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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom

hela området.

GRÄNSER

Detaljplanegräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser

Lokal trafik

LOKALGATA

Kvartersmark

Kontor och centrumfunktioner

KC

Parkeringshus
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Parkeringshus, kontor, sällanköpshandel
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UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER

Föreskriven höjd över nollplanet

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS

BEBYGGANDE

Marken får bebyggas med planterbart bjälklag. 80 procent

av ytan ska klara belastning om minst 0,6 meter jorddjup,

resterande del lämnas orörd eller klarar belastning om

minst 0,1 meter jorddjup. Detta för att möjliggöra plantering

av större träd, se definition av större träd i

planbeskrivningen sida 22.

In- och utfart

Körbar in- och utfart till kvarteret får endast ske via Slottsgatan och

Kaptensgatan.

MARKENS ANORDNANDE

Mark och vegetation

Om marken inom egenskapsområdet inte bebyggs med

planterbart bjälklag, ska minst 50 procent av ytan vara

planterad med varierad växtlighet och vegetation, inklusive

större träd.

n

Markparkering får inte finnas.ej parkering

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

Utformning och omfattning

Högsta antal våningar.I

För användningen KH

 

1 ska max en våning som högsta

tillåtna antal våningar gälla. För användning P

 

1

(parkeringshus) gäller max 6 våningar som högsta tillåtna

antal våningar.
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Högsta nockhöjd i meter över nollplanet.
0.0

Utseende (ny bebyggelse)

Utformning och val av material för parkeringshuset ska följa Inre hamnens kulör

och materialstrategi, beskrivning i planbeskrivningen avsnitt 4.2

”Bebyggelseområden, karaktärslag” samt illustrationsbilderna på

illustrationskartan.

Utformning och val av material  för bebyggelsen för kontor- och

centrumverksamhet ska tillika parkeringshuset hålla hög arkitektonisk kvalitet.

Gestaltningen och materialvalet ska följa Inre hamnens kulör och

materialstrategi. Bebyggelsen ska ha en modern och karaktärsstark arkitektur,

transparenta glasfasader och material som knyter an och bevarar

hamnkaraktären.

Bottenvåningen mot allmän platsmark med markanvändningen kontor, centrum

och sällanköpshandel ska ha en lägsta höjd från färdigt golv till underkant

ovanliggande fast bjälklag på 3,5 meter.

Hisstorn och ventilation ska utformas under tak alternativt vara indraget från

fasaden mot allmän plats, med minst 2,0 meter. Ventilation får inte utgöra

ytterligare egen våning.

Entrédörr får inte slå ut över allmän platsmark.

Taket konstrueras i två delar och med en blandform av

brutna tak som mansard och valmat. Se illustrationerna på

illustrationskartan och beskrivningen i planbeskrivnigen.

f

 

1

Byggnadsteknik

Friskluftsintag för kontor och sällanköphandel får inte

placeras mot öster.

b

Laster på kvartersmak i form av uppfyllningar, byggnader eller liknande får inte

medföra tillskottslaster inom vägområde och allmän platsmark.

SKYDD MOT STÖRNINGAR

Vid nybyggnation ska byggnader utföras med färdigt golv i bottenvåning minst

+2,5 meter över nollplanet. Grundläggning, källarbyggnad, trapphus,

installationer och fasadytskikt som utförs lägre än +2,5 meter över nollplanet

kräver skyddsåtgärd mot inträngning av grundvatten och övriga tillfälliga

översvämningar.

Höjd på färdigt golv och entréer behöver vara högre än höjden på angränsande

allmän plats.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Startbesked får inte ges förrän anmälan om avhjälpandeåtgärd har lämnats in till

och beslutats av tillsynsmyndigheten.

Strandskydd

Strandskyddet upphävs inom planområdet.

ORIENTERINGSKARTA

PLANBESTÄMMELSER
PLANKARTA
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Granskningshandling
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Antagen i SPN/KF
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Laga kraft
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Koordinatsystem: Sweref 99 16 30 i plan och RH 2000 i höjd
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