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PLANBESTÄMMELSER
Följandegälerinomområdenmed
nedanståendebeteckningar.Där
beteckningsaknasgälerbestämmelseninomhelaområdet.Endast
angivenanvändningochutformningär
tilåten.
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Skydd får uppföras
mot gasanläggning.

Om bostaden har en eller flera
uteplatser ska ljudnivån vid minst
en uteplats vara högst 50 dBA
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå.

4.ADMINISTRATIVABESTÄMMELSER
Markenskavaratilgänglig
föralmännytiga
underjordiskaledningar

u

Parkeringfåranläggas
Högstanockhöjdimeter

Startbeskedförbyggnationfårinte
gesinnanmarkenslämplighet
säkerstältsgenomavhjälpande
åtgärderavseendeförorenadmark.

Högstanockhöjdimeter
överangivetnolplan.
Utöverhögstaangiven
nockhöjdmedges
teknikutrymmenoch
hisschaktpåtak.

Största tillåtna bruttoarea
i kvadratmeter

Kommunenärhuvudmanföralmän
plats

00-00

Genomförandetidenärfemårfrån
detdatumdåplanenvunnitlagakraft

Lägstarespektive
högstatilåtnatakvinkel
igrader.

Byggnaderskaförsesmed
mekaniskfrån-och
tiluftsystemdär
tiluftsintagenärplaceradei
taknivåpåden
byggnadssidasomveter
bortfrånjärnväg.
Ventilationssystemetska
varaavstängningsbartvia
etförRäddningstjänsten
lätåtkomligtmanöverdon.
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Balkonger tillåts ej.

3.EGENSKAPSBESTÄMMELSER
e1 00
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parkering

B

Burspråk tillåts kraga
ut maximalt 0,8 m
och balkonger tillåts
kraga ut maximalt 1,4
m.

Påmarkenfårendast
komplementbyggnad
placeras.Balkongertilåts
kragaöver.
Anläggningarundermark
fårutföras.

2.ANVÄNDNINGAVKVARTERSMARK
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Om ekvivalent ljudnivå utanför
bostadens fasad är > 60 ska
minst hälften av bostadsrummen
vara vända mot ljuddämpad sida.
Fasad mot ljuddämpad sida ska
ha ekvivalent ljudnivå högst 55
dBA samt maximal ljudnivå
nattetid högst 70 dBA. För små
bostäder med boarea max 35 m2
gäller krav på ljuddämpad sida om
ekvivalent ljudnivå utanför
fasaden är > 65 dBA. Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha
ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA
samt maximal ljudnivå högst 70
dBA.

Markenfårinte
försesmedbyggnad.
Anläggningarunder
markfårutföras.

1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

parkering
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m1

Byggnad ska utföras
med valmat tak.
Taktäckning ska vara
tegelröd. Byggnad ska
utföras i ljus kulör.
Fönstersättning ska
utföras i vertikala axlar.

e1 300

5.UPPLYSNINGAR
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 dagoch spillvattensystem.

4.0
GRANSKNINGSHANDLING
Granskningshandlingarnabestårav
-plankartamedbestämmelser
-planbeskrivning
-ilustrationsritning

:
-grundkarta
-fastighetsförteckning
-samrådsredogörelse
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ILLUSTRATIONSKARTA
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BNgranskning
BNantagande
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(i meter över nollplanet)
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PLANHANDLINGAR

Byggnadshöjd
(i meter över nollplanet)
Taklutning i grader
Byggnadshöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)

Plankartamedbestämmelser
Planbeskrivning

Cadritadav:AdamVästernäs

Golvnivå
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30m

Skala 1:1000 (A1), 1:2000 (A3)

BESLUT (Plankarta,-bestämmelser)

PLANKARTA
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Skala 1:400 (A1), 1:800 (A3)
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DetaljplanenärupprätadenligtPBL2010:900
(SFS2014:900),standardplanförfarande

Marknivå
(i meter över nollplanet)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.

Nockhöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)

Detaljplan för BOSTÄDER VID
GAMLESTADSVÄGEN samt ändring

av detaljplan II-3571 kv 20 Öringen
inom stadsdelen Gamlestaden
i Göteborg
Göteborg 2020-04-29
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