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Följande gäller inom område
med nedanstående
beteckningar. Bestämmelse
utan beteckning gäller för
hela planområdet. Endast
angiven användning och
utformning är tillåten.
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Ovanförhögstanockhöjd
fårkomplementbyggnader
uppföras.
Fasaderöverplushöjd
+63,0meterskalutainåt
fastighetenmedenvinkel
motsvarandemax75
graderfrån
horizontalplanet.
Takkupor/frontespiserfår
uppföraspåhögst1/3av
fasadenslängd.

Vid en bygglovpliktig ändrad användning av
en byggnad gäller i stället att minst ett
bostadsrum ska vara vänt mot ljuddämpad
sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens
fasad är > 60 dBA.
Med ljuddämpad sida menas fasad som har
en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dBA och
maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA.

ADMINISTRATIVABESTÄMMELSER

Beräkningsgrundande
fasadförbyggnadshöjdär
defasadersomveteråt
sydost.

Startbeskedförbostadsändamålfårinte
gesinnanmarkenslämplighet
säkerstältsgenomavhjälpande
åtgärderavseendeförorenadmark.

Körbarrampmedstödmur
fåranordnas.

Genomförandetidenär5årfråndendag
planenvinnerlagakraft

Högstanockhöjdimeter
övernolplanet

UPPLYSNINGAR
Lägsta höjd på färdigt golv, för att dagoch spillvattenanslutning med självfall
ska tillåtas, ska vara minst 0,3 meter
över marknivå i förbindelsepunkt.

Högstanockhöjdför
komplementbyggnaderär3,5meter.

Markenfårbyggasöver
medplanterbartbjälklag
ochkomplementbyggnaderfåruppföras.
Tekniskaförutsätningar
skagesförträd-och
buskplantering.
Balkongertilåtskragaut.

Markiområdetutgörsavhögradonmark
enligtgeotekniskutredning(ÅF
2016-11-09).Byggnaderskauppföras
radonsäkertominteandraradonvärden
förmarkochberggrundiområdetkan
påvisas.

Entréeribyggnadensfasadmot
Eklandagataninorr,skavaraindragna
medminst1,0meterfrånfasadliv.

Närplanenvinnerlagakraftupphör
fastighetsindelningsbestämmelser
(tomtindelning1480K-II-3906)atgäla
inomplanområdet.
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BETECKNINGAR PÅ ILLUSTRATION
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:
-grundkarta(preliminär)
-fastighetsförteckning

BNgranskning
BNgodk./antag.
KFantagande
Lagakraft

Befintligbyggnad,fasadliv

Uteplats

Granskningshandlingarnabestårav
-plankartamedbestämmelser
-planbeskrivning
-ilustrationsritning
-samrådsredogörelse
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Byggnadfårejuppföras.
Balkongertilåtskragaut.

30m

s

Uteplats

G

20

För små bostäder med boarea max 35 m²
gäller i stället att minst hälften av
bostadsrummen ska vara vända mot
ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid
bostadens fasad är > 65 dBA.
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Skala 1 :400 i A1 (1:800 i A3)

Skala 1 :400 i A1 (1:800 i A3)
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Fasadenskahaenljus
kulör.

Dagvatenskafördröjasinnanavledning
tilalmänledningsnät.
Fördröjningsvolymenskavara10liter/m²
hårdgjordytainomfastighet.

KVARTERSMARK
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Om ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad
är > 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad
sida.

Högstabyggnadshöjdi
meterövernolplanet
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Störstatilåtna
byggnadsareai
kvadratmeter.

Föreslagen byggnad

Plankartamedbestämmelser
Planbeskrivning

DetaljplanenärupprätadenligtPBL2010:900(SFS2014:900),standard
planförfarande

GRUNDKARTAN
Grundkartanupprätadgenomutdrag
urdigitalaprimärkartansdatabas.
Referenssystemiplan/höjd:
SWEREF991200/RH2000

2 - 5451

ILLUSTRATIONSRITNINGAR

Trafikförslagmedbusshållplats.

Trafikförslagmedparkeringsfickor.

10

0

10

20

30m

Fasad
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PLANHANDLINGAR

Beteckningar:EnligtLantmäteriets
Handbokimät-ochkartfrågor
(HMK-Ka)meddeavvikelsersom
redovisatsibeteckningarna.

Geodataavdelningen2019-05-08

Horizontalplanet

Sonja Johansson

Andreas Jonsson
Avd.chef

Skala 1 :400 i A1 (1:800 i A3)

Marknivå
Nockhöjd
(i meter över nollplanet)

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

ÖVERSIKTSKARTA

Marknivå
(i meter över nollplanet)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.
Cadritadav:Eva-MariePålsson

Nockhöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)

Detaljplan för
Bostäder vid
Eklandagatan/Bergsprängaregatan
inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Göteborg2019-12-17
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