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Lägsta nivå på färdigt golv och
öppningar i nya byggnader ska vara
+2.8 meter över nollplanet.
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Minstaytaimarkplanim²
somskavaratilgängligför
entrétiljärnvägsstation
och anläggningar för
järnvägstrafiken

Marklovkrävsförträdfälning.

UPPLYSNINGAR
Lägsta golvnivå för avlopp är 0,3
meter över marknivån i förbindelsepunkt för att självfall ska tillåtas.
Dagvatten ska i första hand
omhändertas inom egen tomt. Är det
inte möjligt eller lämpligt att infiltrera,
får dagvatten enligt VAhuvudmannens anvisningar avledas
från fastigheten.
Anläggningar ska utformas så att
skadlig grundvattenpåverkan inte
uppstår. Specifika krav och villkor för
omgivningspåverkan fastställs i
miljöprövningsprocess enligt MB 11
kap.
Byggnation, anläggningar och andra
markåtgärder vid järnvägen, får inte
utföras så att järnvägstunneln eller
järnvägen skadas eller påverkas
negativt.
Markarbete inom förorenad mark är
anmälningspliktigt enligt 28§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Bergteknisk utredning ska genomföras
efter att bergytan i planområdets östra
del påverkats av byggnation, för att
kontrollera behov av eventuella
förstärkningsåtgärder.

Gällande riktlinjer för vibrationer i
byggnad, 0,4 mm/s vägd RMS, får inte
Entré till cykelnedfart ska säkras till en överskridas.
nivå om minst +4,5 meter. Därutöver
ska entrén säkras till minst 0,5 meter
över bedömd vattennivå vid skyfall
(180 mm på 2 timmar) genom
höjdsättning, alternativt genom
integrerat översvämningsskydd.
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Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.
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7. PLACERING, UTFORMNING OCH
UTFÖRANDE

Maximal ljudnivå inomhus i kontor får
inte överskrida 40 dB(A) på grund av
stomljud från järnvägsanläggning
inklusive järnvägstrafik i tunnel
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6. MARKENS ANORDNANDE

Detaljplan för Västlänken,
Station Korsvägen med omgivning
inom stadsdelarna Heden, Johanneberg
och Lorensberg i Göteborg
Göteborg 2017-06-21 reviderad 2019-03-26
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