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Bygganvisningar

Avgränsning

Tomten ska avgränsas antingen med ett staket eller med en häck
mot gatan och området för närrekreation. Vid gränserna mellan
tomterna rekommenderas en häck på egen tomt eller på gränsen,
om grannarna kommit överens om detta. Häckarna eller staketen
får vara högst 150 cm höga.

Behandling av dagvatten
Tomtanslutning

Enligt detaljplanen ska dagvatten (smält- och regnvatten) från
hustak och andra hårda ytor fördröjas på varje tomt. Dagvatten kan
fördröjas till exempel genom att bygga biofilter, gröna stråk och
regnvattenbassänger osv.

Kommunalteknik

Också dagvatten som bildas på sluttningar bredvid tomterna ska tas
till hänsyn vid planering av tomten och placering av byggnaderna.
Ytjorden ska formas så att dagvatten inte kan skada byggnaderna.

PLANERING AV TOMT
Man får bygga en in- och utfart på en egnahemstomt.
Tomtanslutningen får vara högst 4 meter bred.
Alla tomter ska anslutas till kommunaltekniken.
Det är inte möjligt att bygga eller plantera träd på det
kommunaltekniska anslutningsområdet (vatten och avlopp) på
tomten. Anslutningsområdena för varje tomt ska kontrolleras från
planerna i fråga.

Förråd

I anslutning till egnahemshus ska det alltid byggas åtminstone ett
förråd för lösöre. Det kan finnas i anslutning till bostadshuset eller i
en separat byggnad. Om det finns eldstäder i bostadshuset ska
man anvisa ett förråd för ved.
Om förrådet inte byggs genast ska man vid planeringen av tomten
förbereda sig för att förrådet byggs senare.

Placering av byggrätt

Om hela byggrätten enligt detaljplanen inte används genast, ska
man ändå genast planera allt byggande för att kunna undvika
problem med placering av byggandet i framtiden.

Man ska göra en plan för dagvatten, av vilken framgår hur
dagvatten kommer att fördröjas på tomten.

BYGGNADSPLANERING
Byggmaterial

Det huvudsakliga byggmaterialet är trä. Bottenbjälklaget kan byggas
av betong, såsom också den våning som ligger i sluttningen.

Byggrätt och byggnadsyta

Byggrätten anges på plankartan med kvadratmeter våningsyta (m2vy). På egnahemstomter ingår både bostadshuset och eventuella
ekonomibyggnader, såsom garage, i den totala byggrätten för
tomten.

Planering av byggnadsmassan

Utformningen av byggnadsmassan kan påverka byggnadens
energieffektivitet.
1. Effektiv bottenlösning

Med god planering undviker man kvadrater som inte kan utnyttjas
effektivt och uppnår invånarnas behov av utrymme med färre
kvadratmeter.
2. Byggnadens form
Den uppvärmda byggnadsmassan ska vara kompakt och enkel.
Arkitekturen kan livas upp med grönrum, tak och andra delvis
uppvärmda eller kalla utrymmen.
Byggnadens enhetliga fasad får vara högst 10 m.
3. Placering av funktioner
Genom att gruppera rum enligt principen om värmezoner kan man
effektivt minska byggnadens värmebehov. Vistelserummen placeras
på den soliga sidan av huset, och de svalare utrymmena, såsom
sovrummen, tekniska utrymmen och förråden, på husets norra sida.
Vid planering och dimensionering av byggnadernas tekniska rum
bör utnyttjandet av solenergi beaktas.
4. Byggnad i flera våningar
Byggnaderna som är större än 150 m2-vy ska i praktiken byggas i
flera plan, inte i en våning.
Det lönar sig att planera byggnaderna med två våningar så att man
vid behov kan bygga en hiss i lätt konstruktion i dem.
5. Väderstreck/öppningar
Bostadshusens största fönster ska vara mot ett varmt väderstreck
varvid solljuset och -värmen kan utnyttjas bäst.
Bostadshusen ska skyddas för övervärme i första hand med
planteringar, konstruktioner eller långa takfötter.

Tak

Taket är ett sadeltak, ett osymmetriskt sadeltak eller ett pulpettak.
Hus i två våningar kan också ha ett mansardtak.

Taklutningar:
Sadeltak: ca 1/1 – 1/3
Pulpettak: ca 1/1,5
På taket får placeras solfångare och solpaneler. Deras placering
ska planeras som en del av arkitekturen.
Om solfångare och/eller solpaneler placeras på takfallet, kan
takfallet vara brantare.
I hus som har högre fasader ska taklutningen vara svagare än i låga
hus.
Gröna tak kan också vara svagare, dock minst 1:4.

Ekonomibyggnader och tak

Ekonomibyggnaderna ska tillsammans med bostadshusen bilda en
till karaktär, material, färgsättning och höjdförhållanden enhetlig
miljö.
Ekonomibyggnaderna får inte dominera över huvudbyggnaderna.
Deras taknockshöjd får inte överstiga 3,80 meter. I fall man bygger
en kombinerad förrådsbyggnad/täckt bilparkering ska man se till att
även den täckta bilparkeringen ryms på byggnadsytan.
Garaget/förrådsbyggnaden kan kopplas till bostadshuset t.ex. med
ett tak.

Fasadmaterial

Det huvudsakliga fasadmaterialet är trä. I sluttningshus ska
brädfodringen bilda en enhetlig linje som också gäller den våning
som ligger i sluttningen.

Takmaterial och färg

Takmaterialet ska vara falsad plåt, tegel eller papptak med
trekantslist. Takskäggen ska vara öppna. Färgalternativen för
bostadshusens tak är svart, grafitgrå eller tegelröd.

Ekonomibyggnadernas tak ska vara svart eller grafitgrå.
Också gröna tak är tillåtna men deras konsekvenser ska beaktas
särskilt med tanke på brandsäkerheten.

Utformning av fasad

Brädfodringen kan vara vågrät eller lodrät men inte en kombination
av dessa. Dominerande fönsterspröjsar tillåts inte. Listerna och
foderbrädorna ska vara en naturlig del av fasaden och de får inte
vara för dekorerade eller dominerande. Fasaderna ska ge ett
modernt intryck även om färgsättningen är traditionell. Listerna och
foderbrädorna ska vara av samma färg som väggen eller några
nyanser mörkare eller ljusare än fasadfärgen. På de delområden
som omfattar endast ljusa färger kan listerna och foderbrädorna
vara tydligt mörkare, varmare och brutna nyanser.

Fasadens färg

Färgen på husets väggar ska vara en av färgerna inom ovalen inom
färgcirkeln. Utöver vitt tillåts ljusa pastellnyanser av alla
primärfärger. Också lite starkare nyanser av grönt och cyan tillåts.
Endast orange eller röd kan ge helt starka färgnyanser. Mörka
nyanser tillåts inte.

