneanläggning får inte
överskrida 0,4 mm/s vägd RMS vid
byggnad.

Planområdesgräns
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4. EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Sektion genom linbanestation.
Höjder i meter över angivet
nollplan.

Hamn, färjeläge.

3. ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE
W1

Öppet vattenområde med
en segelfri höjd på minst
45 meter.
Vattenområde där anordning
för bryggor, kaj, gång- och
cykeltrafik, linbanetorn och
påseglingsskydd får
anordnas.
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Granskningshandlingarna består av
- plankarta med bestämmelser
- planbeskrivning
- illustrationsritning

:

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

- grundkarta
- fastighetsförteckning
- samrådsredogörelse

PLANHANDLINGAR

2018-03-20 §136
BN samråd
Plankarta med bestämmelser
BN granskning 2018-12-11 §706
Planbeskrivning
BN godk./antag.
KF antagande
Laga kraft
Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), utökat
planförfarande

GRUNDKARTA
Grundkartan upprättad genom utdrag
ur digitala primärkartans databas.
Referenssystem i plan/ höjd:
SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Illustrerad fysisk linbanekorridor
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ILLUSTRATION LINBANETORN
TÄVLINGSFÖRSLAG EXKLUSIVE
NÖDVÄNDIG TEKNIK
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Linje och höjdangivelser som visar
bestämmelserna a1 och t1
Befintliga byggrätter som är relevanta
för linbanan

Högsta tornhöjd
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Gunnel Jonsson
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ILLUSTRATION AV LINBANANS STRÄCKNING
Område som berörs av Detaljplan och Ändring av detaljplaner på sträckan Järntorget till Lindholmen.

Detaljplan för LINBANA MELLAN
JÄRNTORGET OCH LINDHOLMEN
(STATION OCH TORN)
inom stadsdelarna Masthugget och Lindholmen i
Göteborg
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Beteckningar: enligt Lantmäteriets
Handbok i mät- och kartfrågor
(HMK-Ka) med de avvikelser som
redovisats i beteckningarna.
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