
Fortsättning på bestämmelser:

SKYDD

PARK

NATUR

BESTÄMMELSER

GRÄNSBETECKNINGAR

Linje som på kartan ligger 3 m utanför planområdet

Användningsgräns

Egenskapsgräns

PLANBESTÄMMELSER

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

UTFORMNING AV KVARTERSMARK

UTNYTTJANDEGRAD

ANVÄNDNING AV MARK 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS NYTTJANDE

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

KVARTERSMARK

ALLMÄNNA PLATSER

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Skyddsområde mot järnväg.

Anlagd park

Naturmark

Anlagt torgTORG

LokaltrafikL-GATA

UppsamlingsgataU-GATA

Huvudgata, trafik mellan områdenH-GATA

Kontor, verksamheter och handel

Bostäder. Därutöver medges för boendet ej störande 
verksamheter som kontor, handel och social service.

1

Gatan ska utformas enligt principskiss för gata A-C 

Bro över järnväg och huvudgata.

Föreskriven höjd i meter över nollplanet+0,0

bro

gata A-C

Största bruttoarea (BTA) i kvadratmeter ovan mark. 15 % av BTA får 
omfördelas inom användningsområdet.

e000

Marken får inte bebyggas 

B1

K1

Gångväggångväg

Illustrationslinje

Större höjdskillnader mellan gata och byggnad ska tas upp med socklar eller källarvåningar.

Fläktar och andra installationer får ej förorsaka buller som överstiger 40 dBA 
maximalnivå på vistelseytor.

Skyltar får placeras endast på byggnad. Skylts överkant får ej nå högre än byggnads takfot. 
Skylt får ej vara föränderlig eller blinkande och får endast innehålla upplysningar om inom 
fastigheten förekommande verksamhet. Skylt får ej uppföras som låda.

Gång- och cykelväggc-väg

MARKENS ANORDNANDE

n  1 Kvarter ska tydligt avgränsas mot gata med staket, mur, häck eller liknande.
Samlade parkeringsplatser får ej anordnas i kvartershörn.

n  2 Kvarter ska tydligt avgränsas mot gata med exempelvis murar.

Huvudbyggnader ska placeras i gräns mot kvartersgata eller allmän plats enligt principskiss 
för gata A-C.

Marken får användas för nätstationsändamål (E) för försörjning av bebyggelse 
inom planområdet.

Utformning av byggnader och utemiljö skall ske med särskild riskhänsyn. 
Byggnad skall utföras så att den klarar 30 minuters yttre brandpåverkan. 
Friskluftsintag skall placeras så långt som möjligt från järnvägen respektive 
väg E4. Central nödavstängning av ventilationen skall finnas. Gäller inom 
hela användningsområdet.

H

n3 Vistelseytor får ej anordnas mellan byggnaderna och järnvägen.

b1

Marken ska var tillgänglig för allmän körtrafik z

Bullerskydd med minsta höjd om 2 meter över rälsöverkant.plank

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

II - IV Högsta antal våningar, inkl förhöjd bottenvåning. Utöver angivet våningsantal 
får souterrängvåning byggas där markens lutning är lämplig.

v1 Utöver angivet våningsantal får en avvikande takvåning, omfattande 
högst 70 % av underliggande vånings yta, byggas.

Byggnad ska utföras så att den dygnsekvivalenta ljudnivån som alstras från väg- och 
järnvägstrafik inte överskrider 30 dBA i bostad och 55 dBA vid bostadsfasad och uteplats. 

Genomförandetiden är 15 år från den dag planen vinner laga kraft.

Bygglov får inte ges förrän placering av ny, eller utnyttjande av befintlig, elnätsstation 
som täcker fastighetens behov är säkerställd.

v2 Bebyggelsens fasad mot kvartersgata eller allmän plats får ej överskrida 
fyra våningar.

Dagvatten skall omhändertas lokalt och i första hand tillföras bäcksystemet i Silverdal. 
Förorenat dagvatten skall renas.

Ekvivalentnivån får uppgå till mer än 55 dBA vid fasad, om minst hälften av 
bostadens boningsrum har fönster mot miljö med högst 50 dBA, den 
dygnsekvivalenta ljudnivån ej överstiger 26 dBA i bostad samt om den 
maximala ljudnivån ej överskrider 41 dBA i bostad och 70dBA vid uteplats 
eller balkong.

b2

p Bebyggelsen skall utformas så att den utmed lokalgatan avskärmar bullret 
från järnvägen.
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Principskiss gata A - C, skala 1:1000  (A1)

OBSERVERA!
En riskanalys (bilaga) har tagits fram. I denna 
föreslås åtgärder som bedöms vara nödvändiga för 
att erhålla en acceptabel samhällsrisk. Åtgärderna 
skall beaktas vid uppförandet av bebyggelsen.

Till hjälp för genomförandet finns även 
trafikbullerutredning.

KRETSLOPPS- OCH RESURSHUSHÅLLNINGSMÅL

Energibehovet för byggnad får ej överstiga 65 % av energinormen 
enligt Boverkets byggregler 1999 (BBR). Vid beräkningen av
byggnadens energianvändning och dess jämförelse med kraven i
BBR skall elenergi korrigeras med en faktor 2,4 för såväl den
aktuella byggnaden som dess referensbyggnad.

Uppvärmning av byggnad skall ske med vattenburen värme.
Till WC får ej användas mer än 4 liter vatten per spolning. Vatten-
armatur får ej ha högre genomströmning än 0,2 liter per sekund,
vid tvättställ högst 0,1 liter per sekund.
Byggnad ska till minst 20 % innehålla återvunnet material och  
till minst 90% innehålla återvinnings- eller återvändbart material.

Byggnadsmaterial skall så långt möjligt vara innehållsdeklarerade.
Kretslopps- och resurshushållningsmålen syftar till att sluta krets-
loppen så långt det är möjligt med hänsyn till vilka produkter som
finns tillgängliga på marknaden. Det innebär att alla delar som
används skall vara återvinningsbara eller nedbrytbara och under sin
livstid vara sunda för brukare, tillverkare och omgivning.
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