PLANBESTÄMMELSER

UPPLYSNINGAR
För vatten gäller generellt en förbindelsepunkt per fastighet. För att anslutning med självfall
ska tillåtas ska lägsta golvnivå vara minst 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med
hänsyn till risk för uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem.
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Byggnader grundläggs med kohesionspålar eller liknande. Omgivningspåverkan från
massundanträngning ska beaktas. En pålplan ska tas fram och pålgrundläggningen
dimensionernas så att pålarnas konstruktiva och geotekniska bärförmåga kontrolleras
gentemot lasteffekten. Dock kan lätta byggnader, utan särskilda krav avseende total- eller
differenssättningar, grundläggas med platta på mark.
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Information om hur man skall handla vid VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) skall
delges samtliga anställda inom planområdet.
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Förutsättningar/anordningar att täta fönster vid VMA ska finnas i samtliga verksamhetslokaler
inom planområdet.
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Byggnader skall förses med mekanisk frånoch tilluftssystem där tilluftsintagen är högt
placerade. Ventilationssystemet ska vara
avstängningsbart via ett (för verksamheten)
lätt åtkomligt manöverdon.
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Minst en utrymningsväg skall vetta mot
motsatt sida Göta älv.
Fasad mot Göta älv ska vara av obrännbart
material.
Markytan närmast 25 meter bakom älvens
släntkrön får maximalt luta 1:50
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Planbeskrivning

DetaljplanenärupprätadenligtPBL2010:900(SFS2014:900),standard
planförfarande
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Se planbeskrivning gällande behov av komplettering av erosionsskydd.

Fördröjning och rening av dagvatten ska ske via underjordiska magasin, antingen
sedimentationsmagasin eller magasin med filterkassett, innan vattnet släpps ut i Göta älv.
3
Fördröjningsvolymen behöver vara totalt 208 m . Förslagsvis placeras magasinet i den norra
delen av Backa 22:2

Högstabyggnadshöd
j
m
i eter.

+3,0 b2

Vid tunga transporter, schakt, pålning mm skall det beaktas hur omgivningen kommer att
påverkas avseende markrörelser i byggskedet.

På grund av föroreningssituationen är framtida markarbeten inom området att betrakta som
anmälningspliktig verksamhet, vilket innebär att en anmälan behöver lämnas in till
tillsynsmyndigheten i god tid (minst 6 veckor) innan schaktstart.
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VA-ledningar grundläggs med förstärkt ledningsbädd där det förekommer lös lera på
grundläggningsnivån. Vidare utförs VA-ledningar med flexibel anslutning till pålad byggnad.

Ytterligare provtagningar av jord och grundvatten rekommenderas inför kommande
byggnation på fastigheten Backa 22:2
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Schaktarbeten utförs i korta etapper med omedelbar återfyllning eftersom undergrunden
utgörs av lös lera.
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Grundkartanupprätadgenomutdrag
urdigitalaprimärkartansdatabas.
Referenssystemiplan/höjd:
SWEREF991200/RH2000

Beteckningar:enligtLantmäteriets
Handbokimät-ochkartfrågor
(HMK-Ka)meddeavvikelsersom
redovisatsibeteckningarna.
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Nockhöjd
(i meter över nollplanet)

Byggnadshöjd
(i meter över nollplanet)
Taklutning i grader
Byggnadshöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)
Golvnivå
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Skala 1 :1000 (A1)
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Cadritadav:CecilaSjölin,NorconsultAB

Marknivå
(i meter över nollplanet)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.

Nockhöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)

Detaljplan för höglager vid Exportgatan
inom stadsdelen Backa i Göteborg
Göteborg 2022-06-22
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