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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
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Utformning, utseende
+0,0

räcken, vindskyddande skärmar, spaljéer, pergola, mindre tekniska

Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet.

anordningar samt mindre utrymmen för dessa utföras, dock inte

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

till en höjd högre än +59,5 meter (RH 2000). Mindre tekniska anordningar
samt mindre utrymmen för dessa, spaljéer och pergola ska placeras

Gränsbeteckningar
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Användning av mark och vatten
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Fordons-, gång- och cykeltrafik

Portik till gård ska anordnas med en fri höjd på minst 3,5 meter och

0,5 m utkragning av byggnaden över gata tillåts mellan höjderna +17,5
meter och +37,5 meter.

v3

0,5 m utkragning av byggnaden över gata tillåts mellan höjderna +15,0
meter och +34,0 meter.

Bostäder. Mot gata ska i gatuplan finnas lokaler för
centrumändamål samt, i mindre omfattning, utrymme för

Lokaler för centrumändamål i gatuplan mot gata ska ha en minsta rumshöjd på

bostadskomplement.

3,5 meter, två tredjedelar av dessa lokaler ska ha en minsta rumshöjd på 4,5 meter.

Bostäder

Räcken till takterrasser mot gata ska vara genomsiktliga.

Begränsning av markens bebyggande
Marken får byggas under med planterbart bjälklag. Byggnad får inte

Fasad mot gata ska i huvudsak utföras i tegel och metallisk yta.
Utanpåliggande balkonger mot gata medges ej.

uppföras ovan mark med undantag för skärmtak till en största

På bostadshus får, utöver angiven byggrätt, balkong kraga ut högst 1,8 meter

sammanlagd yta av 75 kvm samt högst en byggnad om högst

över kvartersmark på gårdssida.

15 kvm med en högsta byggnadshöjd på 3 meter över markplan.
x

Utrymme i portik och på innergård ska vara tillgänglig för
allmän gångtrafik.
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Markens anordnande
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Allmänna platser
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LYCKAN

ska placeras minst 4 meter in från takfot.

en bredd på minst 3 meter.
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får överskrida totalhöjd, dock ej högre än +59,5 meter (RH 2000) och

Användningsgräns
Egenskapsgräns
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minst 2 meter in från takfot. Trapphus samt trappor för att nå takaltan

Gräns för planområdet
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Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. Utöver högsta totalhöjd får

n1

GATA (B)

Byggnadsteknik
Minst 50 % av takytan ska vara planterad med ett minsta planteringsdjup på 0,35 meter.
Högst två källarvåningar får anordnas till ett maximalt djup på 3 meter under nollplanet.

Högsta föreskrivna höjd över nollplanet

Ventilationens tilluft ska tas från sida vänd mot Nordenflychtsvägen.

Minst 45 % av gårdsbjälklaget ska vara planterat med ett minsta

Störningsskydd

planteringsdjup på 0,8 meter.

Trafikbuller
Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst

+44,0

55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster.
Minst en balkong/uteplats till varje bostad eller en gemensam uteplats i anslutning till
bostäderna ska utföras eller placeras så att de utsätts för högst 55 dBA ekvivalent

20.8

N=6580300

ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå (frifältsvärden).

Administrativa bestämmelser

PARADISET

14

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att planen har vunnit laga kraft.
3-dimensionell fastighetsbildning ska vara möjlig inom planområdet.

UPPLYSNINGAR
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Planen består av:

STADSHAGEN

- plankarta med bestämmelser
Till planen hör:
- planbeskrivning
Höjder relaterade till nollplanet är angivna i höjdsystemet RH2000.

Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-08-20, Dnr 2012-13892

Ritningsunderlaget eller delar av ritningsunderlaget till planen kan vara i ett

GRUNDKARTA
Kvarter enligt detaljplan

äldre höjdsystem, alla höjdangivelser i plankartan är omräknade i RH2000.
Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
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Allmän plats-gräns

2, 1:2
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Kvarterstraktgräns
Fastighetsområdesgräns

Detaljplan för fastigheten

Fastighetsutrymmesgräns 3D

Paradiset 19 och 21 m fl

Fastighetsbeteckning
Servitutsområde

Illustration: Fasad mot Nordenflychtsvägen

Byggnad

i stadsdelen Stadshagen i Stockholm
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