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Träd ska placeras i
klungor eller som
solitärträd
Gårdsplantering, lekplats.
Parkering får inte finnas
Körbar utfart får inte
anordnas.
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Bostäder samt centrum i
bottenvåning.
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Byggnader ska utformas med en
sammanhållen gestaltning inom
planområdet samt relatera till
omgivande bostadsbebyggelse.
Högsta nockhöjd i meter
över stadens nollplan.
Tekniska anläggningar
får överstiga angiven
nockhöjd med max 2,5
meter, de skall utformas
sammanhängande och
med minst 3 meters
indrag från fasadliv runt
om.
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Föreskriven höjd över
stadens nollplan.

Marken får byggas över
med planterbart bjälklag.
Tekniska förutsättningar
ska ges för träd- och buskplantering.
Marken får endast
bebyggas med komplementbyggnader.
u1

Marken ska vara
tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.

u2

Utrymme 1 meter under
marknivån ska vara
tillgängligt för allmänna
underjordiska ledningar.

Högsta antal våningar
Största taklutning i grader

trappa
Marken får inte bebyggas med byggnader
Marken får byggas
under med körbart
bjälklag.Tekniska förutsättningar ska ges för
träd- och buskplantering.

Parkering får anordnas
Föreskriven höjd över
stadens nollplan

Staket, mur eller motsvarande får inte
uppföras i gräns mot huvudgata.

Bostäder våning 2 och
högre. Centrum i
bottenvåning, våning 1,
16 och 17 samt högst
40% av våningsytan
våning 2-7.
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Trafik mellan områden
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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.

v1

Ljudnivån inomhus i bostad får inte
överstiga 26 dBA ekvivalent nivå i
sovrum eller vardagsrum respektive 31
dBA i kök, maximala nivån får inte
överstiga 45 dBA.
Om den ekvivalenta ljudnivån utomhus
överstiger 55 dBA vid någon fasad för
bostad ska sovplats för samtliga
boende kunna ordnas mot sida med
högst 50 dBA. Högsta tillåtna ljudnivå
utomhus vid fasad är 65 dBA för
bostad. Varje lägenhet skall ha tillgång
till en uteplats vars ljudnivå inte
överstiger 55 dBA ekvivalent nivå och
70 dBA maximal nivå.
Sprängning och markarbeten får ej
påverka befintlig berganläggning på 55
meters djup.
Dagvatten ska fördröjas innan
avledning till allmän ledning.
Åtgärder för tekniska lösningar
avseende energieffektivitet skall
inrymmas inom byggrätt.

Genomförandetiden är fem år från
den dag planen vinner laga kraft.
Tomtindelning 1480K-III 5499 inom
kvarteret 18 Domherren i Johanneberg
som fastställdes 1963-12-20 upphör att
gälla i sin helhet.

Trappa ska finnas mellan
von Normannsvägen och
bostadsgård

Tomtindelning 1480K-III 4486 inom
kvarteret 18 Domherren i Johanneberg
som fastställdes 1953-03-28 upphör att
gälla i sin helhet.

Balkong får anordnas
utanför angiven byggrätt

Bygglov får inte beviljas för ändrad
markanvändning förrän marken klarar
rekommenderade nivåer (föroreningshalter) för aktuell markanvändning.

Parkering vid
Lemansgatan

Bostadshus i 9 våningar
med livsmedelsbutik i
bottenplan/under gård
Miljöhus, trappa och
ramp till gemensam gård

Transformatorstation
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Cirkulationsplats

Bostadshus i 17 våningar med
kafé, butiker, kontor i bottenplan och
plan ett. Möjlighet till restaurang
högst upp i huset.
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