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Översiktskarta
Skala 1:20 000

Planbestämmelser

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

Gränsbeteckningar

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Egenskapsgräns och administrativ gräns

Användning av mark och vatten

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA1

Lokalgata

GATA2

Huvudgata

TORG

Torg

Kvartersmark

B
BC1
C

Bostäder
Bostäder, Centrumändamål på entrévåning mot gata eller torg
Centrum

P1C1

Parkeringshus, Centrumändamål på entrévåning mot gata eller
torg

B1C1

Studentbostäder eller särskilt boende, Centrumändamål på
entrévåning mot gata eller torg

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN PLATS

50 Meter

Utfart

Ø

Endast angiven användning och utformning är tillåten.
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Mark

Ø

0

P

Plankarta skala 1:1 000 (A1)

P

+0,0
träd1
omväxlande stenmaterial och vegetation 2

Skydd
Gatan utformas och höjdsätts som skyfallsgata

GRUNDKARTAN UTGÖRS AV EN SEPARAT HANDLING
Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av ett urval av
grundkartans informaktion

Utfartsförbud
Markens höjd över nollplanet ska vara angivet värde i meter
Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk.
Marken ska beläggas med omväxlande stenmaterial och
vegetation
Gatan utformas och höjdsätts som skyfallsgata

Utformning
växtbäddar och träd

växtbäddar och träd

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Användning

e1

Byggnadens lokaler om minst 200 kvm på entréplan mot torget
ska användas för centrumändamål

Omfattning

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

e3 0,0

e5
e6

Endast cykelparkeringar och byggnader som t.ex. växthus,
miljöhus, väderskydd/förråd för cyklar
Största bruksarea är angivet värde i m²
Utöver angiven byggrätt (BRA) får väderskydd/förråd för cykel
Max 6 bostadsenheter

Utformning

f1
f2
f3
f4
f5
f6

f7
f8
f9
f10
f11
f12
f13

Illustrationsplan skala 1:1000 (A1)

Endast radhus
Våningshöjd på entréplan ska vara minst 3 meter
Tak ska vara av växtmaterial, såsom sedum örtgräs tak

f14
f15
f16

)
G
)
)

Balkonger mot allmän plats ska vara indragna och får projicera ut
max 0,8 meter. I hörn mellan förskjutna byggnadsvolymer får dock
balkonger linjera med den yttre angränsande fasaden
Loftgångar och balkonger ska integreras i byggnadens fasad och
gestaltning där t.ex. räcken, omfattningar och djup tar hänsyn till
både volym, helhetsgestaltning och påverkan på angränsande
utemiljöer
Fasad ska utformas i puts eller tegel med en varierad
färgsättning. Partier av trä får användas, t.ex. i indragna
balkonger eller entréer
Inglasning av balkonger och avgränsning mellan uteplatser
utformas som en del av byggnadens helhetsgestaltning
Fasad ska utformas i trä
Fasad ska utformas i trä eller tegel
Byggnader ska utformas som sammansatta volymer med en
varierad byggnadshöjd. Byggnadshöjden får överskridas med 1-3
meter för 25-35% av byggrättens längd och ska då sänkas i andra
delar inom byggrätten så att genomsnittshöjden ej överskrider
tillåten byggnadshöjd
Fasad ska utformas puts, tegel eller trä
Ej loftgångar
Loftgångar mot allmän plats får ej förekomma

0

25

Entréer riktas mot kvartersgata
Volymerna ska utformas så att gavlarna trappas ned från 5
våningar till 3
Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter

0,0

Största takvinkel är angivet värde i grader

0,0

Högsta totalhöjd är angivet värde i meter

Mark

n1
n2
n3

Utförande

b1
b2
b3
b4
b5

500

1 000 Meter

50 Meter

Murar och plank ska utformas och anpassas som en del av
gårdens och byggnadens helhetsgestaltning

0,0

0

Parkering eller annan anläggning som hindrar genomfart på
kvartersgata får ej anordnas
Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk
Parkering för bilar får ej anordnas med undantag för RHP enl.
gällande lagstiftning
Källare får inte finnas
Entréer ska vara genomgående, med undantag för entrér till
verksamheter
Lägsta färdig golvnivå ska vara minst +0,5 meter över gata
Dagvatten motsvarande 10 mm regn ska renas och fördröjas
lokalt inom kvartersmark
Minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras
mot en tyst sida

b6
b7

Fasad som placeras närmare än 4,5 meter mot fastighetsgräns
mot Visby Visborg 1;13 ska utföras som brandvägg utan fönster
Ingrepp i mark och övriga åtgärder som påverkar alléträd ska
anpassas så att alléträden inte skadas

Störningsskydd

m1

Placering

p1
p2

Marken utformas och höjdsätts så att genomgående skyfallsväg
skapas med lutning från lokalgata mot huvudgata
Byggnadsverk ska placeras med ett avstånd som varierar mellan
1-4 meter till fastighetsgräns mot huvudgata

Samrådsförslag

Byggnad ska placeras med hänsyn till att skapa goda rumsliga
förutsättningar för friytor

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år .

Koordinatsystem SWEREF99 18 45
Höjdsystem RH 2000

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g1

Markreservat för gemensamhetsanläggning. Kvartersmark

Huvudmannaskap

Till planen hör:

Planbeskrivning
Granskningsutlåtande

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Kvartersmark

Ändrad lovplikt, fastighetsplan

Marklov krävs även för åtgärder som kan försämra markens
genomsläpplighet.

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för byggnad förrän behovet av kompletterande
geoteknisk utredning är klarlagt har kommit till stånd.

Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Detaljplan för

Kv Trombonen och
Slagverket m.fl.
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