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

GRÄNSER

Planområdesgräns.

Användningsgräns.

Egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK

Allmän platsmark
Gata.

Gata upp till en höjd på 4,7 meter ovan mark.

Gång- och cykelväg.

Park.

Torg.

Väg.

Väg upp till en höjd av 4,7 meter ovan mark.

Kvartersmark
Bostäder.

Tekniska anläggningar.

Skola.

Bostäder från och med en höjd av 4,7 meter
ovan mark.

Centrumverksamhet får finnas i bottenplan.

Parkeringsgarage får uppföras under skolgård
samt byggnad.

Parkeringsgarage får uppföras under
bostadsgård samt byggnad.

Beteckningar inom parentes

Beteckning i kartan som omgärdas av
parentes anger bestämmelse i annat plan än
markplan.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Utformning av allmän plats

Marken ska beläggas med en
markbeläggning som i huvudsak inte är asfalt.

Gång- och cykelväg.

Plantering som exempelvis växtbäddar, träd
och buskar ska finnas längs gatan.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Avgränsad via egenskaps- och användningsgräns

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad.
Balkonger och burspråk får kraga ut över 3,5
meter ovan mark. Skärmtak får finnas.

Marken får endast förses med
komplementbyggnad.

Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är
<angivet> meter som får inrymma högst sex
(6) våningar exklusive parkeringsgarage. För
vindsvåning får takkupor, hisstoppar och
frontespiser anordnas till en längd
motsvarande 30% av fasadens längd. .

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är
<angivet> meter som får inrymma högst fem
(5) våningar exklusive parkeringsgarage. För
vindsvåning får takkupor, hisstoppar och
frontespiser anordnas till en längd
motsvarande 30% av fasadens längd. .

Högsta nockhöjd på huvudbyggnader är
<angivet> meter som får inrymma högst fyra
(4) våningar exklusive parkeringsgarage. För
vindsvåning får takkupor, hisstoppar och
frontespiser anordnas till en längd
motsvarande 30% av fasadens längd. .

Högsta nockhöjd på huvudbyggnader är 17
meter som får inrymma högst tre (3) våningar
exklusive parkeringsgarage.

Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 9
meter över angivet nollplan och högsta
nockhöjd för komplementbyggnad är 4 meter.

Markens anordnande och vegetation

Parkering får anordnas. Inslag av grönska ska
finnas inom egenskapsområdet.

Parkering för bil och cykel får uppföras.

Placering

Byggnad ska placeras minst en meter från
användningsgräns eller angränsande
angöringsgata.

Skydd mot störningar

Utbildningslokalerna med tillhörande gård ska
utformas på ett sådant sätt att gällande
riktlinjer för buller uppfylls.

Bostäderna samt bostadsgården ska utformas
på ett sådant sätt att gällande riktlinjer för
buller uppfylls.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud.

Utformning

Endast småhus får uppföras.

Byggnad ska uppföras sammanbyggd mot
Varlavägen.

Komplementbyggnader om en högsta BYA
om 200 kvm får uppföras till en högsta
nockhöjd om 4 meter. Taken ska vara
vegetationsklädda där högst 50 % av taken
får utformas som terrass.

Komplementbyggnader ska uppföras med
vegetationsklädda tak.

Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på
första bostadsvåning/marknivå på
bostadsgård och medelmarknivå vid
byggnaden för angränsande gata får inte vara
mer än 1,5 meter.

Högsta höjd mellan ovansida bjälklag på
första våning/marknivå på skolgård och
medelmarknivå
vid byggnaden för angränsande gata får inte
vara mer än 1,5
meter.

Utförande

Minst 40% av bostadsgården ska bestå av
grönska eller infiltrerbara ytor för hantering av
dagvatten. Vegetationsklädda tak på
komplementbyggnad får tillgodoräknas.

Minst 2 entréer/genomgående trapphus ska
placeras mot Varlavägen.

Ytan inom egenskapsområdet ska delvis
utformas som entrétorg för
utbildningslokalerna med inslag av en annan
markbeläggning än asfalt och där inslag av
grönska ska finnas.

Minst 40% av skolgården ska bestå av
grönska eller infiltrerbara ytor för hantering av
dagvatten. Vegetationsklädda tak på
komplementbyggnad får tillgodoräknas.

Utnyttjandegrad

Bottenvåning som vetter mot TORG ska
innehålla centrumfunktioner om minst 180
kvm.

Minsta fastighetsstorlek är 200 kvm.

Största byggnadsarea är 80 m² per bostad,
inklusive komplementbyggnad.
Huvudbyggnad får sammanbyggas i
fastighetsgräns.

Största byggnadsarea är 3500 m².

Största byggnadsarea är 1500 m² inom
användningsområdet .

Största byggnadsarea inom
användningsområdet är 2100 kvm exklusive
komplementbyggnader.

Största byggnadsarea inom
användningsområdet är 2300 kvm exklusive
komplementbyggnader.

Största byggnadsarea inom
användningsområdet är 2550 kvm exklusive
komplementbyggnader.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är10 år.

Huvudmannaskap

Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats.

Registernummer, tomtnummer

Höjdpunkt

Traktnamn, kvartersnamn

Fastighetsgräns

Gång- / cykelväg, infart, stig

Höjdkurva 1 m

Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

Vägkant, störe väg

Vägkant, matargata

Bostadshus fasad, resp. tak

Uthus fasad, resp. fasad

Skärmtak

KBXXX
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Liljan 1 och 2, Gjutaren 1 och 2 m.fl.
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