PLANBEST˜MMELSER
Fljande gller inom omrden med nedanstende beteckningar.
Bestmmelse utan beteckning gller inom hela planomrdet.
Endast angiven anvndning och utformning r tillten.
N=6579800

Grnsbeteckningar
Grns fr planomrdet
Anvndningsgrns
Egenskapsgrns
Utgende grns

Anvndning av mark
Allmnna platser
(B)
GATA
LOKALGATA

Bostder, fri hjd ovan gata ska vara minst 4,7 meter
Gata
Angringstrafik

Kvartersmark
B
BC1

Bostder
Bostder ver gatumark, lokaler fr centrumndaml i
bottenvning mot Hjalmar Sderbergs Vg

BS1

Kristinebergsparken

Bostder, frskola med minst 4 avdelningar ska finnas
de frsta 10 ren efter det att planen vunnit laga kraft.

Utformning av allmnna platser

Kristinebergsparken

+0.0

Freskriven hjd ver nollplanet

+17,3

Begrnsning av markens bebyggande
Marken fr byggas ver och under med planterbart
terrassbjlklag
x1

Marken ska vara tillgnglig fr allmn gngtrafik till en
fri bredd av minst 3,0 meter och till en fri hjd av minst

v1

4,7 meter
Brande pelare fr ej placeras nrmare gatumark n 60 cm.

Krfrbindelse
Krfrbindelse fr inte anordnas

Utnyttjandegrad
e 000

Minsta balkongarea i kvm inom angiven byggrtt

Utformning, utfrande

+14,6

+0,0

v2

(B)

Hgsta byggnadshjd i meter ver nollplanet
Pulpettak med en lutning p hgst 6 grader som faller
in mot grd

v3

Pulpettak med en lutning p hgst 6 grader som stiger
in mot grd

+18,0

v5

v4

Pergola

v5

Rcken, upphjda planteringsldor, skrmtak, lekredskap
och mindre frrdsbyggnader fr anordnas

Balkonger inom markerad byggrtt placeras mot lokalgata och grd
i enlighet med illustrationslinje p plankartan.
HuvudentrØ till trapphus ska placeras mot gata.
Byggnaderna ska i huvudsak utformas i enlighet med illustrationer och
gestaltningsprinciper i planbeskrivningen.
Tekniska utrymmen ska rymmas inom angiven byggvolym, undantaget
hisstoppar, som dock ej fr placeras vid fasadliv.
Friskluftintag ska placeras p grdssidan.
Fasad inom 25 meter frn Drottningholmsvgen ska utfras i obrnnbart

(B)
N=6579650

material.
+13,6

Strningsskydd fr bostder
Trafikbuller
skrm

Genomsiktlig skrm i fasadliv ska uppfras som
strningsskydd till en hjd lika intilliggande hus

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
Fredhllsparken

s att de utstts fr hgst 55 dBA ekvivalent ljudniv och
hgst 70 dBA maximal ljudniv (frifltsvrden).
Bostder ska utfras s att stomljud i boningsrum inte
verstiger ljudnivn 30 dBA (slow) vid tgpassage.
Bostder ska utfras s att ekvivalent ljudniv i boningsrum

GRUNDKARTA

UPPLYSNINGAR

UPPLYSNINGAR

inte verstiger 30 dBA och maximal ljudniv inte verstiger
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Illustrationslinje

Kvarter enligt detaljplan

- plankarta med bestmmelser

Illustrationstext

Allmn plats-grns

Till planen hr:

Kvarterstraktgrns
Traktgrns
Fastighetsomrdesgrns

- planbeskrivning

Fastighetsbeteckning
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50m

45 dBA mellan kl. 22.00-06.00.

Originalformat A1

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

- genomfrandebeskrivning
Planen r upprttad enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10)
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Krillans Krog 1 m m
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Illustration, fasaduppstllning mot Hjalmar Sderbergs Vg
Uppfrstoring av det vstra hrnet

Uppfrstoring av det sydstra hrnet

Bilden r inte skalenlig

Bilden r inte skalenlig

laga kraft
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