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Planområdesgräns
Användningsgräns

r-förbud3

Egenskapsgräns

Balkonger får gå ut maximalt 1,5 meter från fasadliv som vetter ut mot allmän plats. Inglasning
medges endast i fasadliv. Burspråk får gå ut maximalt 1,0 meter utanför fasadliv
Entréer vända mot allmän plats ska ansluta i nivå med angränsande markhöjd. Entréer till
trapphus i de slutna bostadskvarteren ska utformas som genomgående från sida mot allmän
plats till gård

Administrativ och egenskapsgräns

GATA

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

b3
5.0

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TORG1

Torg. Tekniska anläggningar får finnas som enskilda fastigheter

Fläktrum och ventilationsanläggningar på byggnader ska integreras i byggnadsvolymen

GATA

Huvudgata

GATA1

Gata på fotgängares villkor

GATA2

Gata på fotgängares villkor, +3,0 till +2,5 meter i höjdsystem RH
2000

Grönytefaktor om minst 0,6 ska uppnås inom respektive fastighet för bostäder och 0,5 inom
respektive fastighet för kontor/centrumverksamhet.
Områden 1 och 7a omfattas inte av bestämmelsen, se ritning
1 på plankartan

GATA3

Lokalgata

PARK

Park

PARK1

Park, +5 till +12 meter i höjdsystem RH 2000

Kvartersmark ,

G A TA 3

Bostäder

(B1)

TORG1

Endast centrumverksamhet (ej kontor) samt bostadskomplement får
finnas på bottenplan

q1

Centrumverksamhet, -2,0 till -9 meter i höjdsystem RH 2000

Byggnadernas fasadmaterial av klinker och mosaik ska bevaras. Vid
komplettering av klinker och mosaik skall lika befintligt material
användas

q2

Kopparplåt och stuprör i fasad ska bevaras. Vid komplettering ska
nya delar i koppar användas

E

Tekniska anläggningar

K

Kontor

Rivningsförbud ,

Underjordisk parkering

(P2)

Underjordiskparkering, +2,5 till -4 meter i höjdsystem RH 2000

(P3)

Parkering under vatten, -2,0 till -9 meter i höjdsystem RH 2000

Varsamhet ,

Vattenområde får överbyggas med gång- och cykelbro. Flytbryggor,
bryggor och plattformar är tillåtna

W2

Vattenområde. Strand, badanläggning, flytbryggor, bryggor och
plattformar är tillåtna.
Balkonger får finnas med en lägsta höjd av +6.5 meter i
höjdsystemet RH 2000

W3

Vattenområde, 0,0 till- 2,0 meter i höjdsystem RH 2000. Strand,
badanläggning, flytbryggor, bryggor och plattformar är tillåtna.
Balkonger får finnas med en lägsta höjd av +6.5 meter i
höjdsystemet RH 2000

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Värdefulla karaktärsdrag:
Byggnadernas fasadmaterial av klinker och mosaik får ej bytas mot
andra material ej heller bearbetas eller målas. Vid håltagning bör
placering av dessa anpassas för att så långt som möjligt minska
negativ påverkan på klinker eller mosaik. Vid byte eller komplettering
ska fogbredd, och ersättningsklinker/mosaik utföras lika befintligt.
Byggnadsdetaljer av koppar i fasad ska vid byte eller komplettering
ersättas och utföras av koppar lika befintligt
Skydd mot störningar ,

100

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger 60 dBA ska minst hälften av
bostadsrummen vara vända mot en sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00 - 06.00) på högst 70 dBA. För en bostad med en
boarea på maximalt 35 m² får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå till 65 dBA. Om en
bostad har en eller flera uteplatser ska minst en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå
och högst 70 dBA maximal ljudnivå. Maximalt värde får överskridas med som mest 10 dBA upp
till fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 - 22.00). Samtliga angivna ljudnivåer avser
frifältsvärden

Byggnader får finnas och ska placeras fristående

Genomförandetiden är 15 år

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Dykdalb får inte rivas

r-förbud2

Trappa får inte rivas

r-förbud3

Ramp får inte rivas

Mark ska vara tillgänglig för byggnader med hiss och/eller trappor
från och till parkeringsgarage/centrumverksamheter under mark
och/eller vatten

Gemensamhetsanläggning ,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Högsta bruttoarea får inte överstiga 22 500 m ovan mark och ska
fördelas mellan två byggnadskroppar varav minst 8 500 m2 per
byggnadskropp
Högsta bruttoarea får inte överstiga 6800 m2 ovan mark

e3

Högsta bruttoarea får inte överstiga 5600 m2 ovan mark

e4

Högsta bruttoarea får inte överstiga 3500 m2 ovan mark

e5

Centrum i bottenvåning (inte kontor) ska finnas vid minst 40 % av
byggnadens fasader som vetter ut mot allmän plats

4 kap. 18 § 1 st p.

g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gård

g2

Markreservat för gemensamhetsanläggning för underjordisk
parkering

2

Strandskydd ,

4 kap. 17 §

Strandskyddet är upphävt inom planområdet

Marken får inte förses med byggnad dock får ventilationsschakt och
nätstation uppföras. Nedgrävd sophantering är tillåten. Underjordisk
parkering är tillåten. Balkonger och burspråk får finnas med en
lägsta höjd av 3.5 meter över gatan

Meters

Marken får inte förses med byggnad med undantag av
komplementbyggnad (maximalt 100 kvm). Underjordisk parkering är
tillåten. Balkonger och burspråk får finnas med en lägsta höjd av 3.5
meter över markplan. Markterrasser får finnas

Utformning ,

Högsta nockhöjd i meter
Högsta totalhöjd i meter

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1

Högsta antal våningar är 4

f2

Högsta antal våningar är 5

f3

Högsta antal våningar är 6

f4

Högsta antal våningar är 8

f5

Högsta antal våningar är 9

Grundkarta upprättad 2020-08-26

Stödmur

Servitutsområde

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30

Gång- och cykelbana

Gemensamhetsanläggning

Höjdsystem RH2000

Kantsten

Servitut

3D Fastighetsgräns

Vägkant

Servitut

Fastighets/gränspunkt

Lämning övrig kulturhistorisk

Järnvägsspår

Slänt

Elledning (i mark)

Träd

Fjärrvärmeledning (i mark)

Buskage/markbegränsning

Gasledning (i mark)

Vattenyta

Teleledning (i mark)

Höjdkurva

Illustrationskarta

Vatten- och avloppsledning

Befintlig höjd i RH 2000

Planprogram

Byggnad

Traktnamn

Miljökonsekvensbeskrivning

Skärmtak

Registerbeteckningar

Häck

Gemensamhetsanläggning

Mur

Ledningsrättsområde

Staket eller plank

4 kap. 6 §

t1

e2

0.0

GRUNDKARTEBETECKNINGAR

4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Startbesked får inte ges förrän markföroreningar har avhjälps
Markreservat ,

r-förbud1

0.0

ORIENTERINGSKARTA

4 kap. 21 §

Villkor för startbesked ,

4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Skala:1:1000 (A0)

Ritning 1

4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Genomförandetid ,

Markens plushöjd angivet i systemet RH 2000

e1

90

Värdefull byggnad som ska bibehållas till sin karaktär med avseende
på volym, utformning, material och byggnadsdetaljer. De
karaktärsdrag som angivits nedan ska tas tillvara vid ändring:

Byggnad får finnas och ska placeras fristående, under och framför
rampen. Utrymmen för tillgänglighet så som hiss, trappor, ramp och
terrasser får ansluta till befintlig ramp

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Bebyggandets omfattning ,

80

4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

70

Byggnad får inte rivas

4 kap. 5 § 1 st 3 p.

3.1

60

4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Gymnasium och vuxenutbildning

W1

Rivningsförbud ,

4 kap. 16 § 1 st 3 p.

r1

(P1)

Mark och vegetation ,

50

Lägsta plushöjd för färdigt golv för byggnader får inte understiga +3
meter i höjdsystem RH 2000

C1

plac2

40

b3

Skydd av kulturvärden ,

plac1

30

Tak ska utföras som planterbart. Bjälklaget ska dimensioneras så att
minst 30 % av garagets/källarvånings takytan kan bära ett jorddjup
av minst 600 mm och ytterligare minst 40 % av takytan kan bära ett
jorddjup av minst 200 mm

Centrum

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP

20

b2

C

Vattenområden ,

10

Bottenvåning för byggnader ska uppföras med minst 3,5 meter
mellan bärande bjälklag

Lägsta plushöjd för färdigt golv i bostäder får inte understiga +3 meter i höjdsystem RH2000

S1

Placering ,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1

Bostadskomplement

(C2)

W1

Utförande ,

4 kap. 5 § 1 st 3 p.

B

0

Sockel (överkant bottenvånings bjälklag) mot förgårdsmark/allmän
plats får utföras högst 1,0 meter och för bostäder lägst 0,6 över
anslutande mark. Lokaler med centrumverksamhet ska ansluta till
markplan

Utöver högsta antal våningar inom bestämmelserna f3-f7 medges inom given nockhöjd en extra
takvåning med minst 2,0 meter indragen från fasad alternativt inredd vind. Inom given nockhöjd
får även gavel mot gata får finnas utan indrag. Inom given nockhöjd får takkupor och
frontespiser finnas utan indrag upp till 30% av takfallets längd

GRÄNSBETECKNINGAR

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap ,

plac2

f6

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

SAMRÅDSHANDLING
Detaljplan för fastigheten

Hamnen 22:164 m.fl. (Smörkajen)
HANDLINGAR
Plankarta med bestämmelser
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