Marken som får byggas
under med körbart
bjälklag.Tekniska förutsättningar ska ges för
träd- och buskplantering.

P

Mark som får byggas över
med planterbart bjälklag.
Tekniska förutsättningar
ska ges för träd- och buskplantering.

u

Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området. Endast
angiven användning och utformning
är tillåten.

u

Marken får endast
bebyggas med
komplementbyggnader till
högst 40 m 2.
u
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Lokaltrafik
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Trafik mellan områden

B

Bostäder

C

Centrumändamål inkl
hotell och kontor

G

Garage

P

Parkering

x

Marken ska vara
tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.
Marken ska var tillgänlig
för allmän gångtrafik.

Mark inom kvarteret ska vara tillgänglig
för gemensamhetsanläggningar med
undantag av kvartersmark för parkering
som tillhör Göteborgs stad.
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Plantering av träd ska
ske i klungor eller som
solitärträd för att ansluta
till vegetationen inom
Övre Johanneberg.
Körbar utfart får inte
anordnas.

+ 0.0

Föreskriven höjd över
stadens nollplan.

parkering

Högsta totalhöjd i meter
över stadens nollplan.
Utöver detta får tekniska
utrymmen finnas.
Största taklutning i grader.
trappa

Trappa ska finnas mellan
Von Normansväg och
bostadsgård.

Öppna balkonger får anordnas utöver
angiven byggrätt. Maximalt djup 2 m.

Samtliga planbestämmelser rörande
bullernivåer finns utförligare beskrivna
planbeskrivningens konsekvensbeskrivning.
Om den ekvivalenta ljudniv ån vid någon
fasad f ör bostäder överstiger 55 dBA
ska sovplats för samtliga boende kunna
ordnas mot sida med h ögst 50 dBA.
På uteplats f år den ekvivalenta ljudnivån inte överstiga 55 dBA och den
maximala ljudniv ån inte överstiga 70
dBA för bostäder. Detta g äller endast
för en uteplats per l ägenhet.
För bostäder gäller att nivåerna vid
samtliga fasader ligger under 65 dBA
ekvivalent nivå.
Lägsta golvnivå 0,3 m över marknivå i
förbindelsepunkt för anslutning med
självfall.

Parkering får anordnas.

Genomförandetiden är fem år från
den dag planen vinner laga kraft.
Marken får inte
bebyggas.

Byggnader ska utformas så att en
god helhetsverkan erhålls inom
planområdet.

Berörda delar av fastighetsplanerna,
III 5499 och III 4486, ska upphävas.
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Bostadshus i 9 våningar
Handel med livsmedelsbutik i bottenplan
Återvinningsbyggnad,
trappa och ramp till
gemensam gård

Infart till garage
samt lastzon
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Korttidsparkering
på gata
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Besöksparkering
till handel
hus C

Hus för bostäder och kontor i 17 våningar
handel i bottenplan

