Illustration: förstoring av del av
planområde mot Kolonnvägen

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

Gränser
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ- och egenskapsgräns

Användning av allmän platsmark med kommunalt
huvudmannaskap (PBL 4 kap 5 § punkt 2)
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Torg. Cykelparkering får anordnas. Skärmtak över cykelparkering får
anordnas. Förråd i en våning får anordnas med en total BTA om 100 m2
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Kontorsfastighet får utvidgas för tillskapande av förbindelsebro, inklusive
stöd (se principsektion A)
Kontor. Idrottsanläggning, simhall. Centrumverksamhet, dock ej handel
överstigande 300 m2 butiksarea per enhet

Egenskapsbestämmelser för utformning av allmän
platsmark med kommunalt huvudmannaskap
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Plushöjd (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
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Marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)
Mot norr, öst och söder ska byggnadens fasader upp till en höjd om 30 meter över angivet nollplan
placeras i användningsgräns, undantaget bottenvåning vid entréer
Minst 50% av bottenvåningens fasadyta ska ha transparanta fasader, undantaget fasad mot norr
Simhallsändamålet ska tydligt annonseras genom gestaltning av fasad och/eller volym
Mellan en höjd om 10 och 27 meter över angivet nollplan ska minst 300 m2 av fasadens yta mot väst
mot Kolonnvägen dras in minst 8 m från administrativ- och egenskapsgräns
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Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt
1)

v1

Förbindelsebro med en maxbredd av 6 meter får anordnas över gatans
nivå med en minsta fri höjd av 4 meter, undantaget brostöd som får
anordnas mellan bro och gata (se principsektion A)

v2

Utöver totalhöjd får solpaneler samt mindre ventilationsanläggningar
uppföras upp till en höjd av +46,5 meter (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

v3

Endast ventilationsanläggning, med en högsta höjd av 5 meter, får
uppföras (PBL 4 kap 11 § punkt 3)

Utrymningsvägar placeras så att utrymning kan ske till säker plats vid olycka på Ostkustbanan.
Huvudentréer ska placeras mot sida som inte vetter mot Ostkustbanan
Friskluftsintag får ej placeras mot sida som vetter direkt mot Ostkustbanan
Fasad mot Ostkustbanan ska utföras i obrännbart material
Glaspartier i fasad mot Ostkustbanan ska utformas för att förhindra splitterverkan vid explosion med
karakteristiska tryck och impulstäthet motsvarande stor gasmolnsexplosion 40 m från fasaden.
Fönster tillåts vara öppningsbara
Område mellan bebyggelse och Ostkustbanan ska utformas så att det inte uppmuntrar till
stadigvarande vistelse

Administrativa bestämmelser
Utökat förfarande

Administrativa bestämmelser
x

Illustration: Principsektion A
g

Område eller utrymme som ska vara tillgänglig för allmännyttig gång- och
cykeltrafik (PBL 4 kap 6 §)
Område eller utrymme som reserveras för att ge utrymme för en
gemensamhetsanläggning som gäller gångbro, inklusive stöd, hiss och
trappa
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Beslutsdatum

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §)
3-dimensionell fastighetsbildning är möjlig inom planområdet
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