PLANBEST˜MMELSER

Strningsskydd

Fljande gller inom omrden med nedanstende beteckningar.

Trafikbuller

Bestmmelse utan beteckning gller inom hela planomrdet.

Bostder ska utformas s att minst hlften av boningsrummen

Endast angiven anvndning och utformning r tillten.

i varje lgenhet fr hgst 55 dBA ekvivalent ljudniv
(frifltsvrde) utanfr fnster.

Grnsbeteckningar

Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam

Grns fr planomrdet

uteplats i anslutning till bostderna ska utfras eller placeras

Anvndningsgrns

s att de utstts fr hgst 55 dBA ekvivalent ljudniv och

Egenskapsgrns

hgst 70 dBA maximal ljudniv (frifltsvrden).

Utgende grns

Bostder ska utfras s att ekvivalent ljudniv i boningsrum
inte verstiger 30 dBA och maximal ljudniv inte verstiger

Anvndning av mark

45 dBA mellan kl. 22.00-06.00.

Allmnna platser
LOKALGATA
TORG
N=6579700

Lokalgata med cykelbana och plantering

Administrativa bestmmelser

Torg med gngytor, angring, plantering etc

Genomfrandetiden slutar 5 r efter det att planen har vunnit

Kvartersmark
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laga kraft.
Bostder med centrumverksamhet i bottenvning/vning 1. Parkering fr anordnas i
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vning 1-3 i de delar som inte ligger mot fasad

omkrets strre n 30-35 cm p en hjd av

och i kllare/vning 0.

1 meter ver mark.

Restaurang
Tekniska anlggningar
Kontor, vrd i mindre omfattning och
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Parkeringsgarage

Illustrationslinje
Illustrationstext

parkering

Bostder och lokaler fr ej anordnas under nivn + 2,3 m ver
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nollplanet.

UPPLYSNINGAR

B1C1

Utformning av allmnna platser
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Planen bestr av:

Trd ska bevaras och sktas enligt

- plankarta med bestmmelser

anvisningar i planbeskrivningen.

Till planen hr:
- planbeskrivning
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Marklov krvs fr fllning av trd med en stam-

ickestrande verksamhet

TORG

v1

˜ndrad lovplikt
a1

Begrnsning av markens bebyggande
Marken fr inte bebyggas
Marken fr byggas under med planterbart
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GRUNDKARTA
Kvarters-/omrdesgrns
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Fastighetsgrns

Marken ska vara tillgnglig fr underjordiska
ledningar
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Marken ska vara tillgnglig fr gemensamhetsanlggning eller servitut
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Planen r upprttad enligt plan- och bygglagen (PBL)

bjlklag
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Marken fr byggas under med krbart bjlklag
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- genomfrandebeskrivning
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Registernummer

Marken ska vara tillgnglig fr allmn gng-

Byggnad

och cykeltrafik

Vg / gngbanekant

+12,5

Trd

Balkong/uteplats fr anordnas ut ver angrnsande fastighet,

Staket

om detta skras med servitut.
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Nivkurvor

Balkong, mindre bursprk, skrmtak, entrØtillbyggnader,
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utrymme under trappa, stdmurar, murar, anordningar fr

+33,4

KD1J1

+17,5

Stadsdelsgrns

bebyggas i den omfattning och utfrande som stads-
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Servitutsomrde

Markens anordnande

Mlaren
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ej parkering
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Stdmur

byggnadsnmnden finner lmpligt.
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Lekplats ska finnas

Koordinatsystem: Sweref99 18 00 i plan

Bilparkering fr ej anordnas p takterrass

och stadens (RH 00) i hjd

+36,2

Mtklass

N=6579500

Utformning, utfrande
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Hgsta byggnadshjd i meter ver nollplanet
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Hgsta totalhjd i meter ver nollplanet
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Markhjd

sopsug etc fr anordnas p kvartersmark som eljest ej fr
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Strsta taklutning i grader
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Micael Johansson
ingenjr

Utrymme fr att hantera riktningsfrndringar
i fasad

bro

Upprttad av Stadsmtningsavdelningen

Detaljplan fr fastigheten

Gngbro fr anordnas

+33,4

parkering
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Ovanfr hgsta tilltna hjd fr anordnas mindre tekniska
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anordningar, balkongrcken, upphjda planteringsldor, lekredskap etc, dock aldrig hgre n +59,0 m ver nollplanet.
Nya byggnader ska utformas enligt det gestaltningsprogram som

Racketen 11 m m
i stadsdelen Alvik i Stockholm

ingr i planbeskrivningen (sid 6 - 14).
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Inglasning av balkong ska utfras med glas utan synliga ramar.

Stockholms stadsbyggnadskontor

Bottenvningen mot norr ska ha rumshjd om minst 3,0 m som

Planavdelningen

medger lokalanvndning, fasaden ska i huvudsak utgras av

2011-04-05

hga skyltfnster.

Byggnadsteknik
Frstoring

¯tgrder som permanent snker grundvattnet fr inte vidtagas.
Konstruktion ska utfras vattentt till en hjd av 2,3 m ver nollplanet.

Vrdefulla byggnader och omrden
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Byggnaden fr inte rivas. Byggnaden fr ej
till sitt yttre frvanskas.
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