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Kulturmiljöutredning 

0-45 45

5 Sockelhöjd mot gata för bostadsändamål ska vara mellan 0,3 till 1,2 meter.  

Tak ska utformas som sadeltak 

avvikande färg eller material. Avvikelse genom mönstermurning är godtagbart. 

GRANSKNINGSHANDLING

Ventilation ska vändas bort från riskområde.   

Markföroreningar ska vara avhjälpta innan startbesked ges.
Marklov för schaktning ska sökas separat.

Högsta byggnadshöjd i meter. Byggnadsdelar (takkupor och hissanordning) får anordnas till
högst en tredjedel av taklängden utöver tillåten byggnadshöjd. 

Högsta nockhöjd i meter.   

10,0

Om ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad överstiger grundriktvärdet 60 dBA ska minst
hälften av rummen vara vända mot sida som vid fasad har en ekvivalent ljudnivå på högst 55
dBA och maximal ljudnivå nattetid (kl. 22.00- 06.00) på högst 70 dBA.
För en bostad med boarea på maximalt 35 m2 får den ekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgå
till 65 dBA. Om en bostad har en eller �era uteplatser ska en av dessa ha högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå får överskridas med som mest 10 dBA upp till
fem gånger i timmen dagtid (kl. 06.00 – 22.00). Samtliga angivna ljudnivåer avser frifältsvärden
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Kulturmiljöutredning 

0-45 45

SAMRÅDSHANDLING
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Tak ska utformas som sadeltak 

Sockelhöjd mot gata för bostadsändamål ska vara mellan 0,3 till 1,2 meter.  

avvikande färg eller material. Avvikelse genom mönstermurning är godtagbart. 

   Lägenheter ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet är orienterade 
   mot en ljuddämpad sida, där fasad exponerad mot bullerkälla utformas med teknisk lösning så att 
   gällande riktvärden för buller från väg- och spårtra�k kan uppfyllas. Alternativt ska lägenheter 
   utformas enkelsidiga så att gällande riktvärden för buller från väg och spårtra�k uppfylls. 

Innergård med gårdshus,
plantering, 
cykelparkering, 
förråd, miljörum, 
dagvattenhantering 
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