PLANBEST˜MMELSER

ILLUSTRATIONER

F ljande g ller inom omr den med nedanst ende beteckningar.

Illustrationslinje

Best mmelse utan beteckning g ller inom hela planomr det.

Illustrationstext

Endast angiven anv ndning och utformning r till ten.

Gr nsbeteckningar
Gr ns f r planomr det
Anv ndningsgr ns
Egenskapsgr ns
N=6579900

Anv ndning av mark

GRUNDKARTA

Kvartersmark
B1

Studentbost der

Q

Anv ndningen anpassad till bebyggelsens kulturv rden

Stadsdelsgr ns
Kvarter enligt detaljplan
Allm n plats-gr ns
Kvarterstraktgr ns
Traktgr ns
Fastighetsomr desgr ns

Begr nsning av markens bebyggande
Marken f r inte bebyggas.
x
ang ring

Marken ska vara tillg nglig f r allm n g ng- och cykeltrafik.

2, 1:2

K rtrafik f r ske med h nsyn till g ng- och cykeltrafikanter.

Sv

Fastighetsbeteckning
Servitutsomr de

Murar, trappor och terrassering av marken f r uppf ras/ske inom mark som

Byggnad

inte f r bebyggas.

V g / g ngbanekant
Staket

F r bost dernas behov f r tekniska anl ggningar anordnas inom mark som

Mur

inte f r bebyggas med en byggnadsarea av h gst 5 kvm och totalh jd av

St dmur
Tr d

3 meter. Dessa ska placeras, utformas och gestaltas p ett s tt som fungerar
v l ihop med omgivande parkmilj och byggnad.

23.4
23.4

5

0.0

23.4

Utformning, utf rande

23.3

Ny bebyggelse ska utformas med h nsyn till den kulturhistoriskt
v rdefulla milj n.

Niv kurvor
Markh jd

Koordinatsystem: Sweref 99 18 00 i plan
och stadens (RH 2000) i h jd
Uppr ttad av Stadsm tningsavdelningen

Ny bebyggelse och omgivande milj ska i huvudsak f lja kvalitetsprogrammet.

2012-12-03

Inom kvartersmark f r ej anordnas mer n tv k llarv ningar till ett
sammanlagt djup om h gst 7 meter under vidliggande gata.
+0,0
H gsta totalh jd i meter ver nollplanet
f1

Fasader, (ej sockelv ning) ska i huvudsak uppf ras i ljus puts
med ett kvalitativt uttryck. Elementskarvar f r enbart vara
synliga om de tillf r n got till byggnadens gestaltning och
bearbetas s att de bidrar till att ge byggnaden en samman-

UPPLYSNINGAR

h llen gestalt.

Planen best r av:

f2

Fasad p sockelv ning ska vara av tegel.

- plankarta med best mmelser

f3

Taket ska vara av sedum.

Till planen h r:

v1

Balkonger f r ej glasas in.

- planbeskrivning

v2

Fri h jd ver nollplanet ska vara minst +26,0 meter.

- kvalitetsprogram

v3

Ny entrØ och ndring av f nster till ts mot Mariebergsgatan genom

Planen r uppr ttad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

22.3

musikrummet och specerilager, plan 100. Till entrØn tillh rande
sk rmtak, trappor, terass och hiss f r uppf ras ut ver angiven byggr tt

21.1

inom mark som inte f r bebyggas.
v4

20.5

N=6579700

Nya entrØer och ndring av f nster r till ten mot s der p plan
9000 till nya l genheter.

v5

19.9

S nkning av br stningar p f nster p h ghuset till ts f r att
m jligg ra l mplig f nsterh jd i l genheterna.

v6

¯tg rder av terst llande karakt r r till ten.

Dagvatten
0

50m

Dagvatten ska i f rsta hand omh ndertas inom den egna fastigheten.

Skala 1:1000, originalformat B2

NORR

V rdefulla byggnader och omr den
S rskilt v rdefull bebyggelse enligt PBL kap 8 §13.
q1
Byggnaden f r inte rivas.
Exteri ren f r inte f rvanskas. Byggnaden ska underh llas och
renoveras med f r byggnaden anpassade metoder och material
och p ett s dant s tt att det kulturhistoriska v rdet inte minskar.
Ingrepp f r inte g ras i byggnadens stomme eller planl sning
som minskar byggnadens kulturhistoriska v rde, vilket beskrivs
i planbeskrivningens avsnitt "skydd av befintligt bebyggelse"

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2012-12-19, Dnr 2012-02440

sid. 24.
Inv ndiga ytskikt som inte f r f rvanskas, vilket beskrivs i planbeskrivningens avsnitt "skydd av befintlig bebyggelse" sid. 24.

SAMR¯DSHANDLING
F rslag
Detaljplan f r fastigheten

Ursprunglig fast inredning ska bevaras enligt planbeskrivningens

F rstoring av omr de B1 i skala 1:500

avsnitt "skydd av befintlig bebyggelse", sid. 24.
q2

Vallgossen 14

Park- och torganl ggningens ursprungliga karakt r och struktur
ska beaktas vid f r ndringar.

St rningsskydd
Bost der ska utf ras s att ekvivalent ljudniv i boningsrum inte verstiger
30 dBA och maximal ljudniv inte verstiger 45 BA mellan 22.00-06.00.

i stadsdelen Kungsholmen i Stockholm
Stockholms stadsbyggnadskontor
Planavdelningen
2012-12-17

Gemensamma uteplatser ska utf ras och/eller placeras s att de uts tts f r
h gst 55 dBA ekvivalent ljudniv och h gst 70 dBA maximal ljudniv
(frif ltsv rde).

Nina ¯man
Planchef

Andrew Blank
Handl ggare

Administrativa best mmelser
Genomf randetiden slutar 5 r efter det att planen har vunnit laga kraft.
Godk nd av SBN
Ut kad lovplikt

Antagen av

Inom Q-markerat omr de kr vs bygglov f r underh lls tg rder.

Laga kraft

S-Dp 2012-02440-54

