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Antagande av ändring av detaljplan II-3207 vid Volvo Tors-
landa (Sörred 15:3 med flera) inom stadsdelen Sörred 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  
 
Anta detaljplan för ändring av detaljplan II-3207 vid Volvo Torslanda (Sörred 15:3 med 
flera) inom stadsdelen Sörred, upprättad den 7 juni 2022 och reviderad den 22 november 
2022. 

Sammanfattning 
Planområdet ligger inom Volvo Personvagnar AB:s område i Sörred, dvs. inom Volvo 
Torslanda. 

Ändringen av detaljplanen syftar till att ta bort prickmark (mark som inte får bebyggas) 
som är menat att reglera ett ledningsstråk i stadsplan för delar av Sörred och Röra i Tors-
landa Kommun. I ledningstråket var det planerat för en kraftledning som idag inte är ak-
tuell. 

Genom att ta bort prickmarken utökas byggrätten inom planområdet och möjlighet för 
Volvo att utveckla sin verksamhet på berörda fastigheter. 

Vidare hanterar ändringen risker förknippade med transporter av farligt gods och blockut-
fall samt hantering av dagvatten inom de tillkommande byggrätterna. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planavtal har tecknats med intressenten vilken också står för alla utredningskostnader och 
kostnad för nedlagd tid i projektet. 

Detaljplanen förväntas ge en utökad byggrätt och ge möjlighet för ett utökat verksamhets-
område vilket i sin tur kan skapa fler arbetsplatser. Fler arbetsplatser kan locka fler perso-
ner att bosätta sig i Göteborg vilket också kan ha en positiv inverkan på stadens ekonomi. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Planen 
möjliggör exploatering inom ett outnyttjat ledningsreservat i ett redan etablerat industri-
område. Vidare är stora delar av marken inom ledningsreservat redan ianspråktagen av 
bebyggelse, gator och uppställningsytor. Planområdet har minskats något efter samråd så 
att ett område med en befintlig damm som kan hysa naturvärden fortsatt kommer ligga 
inom prickad mark som inte få bebyggas.  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-14 
Byggnadsnämnden 2022-11-22 
Diarienummer 0960/21 
 

Handläggare 
Sirpa Antti-Hilli 
Telefon: 031-368 16 09 
E-post:  sirpa.antti-hilli@sbk.goteborg.se 
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Dagvattenutredning visar att det är möjligt att hantera tillkommande volymer dagvatten 
inom planområdet och bestämmelser för detta har införts i plankartan. Planändringen på-
verkar inte heller möjligheten att genomföra planerade strukturplansåtgärder för hantering 
av översvämningsrisker i det större området. 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension, 
förutom att ändringen av planen kan innebära att fler arbetsplatser kan tillskapas i Göte-
borg. 

 

Bilagor 
Planhandlingar 

1. Plankarta med tillägg till planbeskrivning, tillkommande bestämmelser och 
grundkarta 

Övriga handlingar 
2. Samrådsredogörelse 
3. Granskningsutlåtande 
4. Fastighetsförteckning 
5. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut 

Utredningar 
6. PM Farligt gods 
7. PM Dagvatten- och skyfallsutredning 
8. PM Geoteknik, rev augusti 2022 
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Ärendet 
Förslaget till beslut om antagande innebär att ändringen av detaljplan II-3207 vid Volvo 
Torslanda (Sörred 15:3 m.fl.) inom stadsdelen Sörred vinner laga kraft tidigast 3 veckor 
efter att beslutet tillkännagivits på kommunens hemsida. Detta förutsatt att ingen har 
överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen 
utifrån sina ingripandegrunder. 

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet ligger inom Volvo Personvagnar AB:s område i Sörred, dvs. inom Volvo 
Torslanda. Syftet med planen är få bort ett markreservat för en underjordisk kraftled-
ningen som det inte längre är aktuellt att bygga. Planförslaget innebär att prickmark tas 
bort. Därmed utökas byggrätten inom planområdet vilket gör det möjligt för Volvo att ut-
veckla sin verksamhet på berörda fastigheter samtidigt som befintliga byggnader upp-
förda på prickmarken inom planområdet ges planstöd. 

Detaljplanen omfattar ingen allmän plats. 

Vidare hanterar ändringen risker förknippade med transporter av farligt gods och blockut-
fall samt hantering av dagvatten inom de tillkommande byggrätterna. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-
tige 2022-05-19. 

Gällande detaljplan akt 2-3207 anger industri, med reservat för underjordiska allmänna 
ledningar för hela planområdet. 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Bakgrund och förändringar efter granskning 
Byggnadsnämnden beslutade 2021-11-23 att låta granska detaljplan för ändring av detalj-
plan II-3207 vid Volvo Torslanda (Sörred 15:3 m.fl.) inom stadsdelen Sörred. Granskning 
har hållits under tiden 2022-06-15 – 2022-06-28. Förslaget till detaljplan har under 
granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 
Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20. 

Ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Efter granskningen har följande mindre ändringar gjorts i detaljplanen: 

- En bestämmelse om skyddsåtgärder mot risker förknippade med transporter av 
farligt gods har införts för bebyggelse placerad inom 50 meter från Assar Gabri-
elssons väg/Sörredsvägen. 

- En bestämmelse om bergssäkring har införts vid en bergslänt i NV delen av plan-
området. 

- Ett villkor om att utredning kring påverkan av MKN för vatten ska tas fram innan 
startbesked kan lämnas har införts. 

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL 2010:900. Planen bedöms vara av den karaktären att 
den ska hanteras med standard planförfarande och antas av byggnadsnämnden. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Byggnadsnämnden har tidigare beslutat: 

2021-11-23 att uppdra åt kontoret att upprätta, genomföra samråd samt låta 
granska ändringen. 

Miljöpåverkan 
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 § och fattat ett sär-
skilt beslut enligt Miljöbalken 6 kap 7 §. Kontoret finner att detaljplanens genomförande 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Ändring av detaljplanen syftar till att ta bort prickmark som är menat att reglera ett led-
ningsreservat i stadsplan för delar av Sörred och Röra i Torslanda Kommun. I lednings-
reservatet var det planerat för en kraftledning som idag inte är aktuell. 

Genom att ta bort prickmarken utökas byggrätten inom planområdet och möjlighet för 
Volvo att utveckla sin verksamhet på berörda fastigheter. Ledningsreservatet berör dels 
mark som redan idag är ianspråktagen för verksamhetsbyggnader, gator och uppställ-
ningsytor dels mark som fortfarande är natur. Med undantag för marken omedelbart norr 
om planområdet utgör all mark kring ledningsstråket byggrätt för industriändamål. 

Planarbetet har i huvudsak handlat om att hantera risker förknippade med transporter av 
farligt gods på Assar Gabrielsson väg/Sörredsvägen samt hantering av tillkommande dag-
vatten när ytterligare mark kommer att kunna hårdgöras.  

Förutom ovanstående frågor kring risk och säkerhet samt dagvattenhantering så har in-
komna yttranden i granskning även handlat om geotekniska förutsättningar. 

Planområdet bedöms på grund av sitt läge inte beröras av Förslag till Göteborgs utvid-
gade innerstad baserat på en historisk stadsplaneanalys, dnr 0120/16, framtaget 2016 - 
2018 på uppdrag av Byggnadsnämnden och Fastighetsnämnden.  

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av plan-
förslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter granskning: 

- En bestämmelse om skyddsåtgärder mot risker förknippade med transporter av 
farligt gods har införts för bebyggelse placerad inom 50 meter från Assar Gabri-
elssons väg/Sörredsvägen. 

- En bestämmelse om bergssäkring har införts vid en bergslänt i NV delen av plan-
området. 

- Ett villkor om att utredning kring påverkan av MKN för vatten ska tas fram innan 
startbesked kan lämnas har införts. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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