
PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med

nedanstående beteckningar. Där

beteckning saknas gäller

bestämmelsen inom hela området.

Endast angiven användning och

utformning är tillåten.

Område inom vilket gällande

detaljplan upphävs

UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN

ANVÄNDNING AV MARK OCH

VATTEN

Allmänna platser med kommunalt

huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

Huvudgata

GATA

1

Lokalgata

GATA

2

Gångfartsområde
GATA

3

Gångfartsområde
GATA

4

Kollektivtrafikgata

GATA

5

Huvudgata över öppet vatten

GATA

6

ParkPARK

Skyddsområde

SKYDD

ÖversvämningsytaSKYDD

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Centrum, utom samlings- och

föreningslokaler, hotell,

vandrarhem, biograf, teater,

kyrka och dylikt där man

övernattar eller ett stort antal

personer samlas.

C

1

Tekniska anläggningar

E

KontorK

Parkering

P

Parkering under mark(P

1

)

SkolaS

Järnväg och spårväg ovan

mark

(T

1

)

Spårväg

T

2

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Öppet vatten som får

överbyggas med bro

W

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

plantering

1

Plantering med gatuträd,  4 kap.

5 § 1 st 2 p.

plantering

2

Plantering och träd ska

finnas. Ytan ska utformas

med en grön karaktär,  4 kap. 5 §

1 st 2 p.

(bro

1

) Bro får uppföras med en

segelfri höjd om minst 2,2

meter över medelvattennivå

och en farledsbredd av minst

6,0 meter,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

(bro

2

) Bro får uppföras till en minsta

fri höjd för fordonstrafik om

4,7 meter samt för gång- och

cykeltrafik om 2,8 meter,  4 kap.

5 § 1 st 2 p.

körbar Ytan ska vara körbar för

Stängsel och utfart

Körbar förbindelse får inte

anordnas,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

HUVUDMANNASKAP

Mark och vegetation

0.0

Markens höjd över angivet

nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

Där byggnad är placerad med fasadliv i

användningsgräns mot allmän plats ska 1

meter av allmän plats vara tillgänglig för

byggnadens behov för grundkonstruktion,

dräneringledningar för och fördröjning av

dagvatten, utåtgående dörrar och möblering,  4

kap. 5 § 1 st 2 p.

körbar

1

Ytan ska vara körbar för

allmän motortrafik,  4 kap. 5 § 1 st

2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med

byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses

med komplementbyggnad,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över

angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1

p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta byggnadshöjd i meter,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter för

komplementbyggnader och inglasade

uteplatser/växthus,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Om byggnad utförs med träbjälklag får angiven

byggnads-/nockhöjd överskridas med

motsvarande höjd om 25 cm per bjälklagsplan,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Största exploatering är 80

e

1

Största exploatering är 80

kvadratmeter byggnadsarea

för tekniska anläggningar,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta byggnadshöjd är 3,5 meter för

e

2

Största exploatering är 40 m²

för komplementbyggnader.

Utöver det får inglasade

uteplatser/växthus uppföras,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Utöver angiven nockhöjd får

komplementbyggnader

uppföras till en högsta

utnyttjandegrad om 80 m²

byggnadsarea.

Utöver det får även inglasade

uteplatser/växthus uppföras,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Utöver angiven nockhöjd får

komplementbyggnader

uppföras till en högsta

utnyttjandegrad om 40 m²

byggnadsarea.

Utöver det får även inglasade

uteplatser/växthus uppföras,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Utöver angiven nockhöjd får

komplementbyggnader

uppföras till en högsta

utnyttjandegrad om 25 m²

byggnadsarea.

Utöver det får även inglasade

uteplatser/växthus uppföras,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

6

Byggnad ska uppföras till en

minsta höjd om 10 meter

längs med hela

användningsgränsen mot

gata,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

7

Körbar förbindelse under

mark får anordnas till en

högsta bredd om 8 meter,  4

kap. 11 § 1 st 1 p.

Byggnadens användning

Byggnadens del mot allmän plats ska inte till

ett djup av 6 meter användas till parkering,

undantaget in- och utfarter samt platser för

rörelsehindrade,  4 kap. 11 § 1 st 2 p.

e

8

Byggnadens bottenvåning

ska till ett djup av minst 6

meter och 60 % av

fasadlängden mot allmän

plats, för respektive fastighet,

användas för

centrumändamål,  4 kap. 11 § 1 st

2 p.

e

9

Byggnadens bottenvåning

ska till ett djup av minst 6

meter och 40 % av

fasadlängden mot allmän

plats eller

användningsområde BCK, för

respektive fastighet,

användas för

centrumändamål,  4 kap. 11 § 1 st

2 p.

e

10

Byggnadens bottenvåning

ska till ett djup av minst 6

meter och 20 % av

fasadlängden mot allmän

plats eller

användningsområde BCK, för

respektive fastighet,

användas för

centrumändamål,  4 kap. 11 § 1 st

2 p.

Byggnadens största

e

11

Byggnadens största

bruttoarea för C1 ska högst

utgöra 25% av bruttoarean

inom egenskapsområdet,  4

kap. 11 § 1 st 2 p.

e

12

Byggnadens delar mot

GATA1 ska inte användas för

in- och utfarter till parkering.

Endast lastning och lossning

är tillåtet,  4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Placering

p

1

Byggnad/plank ska placeras i

egenskaps-/användningsgräns

åt väster,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

Byggnader ska vara sammanbyggda, både

inom egenskapsområdet samt med byggnader

i direkt angränsande egenskapsområden med

byggrätt,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Takkupor och frontespiser får

Balkonger och utkragande byggnadsdelar

utskjutande max 1,5 meter + räcke tillåts ovan

allmän platsmark och yta med användningen

BCK eller BCKP. Fri höjd ska tillgodoses från

mark med minst 4,0 meter mot GATA1 och

GATA4. Bestämmelsen gäller inte för

byggnaders fasader som vetter mot

Banérsgatan.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Tekniska utrymmen på tak ska vara

integrerade med takets form och material,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Där lokalyta för centrumändamål,

bostadskomplement och kontorsfunktioner

anordnas ska fönsterytans totala area i

bottenvåning vara minst 50 % av den totala

fasadytan i bottenvåning för centrum-,

bostads-  eller kontorsfunktioner som vetter

mot allmän plats, användningen BCK eller

BCKP. Dessa fönster ska ha en bröstningshöjd

om högst 0,6 meter. Bestämmelsen gäller ej

för fasadytor som vetter mot Banérsgatan.,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

Byggnader ska placeras med fasadliv i

användningsgräns mot allmän plats,

undantaget 25 % av fasadlängden som får

vara indragen för anordnande av entréplats på

kvartersmark. Byggnader inom

användningsområde BC som vetter mot

Artillerigatan eller Banérsgatan ska placeras

med fasadliv mot gata,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Takkupor och frontespiser får

f

1

Takkupor och frontespiser får

uppföras utefter högst 1/2 av

fastighetens respektive

fasadlängd till en största höjd

om 3,5 meter över takfot,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkonger och utkragande byggnadsdelar

e

13

Tak ska utformas som

sadeltak. Takvinkeln får vara

mellan 22 och 38 grader,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

e

14

Tak ska utformas som

mansardtak, inom vilket hela

den översta våningen ska

rymmas. Takvinkeln för det

undre takfallet får vara mellan

50 och 70 grader, takvinkeln

för det övre takfallet får vara

mellan 0 och 15 grader.

Bestämmelsen gäller ej för

renodlat parkeringshus,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

e

15

Tak ska utformas som sadel-

eller mansardtak. Takvinkeln

för sadeltak får vara mellan

22 och 38 grader. Takvinkel

för mansardtak får vara

mellan 50 och 70 grader i

undre takfallet och högst 15

grader i övre takfallet,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.

e

16

Tak ska utformas som sadel-

eller mansardtak med

möjlighet till säteriliknande

lanterninförhöjningar.

Takvinkel för sadeltak får

vara mellan 22 och 38

grader. Takvinkel för

mansardtak får mellan 50 och

70 grader i undre takfallet och

högst 15 grader i övre

takfallet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

e

17

Tak ska utformas som

sadeltak med möjlighet till

säteriliknande

lanterninförhöjningar.

Takvinkeln ska vara mellan

22 och 35 grader,  4 kap. 16 § 1 st

1 p.

Byggnader ska vara sammanbyggda, både

f

2

Takkupor och frontespiser får

uppföras utefter högst 1/3 av

fastighetens respektive

fasadlängd till en största höjd

om 3,5 meter över takfot,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Gemensam takterrass

integrerad i takets volym

samt med obruten takfot får

anordnas mot gård,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

f

4

Gemensam takterrass

integrerad i takets volym

samt med obruten takfot får

anordnas mot gård och gata,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Gemensam takterrass

integrerad i takets volym

samt med obruten takfot ska

anordnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

6

Varje fasadlängd ska vara

indelad i gestaltningsmässigt

åtskiljbara enheter och

uppföras med variation vad

gäller fasadmaterial,

detaljering, fönstersättning

och kulör,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

7

Entréer för byggnader ska

placeras mot allmän plats,

mot yta med användningen

BCK eller BCKP,  4 kap. 16 § 1 st 1

p.

f

8

Fasad mot gård ska utföras

med ljus fasadfärg,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

f

9

Invändig gångpassage ska

finnas genom de tre

egenskapsområdena och ska

förbinda GATA1 med GATA4,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

10

Gångpassage som portik ska

finnas genom

egenskapsområdets södra

del och ska förbinda GATA1

med användningen BCKP,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

f

11

Minst 1 genomsiktlig portik

från GATA3 till gård ska

finnas med en minsta bredd

om 3,0 meter och en minsta

höjd mot gata om 3,0 meter,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

12

Fasad mot allmän plats ska

utformas med tegel eller

stående träfasad,  4 kap. 16 § 1 st

1 p.

f

13

Fasad mot allmän plats ska

utföras med bottenvåning av

tegel, ovanliggande

våningars fasader utförs av

trä med rött lertegelklätt

sadeltak. Gestaltning mot

gata ska ske med

fasadritningar från 1929 som

utgångspunkt,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

14

Fasad mot allmän plats ska

utföras av mörkrött tegel eller

mörkröd puts. Sockel och

ovanliggande fasader ska

skilja sig i karaktär. Taket ska

vara täckt med rött lertegel

eller röd falsad bandplåt.

Sockel får utföras i sten eller

betong. Huvudentré ska

finnas mot Artillerigatan,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

f

15

Fasad mot allmän plats ska

utföras med bottenvåning av

tegel eller puts och

ovanliggande våningars

fasader utförs av trä.

Traditionella

landshövdingehus ska utgöra

tydlig inspiration till

gestaltning av ny byggnad,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

f

16

Fasad mot allmän plats ska

utföras av tegel, puts eller trä

i mörk kulör. Tak ska med

sadeltak med lertegel eller

falsad bandplåt. Sockel får

utföras i sten eller betong.

Fasaderna ska ha en tydligt

urskiljbar indelning i sockel,

våningsplan och tak,  4 kap. 16 §

1 st 1 p.

Fasad mot allmän plats ska

Utförande

Lägsta höjd för färdigt golv är 3,0 meter över

angivet nollplan. Under 3,0 meter ska

byggnadsdelar uppföras vattentäta,  4 kap. 16 § 1 st

1 p.

b

1

Bebyggelse ska utformas så

att den kan motstå en

dimensionerande last från en

gasmolnsexplosion om 10 kg

gasol utan att utsättas för

fortskridande ras.

Fönster och glaspartier mot

järnväg ska förstärkas.

Entréer, varuintag och

infarter till byggnad ska

utföras täta och

självstängande.

Fasader och tak ska utformas

med utskick i obrännbart

material. Fasad mot järnväg

ska utföras tät.

Friluftsintag ska placeras

högt på byggnadens sidor

som vetter mot järnvägen.

Byggnaden ska utföras så att

utrymning mot sida som inte

är exponerad av farligt gods

ska vara möjlig,  4 kap. 16 § 1 st 1

p.

b

3

Geotekniska åtgärder får

genomföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Byggnader ska föreses med

mekanisk från- och

tilluftssystem där

tilluftsintagen är placerade i

taknivå på byggnadens sida

som vetter bort från järnväg.

Ventilationssystemet ska

vara avstängsbart via ett för

Räddningstjänsten

lättåtkomligt manöverdon,  4

kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägsta höjd för färdigt golv är 3,0 meter över
Markens anordnande och vegetation

n

1

Högst 50 % av markytan får

hårdgöras. Övrig mark ska ha

ett jorddjup om minst 1,5

meter vilket ska användas för

plantering av träd,  4 kap. 10 §

n

2

Marken får byggas över med

planterbart bjälklag. Minst 50

% av ytan ska ha ett jorddjup

om minst 1,0 meter vilket inte

får hårdgöras,  4 kap. 10 §

n

3

Marken får inte användas för

parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

0.0

Markens höjd över angivet

nollplan,  4 kap. 10 §

Skydd av kulturvärden

q

1

Byggnadens volym,

proportioner och

fasadkomposition ska

bevaras så att byggnaden

inte förvanskas,  4 kap. 16 § 1 st 3

p.

q

2

Trapphusets fasta interiör ska

bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16

§ 1 st 4 p.

Varsamhet

k

1

Fasader, fönster, portar och

tak ska utföras med material

och kulörer lika befintligt eller

ursprungligt utförande,  4 kap. 16

§ 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

Skydd mot störningar

Buller från spårtrafik och vägar får inte

överskrida

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en

bostadsbyggnads fasad, och

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA

maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan

ska anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller

i stället att bullret inte får överskrida 65 dBA

ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens

fasad.

Om den ljudnivå som anges i första stycket 1

ändå överskrids ska

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad

vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent

ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända

mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid

fasaden.

Vid en sådan ändring av en byggnad som

avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och

bygglagen (2010:900) gäller i stället att minst

ett bostadsrum i en bostad ska vara vänt mot

en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte

överskrids vid fasaden.

Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå

som anges i första stycket 2 ändå överskrids,

får nivån dock inte överskridas med mer än 10

dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme

mellan kl. 06.00 och 22.00,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

m

2

Byggnad ska uppföras till en

minsta nockhöjd om 20 meter

längs med hela

användningsgränsen mot

järnväg,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

3

Byggnad ska uppföras till en

minsta nockhöjd om 20 meter

längs med hela

egenskapsgränsen mot

järnväg,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

4

Byggnad ska uppföras till en

minsta nockhöjd om 20 meter

längs med hela

egenskapsgränsen mot

järnväg.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

5

Byggnad ska uppföras till en

minsta nockhöjd om 20 meter

längs med hela

egenskapsgränsen mot

järnväg,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän

plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år från den dag

planen vunnit laga kraft, bortsett från område

betecknat med a6 där genomförandetiden

börjar 5 år efter planen har vunnit laga kraft,  4

kap. 21 §

a

6

Genomförandetiden är 10 år

och börjar 5 år efter det att

planen vunnit laga kraft,  4 kap.

21 §

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för markfyllnad inom

område väster om Gamlestadsvägen,  4 kap. 15 §

1 st 3 p.

Villkor för lov

Startbesked för bygglov som innebär en

väsentlig ändring av markens användning får

inte ges förrän markens och/eller befintliga

byggnaders lämplighet för föreslagen

användning har säkerställts genom att

föroreningar har avhjälpts,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

Villkor för startbesked

a

2

Startbesked får inte ges för

byggnad förrän byggnad har

byggts ut i enlighet med

bestämmelse m2,  4 kap. 14 § 1 st

4 p.

a

3

Startbesked får inte ges för

byggnad förrän byggnad har

byggts ut i enlighet med

bestämmelse m3,  4 kap. 14 § 1 st

4 p.

a

4

Startbesked får inte ges för

byggnad förrän byggnad har

byggts ut i enlighet med

bestämmelse m4,  4 kap. 14 § 1 st

4 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för

allmännyttiga underjordiska

ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för

gemensamhetsanläggning

för ledningar, friyta,

gångförbindelse och

fordonsangöring till fastighet,

4 kap. 18 § 1 st  p.

g

2

Markreservat för

gemensamhetsanläggning

för bostadsgård med

tillhörande

komplementbyggnader,  4 kap.

18 § 1 st  p.

g

3

Markreservat för

gemensamhetsanläggning

för fordonsangöring till

fastighet,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller hela

planområdet undantaget användningsområde

W

1

,  4 kap. 17 §

UPPLYSNINGAR

En biotopskyddad allé finns inom planområdet

och redovisas på grundkartan. För åtgärd i

eller intill biotopskyddsområde krävs dispens

av länsstyrelsen.

Utformning/utförande av allmän plats och

kvartersmark ska följa de intentioner som

redovisas i till planen hörande övergripande

gestaltningsprogram "Stadsbyggnadskvaliteter

Gamlestads torg", 2012-11-27.

Inför bygglov ska ett mer detaljerat

gestaltningsprogram för byggnader upprättas i

samråd med stadsbyggnadskontoret vilket ska

ligga till grund för bygglovsprövning.

Lämplighet att anordna BmSS-bostad behöver

utredas i det enskilda fallet med hänsyn till risk

från farligt gods på järnvägen.

Planområdet utgör fast fornlämning enligt

kulturmiljölagen.

Parkeringstal tillämpas utifrån separat

framtagen mobilitets- och parkeringsutredning.

För att anslutning med självfall ska tillåtas

måste lägsta höjd på färdigt golv vara + 0,3

meter över marknivå i förbindelsepunkt dock

lägst + 3,0 meter.

f

17

Fasad mot allmän plats ska

utföras av tegel, puts eller trä

med sadeltak av tegel eller

plåt. Sockel får utföras i sten

eller betong. Fasaderna ska

ha en tydligt urskiljbar

indelning i sockel,

våningsplan och tak. Ny

byggnad ska inte dominera

över befintlig bebyggelse

som omgärdar torget,  4 kap. 16

§ 1 st 1 p.
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Detaljplan för

Gamlestads torg etapp 2, inom

stadsdelarna Gamlestaden,

Bagaregården och Olskroken

i Göteborg

PLANKARTA 4 4-XXXX

Grundkartan upprättad genom utdrag

ur digitala primärkartans databas.

Referenssystem i plan/ höjd:

SWEREF 99 12 00/ RH 2000

Beteckningar: enligt Lantmäteriets

Handbok i mät- och kartfrågor

(HMK-Ka) med de avvikelser som

redovisats i beteckningarna.

Göteborg 2020-01-10

koncept

Planchef

Åsa Lindborg

Mattias Westblom

Projektledare

GRUNDKARTAN

SAMRÅDSHANDLING

Samrådshandlingarna består av :

- plankarta med bestämmelser - grundkarta  (preliminär)

- planbeskrivning - fastighetsförteckning

- illustrationsritning  - samrådskrets

- miljökonsekvensbeskrivning

PLANHANDLINGAR

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

BN granskning

BN  godk./antag.

KF antagande

Laga kraft

Detaljplanen är upprättad enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900), utökat

planförfarande
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