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Brovaktarparken

Fljande gller inom omrden med nedanstende beteckningar.
Bestmmelse utan beteckning gller inom hela planomrdet.
Endast angiven anvndning och utformning r tillten.
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Anvndning av mark
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Kvartersmark
C1B1G1

Centrumndaml, bostder och biltvtt. I bottenplan mot gata
fr endast centrumndaml inrymmas. ver + 35.5 meter mot
Nordenflychtsvgen fr endast bostder inredas. Biltvtt p
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sammanlagt 280 kvm i kllarplan.
C1

Centrumndaml

Begrnsningar av markens bebyggande
Marken fr inte bebyggas
Marken fr byggas ver med planterbart bjlklag som fr
33.29

bebyggas med mindre uthus till en sammanlagd area om

33.32

30 kvm.
13.31

Vid ombyggnad till bostder ska innergrden iordningsstllas till bostadsgrd
till en minsta storlek av 800 kvm inom Paradiset 23 och 400 kvm inom
Paradiset 27. Bostadsgrdarna ska planteras till minst 20 % av deras storlek,
med vxtbdd av minst 0.8 meter.
g1

Marken ska vara tillgnglig fr gemensamhetsanlggning
avseende gngfrbindelse mellan Strandbergsgatan och
Nordenflychtsvgen, med en minsta bredd om 2,5 meter.

(ga:1)

Placering, utformning, utfrande
(Sv)

Utformning
+00.0

Hgsta byggnadshjd i meter ver nollplanet

+00.0

Hgsta totalhjd i meter ver nollplanet. Tekniska utrymmen
ska inrymmas inom angiven byggnadsvolym, undantaget

Nelly Sachs Park

befintligt trapphus inom Paradiset 23.
18
f1

Utskjutande balkong och bursprk tillts hgst 1,2 meter utanfr
fasadliv mot gata. Frimtt mellan gata och underkant och balkong
ska vara minst 3 meter.

loftgng

(Sv)

loftgng fr anordas

Vid ombyggnad till bostder ska utformningen i huvudsak flja de kvalitets- och
gestaltningsprinciper som redogrs fr i planbeskrivningen p sidan 9-11.

LUSTG¯RDEN
Strningsskydd
Bostder ska utformas s att minst hlften av boningsrummen i varje lgenhet
fr hgst 55 dBA ekvivalent ljudniv (frifltsvrde) utanfr fnster.
Bostder ska utfras s att kraven fr hgsta trafikbullerniv inomhus enligt
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ljudklass B uppfylls.
Bostder ska utfras s att stomljud i boningsrum inte verstiger 30 dBA Slow
vid tgpassage.
Minst en balkong/uteplats eller en gemensam uteplats i anslutning till

34.30

bostderna ska utfras eller placeras s att de uppnr hgst 55 dBA
ekvivalent ljudniv och 70 dBA maximal ljudniv (frifltsvrde).

Administrativa bestmmelser

33.94

Principsektion Paradiset 27 A-A. Ej skalenlig

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

Upphvd tomtindelning
34.49

Fastighetsplan (tomtindelning) som avser Paradiset 23 faststlld 1940-03-20,
akt B42/1940 upphr att glla i sin helhet
Fastighetsplan (tomtindelning) som avser Paradiset 27 faststlld 1965-09-15,
akt B133/1965 upphr att glla i sin helhet
33.93
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27.80
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Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2011-11-21, Dnr 2010-11429
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SAMR¯DSHANDLING
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Frslag

30.78

Detaljplan fr fastigheterna

25.31

Principsektion Paradiset 23 B-B. Ej skalenlig
33.88

Paradiset 23, 27
i stadsdelen Stadshagen i Stockholm
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- plankarta med bestmmelser

Tomtgrns

och stadens (RH 00) i hjd
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Fastighetsbeteckning

Mtklass II

- planbeskrivning
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Tomtbeteckning
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