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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.
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Byggnad ska placeras i grä ns mot gata

Utformning

GRÄNSBETECKNINGAR

6

Placering

Planområdesgräns

f,

Sockelvåningen ska ha e n lägsta våningshöjd om 4 ,5 meter (gäller
ovansida bjälklag vid gatunivå till ovansida ovanliggande bjälklag).
Nedersta bjälklag s ka ansluta mot Enköpingsvägens (GATA )
medelmarks nivå. Minst 50 % av sockelvån ingens fasadlängd ska
vara uppglasad. Huvudentrån skall o rienteras mot allmän plats
(GATA).

f,

Minst 20 % av fa sad ska vara uppglasad. Underkant av fönster
placeras högst 4 meter över markn ivå. Byggnad utformas med
runda hörn mot söder.

Användningsgräns
Egenskapsg räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
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GATA

Gata

Utförande

Gång- och cykelväg

CYKEL,
PARK

b,

Fasad inom 48 meter från E 18 utfö rs i obrännbart material.
Eventuella fönster i fasad inom detta område ska utfö ras i minst
brandteknisk klass El 30 . Utrymningsvägar ska mynna på motsatt
sida om byggnaden frå n E18. Friskl uftsintag s ka vara högt
placerade samt riktas bo rt från E1 8

b,

Fasad inom 48 meter från Enköpingsvägen utförs i o brännbart
material. Fönster i fasad utförs brandklassade i m inst brandteknisk
klass E l 30, detta gäller för fönster mellan höjd 0-2.5 meter från
marknivå vid byggnaden

Park

NATUR

Naturområde

Kvartersmark
Centrum
E

Tekniska anläggningar

J

Industri

Utrym ningsvägar som går i liv med fasad mot Enköpingsvägen ska
utföras inom egen brandcell. Utrymningsvägar ska my nna på
motsatt sida om byggnaden från Enköpingsvägen

Kontor

Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmarken med en minsta fördröjningsvolym på 200 m3

EGENSKAPSBESTÅMMELSERFÖR
KVARTERSMARK

-

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Bebyggandets omfattning

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

Största byggnadsarea är 45% inom egenskapsområdet
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Genomförandetid

Marken får inte förses med byggnad

Genomförandetiden är 5 år frå n de n dagen detaljplanen vinne r laga kraft.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan .Tekniska
anläggningar får anordnas om högst 3,5 meter över angiven
nockhöjd och med ett minsta indrag på 5 meter från fasadliv mot
allmän plats

u,

Markreservat
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan .Tekniska
anläggningar får anordnas om högst 3,5 meter över angiven
nockhöjd och med en minsta indrag på 5 meter från fasadliv mot
allmän plats
Inom egenskapsområdet får skorstenar högst nå en höjd på 67
meter över angivet nollplan
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Byggnadens användning
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Byggnadens användning ska vara lager med tillhörande
anläggningar

.J

10
20
30
40
0
50
t:;::=::;:;:=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;6;;0;;;;;;;;;;;;;;;;7;;0;;;;;;;;;;;;;;;;80;;;;;;;;;;;;;;;;;:90;;;;;;;;;;;;;;;;1;j00
Skala :

Meters

V

PLANKARTA
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BETECKNINGAR TILL GRUNDKARTA
Kommungräns
Traktgräns
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Fastighetsgräns
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Fastighetsbeteckning
c::::::J Byggnader
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Transfonmatorbyggnad
Bassäng, pool
Staket
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Lr Ledningsrättsområde
Barrträd, lövträd
Fornminnesområde, fornminne
Sankmark, åker resp äng
Ägoslagsgräns
Barrskog, Lövskog

Häck
Mur
Stödmur
Slänt
Dike

ga
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Tunnel eller kulvert
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Detaljplan för Kafferosteriet mm

ANTAGEN

Fastigheten Jakobsberg 18:19 m.fl.
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Upprättad enligt plan- och bygglagen 2010:900
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