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Föreskriven höjd över
nollplanet.

Skola, daglig verksamhet

Teknisk anläggning

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

Torg

Verksamheter med
inriktning mot idrott,
friskvård, fritidsaktiviteter,
rehabilitering.

Lokaltrafik

Föreskriven höjd över
nollplanet.

Byggnader får inte upp-
föras.

Marken skall vara till-
gänglig för allmänna
underjordiska ledningar.

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

Högsta nockhöjd i meter
över nollplanet.

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

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

Genomförandetiden är 5 år från den
dag planen vinner laga kraft.

För anslutning med självfall ska lägsta
nivå på färdigt golv eller annan yta som
inte tål att ställas under vatten, vara
minst 0,3 m över marknivån i resp
förbindelsepunkt.

Blivande eventuella bergskärmningar
skall rensas på lösa block. Större
sprickbildningar eller större lösa block i
färdigsprängd skärningsyta skall vid
behov säkras genom bultning. Risk för
blocknedfall skall beaktas vid bygg-
nation och arbete i anslutning slänter.

Sprängning och borrning i anslutning till
fastigheten Kviberg 741:29 får utföras
först efter kontakt med fastighets-
ägaren.

Bygglov får inte ges för
ändrad markanvändning
förrän 130 kV-ledning har
flyttats.

Marken får endast
bebyggas med mindre
komplementbyggnader.

Verksamhetsanknuten
handel medges med
högst 300 respektive 100
kvm bruttoarea inom med
v1 resp v2 betecknade
områden. Härutöver
medges kiosk/cafeteria
eller motsvarande med
kompletterande service.

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

Fast hinder får inte
utföras närmare gräns
mot Lokalgata än 1,0 m.




