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Aktualitet: 2022-05-11

Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt
vattenområde på plankartan.
Gränslinjer

Planområdesgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
C Centrum

S1 Förskola

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad

ö1 Marken får endast förses med komplementbyggnader och bullerskärm som inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse

ö2 Marken får endast förses med bullerskärm enligt m1

Marken får endast förses med komplementbyggnader och bullerskärm

Höjd på byggnadsverk
h1 12 Högsta nockhöjd är 12 meter

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Skydd mot störningar
m1 Bullerskärm med en höjd på minst 3,0 meter ska uppföras

m2 Det ska finnas minst en utrymningsväg som vetter bort från järnvägen.

Utförande
b1 Friskluftsintag ska vara placerade på oexponerad sida, dvs. vända bort från järnvägen.

Alternativt tillse att ventilationssystemet går att stänga av manuellt. 
b2 Glaspartier i fasaden som vetter mot och ligger inom 40 meter från järnvägen bör utföras i

lägst brandteknisk klass EW 40
b3 Fasader till byggnader med stadigvarande vistelse som vetter mot och ligger inom 40

meter från järnvägen ska utföras i obrännbart material alternativt i lägst brandteknisk
klass EI 30

b4 Byggnader ska uppföras i radonsäkert utförande

Villkor för lov
a1 Bygglov får inte ges för användningen förskola förrän bullerskärmar enligt bestämmelsen

m1 har kommit till stånd.
a2 Bygglov får inte ges för användningen förskola förrän minst en utrymningsväg enligt

bestämmelsen m2 har kommit till stånd.
GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. 2022-06-23.


