
Ändring av detaljplan vid

Volvo Torslanda (Sörred 15:3 m.fl.)

Granskning   15 juni – 28 juni 2022Granskning   15 juni – 28 juni 2022

Förslaget till ändring av detaljplan innebär kortfattat att änd-
ra och ta bort befintlig prickmark som var menat att reglera 
en kraftledning i detaljplanen.

Detta är det slutliga planförslaget. Du som 
vill lämna synpunkter på detaljplanen skall 
göra detta skriftligen senast i detta skede, 
annars kan du förlora rätten att överklaga 
beslut att anta detaljplanen. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0960/21 
Senast 28 juni 2022
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Här är vi nu

 Detaljplanen finns också 
   tillgänglig på vår webbplats:
  
     www.goteborg.se/planochbyggprojekt

     Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
     Anton Agnefeldt   031-368 17 60
 Sirpa Antti-Hilli   031-368 16 09     
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Ändring av detaljplan II-3207 vid
Volvo Torslanda (Sörred 15:3 m.fl) i
stadsdelen Sörred
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Andreas Jonsson
Avdelningschef

Elisabeth Charléz

Skala 1 :2000 (A1)

Föreliggande ändring omfattar del av detaljplan
1480K-II 3207, lagakraftvunnen år 1966.

Syfte
Syftet med ändringen är att ta bort prickmark
som är menat att reglera ett ledningsstråk.
Ledningstråket
är idag inte aktuellt.

Befintliga förhållanden
Planområdet omfattar delar av fastigheterna
Sörred 7:24, Sörred 8:11 och Sörred 15:3.
Fastigheterna ligger inom stadsdelen Sörred,
väster om Hisingsleden. När gällande detaljplan
antogs i mitten av 1960-talet infördes ett
område med prickmark som skulle vara ett
reservat för en kraftledning i stadsplanen. Det
finns inget behov av att ha kvar ett reservat
i planen. Det har medgivits avvikelser från
detaljplanen och byggnader finns inom
prickmarken idag.

Innebörd och konsekvenser
Planändringen innebär att egenskapsområdet
om prickmark för kraftledningsreservatet inom
fastigheterna Sörred 7:24, Sörred 8:11 och
Sörred 15:3 utgår i detaljplanen.

Inom planområdet blir egenskapsbestämmelsen
kring höjd gällande - § 3 mom 1 & 2 i
ursprungliga planbeskrivningen.

Ytan för användningen för transformatorstation
(Ae) minskas ner och ersätts av Industri och
Teknisk anläggning.

Användningen Transformatorstation formuleras
om till Teknisk anläggning (E).

Inom Ae finns en höjdbestämmelse om högsta
nockhöjd 20 meter. Illustrerad med en fyrkant.
Bestämmelsen upphävs.

Planen avser inte att påverka befintliga
ledningsrätter och rättigheter inom planområdet.

Prickmark reglerar avstånd för farligt gods.
Marken inom prickmarken får inte förses med
byggnad.

En bestämmelse om dagvatten
reglerar att rening ska anordnas av
dagvatten och skyfallsregn inom
planområdet. I bygglovskedet krävs
en detaljerad redovisning av
dagvattenlösningar enligt kraven.

De fullständiga bestämmelsetexterna
finns i den underliggande detaljplanen
1480K-II-3207. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.

BESTÄMMELSER SOM UPPHÄVS
Inom angivna planområden gäller inte
längre följande planbestämmelser

§ 2 mom. 1. Med punktprickning
betecknad mark får icke bebyggas

§ 1 mom. 2. Med Ae betecknat
område får användas endast för
transformatorstation och därmed
samhörigt ändamål.

§ 3 mom. 1. Inom J betecknat
område [...]; dock får byggnad icke
uppföras till större höjd i meter än
som angives inom rektangel.
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3D-fastighetsyta

Översvämningsbar yta
alternativt underjordisk
anläggning, för
magasinering och rening
av dagvatten och
skyfallsregn, ska
anordnas.
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