Linje som ligger 3 m
utanför planområdets
gräns

Utformning av kvartersmark skall ske
enligt de principer som redovisas i till
planen hörande gestaltningsprogram.

Användningsgräns

Grundläggnings- och schaktarbeten
skall utföras på ett sätt som inte
äventyrar stabiliteten. Kontrollmätningar avseende jordrörelse och
vibrationer skall utföras vid pålningsarbeten.

Egenskapsgräns
Egenskapsgräns.
Avvikelse från gräns
medges med två meter.
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Tekniska anläggningar
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Handel och kontor
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Öppet vattenområde
som får överbyggas med
broar för gång- och
cykeltrafik.
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Bostäder. Handel och
kontor medges i bottenvåningen samt förskola i
våning ett och två.
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Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området. Endast
angiven användning och utformning
är tillåten.
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Körbar utfart får inte
anordnas.
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0,0

Högsta antal våningar.
Vind får inte inredas
som bostad utöver
högsta antal våningar.
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Inom högst 1/3 av byggnadsytan får burspråk
och utbyggnader uppföras med högsta byggnadshöjd lika angränsande huvudbyggnad.
v1

v2

Föreskriven höjd över
nollplanet.
Allmän körtrafik
Marken får byggas över
med burspråk med
högsta byggnadshöjd
lika angränsande huvudbyggnad på en fri höjd
ovan mark av minst 6,0
meter.

v3

Huvudgata, lokalgata respektive torg
skall utformas i enlighet med de principsektioner som anges till planen
hörande gestaltningsprogram.
v4
Marken får inte
bebyggas.
Marken får byggas
under med kör- och
planterbart bjälklag.
Komplementbyggnader
med högsta byggnadshöjd 3,0 m medges.
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Marken skall vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning.
Marken skall vara
tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.

Högsta byggnadshöjd i
meter. Största taklutning
är 30 grader. Ovan
byggnadshöjd får
enstaka tekniska
installationer, hissar,
fläktrum o dyl anläggas.

Utöver angiven byggnadshöjd får högst 300
kvadratmeter byggnadsarea uppföras i tio
våningar med en högsta
byggnadshöjd av 30,0
meter. Utformning och
placering skall ske i
enlighet med de principer som redovisas i till
planen hörande gestaltningsprogram.
Utöver angiven byggnadshöjd får uppföras
en indragen nionde
våning med en högsta
byggnadshöjd av 27,0
meter. Utformning och
placering skall ske i
enlighet med de principer som redovisas i till
planen hörande gestaltningsprogram.
Byggnad skall utföras
med arkad upp till en fri
höjd av lägst 3,5 meter
ovan mark. Högsta
byggnadshöjd är lika
angränsande huvudbyggnad.
Byggnad skall utföras
med arkad upp till en fri
höjd av lägst 6,0 meter
ovan mark. Högsta
byggnadshöjd är lika
angränsande huvudbyggnad.

Byggnader skall utformas så att en
god helhetsverkan erhålls inom planområdet. Fasadmaterial, färgsättning,
utformning av tak och byggnadsvolymer etc skall ske enligt de principer som redovisas i till planen
hörande gestaltningsprogram.

Lokaler för handel och kontor skall
placeras och utföras i de lägen som
redovisas i planbeskrivningen.
Entréer skall utföras genomgående
från gata till gård.
Lägsta nivå överkant färdigt golv och
öppningar i byggnader är +12,8 meter
över kommunens nollplan. Källare
skall utföras med vattentät
konstruktion under denna nivå.
Färdigt golv och entré till butik eller
lokal får förläggs på nivån lägst +12,4
om rumshöjden medger att golvnivån
och entrén kan höjas till +12,8 vid en
framtida stigande havsnivå. Öppningar för garageportar får utföras på
lägre nivå om säkerhet mot inträngande vatten t ex i form av barriärer
kan anordnas.
Lägsta nivå överkant färdigt golv skall
vara beläget minst 0,3 meter över
marknivå i förbindelsepunkt för att
anslutning till dag- och spillvattennätet
med självfall skall tillåtas.

I bostadslägenhet där den ekvivalenta
ljudnivån vid fasad överstiger 55 dBA
skall minst hälften av boningsrummen
ha en ekvivalent ljudnivå som inte
överstiger 50 dBA frifältsvärde, utanför minst ett fönster per boningsrum.
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Genomsiktlig bullerskärm som ansluter till
angränsande byggnader
skall anordnas. Höjd
skall vara lika angränsande huvudbyggnad. Passage med
"ljudsluss" får anordnas.

Genomförandetiden är tio år från den
dag planen vinner laga kraft.
Marklov får inte ges ändrad markanvändning förrän marken klarar
rekommenderade nivåer (föroreningshalter) för aktuell markanvändning.

Balkong vid fasad som gränsar mot
allmän plats får skjuta ut högst xx cm
från fasad. Fri höjd ovan mark skall
vara minst 3,5 m ovan allmän plats
samt över gångbana inom
kvartersmark.
Fasad som vetter mot sida där den
ekvivalenta ljudnivån utomhus överstiger 55 dBA skall utföras så att den
ekvivalenta ljudnivån inomhus i
boningsrum med stängda fönster och
öppna tilluftsdon inte överstiger 26
dBA samt så att den maximala ljudnivån inomhus inte överstiger 41 dBA.

Upplysning:
Gestaltningsprogrammet tar form i
sin helhet till utställning av
detaljplanen.

