PLANBEST˜MMELSER

Administrativa bestmmelser
Genomfrandetiden slutar 5 r efter det att

Fljande gller inom omrden med nedanstende beteckningar.

planen har vunnit laga kraft.

Bestmmelse utan beteckning gller inom hela planomrdet.
Endast angiven anvndning och utformning r tillten.

N=6577350

UPPLYSNINGAR

Nackas Hrna

Grnsbeteckningar
Grns fr planomrdet

Planen bestr av:

Egenskapsgrns

- plankarta med bestmmelser
Till planen hr:

Anvndning av mark

- planbeskrivning

Kvartersmark

- genomfrandebeskrivning

BC1

Bostder. Lokaler fr centrumndaml
tillts i bottenvning och en vning upp

Planen r upprttad enligt plan- och bygglagen (PBL)

Begrnsning av markens bebyggande

SDERMALM

Marken fr inte bebyggas

GRUNDKARTA

Marken fr byggas under med
Kvarters-/omrdesgrns

planterbart bjlklag

Fastighetsgrns
Fastighetsgrns 3D

Utformning, utfrande
9, 1:2, /26/
+0,0

Hgsta byggnadshjd i meter ver nollplanet

+0,0

Hgsta totalhjd i meter ver nollplanet

Byggnad

+51,5
+53,5

Vg / gngbanekant

Inom omrden markerat med f1, f2 och f3 ska delar av

\26\

fasaderna utfras indragna enligt fljande principer:
f1
Minst 50% av ytan ska utfras med en max

5
+61,5

\26\

totalhjd av +51,1 m. vrig yta ska ha en

+60,5

\26\
6

Trd
Staket
5

0.0

totalhjd av max +53,5 m.
f2

f3

Nivkurvor
Markhjd
Mur

Minst 25% av ytan ska utfras med en max
totalhjd av +53,5 m. vrig yta ska ha en

f1
f2

Registernummer

Stdmur
Sv

Servitutsomrde

totalhjd av max +57,5 m.
f3

BC1

f4

Minst 55% av ytan ska utfras med en max

Koordinatsystem: Sweref99 1800 i plan

totalhjd av +53,5 m. vrig yta ska ha en

och stadens (RH 00) i hjd

totalhjd av max +57,5 m.

Mtklass

P terrass fr komplementbyggnader och

Upprttad av Stadsmtningsavdelningen

+57,5

\27\

f4

skrmtak uppfras med en totalhjd av max
3,0 m ver takets niv. Total yta per
komplementbyggnad eller skrmtak r max

+60,5

12 kvm. Tillten sammanlagd area fr
+58,5

komplementbyggnader och skrmtak r max
36 kvm. Komplementbyggnader och skrmtak

\26\
7

fr inte placeras nrmare takkant n 1,5 m.
Minst 25% av terrassens yta ska utfras
planteringsbar i form av antigen planteringsbart

(Sv)

bjlklag eller upphjda planteringsbehllare.
Planteringsdjupet ska vara minst 30 cm.

Bryggartppan

Vrdefulla byggnader

1

Varsamhetsbestmmelse. Fr husvolym belgen under +51,1 m
\26\

ver nollplanet gller att ndringar i fasad ska ske med material

8

NORR

och utfrande lika befintlig fasad.
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+61,0

Strningsskydd
Trafikbuller

+29,5

Bostder ska utformas s att minst hlften av boningsrummen

+53,5
+51,5

i varje lgenhet fr hgst 55 dBA ekvivalent ljudniv
(frifltsvrde) utanfr fnster.

SAMR¯DSHANDLING

\26\
9

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

N=6577200

Frslag

hgst 70 dBA maximal ljudniv (frifltsvrden).

Detaljplan fr fastigheten

Bostder ska utfras s att ekvivalent ljudniv i boningsrum

Tppan 1 m m

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