UTDRAG UR BASKARTA

2 ,1:2 , \ 2 \
Lr

PLANBEST˜MMELSER

Kvarter enligt detaljplan

Fljande gller inom omrden med nedanstende beteckningar.

Grns gata-park

Bestmmelse utan beteckning gller inom hela planomrdet.

Kvarterstraktgrns
Traktgrns
Fastighetsomrdesgrns

Endast angiven anvndning och utformning r tilltet.

Grnsbeteckningar
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NATUR

Markhjd

Kvartersmark
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Koordinatsystem: Sweref99 18 00 i plan

Naturomrde
Bostder

och stadens (RH 00) i hjd

Begrnsning av markens bebyggande

Mtklass II

Marken fr inte bebyggas. Balkonger, skrmtak och
Upprttad av Stadsmtningsavdelningen

murar fr uppfras.
Marken fr endast bebyggas med carport.
Marken fr byggas ver med krbart bjlklag
Marken fr byggas ver med planterbart bjlklag
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b
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Marken fr verbyggas med inglasade balkonger
med en fri hjd om minst 3,0 m.
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ILLUSTRATIONER

N=6570250
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Markens anordnande

10-25
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Illustrationslinje

n1

Naturmarkskaraktren med redovisade trd ska bibehllas.
genom nya planteringar av samma art.

+59,0

Trd fr endast tas bort vid sjuk- eller lderdom.

UPPLYSNINGAR

lek

10-25

B

Freskriven hjd ver nollplanet.

parkering

Lek ska anordnas.
Parkering fr anordnas.

Planen bestr av:
- plankarta med bestmmelser

Utformning, utseende

Till planen hr:
+0,0

- planbeskrivning

NATUR

- genomfrandebeskrivning

00-00

Hgsta totalhjd i meter ver nollplanet
Minsta respektive strsta taklutning i grader
Hgsta antal vningar

Planen r upprttad enligt plan- och

Balkonger fr utformas med ett maxdjup p 2,0 meter.

bygglagen PBL (1987:10).

Balkong fr glasas in om balkongen har tak och

+60,0

inglasningen utfrs utan profil.
Putsad fasad ska utfras utan synliga fogar.

10-25

Trafikbuller

b

Bostder ska utformas s att minst hlften av boningsrummen
i varje lgenhet fr hgst 55 dBA ekvivalent ljudniv
(frifltsvrde) utanfr fnster.
Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam
uteplats i anslutning till bostderna ska utfras eller placeras
s att de utstts fr hgst 55 dBA ekvivalent ljudniv och

n1

hgst 70 dBA maximal ljudniv (frifltsvrden).
+59,0

+60,0

Bostder ska utfras s att ekvivalent ljudniv i boningsrum

+38,5

inte verstiger 30 dBA och maximal ljudniv inte verstiger
45 dBA mellan kl. 22.00-06.00.

10-25
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Riskfarligt gods
Fasader fr inte utfras i brnnbart material.
Utrymningsvgar ska utformas s att vrmestrlning frn eventuell
brand p Nynsvgen inte pverkar.

Administrativa bestmmelser
Genomfrandetiden slutar 5 r efter det att planen har vunnit laga kraft.
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