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Plankarta med best.

Bullerutredning, WSPPlanbeskrivning inkl genomförandebeskrivning
Geoteknisk utredning, Bohusgeo AB

Fastighetsförteckning

Plankarta tillhörande detaljplan för
Tjöstelsröd 1:14
Upprättad av Samhällsbyggnad

Martin Hellström
plan- och exploateringschef

Daniel Andersson
planarkitekt

Antagen:

Laga kraft:

599/00

2017-05-10

2018-01-19
Plan nr:

Till planen hör:

Planens nr: LJ 147
Antagen av SBN:
Laga kraft:

2017-05-10
2018-01-19
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Figur som bl a. visar skillnad mellan taknockshöjd
och byggnadshöjd på en byggnad med sadeltak.
Vid andra takformer gäller andra beräkningssätt
se bl a. bygglovguiden.se
Byggnadens höjd mm beräknas från markens
medelnivå invid byggnaden. Om byggnaden
ligger mindre än sex meter från allmän plats,
ska dock beräkningen utgå ifrån den allmänna 
platsens medelnivå invid tomten om inte särskilda 
omständigheter föranleder annat.

1 våningTa
kn
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jd Mer än 0,7 m innebär att
vinden räknas som våning

Mer än 1,5 m innebär att
källaren räknas som våning

Takvinkel

Grundkarta framställd genom utdrag ur 
Uddevalla Kommuns digitala baskarta.
Kartstandard enligt HMK-K.2.2.6.1 
Fullständighet:            standard 2  
Lägesnoggrannhet:    standard 2 
Aktualitet:                    standard 1

Martin Jonsson
Mätningschef
Uddevalla Kommun

Uddevalla 2011-xx-xxUpprättad

Skala 1:1000
Koordinatsystem
I plan                    : SWEREF 99 12 00
I höjd                    : RH 70

Teckenförklaring
Fastighetsgräns

Fastighetsbeteckning0:00
Samfällighets:00
Gemensamhetsanläggningga:00
LedningsrättLr
Servituts:00

Skärmtak

Trappaeq Häck, mittlinje
Staket
Stenmur, mittlinje
Stödmur
Slänt
Dikee
Vattendrage

Höjdkurva20

MarkhöjdE 00.0
Körbana
Refug
Gång- och cykelbana
Vägräcke

p Barrskog
n Lövskog
B Berg

Belysningsstolpe
Brunn

W Fast fornlämning
Fornminne, yta
Rutnätspunkt

Övrig byggnad
Transformatorstation

ElledningE

Byggnader Takens begränsningslinjer 
redovisas

Traktgräns

Riskutredning, Norconsult0 5025 Meter
Skala i A2 format 1:500

Tjöstelsröd

Grundkarta
Övriga handlingar:

2017-01-12

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
Egenskapsgräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

B Bostäder, 4 kap 5 § punkt 3 PBL

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Utnyttjandegrad
e1 00 Högsta byggnadssarea i m2

Begränsning av markens utnyttjande
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Marken får inte förses med byggnad, 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL

Höjd på byggnader
))+0,0 Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1 PBL

III Högsta antal vångar, 4 kap 11 § punkt 1
Stängsel och utfart

( (

l lØ

Ø Utfartsförbud,  4 kap 9 § PBL
Placering
p1 Byggnader skall placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen, 4 kap 16 § punkt 1  PBL
Utförande

Markens anordnande och vegetation

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vinner laga kraft, 4 kap 21 § PBL
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar, 4 kap 6 §, 5 § 2, 8 § 2 och 30 § PBL

b1 Minst hälften av bostadsrummen i bostadslägenhet ska vändas mot tyst eller ljuddämpad sida

Dagvatten ska fördröjas inom fastigheten. Minst 50% av takytor ska utgöras med fördröjande nyggnadsmaterial/byggnadsteknik

Minst 50% av marken ska möjliggöra infiltration av dagvatten

Friskluftintag och ventilationsanläggningar ska vara vända i riktning bort från Bohusbanan

UPPLYSNINGAR
Vid byggnation ska den geotekniska utredningen beaktas, ProjekteringsPM/Geoteknik utförd av Bohusgeo rev 2017-01-16

b2 Byggnadskonstruktion ska utföras så att vibrationer uppgår till högst 0,4 mm/s vägd RMS

Vid byggnation ska utförd bullerutredning beaktas, Trafikbuller från väg och järnväg Tjöstelsröd 1:14 utförd av WSP rev 2016-09-27

Minsta antal platser för cykel inom kvartersmark i väderskyddat cykelgarage, som är lättillgängligt 
från entré /markplan, ska vara 1 st per bostadslägenhet. 

Dagvattenutredning, WSP

2016-09-29

1:500

Vid byggnation ska utförd riskutredning beaktas, Riskutredning avseende transport av farligt gods utförd av Norconsult 2011-12-15
Vid byggnation ska utförd dagvattenutredning beaktas, PM dagvattenhantering Tjöstelsröd 1:14 utförd av WSP rev 2016-09-06


