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

Trafik mellan områden
Lokaltrafik

GRUNDKARTAN

Erosionsskydd skall
utföras.

Detaljprojektering och
kompletterande stabilitetskontroll skall utföras
innan utbyggnad.

Största tillåtna medelbelastning i kPa utgående
från befintliga marknivåer
efter avschaktning inom
med b1 betecknade
områden.

Område där avschaktning
skall utföras för att säkerställa stabiliteten. Utförande skall göras så att
kraven i Skredkommissionens rapport 3:95 tabell
8:1 uppfylls. Åtgärderna
skall prövas i marklov.

För markarbeten och byggnation som
påverkar stabiliteten skall kontrollprogram upprättas avseende rörelser.
Kontinuerliga mätningar skall utföras
och larmnivåer och åtgärder skall
anges.

Geoteknisk utredning skall bifogas
Område med fornminne
ansökan om bygglov.
eller fyndplats. Markarbeten får ej utföras utan
Största tillåtna medelbelastning är 10
Länsstyrelsens tillstånd.
kPA såvida inte särskild utredning visar
Befintliga träd får inte
att högre belastning medges med
fällas annat än av biohänsyn till stabiliteten. Inom med b2
logiska eller säkerhetsmässiga skäl.
betecknade områden gäller dock andra
Stängsel får inte uppföras. krav, se nedan.

Stängsel får uppföras.

Trädrad skall finnas.

Körbar utfart får inte
anordnas.

Dagvatten skall så långt som möjligt
omhändertas lokalt eller fördröjas innan
det når recepient.

Högsta antal våningar

Gång- och cykeltrafik
Naturområde

Högsta byggnadshöjd i
meter.

Förbindelse med högsta
byggnadshöjd lika
angränsande huvudbyggnad får uppföras
med en bredd av högst 16
meter samt på en fri höjd
ovan mark av lägst 3,0
meter.

Taknock skall utföras i
öst-västlig riktning.
Undantag kan medges
för mindre byggnadsdelar underordnade
huvudvolymen.
Fasader skall ha dova
kulörer. Tak skall ha en
mörk, matt kulör.

Byggnader skall placeras BESLUT
och utformas med hänsyn
till landskapsbilden samt
kulturmiljön vid Kvibergs
kaserner.

Byggnad större än 15 m²
skall utföras med fasader
av träpanel och/eller
tegel. Färg och utformning ska anpassas till
befintlig bebyggelse.

Tak ska utföras som
sadeltak med taknock i
husets längdriktning med
en mörk, matt kulör.
Minsta och största taklutning är 15 resp 38
grader. Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,0 m.

Byggnad skall placeras
med långsida parallellt
med gata. Minsta avstånd
till angränsande byggnad
är 8,0 meter.

Högsta nockhöjd i meter
över nollplanet.

Torg

Teknisk anläggning
Parkering
Skola, daglig verksamhet
Idrott
Verksamheter med
inriktning mot idrott,
friskvård, fritidsaktiviteter,
rehabilitering.

Föreskriven höjd över
nollplanet.
Gång- och cykelväg får
finnas.

Tillfart till fastighet

Bullerskydd får utföras.
Skydd högre än 1,0 m
skall utföras genomsiktligt.

Största sammanlagda
byggnadsarea i m².
Största byggnadsarea är
100 m² per byggnad.
Största byggnadsarea är
300 m² per byggnad.
Största byggnadsarea är
600 m² per byggnad.
Största byggnadsarea är
900 m² per byggnad.
Utöver angiven byggnadsarea får
byggnad för sopkärl och tak över
cykelställ uppföras.

Marken får inte bebyggas.

Marken får endast bebyg- För anslutning med självfall ska lägsta
nivå på färdigt golv eller annan yta som
gas med komplementinte tål att ställas under vatten, vara
byggnader.
minst 0,3 m över marknivån i resp
Marken skall vara tillförbindelsepunkt.
gänglig för gemensamhetsanläggning; parkering

XXXX

Marken skall vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.
Marken skall vara
tillgänglig för allmän
gång- och cykeltrafik.

PLANKARTA

Byggnad där personer vistas stadigvarande, skall utföras radonskyddat,
såvida inte särskild utredning visar att
radon endast förekommer i ringa
omfattning.

XXXX

Genomförandetiden är 15 år från den
dag planen vinner laga kraft.

PLANHANDLINGAR
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