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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

HuvudgataGATA1

LokalgataGATA2

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

ParkPARK

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Centrumverksamhet i bottenvåningen(C1)

ÄldrevårdD

Tekniska anläggningarE

DetaljhandelH

KontorK

Parkering under mark(P1)

Vattenområde,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

VattenområdeW

BryggorW1

ErosionsskyddW2

Bryggor och eriosionsskyddW3

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

dike1 Dagvattendike,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Trädridå1 Trädridå ska finnas,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd
Erosionsskydd Erosionsskydd,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Högsta exploateringsgrad i bruttoarea är 1000 m2. Utöver högsta
angivna exploateringsgrad får garage och/eller källare byggas
under mark,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta exploateringsgrad i bruttoarea är 3500 m2. Utöver högsta
angivna exploateringsgrad får källare byggas under mark,  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

e3 Högsta exploateringsgrad i bruttoarea är 7300 m2. Utöver högsta
angivna exploateringsgrad får garage och/eller källare byggas
under mark,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Marken får byggas under med garage och/eller källare. Bjälklag ska
vara planterbart,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Marken får ej byggas under med garage,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad. Där planbestämmelse e4 är
placerad, får marken förses med byggnad i form av garage
och/eller källare under mark,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

3 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Femte våningens fasad ska förses med samma material och kulör

som taket. Fasadmaterial och kulören på taket och femte våningen
ska avvika från underliggande fasadliv. Denna planbestämmelse
gäller ej för husgavel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Bottenvåningens rumshöjd ska minst vara 2,7 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Första våningens fasad mot Eskilstunavägen ska förses med ett
material och en kulör som avviker från ovan fasadliv,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Fyllning av mark över nuvarande markhöjd ska ske med

förstärkningsåtgärder,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Huvudbyggnadens stomlaster ska, genom förstärkningsåtgärder,
nedföras genom leran till berg eller bärande friktionsjordar under
leran. Placeras en del av huvudbyggnaden inom sju (7) meter från
användningsgränsen ska fyllning av mark under lägsta golv utföras
med förstärkningsåtgärder för den del av huvudbyggnaden som är
placerad inom sju (7) meter från användningsgränsen. För övrig
fyllning av mark inom sju (7) meter från användningsgränsen och
över nuvarande markhöjd ska det ske med förstärkningsåtgärder,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

b3 Huvudbyggnadens stomlaster ska, genom förstärkningsåtgärder,
nedföras genom leran till berg eller bärande friktionsjordar under
leran,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

In/utfart till parkeringsgarage ska placeras mot Gesällgränd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering får ej anordnas ovan mark. Gäller ej parkering för

rörelsehindrade,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

Minst 20 procent av markytan på innegårdar ska vara belagd med genomsläppligt material,  4
kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden
q1 Byggnadens exteriör vad gäller liggande fasspontpanel, fjällpanel,

snickarglädje och profilerad takfotslist ska bevaras. Nya dörr- och
fönsteröppningar får ej göras. Ändringar som skett från
originalutformningen av huset får återställas,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q2 Byggnadens exteriör vad gäller torn med tälttak och utsirade
konsoler, liggande fasspontpanel, fönstersnickerier, profilerad
takfotslist och snickarglädje ska bevaras. Nya dörr- och
fönsteröppningar får ej göras. Ändringar som skett från
originalutformningen av huset får återställas,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud
r1 Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet
k1 Fönster ska till form, material, indelning, proportion och

upphängning bibehållas till sin utformning. Tak ska vara täckt med
ståndfalsad svart slätplåt,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2 Befintliga dörr- och fönsteröppningar får inte förstoras eller
förminskas. Vid ändringar av fasaden ska det vara med slätputs och
en profilerade takfot. Tak ska vara täckt med ståndfalsad svart
slätplåt,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar
m1 För lägenheter större än 35 m2 ska minst hälften av bostadsrummen

ha tillgång till bullerdämpad sida,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för ändrad markanvändning förrän sanering av markföroreningar har
kommit till stånd,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Detta gäller för kvartersmark, allmän plats gata, erosionsskydd inom
allmän platsmark och i vattnet, samt brygga i vatten,  4 kap. 17 §

Övrigt
Tomtindelningskartorna för Kv. Gillet och Kv. Gesällen med aktnummer 0485K-34/1967 och
0485K-11/1969 upphör att gälla,  4 kap.  §

Detaljplan för Antagandehandling
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UPPLYSNINGAR
Dispens från Biotopskydd
Länsstyrelsen har i ärende 521-2530-2016 utfärdat en dispens från biotopskyddet för att ta bort alléträd inom planom-
rådet. Ett villkor i beslutet är att som kompensationsåtgärd ska nya lövträd, minst lika många som tagits bort, planters 
inom planområdet.

Geoteknik
För att uppnå tillfredsställande totalstabilitet vid explo-
atering av planområdet får inte markerad kvartersmark 
belastas utan förstärkningsåtgärder. Detta regleras med 
planbestämmelserna b1, b2 och b3. För att uppnå planbe-
stämmelserna som innehåller åtgärder för att inte äventyra 
totalstabiliteten i planområdet förväntas grundläggning 
göras med pålning och fribärande golv samt lättfyllning 
vid såväl uppfyllning av mark och eventuell fyllning under 
lägsta golv. Till bygglovet förväntas geotekniskt kunniga 
medverka.


