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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen
inom hela området. Endast angiven
användning och utformning är tillåten.
1. ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
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3. UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS
Inspektionslucka för
järnvägstrafik med
åtkomst från marknivå får anläggas.
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8. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är tio år från den
dag planen vinner laga kraft.
9. UTÖKAD LOVPLIKT
Marklov krävs för fällning av träd i
parkmark.

Ramp till cykelparkeringsgarage får anordnas.
UPPLYSNINGAR

Utfart och infart med en
minsta fri höjd av 4,7 m
5. BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS
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6. PLACERING, UTFORMNING OCH
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Markarbeten som behöver utföras inom
4 m utanför trädkronans droppzon ska
genomföras i samråd med sakkunnig
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2. ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
lämpligt att infiltrera, får dagvatten enligt
Området ska vara tillgän- För små bostäder med boarea max
VA-huvudmannens anvisningar avledas
u1
glig
för
allmänna
underjor35
m²
gäller
i
stället
att
minst
hälften
av
från fastigheten.
Bostäder
B
diska ledningar. Får bebyggas om
bostadsrummen ska vara vända mot
ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå
Tunnelanläggningar utformas så att
Bostäderovan
allmän plats byggnad uppförs så att underjordiska
(B)
ledningar är åtkomliga.
vid bostadens fasad är > 65 dBA.
skadlig grundvattenpåverkan inte

TORG 1

LOKALGATA(P1)
(T1) (C1) (B) v5

4. UTNYTTJANDEGRAD
Största byggnadsarea i
e1300
kvadratmeter ovan mark.

Minst 50 % av tak eller
fasadyta ska utformas
med växtlighet så som gröna tak och
väggar.
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Byggnadens utformning
ska tydliggöra dess
funktion som huvudentré. Särskild
hänsyn ska visas dagsljusinsläpp och
rymd i entréhall. Byggnadens utformning
ska möjliggöra att dagsljus och rymd
uppfattas från underliggande perronger.
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Lägsta våningshöjd i
entréplan mot allmän
plats är 4,5 m.
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Vid en bygglovspliktig 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.

uppstår. Specifika krav och villkor för
omgivningspåverkan fastställs i
miljöprövningsprocess enligt
Miljöbalken 11 kap.
Byggnation ovan järnvägstunnel och i
anslutning till tåg och godstrafik kräver
särskild beaktning avseende risker och
riskhantering.

Byggnation, anläggningar och andra
markåtgärder ovanpå tunneltak får inte
Om bostaden har en eller flera uteplatser utföras så att tunnelanläggningen
ska ljudnivån vid minst en uteplats vara skadas eller påverkas negativt. Åtgärder
högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå och
som påverkar tunnelanläggningen ska
70 dBA maximal ljudnivå.
regleras i avtal med Trafikverket innan
bygglov medges.
Maximal ljudnivå inomhus i bostäder får
inte överskrida 30 dB(A) på grund av
Åtgärder vid järnvägstunnel såsom
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schaktning, spontning, pålning och
Maximal ljudnivå inomhus i kontor får
borrning får inte utföras under nivå i
inte överskrida 40 dB(A) på grund av
halvcirkel utan fastighetsägarens
stomljud från järnvägstrafik.
tillstånd.
Gällande riktilinjer för vibrationer i
byggnad, 0,4 mm/s vägd RMS, får inte
överskridas.

Avtal ska följas avseende risk för
urspårning av tåg från
uppställningsspåren.

7. RISKSKYDD
Lägsta nivå på färdigt govl och
öppningar
i nya byggnader ska vara minst +2,8 m
över nollplanet om inte annat
översvämningsskydd anordnas inom
kvarteret till minst denna höjd.
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Figur 1.
Förklarande illustration till planbestämmelse V7

Cadrtiadav:Esil abetWästu
l nd/AngelFerrufn
io

Figur 2.

Principskiss för ledningar och cykelramp till
planbestämmelser E2, u, u1, u2, u3 och v8

Figur 3.

Principskiss för nedfart till parkeringsgarage till
planbestämmelser Torg2 , (T2) och (P2)
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