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BYGG.2021.98, Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, ÅDÖ 1:32, Ådövägen 13 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden ger anstånd för ansökan om bygglov för tillbyggnad 

av enbostadshus på fastigheten Ådö 1:32, detta i enlighet med Plan- och 

bygglagen 9 kap. 28 §.  

_______________________________________________________________ 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 28 §  

28 § 

Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 

markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett 

påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 

områdesbestämmelser, får byggnadsnämnden besluta att ärendet om lov eller 

förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd har 

avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat 

planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked 

kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 

avgöras utan dröjsmål. 

1. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige.  

Inga avgifter tillkommer 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 23 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 

veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

till: 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-04-05    

 

 

 

Sammanfattning 

Ansökan: Byggnadsplan 7808-F gäller för fastigheten.  

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 

många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. För att anpassa 

området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte att ge 

utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga fastigheter. 

Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut hösten 2014. Detta förslag 

mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd 

som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med 

gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området 

beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på 

samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var intresserade 

av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet till 

avstyckning. 

Kommunstyrelsen gav i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 

byggnadsplan 7808-F. Sammanträde protokoll § 115, 2018-06-13. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Bygg- och miljönämnden ge anstånd för 

ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Ådö 1:32, 

detta i enlighet med Plan- och bygglagen 9 kap. 28 §.  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg   

Bygglovschef Tony Ebrahimi  

 Bygglovsarkitekt  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-04-05    

 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov som inkom 4 mars 2021 

2. Situationsplan som inkom 4 mars 2021 

3. Kommunstyrelsen sammanträdesprotokoll daterad 2018-06-13 som 

inkom 5 april 2021 

4. Mättnings uppgifter om befintliga byggnadsarea som inkom 30 mars 

2021 

5. Bemötande av kontorets förslag till beslut som inkom 15 april 2021 

6. Planritning 1 som inkom 4 mars 2021 

7. Fasadritning 1 som inkom 4 mars 2021 

8. Teknisk beskrivning som inkom 4 mars 2021 

9. K-ritning som inkom 4 mars 2021 

Beslut sänds till 

 Sökande – delges med delgivningskvitto  
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PROTOKOLL 15 (29)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115 Ändring av detaljplan för Ådö (Ådö 
skog), nr 7808Ä

Dnr KS 18/0209

Beslut
1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 

byggnadsplan 7808-F

2. Planarbetet ges prioritet 1

3. Texten kompletteras med

”Som resultatet av en dialog med de boende i området beslutades 
avsluta detaljplanearbetet med den detaljplan som varit ute på samråd 
och som då hade prioritet 1, men ändå ge möjlighet för de 
fastighetsägare som var intresserade av att se över möjligheten till att få 
utökad byggrätt genom planläggning av en eller i samverkan med flera 
fastigheter och därigenom möjlighet till avstyckning. På grund av visat 
stort intresse i området kommer nu ett planuppdrag att ges i enlighet 
med den dialog som fördes, dock för hela området och med högsta 
prioritet. 

Planarbetet ska göras med beaktande av utbyggnad av kommunalt 
VA.”

________________

Sammanfattning
Detta ärende gäller för den del av Ådö skog som omfattas av byggnadsplan 
7808-F. Parallellt med detta begärs ytterligare ett uppdrag om ändring och ett 
uppdrag för ny plan.

I den del av Ådöhalvön som kallas Ådö skog finns ett fritidshusområde där 
många av fritidshusen har omvandlats till permanentboende. För att anpassa 
området till de nya förhållandena påbörjades ett planarbete med syfte att ge 
utökade byggrätter och möjlighet till avstyckningar för befintliga fastigheter. 
Ett samrådsförslag av detaljplanen skickades ut hösten 2014. Detta förslag 
mötte starkt motstånd, framförallt ifrågasattes att bygga ut gator till en bredd 
som ansågs onödig och att den kostnaden skulle tas ut med 
gatukostnadsavgifter. Som resultatet av en dialog med de boende i området 
beslutades att avsluta detaljplanearbetet för den detaljplan som varit ute på 
samråd men att ändå ge möjlighet för de fastighetsägare som var intresserade 
av att se över möjligheten till att få utökad byggrätt och möjlighet till 
avstyckning. 

Nu begärs tre nya uppdrag. Två uppdrag för ändring av de två befintliga 
detaljplanerna och ett för ny plan i Ekdalen.
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PROTOKOLL 16 (29)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Länsstyrelsen inkom i december 2016 med en remiss till kommunen över en 
orosanmälan om allmänna vattentjänster. Denna besvarades av VA-avdelnigen
med att ett arbete för att förse området med kommunalt vatten är påbörjat och 
detta beräknades vara klart senast 2020. Då detta arbete fortfarande pågår är 
det av största vikt att planarbetet inte pågår parallellt. Därför föreslås att planen 
vilar tills VA byggts ut.

Beslutsunderlag
Denna tjänsteskrivelse, den 30 maj, 2018.

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ändra 
detaljplanen 9507, den 30 maj, 2018

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse avseende uppdrag att ta 
fram ny detaljplan för Ekdalen, den 30 maj 2018

Kommunstyrelsen beslut att avsluta planuppdrag avseende Ådö 1:10 
med flera (Ådö skog, Stora lugnet, och Ekbacken), §113, den 31 
augusti 2016

VA-enhetens remissvar till begäran om allmänna vattentjänster på 
Ådöhalvön, Upplands-Bro Kommun, den 6 februari 2017.

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 

byggnadsplan 7808-F

2. Planarbetet ges prioritet 3

Förslag till beslut på sammanträdet
Camilla Janson (S), Jan Stefansson (KD), Rolf Nersing (S), Catharina 
Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), 
och Christina Brofalk (C) föreslår

1. Kommunstyrelsen ger i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ändra 
byggnadsplan 7808-F

2. Planarbetet ges prioritet 1

3. Texten kompletteras med

”Som resultatet av en dialog med de boende i området beslutades 
avsluta detaljplanearbetet med den detaljplan som varit ute på samråd 
och som då hade prioritet 1, men ändå ge möjlighet för de 
fastighetsägare som var intresserade av att se över möjligheten till att få 
utökad byggrätt genom planläggning av en eller i samverkan med flera 
fastigheter och därigenom möjlighet till avstyckning. På grund av visat 
stort intresse i området kommer nu ett planuppdrag att ges i enlighet 
med den dialog som fördes, dock för hela området och med högsta 
prioritet. 
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PROTOKOLL 17 (29)

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum:
2018-06-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Planarbetet ska göras med beaktande av utbyggnad av kommunalt 
VA.”

Protokollsanteckning
Martin Normark (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning

”Ett arbete för att förse områdena med kommunalt vatten och avlopp är 
påbörjat och beräknas vara klart senast 2020. Då det är av största vikt att 
planarbetet kan pågå parallellt, för att säkerställa en rimlig dialog med 
fastighetsägarna, behöver planuppdragen ges prioritering 1.
Byggnadsplaneringen i kommunen ska styra utbyggnaden av vatten och 
avlopp, inte tvärtom.”

Camilla Janson (S), Jan Stefansson (KD), Rolf Nersing (S), Catharina 
Andersson (S), Annika Falk (S), Sara Ridderstedt (MP), Anna Norberg (MP), 
Christina Brofalk (C), Fredrik Kjos (M), Lisbeth Waern (M), Anders Åkerlind 
(M), Kaj Bergenhill (M), Göran Malmestedt (M), Johan Tireland (SD), och 
Kerstin Åkare (V) ställer sig bakom Martin Normarks (L) protokollsanteckning.
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Emine Korkmaz

Från: Pelle Mårtenson <pelle.martenson@me.com>
Skickat: den 14 april 2021 18:29
Till: Tony Ebrahimi
Ämne: Re: Övrigt  BYGG.2021.98

Här kommer mitt bemötande. 
 

 Jag begär att mitt ärendet tas upp i nämnd (hela ärendet inklusive komplettering) 
 Jag hänvisar till likställighetsprincipen i kommunallagen och påpekar att Upplands-Bro kommun har haft 

mycket lång tid på sig att uppdatera planer att bli lika i liknande område. (Jmfr tex Smidö). 
 Väldigt gamla planer bör kunna bedömas utifrån ett nuläge.  
 Jag lyfter upp att detta är en mycket liten utbyggnad som inte kräver åverkan på natur i form av trädfällning 

eller sprängning. 
 Personligen anser jag att kommunen ska hjälpa sina invånare och inte sätta käppar i hjulen och göra livet 

onödigt svårt för dem i onödan. 

 
 
Vänliga hälsningar 
 
Pelle 
 
 

14 apr. 2021 kl. 10:53 skrev Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se>: 
 
Hej, 
Dokumentet ligger i ditt ärende som inkommen handling. 
Ja, sista dag att lämna synpunkter(bemötande av kontorets förslag till beslut), är 27/4. 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Tony Ebrahimi 
Arkitekt 
  
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen 
Upplands‐ Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08‐581 690 00 
Tony.ebrahimi@upplands‐bro.se 
  

Från: Pelle Mårtenson <pelle.martenson@me.com>  
Skickat: den 13 april 2021 14:19 
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se> 
Ämne: Re: Övrigt BYGG.2021.98 
  
Ja det är det jag menar men det är inte ett bemötande. Men eftersom det är en komplettering 
borde det väl vara med tillsammans med alla andra dokument i min ansökan? 
  
Jag ser att jag har till den 27 på mig att lämna ett bemötande. Kommer nämnden att titta på den då? 
  
Såg också någonting om att överklaga men hur kan man ens överklaga ett beslut som man inte fått? 
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Jag funderar lite på varför ni ens lät mig göra den här ansökan? Att ni ger det här svaret till alla som 
bor i området borde väl vara allmänt känt. Varför inte skriva direkt på hemsidan att man inte 
kommer att få svar på två år? 
  
Pelle 
 
 
 

13 apr. 2021 kl. 12:54 skrev Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se>: 
  
Hej, 
  
Är det detta dokument du menar? Ska vi ta dessa synpunkter till nämnden som ett 
bemötande av kontorets förslag till beslut? 
  
Med vänliga hälsningar 
  
Tony Ebrahimi 
Arkitekt 
  
Samhällsbyggnadskontoret, Bygglovsavdelningen 
Upplands‐ Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besökadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08‐581 690 00 
Tony.ebrahimi@upplands‐bro.se 
  

Från: Pelle Mårtenson <pelle.martenson@me.com>  
Skickat: den 13 april 2021 11:02 
Till: Tony Ebrahimi <Tony.Ebrahimi@upplands‐bro.se> 
Ämne: Re: Övrigt BYGG.2021.98 
  
Hej! 
Varför är inte den komplettering jag gjorde med i detta utskick? Jag skickade den till 
registrator och här är svaret: 
  

Hej!  

Tack för ditt mejl!  

Vi läser och registrerar inkommande mejl varje helgfri arbetsdag. Om du har 
ställt frågor i meddelandet återkommer vi till dig så snart som möjligt.   

Söker du blanketter eller svar på generella frågor kan dessa hittas på 
kommunens hemsida www.upplands-bro.se    

 
Med vänlig hälsning  
Bygg- och miljönämnden  
Upplands-Bro Kommun 
 
Postadress:  
Furuhällsplan 1 
19681 Kungsängen 
Kundcenter: 08-581 690 00 
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6 apr. 2021 kl. 12:35 skrev Tony Ebrahimi 
<tony.ebrahimi@upplands‐bro.se>: 
  

Samhällsbyggnadskontoret  
      Vår beteckning 
Tony Ebrahimi 
Bygglovsavdelningen 
  

   BYGG.2021.98 

  

Kommunicering 
Diarienummer: BYGG.2021.98  
Ärendet avser: Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  
Fastighet ÅDÖ 1:32  

Ärendet 

Översänder kontorets förslag till beslut för ev. synpunkter. 

  

För bygg- och miljönämnden 

Tony Ebrahimi 

Arkitekt 

  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG.2021.98 
Mottagare: PELLE MÅRTENSON[pelle.martenson@me.com] 
  
  
<Situationsplan_477228.pdf><Ansokan_477230.pdf><Mattningsupp
gifterombefintligtbyggnadsarea_480436.pdf><kommunstyrelsensa
mmantradeprotokollomandringavDP_480983.pdf><Tjansteskrivelse
Bygglov_481048.docx><kommuniceringavforslagtillbeslut_481055.p
df> 

  
<synpunkter om detaljplanen.pdf> 
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Teknisk beskrivning 
Bilaga till anmälan/ansökan inom bygg 

 

Sid 1 (4) 
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a 
A
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 3

31
03

8 
v7

 1
50

2 

Fastighet  

 Fastighetsbeteckning* 

Bärförmåga, stadga och beständighet 

Morän 

Grus 

Sand 

Grundläggning på* 

Fyllning/packning 

Berg 

Annat, ange vad …………………..…………………………………...….…… 

Lera 

Utbredd platta under bärande vägg 

Hel kantförstyvad platta 

Krypgrund 

Grundläggningssätt* 

Pålar 

Plintar 

Annat, ange vilket …………………………...………………..….……….…… 

 Bärande ytterväggar, källare (samtliga material utifrån räknat)* 

 Bärande ytterväggar i övrigt (samtliga material u ifrån räknat)* 

 Bärande innerväggar, källare (samtliga material samt tjocklek)* 

 Bärande innerväggar i övrigt (samtliga material samt tjocklek)* 

 Bjälklagskonstruk ion* 

Uppstolpat tak 

Fackverk Annan, ange vilken ……………………………………….…...……………….. 

Takkonstruktion* 

 Taktäckning*  Underlagstak* 

 Taklutning, grader* 

Säkerhet i händelse av brand 

Br 1 

Br 0 

Br 2 

Brandtekniska byggnadsklasser* 

Br 3 

Tr 2 

Tr 1 

Typ av trapphus 

Annat, ange vilket ……………………………………….…...……………….. 

* = Obligatorisk uppgift 

 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret

196 81 Kungsängen

bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se

08-581 690 00
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Uppvärmning, ventilation och isolering 

2A 

1 

2B 

Verksamhetsklass 

5D 

5C 

6 

2C 

4 

3 

5A 

5B 

Utrymningsplan 

Automatiskt brandlarm 

Brandteknisk utrustning 

Brandskyddsdokumentation finns 

Sprinkler 

 Övrig information 

Nej 

Ja 

Energibalansräkning eller motsvarande finns* 

Typ av ventilationssystem 

FT-ventila ion 

FTX-ventilation med återvinning 

FX-frånluft med återvinning 

Självdrag 

F-ventila ion 

Um (krav) =  W/m2K Um (medel) =  W/m2K  kWh per m2 Atemp och år 
Byggnadens energianvändning 

 Åtgärder för effektiv värmeanvändning 

 Beskrivning av värmesystem 

 Eventuell kompletterande information om uppvärmning, ventilation och isolering 

Dräneringsvatten, anslutning till 

Enskild 

Kommunal regnvattenledning 

Säkerhet vid användning 

 Redogörelse för tillträdes- och skyddsanordningar på tak 

 Barnsäkerhetsåtgärder 

 Övrig informa ion 

Energihushållning och värmeisolering 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Skydd mot buller 

 Åtgärder mot utomhusbuller 

 Åtgärder för dämpning av ljud- och stegljudsnivå i angränsande lägenheter 

 Åtgärder för minskad efterklangtid 

Lämplighet för avsett ändamål 

 Redogörelse för lägenhetsutrustning och biutrymmen 

Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 

Framtida hissinstallation förbereds 

Hiss installeras 

Bad/WC är tillgängligt 

Hörselslinga installeras 

 Övrig information 

Hushållning med vatten och avfall 

Anordning för torrkompostering 

Anordning för källsortering 

Urinseparering 

Anordning för våtkompostering 

 Övrig information 

Övriga upplysningar 

 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret



55 BYGG.2021.98, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, ÅDÖ 1:32, Ådövägen 13 - BMN 21/0007-2 BYGG.2021.98, Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, ÅDÖ 1:32, Ådövägen 13 : Tekniskbeskrivning

Allmänna upplysningar 

 Byggherre* 

 Arkitekt* 

 Byggnadskonstruktör* 

 VVS-konstruktör* 

 Beskrivningen utförd av* 

Underskrift 

 

Datum och byggherrens underskrift* 

 

Namnförtydligande* 

Sid 4 (4) 
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Bilagor 

Teknisk ritning 

Tak 

Sektion 

Väggar 

VA 

Grund 

Annat, ange vad …………………..…………………………………...….…… 

Bjälklag 

Energiberäkning 

Brandskyddsdokumentation 

Annat, ange vad …………………..…………………………………...….…… 

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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Hantering av personuppgifter: 

När du fyller i denna blankett lagras inga personuppgifter hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för 
dina personuppgifter när den ifyllda blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina 
personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Samhällsbyggnadskontoret   

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Stella Österback 

Bygglovshandläggare 

Bygglovsavdelningen 

   

Stella.Osterback@upplands-bro.se 

2021-04-29    

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.72, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus, EKHAMMAR 4:525, Skogsvägen 
2A 

Förslag till beslut 

1 Bygg- och miljönämnden beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av 

bostadshus enligt 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen (PBL). 

2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Marcus Gunnarsson Skoog med 

behörighetsnivå N, godtas som kontrollansvarig i projektet. 

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 57 

Bygglov:   9 139 kr 

Startbesked:  10 662 kr 

Kommunicering:  2 856 kr 

Kungörelse:  278 kr 

Avgiftsreduktion  - 1 828 kr 

Summa:   21 107 kr 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Bygglov 

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 

Stockholms län men skickas till Upplands-Bro kommun, Bygg- och 

miljönämnden, 196 81 Kungsängen. Överklagandet ska vara skriftligt. Om du 

delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden 

inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du inte delgivits 

beslutet ska överklagandet ha kommit in till Bygg- och miljönämnden inom 

fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.  

Sammanfattning 

Sökande har den 15 februari 2021 inkommit med en ansökan om nybyggnad av 

bostadshus på fastigheten Ekhammar 4:525. Förslaget är ett enbostadshus med 

inredd vind, som har en byggnadsarea på 96,8 kvadratmeter samt en bruttoarea 

på cirka 152 kvadratmeter. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2021-04-29 BMN 21/0007 

 

 

Förslaget är planenligt, förutom två avvikelser i avstånd till fastighetsgränser. 

Den ena avvikelsen till fastighetsgräns mot Ekhammar 4:63 är cirka en procent, 

medan den andra avvikelsen mot fastighetsgränsen till Ekhammar 4:11 är cirka 

fem procent. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att avvikelserna kan 

beviljas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL. För att bostadshuset 

ska få plats med väsentliga funktioner och uppfylla tillgänglighetskraven är det 

svårt att uppfylla avstånden till fastighetsgräns på den smala fastigheten. I ett 

rättsfall från Mark- och miljödomstolen (2018-04-16, målnr P 3228-18) har en 

avvikelse på sex procent närmare avstånd till tomtgräns bedömts som en liten 

avvikelse, dock gällde det en tillbyggnad.  

Kontoret bedömer inte att den närmare placeringen till fastighetsgräns skulle 

utgöra någon betydande olägenhet för grannarna enligt 2 kap. 9 § PBL, trots 

inlämnade yttranden.  

Byggnaden bedöms vidare ha placerats efter tomtens förutsättningar samt att 

den bedöms passa in med övrig bebyggelse i området, även om intilliggande 

villor har ett annat fasadmaterial och ingen inredd vind. I området finns det en 

variation av både fasadmaterial och takutformning. Förslaget bedöms därmed 

uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. 

Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar nybyggnad 

av bostadshus enligt 9 kap. 31 b § PBL.  

Beslutsunderlag 

 Ansökan som inkom 2021-02-15  

 Fasadritningar som inkom 2021-03-03 

 Plan- och sektionsritningar som inkom 2021-03-12 

 Markplaneringsritning som inkom 2021-03-12 

 Situationsplan som inkom 2021-03-12 

 Skrivelse angående byggnandens placering som inkom 2021-03-12 

 Anmälan kontrollansvarig som inkom 2021-03-12 

 Yttrande från Ekhammar 4:63 som inkom 2021-03-29 

 Yttrande från Ekhammar 4:10 och Ekhammar 4:11 som inkom 2021-

03-31  

 Bemötande av yttrande som inkom 2021-04-16 

 Fortsättning på bemötande av yttrande som inkom 2021-04-27 
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2021-04-29 BMN 21/0007 

 

 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande har den 15 februari 2021 inkommit med en ansökan om nybyggnad av 

bostadshus på fastigheten Ekhammar 4:525. Förslaget är ett enbostadshus med 

inredd vind, som har en byggnadsarea på 96,8 kvadratmeter samt en bruttoarea 

på cirka 152 kvadratmeter. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan med beteckningen 6702, som vann laga kraft 

1968-02-23. Området ska användas för bostadsändamål och husen ska uppföras 

som fristående. Högst en femtedel av tomten får bebyggas samt att en 

huvudbyggnad och ett gårdshus får uppföras. Byggrätten för fastigheten är 

därmed 104 kvadratmeter, vilket uppfylls då förslaget har en byggnadsarea på 

96,8 kvadratmeter.  

Området får uppföras med en våning och inredd vind, där största tillåtna 

byggnadshöjd är 5,6 meter. Byggnadshöjden för förslaget är 4,036 meter, med 

inredd vind.  I detaljplanen från 1968 finns inte några bestämmelser om 

byggnads avstånd till tomtgräns. Det innebär att 39 § byggnadsstadgans 

(1959:612) regel om 4,5 meters avstånd till fastighetsgräns ska tillämpas. 

Avstånd till fastighetsgräns mot Ekhammar 4:63 är 4,444 meter och till 

Ekhammar 4:11 är det 4,262 meter. 

Friggeboden och dess placering är en bygglovsbefriad åtgärd och omfattas 

därför inte av detta beslut. Sökande är informerad om att det krävs 

godkännande från aktuell granne för att placera den närmare än 4,5 meter till 

fastighetsgräns. 

Tillgänglighet 

Bygglovshandläggaren i ärendet har granskat planlösningen och 

situationsplanen och förslaget bedöms uppfylla kraven på tillgänglighet. 

Utförandet och kontroll av utförandet av tillgängligheten i byggprocessen 

avhandlas vidare vid tekniskt samråd, platsbesök och slutsamråd.  

Brandskydd 

Avstånd till närmaste byggnad överstiger 8,0 meter. 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp är kommunalt. 

Parkering 

Förslaget visar att det finns en parkeringsplats inritad.  



      bostadshus, EKHAMMAR 4:525, Skogsvägen 2A - BMN 21/0007-1 BYGG.2021.72, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, EKHAMMAR 4:525, Skogsvägen 2A : BYGG.2021.72, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, EKHAMMAR 4:525, Skogsvägen 2A

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2021-04-29 BMN 21/0007 

 

 

Yttranden och remisser 

Ärendet har skickats till berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § PBL. Det har 

inkommit yttranden från Ekhammar 4:10, Ekhammar 4:11 och Ekhammar 4:63 

där de motsätter sig det inkomna förslaget.  

Ekhammar 4:63 har den 29 mars 2021 inkommit med ett yttrande. De har 

framfört att byggnaden kommer placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. 

Grannen menar på att det inte borde få placeras ett tvåvåningshus där tidigare 

placerade enplansvillor med platt tak ligger samt att nuvarande villor är i 

mexitegel. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 8. 

Ekhammar 4:10 och Ekhammar 4:11 har den 31 mars 2021 inkommit med ett 

yttrande. De har framfört att avståndet till tomtgräns understiger 4,5 meter till 

fastigheterna Ekhammar 4:11 samt Ekhammar 4:63. Vidare anger de att 

området är kulturmärkt och att byggnationen borde anpassas till närmsta 

byggnaderna. Tomthöjden mot Ekhammar 4:11 är enligt dem från start cirka 

800 mm högre i marknivå. De menar på att det kommer bli full insyn mot 

fastigheten 4:10 samt att byggnaden som avses uppföras kommer att kunna 

skugga intilliggande fastigheter. De anser att även att Ekhammar 4:525 ska 

vara beklätt i mexitegel för att passa in. För yttrandet i sin helhet, se bilaga 9. 

Den 16 april inkom sökande med ett bemötande på yttrandena. I bemötandet 

har sökande framfört att de har följt detaljplanen i så stor utsträckning som 

möjligt, förutom i avstånd till fastighetsgräns. För bemötande i sin helhet, se 

bilaga 10. Den 27 april inkom sökande med en fortsättning på sitt bemötande 

av yttrandet, där sökande framfört att de har mätt avstånden till grannarnas 

fastighetsgränser och att även de understiger 4,5 meter. För bemötandet i sin 

helhet, se bilaga 11. 

Kulturvärden och fornlämningar 

Området finns med i Kulturmiljöprogrammet från 2019 som är framtaget för 

Kungsängen. I området finns dock en blandad bebyggelse, bland annat ett 

tidigare beviljat bygglov (BYGG.2014.4) på Ekhammar 4:520 som har träpanel 

och inredd vind. 

Utformning och skäl till beslut 

Förslaget är planenligt, förutom två avvikelser i avstånd till fastighetsgränser. 

Den ena avvikelsen till fastighetsgräns mot Ekhammar 4:63 är cirka en procent, 

medan den andra avvikelsen mot fastighetsgränsen till Ekhammar 4:11 är cirka 

fem procent. Bygglovsavdelningen gör bedömningen att avvikelserna kan 

beviljas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § PBL. För att bostadshuset 

ska få plats med väsentliga funktioner och uppfylla tillgänglighetskraven är det 

svårt att uppfylla avstånden till fastighetsgräns på den smala fastigheten. I ett 

rättsfall från Mark- och miljödomstolen (2018-04-16, målnr P 3228–18) har en 

avvikelse på sex procent närmare avstånd till tomtgräns bedömts som en liten 

avvikelse, dock gällde det en tillbyggnad.  
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Kontoret bedömer inte att den närmare placeringen till fastighetsgräns skulle 

utgöra någon betydande olägenhet för grannarna enligt 2 kap. 9 § PBL, trots 

inlämnade yttranden.  

Byggnaden bedöms vidare ha placerats efter tomtens förutsättningar samt att 

den bedöms passa in med övrig bebyggelse i området, även om intilliggande 

villor har ett annat fasadmaterial och ingen inredd vind. I området finns det en 

variation av både fasadmaterial och takutformning. Förslaget bedöms därmed 

uppfylla utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. 

Bygglovsavdelningen föreslår att Bygg- och miljönämnden beviljar nybyggnad 

av bostadshus enligt 9 kap. 31 b § PBL. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked 

enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kommer snarast erhålla en kallelse 

med föreslagen tid för tekniskt samråd. 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 

§ PBL. 

Lovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och 

avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 

§ plan- och bygglagen. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av 

person med grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets 

rekommendationer och som godkänts av kommunen. Kostnader för dessa 

arbeten tillkommer. 

Barnperspektiv 

Förslaget bedöms påverka barnens livsmiljö positivt. Den sökta åtgärden ger 

barn möjlighet att växa upp i ett villaområde som har nära till både förskola, 

skola, annan service samt naturområden.   
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Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef Stella Österback  

  Bygglovshandläggare 

 

Bilagor 

1. Ansökan som inkom 2021-02-15 

2. Fasadritningar som inkom 2021-03-03 

3. Plan- och sektionsritningar som inkom 2021-03-12 

4. Markplaneringsritning som inkom 2021-03-12 

5. Situationsplan som inkom 2021-03-12 

6. Skrivelse angående byggnandens placering som inkom 2021-03-12 

7. Anmälan kontrollansvarig som inkom 2021-03-12 

8. Yttrande från Ekhammar 4:63 som inkom 2021-03-29 

9. Yttrande från Ekhammar 4:10 och Ekhammar 4:11 som inkom 2021-

03-31  

10. Bemötande av yttrande som inkom 2021-04-16 

11. Fortsättning på bemötande av yttrande som inkom 2021-04-27 

 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Grannar  

Ekhammar 4:10  

Ekhammar 4:11 

Ekhammar 4:63 

 

 Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

 Meddelande om kungörelse 

 Grannar eller kända sakägare utan invändningar 
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Hej! 
Svar på frågan om varför det är nödvändigt att det är en avvikelse och att 
byggnaden ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. 
 
Ni vet att Tomten är mycket smal. Vi försökte att ta det exakta utrymmet 
som finns för planlösningen men det funkade inte för oss. Att göra två 
rum bredvidvaran i bredden och hall i mitten funkade inte med det 
utrymmet vi får. Därför vi var tvungna att öka utrymmet lite. 
 
Tomten är mer smalare på fram sidan. Så egentligen vi tog bara ca 5 cm 
på baksidan. Fram sidan är det ännu smalare och där tog vi inte heller 
mycket. Ca 24 cm. 
 
Som ni också ser att även ytterväggarna har vi gjort smalare så att vi får 
mer utrymme.  
 
Jag vill nontera också att även grannens hus inte ligger exakt 4,5 m. från 
gränsen. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Reched Abdul Amir 
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Svar på grannens uttrande gällande fastigheten Ekhammar 4:525! 

Med detta brev vill vi svara på våra grannars uttrande och synpunkter på vår 

bygglovsansökan. Grannarna skrev att de bestrider och är helt emot 

bebyggelsen på vår tomt.   

De skrev blandannat att de har synpunkter på byggnadshöjden, taklutning och 

även 4.5 m. gränsregeln.  

Vi följade exakt efter vad detaljplanen säger. När det gäller byggnadshöjden, 

antal plan och taklutningen. Vi hade även flera samtal och möte med 

Bygglovshandläggaren (Tomislav Dragoja) om detta innan vi skickade in 

bygglovsansökan och fick klar bild på vad vi får och inte får bygga. 

Det ända som vi har överstridit var det 4.5m regeln på östra och västra sidan 

och det kommer vi lösa med att följa brandreglerna och brandsäkraväggar. Det 

handlar om bara 5 cm till 26 cm som vi har överstridit.  

På den norra sidan av nyahus har vi där följet 4.5 reglerna. Så även den biten 

har vi inte kommit nära honom eller nära hanns tomtgräns. När det gäller 

bergspränggen för att göra grund kommer vi anlita en specialistföretag som 

utför jobbet enligt alla konstens regler.  

Grannarna gillar bara inte att det ska finns något hus. Och för oss är det 

oacceptabel. Vi har köpt tomten efter vi fick veta från båda säljaren och 

kommunen att vi har rätt att bygga hus med detta detaljer och beskrivningar. 

Så om detaljplanet säger att vi får bygga med dem detaljerna och beskrivningar 

så tycker vi ska få det. 

 

Med Vänliga hälsningar 

Reched Abdul Amir 
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Stella Österback

Från: S. M. <selah76@hotmail.com>
Skickat: den 27 april 2021 00:24
Till: Stella Österback
Ämne: Sv: BYGG.2021.72 Inkommit yttrande 
Bifogade filer: Nybyggnadskarta med grannensgränsmått.pdf

Hej Stella! 
Efter jag har tagit mått på avståndet mellan vår tomtgräns till grannens fastigheter som ligger på 
den Östra och Västra sidan. Där ser jag att de inte heller har följt lagen med 4.5 meter.  
 
Grannen med fastighetsbeteckning 4:63 ligger på 4.28 meter från vår gräns och grannen med 
fastighetsbeteckning 4:11 ligger på 4.35 meter från vår gräns. Så båda grannar har stridit 4.5 
meter lagen.  
 
Så om grannarna har inte följt 4.5 lagen, varför ska vi göra det? 
Jag skickar karta med måttet som jag har tagit på nybyggnadskarta. 
 
Vänligen lägg till detta till mitt före svarsbrev jag skickade till dig. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Reched Abdul Amir 
 
Epost: Selah76@hotmail.com 
Mobilnr: 073-510 6 555 
 

Från: Stella Österback <Stella.Osterback@upplands‐bro.se> 
Skickat: den 9 april 2021 15:08 
Till: S. M. <selah76@hotmail.com> 
Ämne: BYGG.2021.72 Inkommit yttrande  
  
Hej, 
  
Nu har det inkommit ett till yttrande i ert ärende som jag bifogar här. Deras yttrande har tyvärr varit på villovägar, 
men det var inlämnat i rätt tid då jag har fått se ett mottagningsbevis. Eftersom ärendet kommer tas upp i nämnden 
i vilket fall så behöver du inte inkomma med ett bemötande. 
  
Trevlig helg! 
  
Med vänlig hälsning 
  
Stella Österback 
Bygglovshandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-581 690 00 
Stella.osterback@upplands‐bro.se 
www.upplands‐bro.se  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-04-30    

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2021.85, Tidsbegränsat bygglov i tio år 
för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 
1:89, Tryckfärgsvägen 2 

Förslag till beslut 

1. Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för 

nybyggnad av padelhall med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen 

(PBL).  

2. Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige den 16 juni 2011, § 

57 

Tidsbegränsat bygglov inkl. startbesked:  39 413 kr 

Kommunicering:     2 856 kr  

Summa:   42 269 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 40–45 §§ Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 

veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 

  

Sammanfattning 

Sökande inkom den 1 april 2021 med en ansökan om tidsbegränsat bygglov i 

tio år för nybyggnad av padelhall. Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget 

inte uppfyller förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov i 9 kap. 33 § PBL 

och föreslår därför att Bygg- och Miljönämnden avslår ansökan om 

tidsbegränsat lov.  
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Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2021-04-30    

 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan inkl. anmälan av kontrollansvarig som inkom 1 april 2021 

 Situationsplaner 3 st. som inkom 1 april 2021 

 Planritningar som inkom 23 februari 2021 

 Planritning som inkom 1 april 2021 

 Fasadritning som inkom 1 april 2021 

 Dagvattenutredning som inkom 1 april 2021 

 Material och kulörbeskrivning som inkom 1 april 2021 

 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 1 april 2021 

 Svar på frågor som inkom 15 april 2021 

 Situationsplan köryta som inkom 15 april 2021 

 Yttrande från Trafikverket som inkom 29 april 2021 

 Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 3 maj 2021 

 Bemötande från sökande som inkom 7 maj 2021 

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 1 april 2021 med en ansökan om tidsbegränsat bygglov i 

tio år för nybyggnad av padelhall. 

Ärendehistorik för aktuell fastighet 

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad beviljades med stöd av delegation 

den 18 januari 2021. Startbesked för att påbörja byggnadsarbeten meddelades 

med stöd av delegation den 27 januari 2021. Lagerbyggnad är under 

uppförande. Aktuell padelverksamhet aves efter justeringar i enlighet med 

ansökan att inrymmas i ovan nämnda lagerbyggnad. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 8712 från 2004. Enligt detaljplan är 

fastigheten avsedd för ändamålet småindustri och fasad ska utföras i tegel upp 

till fönsterbröstning, därutöver stående element i plåt, puts eller tegel.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Jan Hjärtberg, TIL. 

Vatten och avlopp 

Av ansökningshandlingar framgår att byggnaden avses anslutas till kommunalt 

vatten och avlopp. 
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
2021-04-30    

 

 

Dagvatten 

Dagvattenutredning har upprättats av Mats Wetterholm, ÄC-Konsult AB.  

Parkering 

Parkeringsplatser för besökande har redovisats på kvartersmark. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden avviker från detaljplanen varför bygglovsavdelningen under tiden 14 

april 2021 t.o.m. 30 april 2021 underrättar berörda sakägare enligt 9 kap. 25 § 

PBL och ger dem tillfälle att yttra sig över ansökan. Ägarna till fastigheterna  

Bro-Skällsta 1:38, Bro-Skällsta 1:41, Bro-Skällsta 1:49, Bro-Skällsta 1:51, 

Bro-Skällsta 1:88, Bro-Skällsta 1:138, Härnevi 32:1, Jursta 1:2 har ansetts 

berörda. 

Yttrande har inkommit från ägare till fastigheter Härnevi 32:1 och Jursta 1:2, 

Trafikverket. Av yttrandet framgår bl.a. 

"Farligt gods 

Trafikverket vill upplysa om att Mälarbanan är en transportled för farligt gods. 

Enligt remitterat material planeras padelhallen ca 31 meter från närmaste 

spårmitt av Mälarbanan. Trafikverket anser att riskerna med farligt gods inte 

har utretts på ett tillfredställande sätt i den gällande detaljplanen, utifrån att den 

förändrade markanvändningen som bygglovet medför inte har beaktats. 

Trafikverket anser att det därför är nödvändigt att bygglovet föregås av en 

riskutredning i syfte att utreda om markanvändningen är lämplig för platsen, 

samt vilka eventuella skyddsåtgärder som bör vidtas. 

Trafikverket tillämpar länsstyrelsens riktlinjer som anger lämpliga 

skyddsavstånd för olika typer av markanvändning och när en riskutredning 

behöver göras. Plan- och bygglagen (2010:900) anger att länsstyrelsen ska 

verka för att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till bland annat 

människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor (3 kap. 10 § samt 5 kap. 

14 § PBL). Mer information finns i länsstyrelsens skrift ”Riktlinjer för 

planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods”:" 

För yttrandet i sin helhet, se bilaga 11. 

Remiss har skickats till Brandkåren Attunda med anledning av eventuell 

olycksrisk förknippad med intilliggande järnväg (Mälarbanan och olyckor med 

farligt gods) och väg (Enköpingsvägen som är klassad som sekundärled för 

farligt gods). Sista svarsdag är den 5 maj 2021. 

Denna tjänsteskrivelse kommuniceras med sökande inför nämndsammanträdet 

den 20 maj 2021. Eventuellt yttrande från sökande kommer att presenteras för 

politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut. 
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Datum Vår beteckning 4 (5)  
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Utformning och skäl till beslut 

Vad säger lagen? 

Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för ett permanent bygglov ska kunna 

ges framgår av 9 kap. 30 § PBL. Förutsättningarna som ska vara uppfyllda för 

att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges framgår av 9 kap. 33 § PBL. Av 

avsnittet i lagen framgår att en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte 

alla förutsättningar enligt 9:30 PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om 

sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 

Vad säger rättspraxis? 

En grundläggande förutsättning enligt rättspraxis för att tidsbegränsat bygglov 

ska kunna ges är att åtgärden ska tillgodose ett tillfälligt behov. Detta innebär 

att den sökande behöver visa att behovet är tillfälligt. Det kan exempelvis göras 

genom att beskriva varför behovet är tillfälligt. I vissa fall kan dock behovet 

vara långsiktigt men åtgärden på den aktuella platsen är en tillfällig lösning. I 

sådana fall ska sökanden redovisa en konkret och realistisk lösning på hur 

behovet ska lösas när det tidsbegränsade lovet går ut, exempelvis att behovet 

ska tillgodoses på en annan plats. 

Bedömning 

Ansökan avser tidsbegränsat bygglov som längst i tio år för padelhall. 

Förslaget strider mot detaljplanen i det att det inte är fråga om byggnad för 

industriändamål, att fasad utförs med betongsockel upp till fönsterbröstning 

och därutöver med liggande väggelement i plåt. Avvikelsen bedöms inte utgöra 

en liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Förutsättningarna för 

permanent bygglov är således inte uppfyllda. Därmed är den första 

förutsättningen för ett tidsbegränsat bygglov uppfyllt.  

Efter genomgång av ansökan dras dock slutsats att det inte har framkommit att 

det finns ett tillfälligt behov av åtgärden. Förutsättningarna för tidsbegränsat 

bygglov enligt lag och rättspraxis bedöms därför inte uppfyllda. 

Förslaget bedöms vidare avvika från riktlinjer för planläggning intill vägar och 

järnvägar där det transporteras farligt gods (Stockholm Fakta 2016:6) 

framtagen av Länsstyrelsen vari det framgår att aktuell typ av bebyggelse ska 

placeras minst 50 meter från transportled för farligt gods järnväg och minst 25 

meter från väg som utgör sekundärled för farligt gods. 

Bygglovsavdelningen föreslår mot bakgrund av ovanstående att Bygg- och 

miljönämnden avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

padelhall med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (PBL).  



                BMN 21/0007-8 BYGG.2021.85, Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2 : BYGG.2021.85, Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2

 

 
Samhällsbyggnadskontoret  

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2021-04-30    

 

 

Barnperspektiv 

Vad är barnens bästa?  

Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 

plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 

byggregler (BBR).  

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. Mot bakgrund av att förslaget följer 

bygglagstiftningen dras slutsats att aktuellt förslag till beslut är för barnets 

bästa. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg   

Bygglovschef  Hany Touman  

 Bygglovshandläggare/inspektör  

 

Bilagor 

1 Ansökan inkl. anmälan av kontrollansvarig som inkom 1 april 2021 

2 Situationsplaner 3 st. som inkom 1 april 2021 

3 Planritningar som inkom 23 februari 2021 

4 Planritning som inkom 1 april 2021 

5 Fasadritning som inkom 1 april 2021 

6 Dagvattenutredning som inkom 1 april 2021 

7 Material och kulörbeskrivning som inkom 1 april 2021 

8 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 1 april 2021 

9 Svar på frågor som inkom 15 april 2021 

10 Situationsplan köryta som inkom 15 april 2021 

11 Yttrande från Trafikverket som inkom 29 april 2021 

12 Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 3 maj 2021 

13 Bemötande från sökande som inkom 7 maj 2021 

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande  

 Fastighetsägaren 

 Ägare till fastigheter Härnevi 32:1 och Jursta 1:2, Trafikverket 
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Material- och kulörbeskrivning 

 

 

Vägg 

Väggen (ovan sockel) är byggd i 16 cm tjocka sandwichelement. 

Exteriörfärgen är antracitgrå (RAL7016) och vit (RAL9010). Vilka områden som är i vilken färg framgår 

av fasadritningen (vänligen dock observera att färgerna är lite märkligt markerade med grått om vitt 

och vitt som streckat). 

 

Portar och dörrar 

Portar och dörrar är isolerade. Alla fyra portar sitter inom den grå fasaden och har en matchande grå 

kulör. Dörrarna färgmatchas, d.v.s. målas vita respektive grå beroende på position. Dörrarna är i stål, 

dubbeldörren i huvudentrén är glasad.  

 

Sockel 

Sockeln utgörs av en isolerad betongsockel. Sockeln är 90 cm hög och skjuter ut 14 cm utanför 

fasaden. 

 

Tak 

Taket utförs i korrigerad plåt. Färgen är svart. 

 

Vattenavrinning 

Stuprör i antracitgrått, frånsett de två rör som går i den vita zonen, som är vita. 

 

Insida 

Väggar och tak i grundhallen är vita, eller snare off-white, RAL9002.   
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Tillgänglighetsgranskning Padelhall  

Skällsta 1:89, Bro 
 

Lokaler för idrottsverksamhet 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luleå 2021-03-30 

JH Konsult AB 

Jan Hjärtberg 

Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet 
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JH Konsult AB Certifierad Sakkunnig Av Tillgänglighet  Jan Hjärtberg 
Värnpliktsgatan 3, 974 43 Luleå Behörighetsnummer 3668, KIWA/SWEDCERT info@janhenry.se 
Org.nr 556909-9228  070 – 315 77 90 
 Sida 2 (4) 

Padelhall, Bro          2021-03-30 

 

Tillgänglighetsgranskning av Padelhall – lokaler för idrotts-

verksamhet, Bro 

Tryckfärgen Fastighet AB har anlitat Jan Hjärtberg, JH Konsult AB, i egenskap av Certifierad Sakkunnig 

Av Tillgänglighet för granskning av bygglovshandlingar gällande nyproduktion av padelhall i Bro, 

Skällsta 1:89.  

Bygglovshandlingar omfattar en byggnad med entréplan samt entresolbjälklag i del av byggnad. 

Byggnaden betraktas som en arbetsplats samt som en publik lokal. 

Granskning avser kontroll av tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Granskning kompletteras med sakkunnigutlåtande, där det framgår om aktuella 

lokaler kan anses uppfylla gällande bygglagstiftning enligt PBL med tillhörande förordningar och 

föreskrifter. 

 

 Stöd vid granskning 

Granskning utförs med stöd av:  

 Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

 Plan- och byggförordningen, PBF (2011:338). 

 Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4, BBR. 

 Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2. 

När begreppen ”tillgänglig” och ”användbar” eller begreppen ”tillgänglighet” och ”användbarhet” används i denna handling 

avses alltid ” tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga”, i likhet med BBR 

3:112. 

 

Tillhandahållna handlingar 

Granskning har utförts av tillhandahållna handlingar av beställaren, per mail 2021-03-25. 

Handlingar: Planritning Bro – Skällsta 1:89, Bottenvåning respektive Övervåning, 2021-02-18. 

Granskning   

Padelhall kommer att ha ett entresolplan (ca 210 m2) ovan entrédelen. 

Entresolplan har inritat omklädningsrum med duschutrymme och WC. Övrig yta är ej definierad. 

En fråga är om entresolplan behöver vara tillgängligt via hiss.  

På entréplan kommer det att finnas förutom entré/vindfång även teknikutrymmen, förråd samt WC 

och RWC (på ritning kallat HWC).  

RWC ska ha minsta invändiga mått 2,20 x 2,20 m. Ritning visar något mindre breddmått (2,10 m) 

samt att en pelare inkräktar på måtten. Yta behöver utökas. 

Likvärdiga förhållanden ska finnas för personer med nedsatt funktionsförmåga som för övriga 

personer. Två alternativ för god tillgänglighet och likvärdighet ges.  
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Alternativ 1 

Personer med nedsatt rörelseförmåga (rullstolsburna) skall också kunna byta om och duscha. Dusch 

kan installeras i RWC förutsatt att minsta mått 2,20 x 2,20 m finns och att inredning och utrustning 

placeras tillgängligt och användbart. Om låsbara skåp eller liknande finns i omklädningsrum ska även 

RWC förses med likvärdig utrustning. Om skåp eller annan extra utrustning placeras i RWC får det 

inte inkräkta på måtten 2,20 x 2,20 m. RWC:s totala yta måste utökas med motsvarande den yta skåp 

eller annat upptar. 

Likvärdiga förhållanden för att ingen hiss ska behöva installeras till entresolplanet förutsätter också 

att inga andra funktioner än de inritade tillförs entresolplanet.  

Alternativ 2 

Om andra funktioner tillförs på entresolplanet, som t.ex. kontor, personalutrymme, pentry, gym, 

försäljning, lounge, läktare så ska entresolplanet vara tillgängligt även via hiss.  

Om hiss finns kan även rullstolsburna använda omklädningsrum och dusch. Det förutsätter dock att 

dörrbredder utökas till M10. (Då behöver inte RWC på entréplan förses med dusch, Alternativ 1). 

En RWC behöver också finnas på entresolplanet. 

Övrigt 

Även om hiss installeras ska entresolplan ha en trappa, med ledstänger på båda sidor. 

Entrédörr och dörr i vindfång ska förses med dörrautomatik. Om andra dörrar förses med 

dörrstängare eller är tunga på annat sätt ska även de förses med dörrautomatik. 

Eventuella trösklar ska vara så låga som möjligt och fasade. 

Genomförd granskning berör främst utformningskrav. 
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SAKKUNNIGUTLÅTANDE TILLGÄNGLIGHET 

PADELHALL – LOKALER FÖR IDROTTSVERKSAMHET 

 

Tillgänglighetsgranskning av padelhall, lokaler för idrottsverksamhet Skällsta 1:89, Bro har 

genomförts. Byggnaden betraktas som publika lokaler samt som en arbetsplats. 

Vid granskning är det oklart hur verksamheten kommer att använda entresolplanet. Två alternativ 

ges, se ovan i dokument.  

Genomförd granskning gäller bedömning av tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i lokaler. 

Sakkunnigutlåtande gällande tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga i aktuella lokaler är att den är god och att gällande bygglagstiftning enligt PBL 

med tillhörande förordningar och föreskrifter uppfylls, förutsatt att Alternativ 1 eller Alternativ 2 

uppfylls.  

 

 

 

 

Luleå 2021-03-30.  

 

 

 

 

Jan Hjärtberg, 

Certifierad Sakkunnig av Tillgänglighet, enligt BFS 2011:18 – TIL 2.  

Behörighetsnummer 3668. 
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Hany Touman

Från: Daniel Thuresson <daniel thuresson@thuressonholding com>
Skickat: den 15 april 2021 16:38
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Återkoppling efter genomgång av komplettering - BYGG 2021 85
Bifogade filer: 2009B Byggnation pdf

Hej Hany, 
 
Här kommer svar på dina tre ”frågetecken”  
 
Parkeringsplatser 
Vi vet inte riktigt vad som avses med ”assymetrisk parkering”, om det är i x-led, y-led eller vinkeln som avses, men om frågan avser varför platserna är lite koncentrerade mot fasaden och bort från järnvägen så är anledningarna till detta främst två  
dels att vi vet att järnvägen anser man inte bör ha bilar parkerade för nära och dels att besökarna alltid har en tendens att välja de närmsta platserna. 
Att hitta den perfekta parkeringslösningen är säkert något som kan slipas på då det är många faktorer att beakta men det vi utgått från att kommunen vill se - och vi därför försökt visa - är att det inte är några som helst problem att på den egna 
tomten ordna tillräckligt med parkeringsplatser för den tänkta verksamheten. Vi anser vi tydligt visat det och så även utan att utnyttja alla tillgängliga ytor såsom utmed järnväg och bilväg.  
Angående körväg så har vi uppdaterat ritningen med en sådan (se bilaga). 
 
Tillgänglighet 
Alternativ 1. 
 
Eventuellt avstyrkan 
Ja, om det är nödvändigt, så ska det till beslut i nämnd. 
Vi hoppas dock inte att detta ska behöva vara nödvändigt då ansökan nu är tidsbegränsad – och så vida vi förstått – att liknande fall kunnat beviljats utan nämnd. 
Trots allt, till syvende och sist, är det en väldigt okontroversiell verksamhet som uppfattas som väldigt positiv av i princip alla, alldeles oavsett infallsvinkel. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Daniel Thuresson 
+46 70 772 6711 

 

 

 
 

Från: Hany Touman 
Skickat: den 14 april 2021 15 37 
Till: Daniel Thuresson 
Ämne: Återkoppling efter genomgång av komplettering - BYGG.2021.85 
 
Hej Daniel, 
 
Har idag skickat ut grannehörande i detta ärende avseende avvikelser från detaljplan (sista svarsdag 30 april 2021) samt remiss till Brandkåren Attunda avseende risker farligt gods från järnväg och väg (sista svarsdag 5 maj 2021). 
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Återstående frågetecken  
Parkeringsplatser – vald asymmetrisk lösning behöver motiveras. Förtydliga köryta till parkeringsplatser (vid ev. revidering, beakta tidigare synpunkter från Trafikverket om minst 15 m från spårmitt till p-platser samt minst 10 m från spårmitt till 
köryta inom parkeringsområdet). 
Tillgänglighet  vilken lösning är aktuell alt1 eller alt2? 
Tydliggör att ni önskar beslut i nämnd trots att bygglovsavdelningen kommer att avstyrka förslaget. 
 
Återkom gärna vid funderingar 
 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 
 



  ränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2 - BMN 21/0007-8 BYGG.2021.85, Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2 : Situationsplan köryta



  at bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2 - BMN 21/0007-8 BYGG.2021.85, Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall, BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2 : Yttrande från Trafikverket

 Datum: 2021-04-29  

 

 

 
 

Trafikverket 
Ärendemottagningen 
Box 810 
781 28 Borlänge 
 
Besöksadress: Solna Strandväg 98 
171 54 Solna 
Telefon: 0771-921 921 
Texttelefon: 0243-750 90 
trafikverket@trafikverket.se 
 
www.trafikverket se 
 
Albin Videll 
Enhet PLstsa 
albin.videll@trafikverket.se 
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Ärendenummer:  Ert ärendenummer: 
TRV 2021/48270 BYGG.2021.85 

 
Upplands-Bro kommun 
Bygglovsavdelningen 
196 81 Kungsängen 

 

E-post: bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se  
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Bygglov för nybyggnad av padelhall, på fastigheten 
Bro-Skällsta 1:89, Upplands-Bro kommun 
 
Trafikverket har tagit del av handlingarna i rubricerat ärende gällande tidsbegränsat 
bygglov för padelhall, på fastigheten Bro-Skällsta 1:89 i Upplands-Bro kommun. 
Fastigheten är belägen intill Mälarbanan, som är riksintresse för kommunikationer. 
 
Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett 
trafikslagsövergripande perspektiv. 
 
Fastigheten omfattas av detaljplan 8712, som vann laga kraft 2004-05-24. Enligt 
remitterade bygglovshandlingar avviker förslaget från detaljplanen, då byggnaden 
inte är avsedd för industriändamål. 
 
Farligt gods 
Trafikverket vill upplysa om att Mälarbanan är en transportled för farligt gods. 
Enligt remitterat material planeras padelhallen ca 31 meter från närmaste spårmitt 
av Mälarbanan. Trafikverket anser att riskerna med farligt gods inte har utretts på 
ett tillfredställande sätt i den gällande detaljplanen, utifrån att den förändrade 
markanvändningen som bygglovet medför inte har beaktats. Trafikverket anser att 
det därför är nödvändigt att bygglovet föregås av en riskutredning i syfte att utreda 
om markanvändningen är lämplig för platsen, samt vilka eventuella skyddsåtgärder 
som bör vidtas. 
 
Trafikverket tillämpar länsstyrelsens riktlinjer som anger lämpliga skyddsavstånd 
för olika typer av markanvändning och när en riskutredning behöver göras. Plan-  
och bygglagen (2010:900) anger att länsstyrelsen ska verka för att bebyggelse inte  
blir olämplig med hänsyn till bland annat människors hälsa och säkerhet samt  
risken för olyckor (3 kap. 10 § samt 5 kap. 14 § PBL). Mer information finns i  
länsstyrelsens skrift ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det  
transporteras farligt gods”:  
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.840e7ca163033c061f1b14f/152606883
8205/Fakta%202016-
6%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20planl%C3%A4ggning%20%E2%80%93%20farli
gt%20gods.pdf  
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Avvattning 
Trafikverket noterar att bygglovsansökan innefattar åtgärder för hantering av 
dagvatten på fastigheten. Ny hårdgjord yta som tillkommer genom exploateringen, 
kan medföra ökade vattenflöden som kan påverka spåranläggningen. Trafikverket 
anser att avvattning inte ska ske mot spåranläggningen då detta kan innebära 
risker för järnvägen. 
 
Parkering 
Det framgår inte av handlingarna om parkeringsplatser ska anläggas på 
fastigheten. Generellt sett är Trafikverket positivt inställda till att anlägga 
parkeringsplatser nära järnvägen, men det finns också en risk i detta. Bilar kan 
skadas i lacken av exempelvis partiklar från inbromsande tåg och det finns även 
risk för fallande last, snö och is från passerande tåg. Trafikverket har som riktlinje 
att parkeringsplatser bör anläggas minst 15 meter från järnvägen (räknat från 
spårmitt på närmaste spår). Körytan inom parkeringsområdet kan anläggas 10 
meter från spårmitt. 
 
Om parkeringsplatser anläggs närmare järnvägen än 15 meter ska skyddsåtgärder 
vidtas i form av plank eller liknande mot järnvägen och helst även ett tak över 
parkeringsplatserna. Trafikverket kommer hänvisa alla eventuella skadeanspråk till 
Upplands-Bro kommun som ansvarig för anläggandet av parkeringsplatserna. Om 
någon form av skyddsåtgärd vidtas vill Trafikverket få möjlighet att yttra sig. 
 
Bevakningsavtal 
Trafikverket har tidigare tecknat ett bevakningsavtal med fastighetsägaren i 
samband med bygglovsansökan för en lagerlokal på fastigheten (TRV 2021/18452). 
Avtalet syftar till att Trafikverket ska utföra bevakning av arbeten som sker i 
närheten av och som kan påverka Mälarbanan. Bevakningsavtalet ska fortsatt gälla 
för byggande av föreslagen padelhall. Om förändringar eller tillägg till avtalet krävs 
ska kontakt tas med bevakningsledare Stefan Norgren. 
 
Stefan Norgren 
E-mail: stefan.norgren@trafikverket.se 
Tel: 010-123 24 91 
Mobil: 070-573 15 01 
 
Slutsats  
Trafikverket kan inte medge bygglov förrän riskutredning tagits fram, som 
Trafikverket ska få granska. Innan beslut fattas om bygglov ska eventuella 
riskreducerande åtgärder beaktas och tillämpas.  
 
Vid delgivning av beslut eller förnyad remiss vänligen uppge Trafikverkets 
ärendenummer TRV 2021/48270. 

 

För Trafikverket region Stockholm 
 
Albin Videll 
Bitr. samhällsplanerare 
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Från: Daniel Carlström
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: BYGG.2021.85 -Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall
Datum: den 3 maj 2021 08:54:04

Hej, Brandkåren Attunda har översiktligt granskat de bifogade handlingarna och har följande att
yttra:
 
Farligt gods transporteras på Mälarbanan och Enköpingsvägen är klassad som en sekundärled för
farligt gods. Enligt rådande detaljplan (detaljplan 9 Skällsta) finns det ingen framtagen riskanalys
som beskriver riskerna med de farligt gods transportern som sker vid fastigheterna.
 
När det gäller bebyggelse intill farligt gods leder använder vi oss av Länsstyrelsen riktlinjer. Enligt
riktlinjerna ska det finnas ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter mellan järnvägen
och byggnaden, mätt från närmaste spårmitt. Är byggnaden inom 30 meter ska byggnaden
projekteras med:
• Fasader i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk klass EI30
• Friskluftsintagen ska riktas bort från järnvägen
• Det ska vara möjligt att utrymma bort från järnvägen på ett säkert sätt
Länsstyrelsen anser att det för de flesta sekundära leder behöver finnas ett bebyggelsefritt
avstånd på minst 25 meter mellan vägen och bebyggelsen. I en del fall kan man bygga närmare
än 25 meter men det blir nog inte aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15 meter.
 
Utifrån de bifogade handlingarna ser byggnaden ut att ligga runt 10 meter från Enköpingsvägen
och från Mälarbanan har vi inte kunnat mäta avståndet. Avståndet bör mätas mellan byggnaden
och det närmsta spårets mitt för att säkerhetsställa att ett tillräckligt skyddsavstånd finns. För att
man ska kunna bygga närmare än 25 meter från Mälarbanan och Enköpingsvägen anser vi att en
riskanalys bör upprättas. Riskanalysen bör minst beskriva vad för typ av transporter som kan
tänkas ske på vägen/spåren, hur ofta transporterna går och vad konsekvenserna av en olycka kan
bli inom olika avstånd från olyckan.
 
Byggnaden kommer att ändra verksamhetklass från VK1 till Vk2a/Vk2B. Detta kommer innebära
en ökning av antalet personer som kan tänkas vistas i byggnaden vilket innebär att fler personer
utsätts för risken för en olycka med farligt gods transport. Det ställer också högre krav på
brandskyddet. Har byggherren upprättat en ny brandskyddsbeskrivning som redovisar hur de har
tänkt uppfylla boverkets byggregler?
 
Bara att höra av er om ni har några frågor!
 
Allt gott,
 
 

Daniel Carlström
Brandingenjör
 

Växel: 

Direkt: 0859469538

Epost: daniel.carlstrom@brandkaren-attunda.se
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Tryckfärgen Fastighet AB 

Tryckfärgsvägen 2 

197 40 Bro 

 

Svar på utlåtande kring 

Tidsbegränsat bygglov i tio år för nybyggnad av padelhall 

BRO-SKÄLLSTA 1:89, Tryckfärgsvägen 2. 

 

Historik: 

Den första skriftliga bygglovsansökan för att få använda lagerhallen till padel gjordes 210219, önskemål om 

justering och komplettering ankom 210317, och den justeringen/kompletteringen inkom kommunen 210401. 

 

Vi finner i skrivelsen tre stycken invändningar mot bygglovsansökan. En gäller den exteriöra 

utformningen av byggnaden, en gäller avstånden med hänsyn till farliga transporter/gods och en 

gäller huruvida det föreligger ett behov av en temporär lösning eller ej. Vi går här nedan igenom och 

besvarar dessa tre i nämnd ordning. Trafikverket och Räddningstjänsten har gjort remissyttranden 

och dessa kommenteras under punkten för farligt gods. 

 

DEN EXTERIÖRA UTFORMNINGEN PÅ BYGGNADEN 

Det står i utlåtandet att byggnadens exteriör avviker på ett sätt som inte bedöms utgöra en mindre 

avvikelse mot detaljplanen. Vi är av avvikande åsikt och tycker utlåtandet är märklig av minst tre skäl: 

• Vi anser inte detta stämmer i sak. Exteriören går väl ihop med detaljplanen och hur den har 

tolkats tidigare i området. Det som inte ansågs som mindre avvikelse åtgärdades i ett tidigt 

skede i den ursprungliga bygglovsprocessen, exempelvis byttes takbeklädnaden till plåttak 

enligt önskemål. 

• Utseendet är sedan tidigare permanent godkänt. I dagsläget finns bygglov på byggnaden i 

exakt detta exteriöra utförande (denna bygglovsansökan gäller ju i princip interiören och 

användningsområdet) där bygglov har beviljats på tjänstemannanivå och där slutsatsen är 

just att inga betydande avvikelserna mot detaljplanen finns. 

• Kombinationen exteriör och detaljplan är för den specifika frågan irrelevant. Exteriören har 

lite bäring på frågan huruvida hallen får temporärt användas som padelhall eller ej. 

Byggnaden har idag alltså bygglov på exakt detta utförande och den kommer oavsett utfall i 

denna fråga se ut på just detta, godkända sätt. Byggelementen är tillverkade och hallen 

under uppförande. 

Vi anser alltså att byggnadens exteriöra utformning är enligt detaljplanen. Utformningen är också 

redan godkänd av bygglovsenheten och byggnaden uppförs nu också enligt godkänt bygglov.   
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TRANSPORTER MED FARLIGT GODS 

Det står i utlåtandet att förslaget bedöms avvika från riktlinjerna i ”Riktlinjer för planläggning intill 

vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods” (Stockholm Fakta 2016:6) i det avseende att 

”att aktuell typ av bebyggelse ska placeras minst 50 meter från transportled för järnväg och minst 25 

meter från väg som utgör sekundärled för farligt gods.”  

När det gäller järnväg och bebyggelse står det (sidan 5) att aktuellt dokument att det ska vara minst 

25 meter till bebyggelse (ej 50 meter som det står i utlåtandet). Och då byggnaden ligger 31 meter 

ifrån uppfylls denna rekommendation. 

För att försöka förstå skrivelsen och hitta ett avstånd som matchar dessa 50 meter måste man gå in i 

tabellen om skyddsavstånd för olika användningsområden på (sidan 3) och där står det att följande 

aktiviteter bör ha 50 meter till järnväg: ”bostäder”, ”centrum”, ”vård”, ”detaljhandel”, ”tillfällig 

vistelse”, ”besöksanläggningar” och ”skola”. 

Upp till 30 meter, där vi alltså avser ha parkering i förslaget, rekommenderar de: ”obemannad 

drivmedelsförsörjning”, ”odling”, ”ytparkering” eller ”trafik”, vilket vi tycker vi matchar väl med 

ytparkering. Mellan 30 och 50 meter rekommenderar de ”tekniska anläggningar”, ”bemannad 

drivmedelsförsörjning”, ”industri”, ”kontor”, ”friluftsliv” och ”camping” samt ”verksamheter”. 

Vi antar att utlåtandet hänvisar till ”besöksanläggningar” men vi anser att man lika gärna skulle 

kunna kalla det exempelvis ”verksamheter” och då vara fullt ut inom rekommendationen. Det man 

också bör ha i bakhuvudet är att detta är ingen arena eller någon betydande publik. Det är i huvudsak 

28 spelare och som vi ser ovan vore det definitivt fullt ut enligt rekommendationerna om det vore 28 

tjänstemän eller arbetare om byggnaden utnyttjades till kontor/lager/industri eller liknande.  

Angående det rekommenderade avståndet på 25 meter mellan byggnad och sekundär väg för farligt 

gods så ska man i stycket ovan texten med de 25 meterna också läsa ”Det är svårt att göra en 

allmängiltig vägledning för sekundära leder eftersom riskbilden kan variera väldigt mycket mellan 

olika leder – både beträffande sannolikheten för en olycka med farligt gods samt vilka konsekvenser 

som kan inträffa.” Ett avstånd på 25 m gäller för övrigt även som avstånd som för primära leder för 

farligt gods. 

Aktuell väg är Enköpingsvägen som går rakt igenom centrala Bro. Aktuell sträcka utgör en raksträcka 

med god sikt rak och hastighetsbegränsning. 

Byggnaden har förvisso portar och dörrar åt det hållet (ca 12 meter från vägen) men som padelhall 

skulle dessutom inga dörrar/portar närmre än 30 meter från vägen normalt användas (till annat än 

nödutgång). Luftintaget sitter ca 40 meter ifrån vägen. 

Vi anser riktlinjerna utgör lite av en gråzon, men vi anser man likväl kan finna argument för att 

byggnaden och dess verksamhet faller väl inom ramen för rekommendationen/vägledningen som 

utanför. 

 

KOMMENTAR TILL UTLÅTANDE FRÅN TRAFIKVERKET 

Vi ser inget specifikt hinder i Trafikverkets utlåtande, frånsett att de saknar en riskanalys i 

detaljplanen och kräver en sådan för att ”medge” bygglov. 

Vår kommentar till detta är att det inte är Trafikverket som beslutar om bygglov fast de agerar så. 

Det har tidigare i ärendet med all tydlighet framkommit att deras mål är att hindra och försvåra all 

verksamhet i närheten av deras spår. Det har varit svåra kring allt från pålning, staket och bergvärme. 
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Trots allt är riskerna kring detta i grunden reglerade med de 25 meter som är prickade i detaljplanen. 

Hade de haft något annat formellt sätt att försvåra användningen av fastigheten hade de presenterat 

den. Det hela verkar också konstigt att kommunen eller vi skulle vidare analysera riskerna med deras 

verksamhet.  

Vi ser ingen anledning varför en speciell riskutredning skulle tas fram i detta fall utöver de allmänna 

riktlinjerna. En fortsatt utredning skulle också i praktiken innebära ett avslag. Ärendet skulle kunna 

förhalas i oändligheten.   

 

KOMMENTAR TILL UTLÅTANDE FRÅN RÄDDNINGSVERKET 

Vi ser inget motstridigt i texten i emailet från Räddningsverket, byggnaden uppfyller allt som står det 

med undantag för just skrivelsen ”Länsstyrelsen anser att de flesta sekundära leder behöver finnas 

ett bebyggelsefritt avstånd på minst 25 meter mellan vägen och bebyggelsen. I en del fall kan man 

bygga närmare än 25 meter men det blir nog inte aktuellt med ett skyddsavstånd på mindre än 15-20 

meter”.  Vi har redan bemött synpunkten, men som sagt står i stycket före: ”Det är svårt att göra en 

allmängiltig vägledning för sekundära leder eftersom riskbilden kan variera väldigt mycket mellan 

olika leder – både beträffande sannolikheten för en olycka med farligt gods samt vilka konsekvenser 

som kan inträffa.” och dels skulle ett strikt efterföljande betyda otroligt mycket. Ingen byggnation av 

någon typ skulle tillåtas 25 meter från Enköpingsvägen någonstans om den rekommendationen 

följdes. Vägen skulle ligga i mitten av en sextio meter tom ”gata” utan bebyggelse rakt igenom Bro. 

Och som sagt, i övrigt framkommer inget nytt i utlåtandet. I och med den prickade marken uppfylls 

kraven mot järnvägen. 

  

 

BEHOV AV TEMPORÄR LÖSNING 

I utlåtandet uttrycks det att det inte föreligger något ”tillfälligt behov”. 

Detta förefaller oss lite märkligt då det får anses ganska allmänt känt att det för närvarande finns en 

väldigt stor brist på lämpliga lokaler för padel. 

Vår bild är dessutom att det inte bara finns väldigt få lämpliga befintliga lokaler, utan också få 

fastigheter där det kan uppföras sådana lokaler. Dels finns det få tillgängliga obebyggda fastigheter i 

sig, men framförallt sådana som har en detaljplan som föreskriver just den typen av aktivitet. 

Samtidigt är vi mycket väl medvetna om att det kan se mycket annorlunda ut framgent, att detta 

sannolikt är ”temporärt”. Behovet kan vara lägre eller annorlunda och marktilldelning eller ändringar 

i detaljplanering kan komma att ske. 

Till saken hör att hallen är projekterad och byggs nu fullt ut som en kraftig lager/industrihall. Inga 

”negativa” ändringar i byggnaden har gjorts sedan vi fick förfrågan att hyra den för padel. Byggnaden 

har exempelvis 20 cm dubbelarmerad pålad platta (!), är nio meter i takfot och har fyra 5x5 meters 

elektriska portar. Planen framför hallen är hårdgjord för att klara långtradare och andra tunga 

transporter. Mycket yta finns för uppställning och/eller till vändplan (långtradare kan enkelt vända 

framför hallen). Hallen är också ritad på ett sådant sätt (belysning, värmezoner, portar) att den i 

framtiden vid behov ska kunna gå att dela av på bredden eller längden eller både och (efter tillstånd), 

om ett sådant behov skulle uppstå, just för att kommande behov är svåra att förutse.   
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Padelbanorna kommer i sin tur som kompletta enheter (de har till och med sin egen belysning) som 

kan flyttas till en annan lokal. Omklädningsrummen kan användas vid lager/industri och övrig inredd 

yta kan göras om till kundmottagning/kontor eller liknande. Så om behovet är annorlunda när det 

temporära bygglovet löpt ut och kommunen väljer att inte förnya det, kan hallen med relativ lätthet 

anpassas till lager och padelverksamheten relativt lätt flyttas. Det vill säga, om inte bygglovet 

förlängs, behöver det inte innebära några särdeles allvarliga konsekvenser för varken 

fastighet/fastighetsägare eller hyresgäst.  

Ansökan är skriven på tio år, då tiden går fort, men som kommunicerat ställer vi oss positiva också till 

ett femårigt lov.   

För att summera med några få ord anser vi att det finns ett väldigt stort temporärt behov och att 

denna hall är mycket lämplig för att täcka upp detta temporära behov.   

 

 

SAMMANFATTNING 

• Vi anser att det inte finns någon väsentlig avvikelse mot detaljplanen i byggnadens 

utformning. 

• Rekommendationerna kring farligt gods utgör en gråzon, men vi anser att såväl byggnaden 

som verksamheten väl kan tolkas in inom rekommendationen.  

• Vi anser att det finns ett stort tillfälligt behov av lokaler till padel och att denna lokal är 

mycket lämplig för att täcka detta behov. 

 

ÖVRIGT 

Vi har vidare konstaterat att ingen kritik framkommit mot byggnaden i form av dess funktion, 

parkering, tillgänglighet, brandsäkerhet etcetera Det är heller inte förvånande eftersom även om 

byggnaden fullt ut är en lagerhall så fungerar den i princip kompromisslöst som padelhall på ett sätt 

som är relativt ovanligt med temporära padelhallar. Nio dörrar på bottenplan kan användas för 

utrymning i fyra väderstreck. Nio meter i takfot, golv, väggar och tak är ytterst välisolerade, lokalen 

har golvvärme, mycket god ventilation etcetera. 

Vi konstaterar också att ingen av de åtta tillfrågade grannarna (Tranportstyrelsen då möjligtvis 

oräknad, men de kommer med säkerhet inte bli lidande av verksamheten) har haft något att invända. 

Alla vi pratat med i och omkring området har ställt sig extremt positiva och vi är övertygade att 

allmänheten skulle uppskatta den väldigt mycket.  

Med anledning hur det låtit på kommunen i diskussionen kring den ursprungliga bygglovsansökan 

skulle vi också kunna tänka oss att kommunen inte heller ser någon nackdel i om det blir en ”ren” 

och ordnad padelverksamhet snarare än en lagerplats. Vi har låtits förstå att kommunen ser 

Enköpingsvägen som en infart till Bro. 

Alldeles oavsett, så är detta en mycket ren verksamhet som stör få och som väldigt få, om någon, 

skulle invända emot. För den är positiv, hälsosam, miljövänlig. 
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 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-05-12     

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2020.476, Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, 67 lgh. Hus 3 & 4 (Kv. 5), 
KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, 
Kockilbacken 5 

(Revideringar i förhållande till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 markeras 

med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke) 

Förslag till beslut 

1 Bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30 

och 31b §§ PBL. 

2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Marianne Andersson med 

behörighetsnivå K, godtas som kontrollansvarig i projektet  

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. Beslut 

meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas därför ut i 

ärendet.  

Bygglov, startbesked m.m.:  252 470 kr 

Kommunicering:       5 712 kr 

Kungörelse:           279 kr  

Summa:     258 461 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 

veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 
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Sammanfattning 

Sökande inkom den 17 december 2020 med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus, hus 3 och 4. Projektet omfattar 67 st. nya 

bostäder fördelat på två huskroppar mellan Enköpingsvägen och 

Kockillbacken. 

Samhällsbyggnadskontoret har tidigare tagit fram en tjänsteskrivelse daterad 

2021-04-30 med förslag till beslut i detta ärende. Aktuell revidering av 

tjänsteskrivelsen föranleds av att sökande åtgärdat ett fel i bygglovsansökan 

avseende byggnadernas översta plan (de vertikala gränserna för nockhöjd 

följdes inte vilket sökande nu korrigerat). Den reviderade tjänsteskrivelsen har 

även kompletterats med yttranden m.m. som inkommit efter 2021-04-30. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30 och 31b §§ PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden 

beviljar bygglov. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 

 Ansökan som inkom 2020-12-17 

 A-PM3 som inkom 2021-05-10 

 Handlingsförteckning som inkom 2021-05-10 

 Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17 

 Bilaga koordinater som inkom 2020-12-17 

 Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19 

 Planritningar A-40.1-0010-20 och A-40.1-0040-80 som inkom 2021-

04-19 

 Planritning A-40.1-0030 som inkom 2021-05-10 

 Planritning A-40.1-0090 som inkom 2021-05-10 

 Planritning A-40.1-0100 som inkom 2021-05-10 

 Fasadritningar A-40.2-0010-50 som inkom 2021-05-10 

 Sektionsritningar A-40.3-0010-50 som inkom 2021-05-10 

 Volymskiss som inkom 2021-04-19 

 Följebrev bygglovskomplettering 2 som inkom 2021-04-19 

 Illustration höjder som inkom 2021-03-19 (Utgår pga. fel) 

 Ritning höjdsättning som inkom 2021-03-19 

 Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19 

 Markplanering utvändigt VA som inkom 2021-03-19 
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 Beräkning av dagsljusfaktor som inkom 2021-03-19 

 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2021-03-19 

 Situationsplan som visar möjlig placering trappa mellan 

Enköpingsvägen och Kockillbacken som inkom 2021-04-19 

 Kommentarer från brandkonsult som inkom 2021-04-19 

 Kommentarer från akustiker som inkom 2021-04-19 

 Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17 

 Parkerings-PM som inkom 2021-03-19 

 Sektioner och elevationer som inkom 2021-03-19 

 Ljudprojektering, Rapport A som inkom 2021-03-19 

 Remissvar från MEX inkl. bemötande från sökande som inkom 2021-

04-26 

 Remissvar från Trafikavdelningen inkl. bemötande från sökande som 

inkom 2021-04-26 

 Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter 

bemötande från sökande som inkom 2021-04-26 

 Remissvar från Avfallsavdelningen inkl. bemötande från sökande som 

inkom 2021-04-26 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 

 Yttrande från ägare (1/2) till Kungsängens Kyrkby 2:15 som inkom 

2021-05-02 

 Yttrande från ägare (2/2) till Kungsängens Kyrkby 2:15 som inkom 

2021-05-02 

 Yttrande från ägare till Kungsängens Kyrkby 2:69 som inkom 2021-05-

04 

 Yttrande från boende i lgh nr 72, Kockillbacken 8, HSB Kungsvyn som 

inkom 2021-05-04 

 Yttrande från Trafikverket som inkom 2021-05-04 

 Yttrande från boende i lgh nr 1403, Kockillbacken 3, som inkom 2021-

05-07 

 Yttrande från boende i lgh 1702, Ringvägen 10, som inkom 2021-05-10 

 Yttrande från boende på Ringvägen 12 som inkom 2021-05-07 

 Yttrande från boende på Kockillbacken 8 som inkom 2021-05-07 

 Bemötanden från sökande som inkom 2021-05-11 

 Yttrande från brandkåren Attunda som inkom 2021-05-07 
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 Bemötande från brandkonsult som inkom 2021-05-07

 Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 2021-05-12

 Svar på frågor om fasad 210518 som inkom 2021-05-18

 Svar på frågor om fasad från arkitekt 210519 som inkom 2021-05-19

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 17 december 2020 med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus, hus 3 och 4. Projektet omfattar 67 st. nya 

bostäder fördelat på två huskroppar mellan Enköpingsvägen och 

Kockillbacken. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. 

(Ringvägen) del 2 med nr 0803 som vann laga kraft 2017-07-27. 

Genomförandetiden för detaljplanen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga 

kraft. Planarbetet inleddes 2011 och har handlagts enligt Plan- och bygglagen 

1987:10, ÄPBL och Miljöbalken (1998:808). 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Ina Calmanovici, som är certifierad 

sakkunnig tillgänglighet (TIL2).  

Citat ur utlåtandet: "Det är min bedömning att utformningen av 

bygglovshandling daterad 2020-12-11 uppfyller bygglagstiftningens krav på 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga". 

Brandskydd 

Brandskyddsbeskrivning har upprättats av Silvia Al-Breidi, Brandkonsulten 

Kjell Fallqvist AB. 

Buller 

Ljudrapport har upprättats av Anne Hallin, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB. 

Citat ur rapporten: "Med föreslagna åtgärder erhålls bostäder i Ljudklass B. 

Med avseende på ljudstandarden kan miljöbyggnad Guld uppnås."  

Vatten och avlopp 

Enligt planbeskrivningen ansluts planområdet till befintligt ledningsnät för 

vatten och spillvatten i punkter vid Korsängsvägen, Skolvägen och 

Enköpingsvägen.  

Dagvatten 

Enligt planbeskrivningen ska dagvattnet fördröjas så långt som möjligt inom 

planområdet för att säkerställa reningseffekten i de sedimenteringsanläggningar 
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som finns. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska i första hand tillämpas 

inom planområdet, både för allmän platsmark och kvartersmark. Området 

bedöms ha mycket begränsade infiltrationsmöjlighet då stor del av marken 

består av berg. Exploateringen innebär en ökad andel hårdgjorda ytor vilket ger 

ökat dagvattenflöde.  

Förslag till dagvattenlösning har tagits fram av LS VVS och Energikonsult. 

Parkering 

Av planbeskrivning framgår att detaljplanen möjliggör att samtliga kvarter kan 

anordna parkeringsgarage under mark samt att det i området gäller ett 

parkeringstal på 0,5 parkeringsplats/lägenhet exklusive besöksparkering. För 

boende inom planområdet löses parkeringen inom kvartersmark. Av 

ansökningshandlingar framgår att parkeringstal uppfylls genom 27 st. p-platser 

i garage och 1 st. p-plats utomhus. Beräkning har utgått från normlägenhet 100 

kvm ljus BTA. 

Avfall 

Sopbil stannar på Kockillbacken utanför miljörummet. Dimensionering av 

avfallsmängder har inlämnats. 

Yttranden och remisser 

Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen varför aktuellt med 

underrättelse till berörda sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL.  

Ägare av fastigheterna Kungsängens Kyrkby 2:106, Kungsängens Kyrkby 

2:107, Kungsängens Kyrkby 5:1, Kungsängens Kyrkby 2:1, Kungsängens 

Kyrkby 2:310, Kungsängens Kyrkby 2:305, Kungsängens Kyrkby 2:289, 

Kungsängens Kyrkby 2:15, Kungsängens Kyrkby 2:115, Kungsängens Kyrkby 

2:69 har bedömts vara berörda och har fått grannhörande utskickat med post. 

Sista svarsdag för att inkomma med yttrande för denna grupp är den 4 maj 

2021. Eventuella yttranden kommer att presenteras för politikerna i Bygg- och 

miljönämnden inför beslut. 

Bygglovsavdelningen har bedömt att boende i intilliggande flerbostadshus på 

adresser Ringvägen 10, Ringvägen 12, Ringvägen 5 & Kockillbacken 15, 

Kockillbacken 8 & Kockillbacken 3 är berörda varför informationsblad 

"grannehörande" har satts upp i dessa trapphus samt delats ut i samtliga 

brevlådor. Sista svarsdag för att inkomma med yttrande för denna grupp är den 

10 maj 2021. Eventuella yttranden kommer att presenteras för politikerna i 

Bygg- och miljönämnden inför beslut. 

Remiss har skickats till Avfallsenheten, VA-avdelningen, Mark- och 

exploateringsavdelningen, GataParkTrafik, Brandkåren Attunda. Sista svarsdag 

är den 4 maj 2021. För yttranden som inkommit, se bilaga 29–32. 

Eventuellt yttrande från Brandkåren Attunda kommer att presenteras för 

politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut. 
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Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med 

detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de 

krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 

§§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ PBL.

Enligt 9 kap. 31b § PBL får bygglov trots ovanstående ges för en åtgärd som 

avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1. 

avvikelsen är liten, eller 2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 

för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

Bakgrunden till möjligheten att vid bygglov eller marklov (se 35 § andra 

stycket) medge små avvikelser är att det i praktiken ofta inträffar att en 

detaljplan eller områdesbestämmelser inte har kunnat utarbetas med ett sådant 

förutseende att det inte på någon punkt uppstår behov av en avvikelse när de 

olika projekt som planen avser kommer till lovstadiet. Vid projekteringen 

kommer det många gånger fram önskemål om ändrade lösningar på 

grundläggnings-, tillgänglighets- och säkerhetsfrågor, tekniska anläggningar 

m.m. beroende på att kunskaperna i olika avseenden växer under tiden som

arbetet fortskrider. Därav föranledda förskjutningar av byggnadskroppar, till- 

eller nybyggnader för sophantering, trappor, hissar och transformatorer m.m. är

ofta inte förenliga med en strikt tillämpning av planen. Komplexa och stora

projekt medför ofta större avvikelser än små projekt. (se NJ lagkommentar:

Plan- och bygglagen (2010:900) den 30 april 2021, Juno, kommentaren till 9

kap. 31b § PBL)

Var gränserna går för “mindre avvikelse” har i någon mån diskuterats i 

förarbetena till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 714) och på ett mer utvecklat sätt i 

prop. 1989/90:37. Av förstänämnda proposition framgår att smärre avsteg – 

t.ex. att placera en byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark – skall

enligt PBL-propositionen kunna medges såsom mindre avvikelser. Detsamma

gäller ett sådant överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd som påkallats

av byggnadstekniska skäl eller ett överskridande av tillåten byggnadsarea som

medgetts för att en bättre planlösning skall kunna uppnås. Däremot bör det inte

vara möjligt att godta sådana avvikelser som innebär att marken skall användas

för ett i planen icke avsett ändamål. Av sistnämnda proposition framgår att det

vid prövningen särskilt bör övervägas i vilken mån och på vad sätt godtagandet

av planavvikande åtgärder kan få prejudicerande effekter och om detta

påverkar kretsen av berörda. En åtgärd som i och för sig är “mindre” på en

fastighet kan t.ex. leda till en oacceptabel miljöförändring, om åtgärden

upprepas på alla fastigheter inom ett helt grupphusområde.
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Av rättspraxis (RÅ 1991 ref. 57) framgår att storleken måste beaktas så till vida 

att det finns en gräns där storleken i sig innebär att avvikelsen enligt normalt 

språkbruk inte längre kan uppfattas som mindre. 

Bedömning avseende avvikelser 

Aktuellt förslag avviker från detaljplanen i det att nockhöjd för husen 

överskrider den i detaljplanen högst tillåtna med ca 0,595–0,895 meter, att hus 

4 har volym som breder sig ut ca 2 meter in på ringmark/korsmark intill 

trapphus, att x-markerat område mellan Enköpingsvägen och Kockillbacken 

som ska vara tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik delvis tas i anspråk 

för stödmurar, planteringsytor, entré till garage.  

Av nybyggnadskarta framgår att lokalgata (Kockillbacken) är utförd i fel nivå - 

ca 0,8 meter högre än föreskriven plushöjd för lokalgata och kvartersmark i 

detaljplan - vilket påverkat höjdsättningen av kvarteren då Kv. 6 i norr har 

infart till garage från Kockillbacken och Kv. 5 i söder har anslutning med gård 

och därtill hörande bostadsentreér och miljörum.  

Avvikelsen bedöms således föranledas av byggnadstekniska skäl. Ändringen 

bedöms vara av begränsad omfattning och få ringa påverkan för omgivningen 

då avvikelsen utgörs av teknikutrymme och är placerad i den nedre etappen av 

projektet utmed Kockillbacken och sett till skalan på tillåten volym enligt 

detaljplan endast är marginellt, knappt märkbart, avvikande. 

Storleken på avvikelsen bedöms i sammanhanget utgöra en mindre avvikelse 

enligt normalt språkbruk. Det bedöms inte finns risk för prejudicerande 

effekter dels då aktuell fastighet är sist ut att bebyggas i planområdet, dels då 

det inte finns några liknande fastigheter i planområdet som påverkats av 

höjningen av lokalgatan. Mot bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten 

avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. 

Volym som breder sig ut ca 2,0 meter för hus 4 över egenskapsgräns 

ringmark/korsmark bedöms vara av begränsad omfattning och få ringa 

påverkan för omgivningen ifråga om sikt genom kvarteret, särskilt vid jmf med 

den bebyggelse detaljplanen tillåter vid fullt nyttjande med loftgångar enligt 

volymskiss, se bilaga 14. Mot bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten 

avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. 

Sökande har visat att det är möjligt att åstadkomma en eventuell framtida 

trappa inom x-markerat område även om ytor delvis tas i anspråk inom detta 

område, se bilaga 16. Mot bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten 

avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. 

Bedömning avseende övriga förutsättningar för bygglov i 9 kap. 30 § PBL 

Fastigheten överensstämmer med detaljplanen. 

Antalet parkeringsplatser är förenligt med detaljplanen. 
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Ljudkrav i detaljplan uppfylls. Ljudkrav i byggnad är ett tekniskt 

egenskapskrav som bedöms i samband med prövning av startbesked. 

Avfallshantering är löst på ett lämpligt sätt. 

Byggnader är väl utformade och bidrar till en god färg, form och 

materialverkan. 

Föreslagen lösning för dagvattenhantering är förenlig med detaljplanen. 

Projektet uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lägenheternas planlösningar är 

effektiva och tillgängliga. En angöringsplats för bilar finns och 

parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas efter behov inom 25 meters 

gångavstånd från tillgänglig och användbar entré. 

Tomten bedöms uppfylla krav på trafiksäkerhet, lämpligt belägen utfart och 

framkomlighet för utryckningsfordon. 

Synpunkter från MEX, Trafikavdelningen, VA-avdelningen, 

Avfallsavdelningen har bemötts/tillgodosetts. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap. 30 och 31b §§ PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden 

beviljar bygglov. 

Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked 

meddelats. 

 

 

Barnperspektiv 

Vad är barnens bästa?  

Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 

plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 

byggregler (BBR).  

Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns 

i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet), artikel 6 (barnets rätt 

till liv, överlevnad och utveckling), artikel 31 (barnets rätt till lek, vila och 

fritid). 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. 
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Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuell 

åtgärd är för barnets bästa. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef  Hany Touman  

 Bygglovshandläggare/inspektör  

 

 

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 

2. Ansökan som inkom 2020-12-17 

3. A-PM3 som inkom 2021-05-10 

4. Handlingsförteckning som inkom 2021-05-10 

5. Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17 

6. Bilaga koordinater som inkom 2020-12-17 

7. Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19 

8. Planritningar A-40.1-0010-20 och A-40.1-0040-80 som inkom 2021-

04-19 

9. Planritning A-40.1-0030 som inkom 2021-05-10 

10. Planritning A-40.1-0090 som inkom 2021-05-10 

11. Planritning A-40.1-0100 som inkom 2021-05-10 

12. Fasadritningar A-40.2-0010-50 som inkom 2021-05-10 

13. Sektionsritningar A-40.3-0010-50 som inkom 2021-05-10 

14. Volymskiss som inkom 2021-04-19 

15. Följebrev bygglovskomplettering 2 som inkom 2021-04-19 

16. Illustration höjder som inkom 2021-03-19 (Utgår pga. fel) 

17. Ritning höjdsättning som inkom 2021-03-19 

18. Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19 

19. Markplanering utvändigt VA som inkom 2021-03-19 

20. Beräkning av dagsljusfaktor som inkom 2021-03-19 

21. Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2021-03-19 

22. Situationsplan som visar möjlig placering trappa mellan 

Enköpingsvägen och Kockillbacken som inkom 2021-04-19 

23. Kommentarer från brandkonsult som inkom 2021-04-19 

24. Kommentarer från akustiker som inkom 2021-04-19 

25. Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17 

26. Parkerings-PM som inkom 2021-03-19 

27. Sektioner och elevationer som inkom 2021-03-19 

28. Ljudprojektering, Rapport A som inkom 2021-03-19 
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29. Remissvar från MEX inkl. bemötande från sökande som inkom 2021-
4-26

30. Remissvar från Trafikavdelningen inkl. bemötande från sökande som 
inkom 2021-04-26

31. Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter 
bemötande från sökande som inkom 2021-04-26

32. Remissvar från Avfallsavdelningen inkl. bemötande från sökande som 
inkom 2021-04-26

33. Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30
34. Yttrande från ägare (1/2) till Kungsängens Kyrkby 2:15 som inkom 

2021-05-02
35. Yttrande från ägare (2/2) till Kungsängens Kyrkby 2:15 som inkom 

2021-05-02
36. Yttrande från ägare till Kungsängens Kyrkby 2:69 som inkom 

2021-05-04
37. Yttrande från boende i lgh nr 72, Kockillbacken 8, HSB Kungsvyn som 

inkom 2021-05-04
38. Yttrande från Trafikverket som inkom 2021-05-04
39. Yttrande från boende i lgh nr 1403, Kockillbacken 3, som inkom 2021-

5-07
40. Yttrande från boende i lgh 1702, Ringvägen 10, som inkom 2021-05-10
41. Yttrande från boende på Ringvägen 12 som inkom 2021-05-07
42. Yttrande från boende på Kockillbacken 8 som inkom 2021-05-07
43. Bemötanden från sökande som inkom 2021-05-11
44. Yttrande från brandkåren Attunda som inkom 2021-05-07
45. Bemötande från brandkonsult som inkom 2021-05-07
46. Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 2021-05-12

47. Svar på frågor om fasad 210518 som inkom 2021-05-18
48. Svar på frågor om fasad från arkitekt 210519 som inkom 2021-05-19

Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande

 Fastighetsägaren/na

 Granne med erinran

Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att

beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Meddelande om kungörelse 

 Kungsängens Kyrkby 2:106, Kungsängens Kyrkby 2:107,

Kungsängens Kyrkby 5:1, Kungsängens Kyrkby 2:1, Kungsängens

Kyrkby 2:310, Kungsängens Kyrkby 2:305, Kungsängens Kyrkby

2:289, Kungsängens Kyrkby 2:15, Kungsängens Kyrkby 2:115,

Kungsängens Kyrkby 2:69

 Informationsbrev i trapphus samt utdelning i brevlåda till boende på

adresser Ringvägen 10, Ringvägen 12, Ringvägen 5 &

Kockillbacken 15, Kockillbacken 8 & Kockillbacken 3
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8)

Samhällsbyggnadskontoret

Datum Vår beteckning Er beteckning

Hany Touman
Bygglovhandläggare/inspektör
Bygglovsavdelningen

hany.touman@upplands-bro.se

2021-04-30 BYGG.2020.4
76

BMN

Bygg- och miljönämnden

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus,
68lgh. Hus 3 & 4 (Kv. 5) KUNGSÄNGENS
KYRKBY 2:307 Kokillbacken 5

Förslag till beslut

1 Bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30
och 31b §§ PBL.

2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Marianne Andersson med

behörighetsnivå K, godtas som kontrollansvarig i projektet

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. Beslut

meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas därför ut i

ärendet.

Bygglov, startbesked m.m: 252 470 kr
Kommunicering: 5 712 kr
Kungörelse: 279 kr
Summa: 258 461 kr

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni
önskar med beslutet. Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den
till

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Sammanfattning
Sökande inkom den 17 december 2020 med en ansökan om bygglov för
nybyggnad av flerbostadshus, hus 3 och 4. Projektet omfattar 68 st. nya
bostäder fördelat på två huskroppar mellan Enköpingvägen och Kockillbacken.
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för
bygglov i 9 kap 30 och 31b §§ PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden
beviljar bygglov.
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Datum 2 (8)

Beslutsunderlag

· Ansökan som inkom 2020-12-17

· Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17

· Bilaga koordinater som inkom 2020-12-17

· Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19

· Planritningar som inkom 2021-04-19

· Fasadritning som inkom 2021-04-19

· Fasadritningar A-40.3-0020-50 som inkom 2021-03-19

· Volymskiss som inkom 2021-04-19

· Följebrev bygglovskomplettering 2 som inkom 2021-04-19

· Illustration höjder som inkom 2021-03-19

· Ritning höjdsättning som inkom 2021-03-19

· Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19

· Markplanering utvändigt VA som inkom 2021-03-19

· Beräkning av dagsljusfaktor som inkom 2021-03-19

· Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2021-03-19

· Situationsplan som visar möjlig placering trappa mellan
Enköpingsvägen och Kockillbacken som inkom 2021-04-19

· Kommentarer från brandkonsult som inkom 2021-04-19

· Kommentarer från akustiker som inkom 2021-04-19

· Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17

· Parkerings-PM som inkom 2021-03-19

· Sektioner och elevationer som inkom 2021-03-19

· Ljudprojektering, Rapport A som inkom 2021-03-19

· Remissvar från MEX inkl. bemötande från sökande som inkom 2021-
04-26

· Remissvar från Trafikavdelningen inkl. bemötande från sökande som
inkom 2021-04-26

· Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter
bemötande från sökande som inkom 2021-04-26

· Remissvar från Avfallsavdelningen inkl. bemötande från sökande som
inkom 2021-04-26

Ärendet

Ansökt åtgärd

Sökande inkom den 17 december 2020 med en ansökan om bygglov för
nybyggnad av flerbostadshus, hus 3 och 4. Projektet omfattar 68 st. nya
bostäder fördelat på två huskroppar mellan Enköpingvägen och Kockillbacken.

Förutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl
(Ringvägen) del 2 med nr 0803 som vann laga kraft 2017-07-27.
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Genomförandetiden för detaljplanen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga
kraft. Planarbetet inleddes 2011 och har handlagts enligt Plan- och bygglagen
1987:10, ÄPBL och Miljöbalken (1998:808).

Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Ina Calmanovici, som är certifierad
sakkunnig tillgänglighet (TIL2).

Citat ur utlåtandet: "Det är min bedömning att utformningen av
bygglovshandling daterad 2020-12-11 uppfyller bygglagstiftningens krav på
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller
orienteringsförmåga".

Brandskydd
Brandskyddsbeskrivning har upprättats av Silvia Al-Breidi, Brandkonsulten
Kjell Fallqvist AB.

Buller

Ljudrapport har upprättats av Anne Hallin, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB.
Citat ur rapporten: "Med föreslagna åtgärder erhålls bostäder i Ljudklass B.
Med avseende på ljudstandarden kan miljöbyggnad Guld uppnås."

Vatten och avlopp

Enligt planbeskrivningen ansluts planområdet till befintligt ledningsnät för
vatten och spillvatten i punkter vid Korsängsvägen, Skolvägen och
Enköpingsvägen.

Dagvatten

Enligt planbeskrivningen ska dagvattnet fördröjas så långt som möjligt inom
planområdet för att säkerställa reningseffekten i de sedimenteringsanläggningar
som finns. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska i första hand tillämpas
inom planområdet, både för allmän platsmark och kvartersmark. Området
bedöms ha mycket begränsade infiltrationsmöjlighet då stor del av marken
består av berg. Exploateringen innebär en ökad andel hårdgjorda ytor vilket ger
ökat dagvattenflöde.

Förslag till dagvattenlösning har tagits fram av LS VVS och Energikonsult.

Parkering

Av planbeskrivning framgår att detaljplanen möjliggör att samtliga kvarter kan
anordna parkeringsgarage under mark samt att det i området gäller ett
parkeringstal på 0,5 parkeringsplats/lägenhet exklusive besöksparkering. För
boende inom planområdet löses parkeringen inom kvartersmark. Av
ansökningshandlingar framgår att parkeringstal uppfylls genom 27 st. p-platser
i garage och 1 st. p-plats utomhus. Beräkning har utgått från normlägenhet 100
kvm ljus BTA.
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Avfall

Sopbil stannar på Kockillbacken utanför miljörummet. Dimensionering av
avfallsmängder har inlämnats.

Yttranden och remisser

Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen varför aktuellt med
underrättelse till berörda sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL.

Ägare av fastigheterna Kungsängens Kyrkby 2:106, Kungsängens Kyrkby
2:107, Kungsängens Kyrkby 5:1, Kungsängens Kyrkby 2:1, Kungsängens
Kyrkby 2:310, Kungsängens Kyrkby 2:305, Kungsängens Kyrkby 2:289,
Kungsängens Kyrkby 2:15, Kungsängens Kyrkby 2:115, Kungsängens Kyrkby
2:69 har bedömts vara berörda och har fått grannhörande utskickat med post.
Sista svarsdag för att inkomma med yttrande för denna grupp är den 4 maj
2021. Eventuella yttranden kommer att presenteras för politikerna i Bygg- och
miljönämnden inför beslut.

Bygglovsavdelningen har bedömt att boende i intilliggande flerbostadshus på
adresser Ringvägen 10, Ringvägen 12, Ringvägen 5 & Kockillbacken 15,
Kockillbacken 8 & Kockillbacken 3 är berörda varför informationsblad
"grannehörande" har satts upp i dessa trapphus samt delats ut i samtliga
brevlådor. Sista svarsdag för att inkomma med yttrande för denna grupp är den
10 maj 2021. Eventuella yttranden kommer att presenteras för politikerna i
Bygg- och miljönämnden inför beslut.

Remiss har skickats till Avfallsenheten, VA-avdelningen, Mark- och
exploateringsavdelningen, GataParkTrafik, Brandkåren Attunda. Sista svarsdag
är den 4 maj 2021. För yttranden som inkommit, se bilaga 23-26.
Eventuellt yttrande från Brandkåren Attunda kommer att presenteras för
politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut.

Utformning och skäl till beslut

Rättsliga utgångspunkter
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med
detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de
krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9
§§ och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ PBL.

Enligt 9 kap. 31b § PBL får bygglov trots ovanstående ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1.
avvikelsen är liten, eller 2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

Bakgrunden till möjligheten att vid bygglov eller marklov (se 35 § andra
stycket) medge små avvikelser är att det i praktiken ofta inträffar att en
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detaljplan eller områdesbestämmelser inte har kunnat utarbetas med ett sådant
förutseende att det inte på någon punkt uppstår behov av en avvikelse när de
olika projekt som planen avser kommer till lovstadiet. Vid projekteringen
kommer det många gånger fram önskemål om ändrade lösningar på
grundläggnings-, tillgänglighets- och säkerhetsfrågor, tekniska anläggningar
m.m. beroende på att kunskaperna i olika avseenden växer under tiden som
arbetet fortskrider. Därav föranledda förskjutningar av byggnadskroppar, till-
eller nybyggnader för sophantering, trappor, hissar och transformatorer m.m. är
ofta inte förenliga med en strikt tillämpning av planen. Komplexa och stora
projekt medför ofta större avvikelser än små projekt. (se NJ lagkommentar:
Plan- och bygglagen (2010:900) den 30 april 2021, Juno, kommentaren till 9
kap. 31b § PBL)

Var gränserna går för “mindre avvikelse” har i någon mån diskuterats i
förarbetena till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 714) och på ett mer utvecklat sätt i
prop. 1989/90:37. Av förstänämnda proposition framgår att smärre avsteg –
t.ex. att placera en byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark – skall
enligt PBL-propositionen kunna medges såsom mindre avvikelser. Detsamma
gäller ett sådant överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd som påkallats
av byggnadstekniska skäl eller ett överskridande av tillåten byggnadsarea som
medgetts för att en bättre planlösning skall kunna uppnås. Däremot bör det inte
vara möjligt att godta sådana avvikelser som innebär att marken skall användas
för ett i planen icke avsett ändamål. Av sistnämnda proposition framgår att det
vid prövningen särskilt bör övervägas i vilken mån och på vad sätt godtagandet
av planavvikande åtgärder kan få prejudicerande effekter och om detta
påverkar kretsen av berörda. En åtgärd som i och för sig är “mindre” på en
fastighet kan t.ex. leda till en oacceptabel miljöförändring, om åtgärden
upprepas på alla fastigheter inom ett helt grupphusområde.

Av rättspraxis (RÅ 1991 ref. 57) framgår att storleken måste beaktas så till vida
att det finns en gräns där storleken i sig innebär att avvikelsen enligt normalt
språkbruk inte längre kan uppfattas som mindre.

Bedömning avseende avvikelser
Aktuellt förslag avviker från detaljplanen i det att nockhöjd för husen
överskrider den i detaljplanen högst tillåtna med ca 0,595-0,895 meter, att hus
4 har volym som breder sig ut ca 2 meter in på ringmark/korsmark intill
trapphus, att x-markerat område mellan Enköpingsvägen och Kockillbacken
som ska vara tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik delvis tas i anspråk
för stödmurar, planteringsytor, entré till garage.

Av nybyggnadskarta framgår att lokalgata (Kockillbacken) är utförd i fel nivå -
ca 0,8 meter högre än föreskriven plushöjd för lokalgata och kvartersmark i
detaljplan - vilket påverkat höjdsättningen av kvarteren då Kv. 6 i norr har
infart till garage från Kockillbacken och Kv. 5 i söder har anslutning med gård
och därtill hörande bostadsentreér och miljörum. Sökandes utångspunkt har
varit att bibehålla de i detaljplan beskrivna förhållandena mellan angivna
höjder på gård och angivna nockhöjder. Ändringen bedöms vara av begränsad
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omfattning och få ringa påverkan för omgivningen vilket framgår av framtagen
illustration höjder från Enköpingsvägen, se bilaga 10. Storleken på avvikelsen
bedöms i sammanhanget utgöra en mindre avvikelse enligt normalt språkbruk.
Det bedöms inte finns risk för prejudicerande effekter dels då aktuell fastighet
är sist ut att bebyggas i planområdet, dels då det inte finns några liknande
fastigheter i planområdet som påverkats av höjningen av lokalgatan. Mot
bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten avvikelse förenlig med
detaljplanens syfte.

Volym som breder sig ut ca 2,0 meter för hus 4 över egenskapsgräns
ringmark/korsmark bedöms vara av begränsad omfattning och få ringa
påverkan för omgivningen ifråga om sikt genom kvarteret, särskilt vid jmf med
den bebyggelse detaljplanen tillåter vid fullt nyttjande med loftgångar enligt
volymskiss, se bilaga 8. Mot bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten
avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.

Sökande har visat att det är möjligt att åstadskomma en eventuell framtida
trappa inom x-markerat område även om ytor delvis tas i anspråk inom detta
område, se bilaga 16. Mot bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten
avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.

Bedömning avseende övriga förutsättningar för bygglov i 9 kap. 30 § PBL
Fastigheten överensstämmer med detaljplanen.
Antalet parkeringsplatser är förenligt med detaljplanen.
Ljudkrav i detaljplan uppfylls. Ljudkrav i byggnad är ett tekniskt
egenskapskrav som bedöms i samband med prövning av startbesked.
Avfallshantering är löst på ett lämpligt sätt.
Byggnader är väl utformade och bidrar till en god färg, form och
materialverkan.
Föreslagen lösning för dagvattenhantering är förenlig med detaljplanen.
Projektet uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lägenheternas planlösningar är
effektiva och tillgängliga. En angöringsplats för bilar finns och
parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas efter behov inom 25 meters
gångavstånd från tillgänglig och användbar entré.
Tomten bedöms uppfylla krav på trafiksäkerhet, lämpligt belägen utfart och
framkomlighet för utryckningsfordon.
Synpunkter från MEX, Trafikavdelningen, VA-avdelningen,
Avfallsavdelningen har bemötts/tillgodosetts.
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för
bygglov i 9 kap. 30 och 31b §§ PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden
beviljar bygglov.

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked
meddelats.
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Barnperspektiv
Vad är barnens bästa?
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets
byggregler (BBR).
Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns
i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet), artikel 6 (barnets rätt
till liv, överlevnad och utveckling), artikel 31 (barnets rätt till lek, vila och
fritid).
Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen
som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.
Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuell
åtgärd är för barnets bästa.

Bilagor

1. Ansökan som inkom 2020-12-17
2. Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17
3. Bilaga koordinater som inkom 2020-12-17
4. Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19
5. Planritningar som inkom 2021-04-19
6. Fasadritning som inkom 2021-04-19
7. Fasadritningar A-40.3-0020-50 som inkom 2021-03-19
8. Volymskiss som inkom 2021-04-19
9. Följebrev bygglovskomplettering 2 som inkom 2021-04-19
10. Illustration höjder som inkom 2021-03-19
11. Ritning höjdsättning som inkom 2021-03-19
12. Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19
13. Markplanering utvändigt VA som inkom 2021-03-19
14. Beräkning av dagsljusfaktor som inkom 2021-03-19
15. Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2021-03-19
16. Situationsplan som visar möjlig placering trappa mellan

Enköpingsvägen och Kockillbacken som inkom 2021-04-19
17. Kommentarer från brandkonsult som inkom 2021-04-19
18. Kommentarer från akustiker som inkom 2021-04-19
19. Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17
20. Parkerings-PM som inkom 2021-03-19
21. Sektioner och elevationer som inkom 2021-03-19
22. Ljudprojektering, Rapport A som inkom 2021-03-19
23. Remissvar från MEX inkl. bemötande från sökande som inkom 2021-

04-26
24. Remissvar från Trafikavdelningen inkl. bemötande från sökande som

inkom 2021-04-26
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25. Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter
bemötande från sökande som inkom 2021-04-26

26. Remissvar från Avfallsavdelningen inkl. bemötande från sökande som
inkom 2021-04-26

Beslut sänds till

Delges med delgivningskvitto:

· Sökande

· Fastighetsägaren/na

· Granne med erinran

Kungörelse

· Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att

beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Meddelande om kungörelse
Kungsängens Kyrkby 2:106, Kungsängens Kyrkby 2:107, Kungsängens
Kyrkby 5:1, Kungsängens Kyrkby 2:1, Kungsängens Kyrkby 2:310,
Kungsängens Kyrkby 2:305, Kungsängens Kyrkby 2:289, Kungsängens
Kyrkby 2:15, Kungsängens Kyrkby 2:115, Kungsängens Kyrkby 2:69

Informationsbrev i trapphus samt utdelning i brevlåda till boende på
adresser Ringvägen 10, Ringvägen 12, Ringvägen 5 & Kockillbacken
15, Kockillbacken 8 & Kockillbacken 3
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KOKILLBACKEN, KV 5, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307 
UPPLAND-BROHUS 
NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
 
BYGGLOV DNR BYGG.2020.476  
A-PM 3             2021-05-10 
 
 

RITNING  NOTERING 

A-40.1-0030 Flytt av fransk balkong i hus 4, anpassning efter läge på 
tillkommande fransk balkong på plan 9. 

A-40.1-0090 Ändringar i plan till följd av flyttade fläktrum, nya 
lägenhetsplaner.  

A-40.1-0100  Ändrade takplaner till följd av flyttade fläktrum.  

A-40.2-0010- A-40.2-0050 Ändringar till följd av flyttat fläktrum på plan 9. 

A-40.3-0010-A-40.3-0050 Revideringar till följd av flyttade fläktrum. Justeringar 
fönster, balkonger och ändrat läge yttervägg och tak på 
plan 9. 
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SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR 
      

        
  NYBYGGNADSKARTA MED BILAGOR A3 1:500 BL 2020-12-11  
  Bilaga Teckenförklaring      
  Bilaga Koordinater      
        
  Planer skala 1:100      
        
A-40.1-0010  PLAN 01, GARAGEPLAN  A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0020  PLAN 02  A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0030  PLAN 03, ENTREPLAN  A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 
A-40.1-0040  PLAN 04, NORMALPLAN, MÖBLERAD A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0050  PLAN 05, NORMALPLAN A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0060  PLAN 06, NORMALPLAN A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0070  PLAN 07 A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0080  PLAN 08 A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 

A-40.1-0090  PLAN 09 A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 
A-40.1-0100  TAKPLAN A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

        

  Sektioner skala 1:100      

        

A-40.2-0010  Hus 3, LÄNGDSEKTION A-A, A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.2-0020  Hus 3, TVÄRSEKTION B-B, C-C A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.2-0030  Hus 4, LÄNGDSEKTION D-D A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.2-0040  Hus 4, TVÄRSEKTION E-E, F-F A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.2-0050  Hus 3 och 4, TVÄRSEKTION G-G A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

        

  Fasader skala 1:100      

        

A-40.3-0010  Hus 3, FASAD MOT VÄST OCH NORR, A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

  Utvändig Material- och kulörbeskrivning      

A-40.3-0020  Hus 3, FASAD MOT ÖST, VY A & VY B A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.3-0030  Hus 3 & Hus4, FASAD MOT SÖDER A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.3-0040  Hus 4, FASAD MOT VÄST, VY C & VY D  A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.3-0050  Hus 4, FASAD MOT OST, NORR & VY E A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

        

  Övriga dokument      

        

  LANDSKAPSRITNINGAR      

L-31.1-01  MARKPLANERINGSPLAN A1 1:200 BL 2020-12-11 2021-03-17 

L-31.2-01  SEKTIONER & ELEVATIONER A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-03-17 

        
  FASTIGHETSDATA A4  BL 2020-12-11 2021-03-17 

  PARKERINGS-PM A4  BL 2020-12-11  

  AVFALLS-PM A4  BL 2020-12-11  

  ILLUSTRATIONSBILAGA A3  BL 2020-12-11  
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 Namn: Elias Lindqvist 

  
  
Kungsängen den 19/4 - 2021  

Bygglovskomplettering 2 
Kokillbacken (BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477) 

 

1. Nockhöjd för husen överskrider i vissa delar den i detaljplanen högst tillåtna med ca 1,0 meter. 

Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 

Ytterligare förklaring/motivering: 

Förslaget överskrider angivna höjder i Dp med 0,15-0,89 m. Kokillbackens har som tidigare 

nämnts utförts i fel nivå, vilket påverkat höjdsättningen på ett avgörande sätt i båda kvarteren. I 

Kv6 sker infart till garaget från Kokillbacken och i Kv5 ansluter gård med angöring till 

bostadsentréer.  

Utförd höjd på Kokillbacken har i förslaget sammanlänkats med höjder på Ringvägen i norr i Kv6 

och Enköpingsvägen i söder i Kv5. Utgångspunkt har varit att bibehålla de i Dp beskrivna 

förhållandena mellan angivna höjder på gård och angivna nockhöjder, vilket beskrivits i 

Följebrev Bygglovkomplettering, daterad 2021-03-17. 

 

2. Projektionen av mätvärda byggnadsdelar enligt SS 21054:2009 (t.ex. balkonger) redovisas med 

placering på allmän plats, kvartersmark där byggnad inte får uppföras.  

 

2.1. Mur intill hus 3 utanför fastighet på parkmark? Tillstånd fastighetsägare? Motiv?  

Muren är nu borttagen (se LA-PM-2 samt L-31.1-01 under mapp ”Landskap”). Murens syfte var 

att ta ned marknivån från Kokillbacken. Borde redan ha tagits bort då balkongen/uteplatsen 

redan ersatts med en fransk balkong. 

2.2. Hus 2 och 4 har volymer som breder sig ut över ringmark/korsmark. Avvikelse kvarstår - 

skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 

Ytterligare förklaring/motivering: 

I mitten på hus 2 och 4 överskrids egenskapsgränsen något in mot gårdarna i samband med 

trapphusen, 1,2 m i hus 2 respektive 2 m i hus 4. Utformningen främjar utblickar från gårdsytor 

likväl som bostäderna, både i de egna kvarteren och i befintlig bebyggelse bakom. Detta som ett 

alternativ till utanpåliggande loftgångar längs med hela fasaderna. 
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För att illustrera detta har siktlinjerna på platsen studerats utifrån 2 byggnadsförslag, se 

”Bilaga_Illustrationer siktlinjer_210413” (hittas under mapp ”Arkitekt”), där byggnadsförslaget 

jämförs med ett detaljplanenligt förslag med loftgångar. 

 

3. Parkeringsgarage vid hus 1&2 redovisas med placering delvis på korsmark som enligt 

detaljplan endast får bebyggas komplementbyggnader. Avvikelse kvarstår - skickar ut 

grannehörande när frågor nedan stängts. 

Ytterligare förklaring/motivering: 

Utformningen av parkeringsgaragen ger mer öppna och tillgängliga innergårdar. 

 

4. x-markerat område: Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Hur tänker 

ni att detta uppfylls? Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 

En skiss på, eventuell, framtida trappa finns framtagen (se ”Placering trappa” under mapp 

”Landskap”). Således hindrar varken vår eller HSB:s utformning möjligheten till att anlägga en 

trapp i enlighet med detaljplan. 

 

5. Ljudrapport saknas som verifierar planbestämmelser avseende bullerskydd. 

 

5.1. 2,2 meter hög lokal bullerskyddskärm/Lokal bullerskyddsskärm balkonger från golv till 

tak /mellan räcke och tak/Balkonger med täta räcken: Hur kommer detta utformas? Kan 

inte se att detta framgår av inlämnade ritningar. 

Akustiska åtgärder på balkonger beskrivs utifrån littera på planritningar samt i ljudrapport, 

Rapport 19090 A. Förtydligande av detta har gjorts på bifogade ritningar enligt A-PM02 (hittas 

under mapp ”Arkitekt”). Se även Akustikkonsults förtydligande ”Sv_ Dagordning för dagens 

Teamsmöte Återkoppling efter granskning av komplettering - BYGG_2020_476 & 

BYGG_2020_477” (se mapp ”Akustik”). 

Se även referensfoton på specialfönster från ett bostadsprojekt i Ektorp i Nacka (hittas under 

mapp ”Arkitekt” – ”Specialfönster_foton”) 

5.2. Såvitt jag kan se finns inga uteplatser hus 4 som klarar detaljplanekrav - varför skiljer sig 

utförandet mellan hus 3 och 4? Om det är aktuellt med avvikelse behöver detta framgå. 

Se LA-PM-2 samt L-31.1-01, samt Akustikkonsults mejl ”Sv_ Dagordning för dagens Teamsmöte 

Återkoppling efter granskning av komplettering - BYGG_2020_476 & BYGG_2020_477” (under 

mapp ”Landskap” respektive ”Akustik”). 
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6. Riskrapport för hus 3&4 saknas som verifierar planbestämmelser avseende risker från järnväg. 

Brandkonsulten tar upp planbestämmelserna i brandskyddsbeskrivning men det saknas 

slutsatser avseende t.ex. fasader i EI 30 inom 30 meter från spårmitt, utrymningsväg bort från 

spår osv. Remiss skickas till Brandkåren när frågor stängts. 

Ytterväggskonstruktionen utgörs av tegel och bedöms uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30. I 

detaljprojekteringen behöver avståndet från spår-mitt till fasadfönster mätas för att fastställa 

antalet fönster i fasad som behöver vara klassade. Möjligheter för att brandklassa fönster finns. 

(se mer i mejlbekräftelse ”Kokillbacken BL komplettering brand” under mapp ”Brand”). 

 

7. Övrigt 

7.1. Återkommande dörrar som kolliderar. Hur har ni tänkt här? Dels olycksrisk, dels 

utrymningsproblematik. 

 

Tidigare läge 

Tamburdörrarna har justerats (se mejl ”Kokillbacken_tamburdörrar” under mapp ”Brand” samt 

bifogade ritningar, enligt A-PM02, under mapp ”Arkitekt”). Dörrarna med rygg mot varandra 

kommer jobba i sekvens, dvs. som en ”enhet”, således finns ingen risk att de ”hakar” i varandra. 

Brand ser inte någon utrymningsproblematik med nuvarande lösning (se mejlbekräftelse 

”Sv_Kokillbacken_tamburdörrar” under mapp ”Brand”). Dörrarnas nya läge är även avstämda 

med TIL. 

7.2. Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 

markplaneringsritning. 

 

Nytt läge 
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Se brands utlåtande/mejl ”Kokillbacken BL komplettering brand” under mapp ”Brand”. 

 

8. Ytterligare komplettering: 

Se Tr2-trapphus, plan 02, i huskropp 3. Ändringen behövs i och med att förrådsutrymmena 

behöver ha en separat tillträdesväg för att inte sätta Tr2-trapphuset ur spel vid en eventuell 

släckinsats. Vidare förklaring hittas i brandskyddsbeskrivningen. 

 

 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Avsändare 
Elias Lindqvist 
070 164 87 31 
elias.lindqvist@ubh.se 
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LS VVS och Energikonsult 

Centralvägen 51 E 

184 32 Åkersberga 

Tel 070 779 70 96 

 

 

 

Kungsängens Kyrkby 2:307,  

Upplands-Bro kommun 

 

Förslag dagvattenhantering  

Förutsättningar:      Tomtyta kv 5  1 869 kvm 

       Tomtyta kv 6  1 756 kvm 

       Totalt tomtyta  3 625 kvm 

 

Ytor anslutna till kommunalt  

dagvattensystem      Tomtyta kv 5     420 kvm 

       Tomtyta kv 6  1 100 kvm 

       Total yta till kommunalt 

       dagvattensystem   1 520 kvm 

 

Fördelning dagvatten      Till kommunalt dagvattensystem        42 % 

       Till fördröjning/infiltration        58 % 
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KOKILLBACKEN, KV 5 & 6, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307 
UPPLAND-BROHUS 
NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
 
 
 

Beräkning av dagsljusfaktor 2021-03-10. 
 

Total arkitektur har på uppdrag av Upplands Brohus utfört beräkningar av 
dagsljusfaktor för projekt Kokillbacken.  

Tillämpat regelverk 

I Boverkets byggregler, BBR 6:322, föreskrivs att rum eller avskiljbara delar av 
rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att 
god tillgång till direkt dagsljus är möjlig. I allmänt råd anges att förenklad 
metod enligt SS 91 42 01 kan användas för beräkning av dagsljusfaktor. 

Granskningunderlag 

Underlag har varit Bygglovshandling daterad 2020-12-11. 

Vid beräkning har förenklad metod enligt SS 91 42 01 tillämpats.  

I ritningsbilaga redovisas beräkningar. För rum har fönsterglasareans andel 
av golvarean beräknats. Erhållet värde anges i procent, D%. 

I samtliga fall överstiger framräknad andel det schablonvärde om minst 10% 
som anges i rådstexten.  Fönsterglasarean bör därmed kunna anses så stor 
att krav på dagsljusfaktor kan uppfyllas. 

 

 

 

Bilaga: 

- Ritningsbilaga daterad 2021-03-10.  
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UPPLAND-BROHUS 
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Beräkning av dagsljusfaktor 2021-03-10. 
 

Total arkitektur har på uppdrag av Upplands Brohus utfört beräkningar av 
dagsljusfaktor för projekt Kokillbacken.  

Tillämpat regelverk 

I Boverkets byggregler, BBR 6:322, föreskrivs att rum eller avskiljbara delar av 
rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att 
god tillgång till direkt dagsljus är möjlig. I allmänt råd anges att förenklad 
metod enligt SS 91 42 01 kan användas för beräkning av dagsljusfaktor. 

Granskningunderlag 

Underlag har varit Bygglovshandling daterad 2020-12-11. 

Vid beräkning har förenklad metod enligt SS 91 42 01 tillämpats.  

I ritningsbilaga redovisas beräkningar. För rum har fönsterglasareans andel 
av golvarean beräknats. Erhållet värde anges i procent, D%. 

I samtliga fall överstiger framräknad andel det schablonvärde om minst 10% 
som anges i rådstexten.  Fönsterglasarean bör därmed kunna anses så stor 
att krav på dagsljusfaktor kan uppfyllas. 

 

 

 

Bilaga: 

- Ritningsbilaga daterad 2021-03-10.  
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                                                                                                                                       2021-03-16 
 
 

Granskningsutlåtande Tillgänglighet avseende                                                  
Kokillbacken Kv. 5 och Kv. 6, Kungsängens Kyrkby 2:307   
Bygglovshandling 2020-12-11 

 
 

Omfattning   
Granskningen omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Bro kommun, totalt 151 lägenheter, situerade 
inom fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:307, på Kokillbacken kv. 5 och kv. 6. 

Granskningen har gjorts med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-  
och/eller orienteringsförmåga.   
Husarkitekter är Total Arkitektur och Urbanism ab, landskapsarkitekter är Topia landskapsarkitekter ab. 
Byggherre är Upplands-Brohus. 
 
 

          Underlag   
Underlag för granskning har varit bygglovshandlingar daterade 2020-12-11: arkitektritningar (planer, 
fasader, sektioner) utförda av Total Arkitektur och Urbanism ab samt markplaneringsritningar utförda av 
Topia landskapsarkitekter ab 
 

 
Lagkrav för Tillgänglighet som har beaktats vid granskning   
De grundläggande kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, finns  i 
plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Enligt PBL 8 kap. 1 § ska alla nya byggnader vara tillgängliga och   
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga   

Kompletteringar och förtydliganden till PBL finns i plan- och byggförordningen, PBF (2011:338), samt som   
föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6 till 2020:4).     

Byggnaden har granskats mot generella krav ställda i PBL och PBF, samt bestämmelser och allmänna råd i  
BBR 29. Övriga råd och vägledande kommentarer är hämtade från "Bygg ikapp" utgåva 7.   

Inomhusmiljön dimensioneras för normal tillgänglighetsnivå samt inomhusrullstol (vändcirkel 1300 mm).   

Ytor utanför bostaden dimensioneras för Klass B-rullstol (vändcirkel 1500 mm).   
För tillgängliga hissar gäller mått enligt BBR avsnitt 3:144 som hänvisar till standarden SS-EN 81-70   
 
Mått lämpliga för bostadsutformning finns i SS 91 42 21, normal nivå.   
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Tillgänglighet på tomter (BBR)   

För bebyggda tomter gäller krav enligt PBL (2010:900) 8 kap 11§. I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 3:12  
framgår de krav som ställs på tillgänglighet på tomter.   

 
 

Kommentarer   
Aspekter som har kontrollerats är: parkering för personer med funktionsnedsättning, angöring, utemiljö, 
balkonger, terrasser, uteplatser, trappor, hissar, dörrar, glaspartier, behov av dörrautomatik, hygienrum, 
fast inredning, invändiga mått för normal nivå av tillgänglighet, biutrymmen (förråd, sophantering).   

 

Anmärkningar 
I kv.6 plan 03, rampen mellan hyresgästlokal och trapphus redovisas med en lutning på 1:10.                   
Den bör ha en lutning på 1:12 eller flackare. Detta kan lätt åtgärdas i nästa projekteringsskede. Lokalen har 
en entré direkt utifrån där nivåskillnaden är enbart 20 mm, så det finns en tillgänglig entré. 

I både Kv.5 och Kv.6 finns ett flertal parkeringsplatser för rörelsehindrade i garagen. Dessa platser är 
situerade inom 25 m från hissarna som leder upp i byggnaderna. I kv.5 redovisas platser för angöring och 
för RH-P över mark inom 25 m från tillgängliga entréer. I kv.6 redovisas en plats för angöring/korttid RH-P 
inom 25 m från tillgängliga entréer.  

I Kv.5, entréerna från Enköpingsvägen är endast avsedda för de som behöver parkera sina cyklar i 
cykelförråden. Därför anses som acceptabelt att förbindelserna mellan cykelförråd och garage görs med 
trappor och inga hissar. Byggnaderna har tillgängliga entréer från gårdssidan och förråden för 
utomhusrullstolar är placerade i de tillgängliga entréhallarna. 

 

Följande aspekter har inte kunnat kontrolleras men bör bevakas och detaljeras under fortsatt projektering:   

• Mindre nivåskillnader/trösklar 
• Kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning.   
• Ljudmiljö, detaljutformning av räcken och handledare 
 

 

Utlåtande   
Det är min bedömning att utformningen av bygglovshandling daterad 2020-12-11 uppfyller   
bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller 
orienteringsförmåga.   

 
 

Ina Calmanovici, arkitekt SAR/MSA   
 
 

Certifierad sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2  

Certifikat nr. 6027 – Certifieringsorgan KIWA  
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Sandra Binggeli

Från: Silvia Al-Breidi <silvia.albreidi@brandkonsulten.se>
Skickat: den 19 april 2021 12:33
Till: Elias Lindqvist
Kopia: Tom Ågstrand
Ämne: Kokillbacken BL komplettering brand

Hej Elias,  
 
Jag har svarat på Charlottas mail och refererat till fredagens möte där hennes kollega berättade att dörrhandtagen 
inte trasslar sig och att dörrutformningen inte förväntas hindra utrymning för andra personer.  
 
Nedan svarar jag på övriga frågor i mailet.  
 

 Riskrapport för hus 3&4 saknas som verifierar planbestämmelser avseende risker från 
järnväg. Brandkonsulten tar upp planbestämmelserna i brandskyddsbeskrivning men det saknas slutsatser 
avseende t.ex. fasader i EI 30 inom 30 meter från spårmitt, utrymningsväg bort från spår osv. Remiss 
skickas till Brandkåren när frågor stängts. På sida 6 i brandskyddsbeskrivningen hänvisas det till ”Detaljplan 
för Kungsängens Kyrkby 2:1 m fl (Ringvägen) del 2 Kungsängen, laga kraft 2017-07-27”. I samma stycke i 
beskrivningen står det ”fasader placerade vända mot och inom 30 m från järnvägens spår-mitt utförs med 
som lägst brandteknisk klass EI 30. Fönster i dessa fasader ska utföras med som lägst brandteknisk klass 
EW 30. Tilluft till ventilation ska inte tas från den sida av byggnaden som är vänd mot järnvägen. 
Byggnader som har fasad mot järnvägen utformas med utrym-ningsvägar som vänder sig från järnvägen”. 
Ytterväggskonstruktionen utgörs av tegel och bedöms uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30. I 
detaljprojekteringen behöver avståndet från spår-mitt till fasadfönster mätas för att fastställa antalet fönster i 
fasad som behöver vara klassade. Möjligheter för att brandklassa fönster finns. Brandkonsulten AB har ej 
erhållit uppdrag om framtagande av brandskisser därför finns markering av detta ej framtaget på 
ritningsunderlag. Aktuella trapphus har två mynningar både mot innergård och i ”sidan” vilket bedöms vara 
tillfredställande då personer kan gå åt två riktningar.  
 

Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 
markplaneringsritning. I denna fasad finns trapphusmynningar vilket vi antar er kommentar syftar till. När 
personer kommit ut till det fria kan personer gå ner på slänten mot annan gata (kokillbacken). Utifrån 
erhållna landskapsritningar är nivåskillnaden ner till Kokillbacken ca 1,0 m, vilket bedöms som 
tillfredställande. Gångvägar utförande utrymningsvägar ska kunna snöröjas.  
När personer öppnar dörr till utrymningstrappa behöver det vara plan mark på minst 0,8 x 0,8 m2. Det ska 
säkerställas att gången kan snöröjas så att personer kan utrymma genom ”gången” i alla årstider. Glas 
inom 2,0 m som behöver passeras behöver utföras i E 30, se s.14 i brandskyddsbeskrivning.  
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Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 
markplaneringsritning. Enligt BBR behöver tillfredställande utrymning kunna ske hela vägen till säker plats 
(annan gata). I avsnitt 5 (brandkapitlet) i BBR anges det inte hur släntar ska utformas. I detta fall har vi en 
nivåskillnad på ca 4,5 m från trapphusmynningen och ner mot Enköpingsvägen. Samma nivåskillnad finns 
även upp mot Kokillbacken. Utrymmande personer har även möjlighet att utrymma rakt mot naturmarken 
och därifrån gå upp mot Kokillbacken. Huruvida utformningen av naturmarken kommer ske är oklart, men 
enligt uppgift planeras gångvägar och parker att byggas. Det är viktigt att slänt utformas så att den kan 
snöröjas. Slänt ska även användas som angreppsväg för räddningstjänsten då förråd finns belägna i 
markplan. Dialog med räddningstjänsten kan bli aktuell i ett senare skede.  
När personer öppnat trapphusdörren ska de ej falla ner i slänten, precis utanför utrymningsvägen 
utformas marken i nivå med dörren. Slänten ska utformas så att snöröjning är möjlig. Glaspartier belägna 
inom 2,0 m från utrymmande personer, och som behöver passeras behöver utföras i E 30 enligt s.14 i 
brandskyddsbeskrivningen.  
 

 
 
Hälsningar,  

 
Silvia Al‐Breidi 
Brandingenjör  
Tfn: 08‐505 344 00, 0730‐21 26 79 
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Sandra Binggeli

Från: anne hallin <anne.hallin@ahakustik.se>
Skickat: den 15 april 2021 16:01
Till: Tom Ågstrand; Arvid Hellström; Jimmy Attevall; Elias Lindqvist; Silvia Al-Breidi; Charlotta 

Johansson
Ämne: Sv: Dagordning för dagens Teamsmöte Återkoppling efter granskning av komplettering - 

BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477
Bifogade filer: Specialfönster_sett inifrån.jpg; Specialfönster_nertill.JPG; Specialfönster_öppet.jpg; 

Specialfönster_sett utifrån.jpg; Specialfönster_upptill.JPG

Hej 
Förtydligande map akustik 

 Ljudrapport saknas som verifierar planbestämmelser avseende bullerskydd. 2,2 meter hög lokal 
bullerskyddskärm/Lokal bullerskyddsskärm balkonger från golv till tak /mellan räcke och tak/Balkonger 
med täta räcken: Hur kommer detta utformas? Kan inte se att detta framgår av inlämnade ritningar. Såvitt 
jag kan se finns inga uteplatser hus 4 som klarar detaljplanekrav ‐ varför skiljer sig utförandet mellan hus 3 
och 4? Om det är aktuellt med avvikelse behöver detta framgå. 
  
I detaljplanen anges : 

 Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå utanför fönster 

 Minst en balkong /uteplats till varje lägenhet eller gemensam uteplats i anslutning till varje bostad ska 
utföras eller placeras så att de utsätts för 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå 

Dessa funktionskrav uppfylls exempelvis med de i vår rapport föreslagna åtgärder dvs lägenhetsutformning med 
minst hälften av boningsrummen med ett fönster mot sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå. 
Skillnaden mellan hus 3 och 4 i hörnlägen mot gården plan 03‐07 är att 
Hus 4 har en lägenhet om 2 rum och kök med ett rum med fönster mot bullerdämpad sida i burspråk och därmed ett 
fönster med högst 55 dB(A). 
Hus 3 har en lägenhet om 3 rum och kök med ett rum med fönster mot bullerdämpad sida i burspråk. Eftersom två 
rum i lägenheten ska ha fönster mot bullerdämpad sida har åtgärder vidtagits vid balkong för att ytterligare ett rum 
ska få minst ett fönster med högst 55 dB(A). se bilaga A03 i vår rapport 19099 A.  
I ett antal fall där balkong inte kunnat byggas har rum försetts med specialfönster. Ett fönster som i vädringsöppet 
läge ger samma trafikbullernivåer inomhus trots över  
60 dB(A) ute som standardfönster ger i vädringsöppet läge med 55 dB(A) ute. Detta kan ibland kallas ”teknisk 
lösning”. I kv 5 förses 18 lägenheter och i kv 6 förses 6 lägenheter med specialfönster. Bifogat finns bild på ett sådant
fönster. 
De gemensamma uteplatserna på gårdarna i anslutning till bostäderna innehåller högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
och 70 dB(A) maximal ljudnivå i enlighet med detaljplanen. Två av dem förses med lokalt bullerskydd som syns på 
landskapsarkitektens ritning, se L‐31.1‐01. 
  

  
  
  

Med vänlig hälsning 
  

Anne Hallin 
  

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 
Månskärsvägen 10 B 
141 75  Kungens kurva 
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Tel: 070‐301 93 20  
anne.hallin@ahakustik.se 
  

Från: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>  
Skickat: den 13 april 2021 08:48 
Till: anne hallin <anne.hallin@ahakustik.se>; Arvid Hellström <arvid@topia.se>; Jimmy Attevall 
<jimmy.attevall@kjbab.se>; Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>; Silvia Al‐Breidi 
<silvia.albreidi@brandkonsulten.se>; Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se> 
Kopia: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se> 
Ämne: Dagordning för dagens Teamsmöte Återkoppling efter granskning av komplettering ‐ BYGG.2020.476 & 
BYGG.2020.477 
  
Med vänlig hälsning 
Tom 
  

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 8 april 2021 15:23 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands‐bro.se> 
Kopia: Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se>; Andreas Palme 
<andreas.palme@totalarkitektur.se>; Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se> 
Ämne: Sv: Återkoppling efter granskning av komplettering ‐ BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Hany, och tack för dina kommentarer! 
  
Du får gärna slå mig en pling vid tillfälle. Vore önskvärt att kunna gå igenom dina kommentarer (och processen) för 
att säkerställa att vi inte missuppfattar något. 
  
På återhörande! 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands‐Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress: Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08‐56248731  
E‐post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands‐bro.se>  
Skickat: den 7 april 2021 14:27 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Kopia: Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se>; Andreas Palme 
<andreas.palme@totalarkitektur.se>; Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se> 
Ämne: Återkoppling efter granskning av komplettering ‐ BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  

Hej, 
  
Har gått igenom inkomna kompletteringar för kvarter 5 & 6 mot brev som jag skickade ut den 14 januari 
2021. Se kommentarer i blått nedan. 
  
Då ni inte skickat in några reviderade situationsplaner utgår jag från att tidigare inskickade gäller, återkom 
annars. 
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 Nockhöjd för husen överskrider i vissa delar den i detaljplanen högst tillåtna med ca 
1,0 meter. Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 
 Projektionen av mätvärda byggnadsdelar enligt SS 21054:2009 (t.ex. balkonger) 
redovisas med placering på allmän plats, kvartersmark där byggnad inte får uppföras. Mur intill hus 3 
utanför fastighet på parkmark? Tillstånd fastighetsägare? Motiv? 
Hus 2 och 4 har volymer som breder sig ut över ringmark/korsmark. Avvikelse kvarstår - skickar ut 
grannehörande när frågor nedan stängts. 
 Bredd i mittdel för hus 3 (exkl. utkragningar) uppmäts till ca 14,5 meter och överstiger 
därmed detaljplanekrav om högst 11,5 meter i denna del. OK bedöms planenlig 
 Parkeringsgarage vid hus 1&2 redovisas med placering delvis på korsmark som enligt 
detaljplan endast får bebyggas komplementbyggnader. Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när 
frågor nedan stängts. 
 x-markerat område: Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. 
Hur tänker ni att detta uppfylls? Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 
 +22 RH00 (+ 22,525 i RH2000) följs inte mellan hus 3&4. Allmän plats ligger utanför ansökan 
 Även med beaktande av RH2000 och tillägg 0,525 m så ser föreskrivna höjder för 
allmänna platser t.ex. vid Ringvägen inte ut att följas. Är detta uppgifter som ni 
erhållit från projektör allmän plats?  Vad är status på projektering av allmänna 
platser som? Har ni ett samarbete med projektör? Om ja, vilket underlag har ni 
mottagit och vad är status på underlaget  bifoga gärna. Allmän plats ligger utanför ansökan. OK 
  

 Utformning: motiv till varför balkonger i vissa delar kragar ut över allmän plats t.ex. 
GC väg utmed Enköpingsvägen. Såvitt jag vet finns inte detta i området sen tidigare? OK 

 Markplaneringsritning, förtydliga: 
 Planeras inga lekplatser på gård? OK 

- Risk för köbildning vid angöringsplats för sopbil på Ringvägen och Gårdsgata? 
Remiss kommer skickas till tekniska avdelningen för svar om lösning kan godtas. Remiss skickas till 
Trafikavdelningen när frågor nedan stängts. 
 HCP  förtydliga lägen. OK 

 Omfattning och utformning av tryckt asfalt? OK  

 Sammansatta fasadritningar med befintliga och nya marklinjer för hus 1+2 resp. 3+4. 
För hus 1 är nockhöjden närmast Ringvägen tillsynes felaktigt angiven. OK 

 Förtydligande av rumshöjd och verksamhet i hyresgästlokal. Förtydliga vad som 

menas med cykelcenter. OK 

 Förtydligande av vad som avses med normlägenhet. Visa gärna med beräkningar hur ni 
anser parkeringsnorm uppfylld. OK 

 BBR 5:7 verifieringar (brandposter, uppställningsplatser, räddningsväg m.m) saknas. OK 

 Handlingar som ni själv nämner ni ansökningsblankett: tillgänglighetsutlåtande, 
brandskyddsbeskrivning, beskrivning av dagvattenhantering. Sakkunnig tillgänglighet Remiss skickas till 
VA-avdelningen när frågor nedan stängts. 
får bl.a. uttala sig om avsaknad av hiss från entré utmed gångväg mot 
Enköpingsvägen. 
 Ljudrapport saknas som verifierar planbestämmelser avseende bullerskydd. 2,2 meter hög lokal 
bullerskyddskärm/Lokal bullerskyddsskärm balkonger från golv till tak /mellan räcke och tak/Balkonger 
med täta räcken: Hur kommer detta utformas? Kan inte se att detta framgår av inlämnade ritningar. Såvitt 
jag kan se finns inga uteplatser hus 4 som klarar detaljplanekrav ‐ varför skiljer sig utförandet mellan hus 3 
och 4? Om det är aktuellt med avvikelse behöver detta framgå. 

 Riskrapport för hus 3&4 saknas som verifierar planbestämmelser avseende risker från 
järnväg. Brandkonsulten tar upp planbestämmelserna i brandskyddsbeskrivning men det saknas slutsatser 
avseende t.ex. fasader i EI 30 inom 30 meter från spårmitt, utrymningsväg bort från spår osv. Remiss 
skickas till Brandkåren när frågor stängts. 
 Dagsljusutredning, särskilt avseende sluttningsvåningar innehållande bostäder. OK 
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 Förtydligande av vem som ansvarar för projektering och utförande av kvartersmark 
mellan aktuella kvarter/allmän plats/intilliggande kvarter? Status? T.ex. 
gångväg på allmän plats intill hus 3&4. OK 

 Vad är status på projektering av allmänna platser som t.ex. torg? Har ni ett samarbete 
med projektör torg? Om ja, vilket underlag har ni mottagit och vad är status på 
underlaget  bifoga gärna.  Miljörum utan fönster mot torg bedöms otryggt och ej i 
linje med rekommendationer i handbok från branschorganisationen Avfall Sverige. OK 

  
  
Övrigt: 
Återkommande dörrar som kolliderar. Hur har ni tänkt här? Dels olycksrisk, dels utrymningsproblematik. 
  

 
  
  
Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 
markplaneringsritning. 

 
Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 
markplaneringsritning. 
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Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands‐Bro, kommunen som ger plats! 
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Uppdrag 

Genomgång av ljudfrågor i planerade bostäder. 

 

Sammanfattning 

Med föreslagna åtgärder erhålls bostäder i Ljudklass B. Med avseende på 

ljudstandarden kan miljöbyggnad Guld uppnås. 
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1. Aktuella konstruktioner 

Konstruktionerna är inte helt bestämda ännu men följande konstruktioner 

diskuteras. 

Stomsystem 

Bjälklagen utgörs av 250 mm homogen betong, ytvikt cirka 600 kg/m2. Spännvidd 

6 – 8 m. Bärande mellanväggar av 200 mm homogen betong. 

Ytterväggar 

Ytterväggarna är icke bärande och består inifrån av  

 13 mm gips+12mm OSB 
stående reglar / mineralull 
30 mm luftspalt 
120 mm tegel. 

Vid anslutning av lätta lägenhetsskiljande väggar utförs, mitt i den 

lägenhetsskiljande väggen, bullerfog i ytterväggens inre skivor samt i de 

horisontella reglarna. I övrigt ska stum kontakt via reglar och skivor i ytterväggen 

förbi den lägenhetsskiljande väggen undvikas. 
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Ventilationssystem 

Ventilationssystem av typen FTX planeras. 

2. Yttre störningar 

De yttre störningarna består av buller från trafiken på Mälarbanan, Enköpingsvägen 

och Kokillbacken samt ljud från lekande barn etc. På bilaga A01 redovisas de 

ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad. 

Byggnaden närmast järnvägen och Enköpingsvägen får ekvivalenta ljudnivåer upp 

mot 70 dB(A) vid fasad. De ekvivalenta ljudnivåerna vid minst hälften av 

bostadsrummen får högst 55 dB(A) utanför fönster. Några lägenheter förses med 

specialfönster. 

Den maximala bullernivån vid fasad närmast järnvägen blir upp mot 85 dB(A) vid 

fasad.  

På gårdsytorna i anslutning till bostäderna blir ekvivalentnivån högst 55 dB(A) och 

den maximala ljudnivån lägre än 70 dB(A). 

Åtgärder för nivåer utomhus 

På bilaga A02-A13 redovisas de åtgärder som krävs för att innehålla detaljplanens 

krav på trafikbuller utomhus samt uppnå god ljudkvalitet. Dessa åtgärder redovisas 

även i sammanfattning nedan 

Bullerskyddsskärmar på gård 

Båda kvarteren 5 och 6 har två +nivåer på gårdarna. Samtliga räcken mot 

järnvägen utom räcket för den översta gården kv 6 utförs täta med höjd 1,2 m. För 

att erhålla högst 55 dB(A) ekvivalent och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå vid 

uteplatser på gårdarna krävs lokala bullerskydd 2,0 m höga. 
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Kreativ utformning av djupa balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger med täta räcken. 

För att dra nytta av balkongerna även för bullerdämpning förses vissa balkonger 

med ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 

fasad mot balkongen samt på balkongen med 5 - 8 dB(A). Vissa balkonger förses 

även med lokala bullerskydd mellan räcket och balkongtaket för ytterligare 

bullerdämpning. Ljudabsorbent på en sida krävs för några balkonger 

 
Exempel på minimimått på ljudabsorbent som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) 

vid sidan mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. 

Exempel på ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm mineralull. 

Specialfönster 

I kvarter 5 förses 18 lägenheter med specialfönster och i kvarter 6 förses  

6 lägenheter med specialfönster. 

 
Specialfönster som i vädringsöppet läge ger samma trafikbullernivåer inomhus 

trots över 60 dB(A) ute som standardfönster ger i vädringsöppet läge med  

55 dB(A) ute.  
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Åtgärder för nivåer inomhus 

Med lämpligt val av fönster/fönsterdörrar och yttervägg kan god ljudmiljö 

inomhus erhållas. 

Luftljudsisoleringen för fönster/fönsterdörrar och yttervägg uttrycks i form av 

vägt laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

I detta skede anges översiktligt, för ljudklass B, ljudkrav nedan och på bilaga A14 

för fönster och fönsterdörrar. För ytterväggarnas täta delar krävs 8-10 dB högre 

Rw värde än för fönster i aktuell yttervägg. 

Målen inomhus avser den sammanlagda ekvivalenta ljudnivån från all trafik. 

Ljudkrav 

fönster/fönsterdörrar, Rw dB 

54/54 

49/49 

44/42 

För fönster till entréer, trapphus och lokaler kan 6 dB lägre Rw accepteras. 

Fönster och fönsterdörrar med ljudkrav över Rw = 43 dB kan inte vara utåtgående. 

Kommentar 

I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 

att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 

trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 

ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 

inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 

andelen mycket störda endast 4 %. 

Kommentarer - Detaljplanekravet 

Kravet i detaljplanen, högst 55 dB(A) utanför fönster till minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet, innehålls med aktuell lägenhetsplanlösning och 

åtgärder enligt ovan. 

Ljudkrav för fönster dimensioneras för ljudklass B. 

Uteplats på gårdarna förses med 2 m höga lokala bullerskydd för att innehålla 

högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

Stomljud och vibrationer 

Målen för högsta stomljudsnivåer innehålls utan speciella åtgärder. Även målet 

för högsta vibrationshastighet innehålls med traditionellt byggsystem. Väljs lätta 

bjälklag krävs ytterligare studie. 
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3. Ljudåtgärder–Bygg 

Följande byggåtgärder föreslås för att minska risken för störningar samt innehålla 

målen för Ljudklass B. 

Stommen 

Anslutning av lägenhetsskiljande väggar i betong mot yttervägg eller annan vägg 

av betong samt mot bjälklag, golv och tak, har stor betydelse för ljudisoleringen.  

Mellan de lägenhetsskiljande väggarna och bjälklagen samt ytterväggarna krävs 

noggrann fyllning med bruk längs hela väggens bredd och höjd så att samverkan 

säkras mellan vägg och bjälklag/yttervägg samt att ljudtäthet uppnås.  

Vid behov kan tätning med fogmassa på båda sidor av anslutningen av väggen 

mot bjälklaget krävas. 

Lägenhetsskiljande väggar 

Eventuella lägenhetsskiljande lättväggar utförs enligt  

 3x13 mm gips eller 2x13 mm gips + 12 mm plywood 
70 mm mineralull / reglar 
20 mm luftspalt alternativt mineralull 
70 mm mineralull / reglar 
3x13 mm gips eller 2x13 mm gips + 12 mm plywood 

Vid anslutning av lätta lägenhetsskiljande väggar mot lätt yttervägg utförs, mitt i 

den lägenhetsskiljande väggen, bullerfog i ytterväggens inre skivor samt i de 

horisontella reglarna. I övrigt ska stum kontakt via reglar och skivor i ytterväggen 

förbi den lägenhetsskiljande väggen undvikas. 
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Lägenhetsdörrar 

Lägenhetsdörrar med lägst ljudisolering Rw=48 dB väljs på entréplan kvarter 5 på 

plan 3 och för kvarter 6 på plan 2 och 3 och med lägst ljudisolering Rw=43 dB på 

övriga plan samt på loftgångar. Tillsammans med den föreslagna ljudabsorptionen 

i entré och trapphusen bedöms risken för ljudstörningar som liten och kraven 

enligt BBR innehålls. 

Golvbeläggning i lägenheter 

Golvbeläggning med lägst stegljudsförbättring 16 dB, exempelvis parkett på 

foam, 2,5 mm linoleum på Forbo Corkment eller likvärdigt läggs i samtliga 

bostadsutrymmen utom i våtrum.  

Högst 1 m2 stenbelagd yta accepteras utan stegljudsdämpning i hall. Större ytor 

kan möjligen accepteras men där exempelvis dörr mot WC går in över stenbelagd 

yta ska ytan stegljudsdämpas.  

Vid större stenbeläggning i lägenhetens hall krävs stegljudsdämpning. 

Stenbeläggningen kan limmas på stegljudsmatta med minst 16 dB 

stegljudsförbättring exempelvis PCI, PureStep, Damtec Standard, SCHÖNOX 

TSD eller likvärdig. 

Direktlimning av sten på stegljudsmatta ställer mycket stora krav på utförandet. 

Inga bryggor mellan stenen och bjälklaget får förekomma. 

Större ytor med stenbeläggning i exempelvis i kök, kräver effektivare 

stegljudsdämpning exempelvis stegljudsmatta Aprobo dB3 eller likvärdig med 

armerad överkonstruktion, total bygghöjd 40-70 mm. Mattan viks upp mot vägg. 

Golvbeläggning i entré och trapphus 

Entrégången samt trapphuset/stannplanet på entrévåningarna, för kvarter 5 plan 3 

och för kvarter 6 plan 2 och 3, förses med stegljudsdämpning. Vid stenbeläggning 

exempelvis stegljudsmatta Aprobo dB3 eller likvärdig med armerad 

överkonstruktion, total bygghöjd 40-70 mm. Mattan viks upp mot vägg. (Denna 

lösning är mycket känslig för eventuella byggfel.) 

Med aktuell planlösning och bjälklag i trapphus kan stenbeläggning utan 

stegljudsdämpning användas i övriga trapphus och på övriga plan. 

Trappor och vilplan 

Prefabtrappor monteras elastiskt mot stommen. Ingen stum kontakt får 

förekomma mellan trappan och vägg mot bostadsrum eller vilplan och vägg mot 

bostadsrum. 
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Rumsakustik 

Entréer samt stannplanen förses med ljudabsorberande undertak, motsvarande 

minst 90 % av takytan med absorptionsklass A. 

Väggar inom lägenheten 

Väggar utan dörr mellan rum inom lägenheten utförs enligt nedan 

 13 mm gips+12 OSB 

70 mm XR/MR-reglar 

13 mm gips+12 OSB 

Vägg mot entré och stannplan 

Betongvägg mot entré och stannplan/hisshall som gränsar mot sovrum eller 

sovplats bör tilläggsisoleras på bostadssidan med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 

12 mm plywood  

13 mm gips 

 

Postboxar 

Betongvägg, med postboxar, som gränsar mot bostadsrum tilläggsisoleras med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood  
13 mm gips 

Alternativt ställs postboxarna på bjälklaget och fästs stomljudsdämande i väggen, 
exempelvis med gummiexpander. 

Hisschakt 

Betongvägg mot hisschakt som gränsar mot sovrum, där det är möjligt att ställa 

säng direkt mot schaktet, tilläggsisoleras på bostadssidan med 
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 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood  
13 mm gips 

Om garantier finns för att gejdrar inte fästs i väggen mot sovrummet kan 
tilläggsisoleringen slopas. 

WC och bad 

Golvstående toalettstolar stomljudsisoleras, exempelvis genom att limma 

toalettstolen via stomljudsdämpande element av Sylomer. Mjukstängande  

WC-sits väljs. 

Alternativt krävs stegljudsdämpning i bad och WC. 

Vägg mot grannes kök 

Då betongvägg med skåp och bänkar gränsar mot sovrum i annan lägenhet utförs 

följande stomljudsdämpande åtgärder i köket. 

 Köksluckor förses med långsamstängande, mjukstängande, självstängande 

gångjärn. 

 Bänkskivan monteras stomljudsdämpande mot vägg och bänkskåp, 

exempelvis limmas, enligt figur nedan, 3 mm cellgummi på skivans kant mot 

väggen samt mellan skivan och skåpstommen. Gäller även då kök ligger ovan 

sovrum i annan lägenhet. Ingen stum kontakt får förekomma. 

 
Exempel på stomljudsdämpande montage av bänkskiva. 
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Lägenhetsförråd 

Gallerväggar i lägenhetsförråd som gränsar mot bostadsrum monteras elastiskt i 

lägenhetsväggen. 

Miljörum, soprum 

Taket i miljörum förses med absorbent av 100 mm mineralull + sträckmetall 

alternativt tilläggsisoleras med 95 mm mineralull/regla + 25 mm akustikprofil + 

15 mm minerit eller 13 mm gips. 

Golvbjälklaget i miljörum/soprum utförs med flytande övergolv, exempelvis  

50 mm Stepisol med tejpade skarvar + 40 mm betong. Mellan väggar och 

övergolv monteras ett 10 mm tjockt cellplastmellanlägg. Golvbeläggningen får 

inte ha stum kontakt med väggarna. 

Vägg mot lägenhet tilläggsisoleras på bostadssidan med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood 
13 mm gips 

alternativt på andra sidan med 

 95 mm mineralull/70 mm fristående reglar 
12 mm plywood 
13 mm gips 

Hyresgästlokal 

Hyresgästlokalen förses med ljudisolerande och ljudabsorberande undertak, 

exempelvis Ecophon Combison Duo eller likvärdigt med ovanliggande 70 mm 

mineralull. Total bygghöjd minst 125 mm. 

Fönster i lägenheten omedelbart ovan hyresgästlokalen bör ha ljudisoleringen 

lägst Rw = 48 dB. 

Cykelrum 

Tak i cykelrum med ytterdörr bör tilläggsisoleras med  

 95 mm mineralull/reglar 
25 mm akustikprofil 
12 mm plyfa 
13 mm gips  

(Fungerar även som värmeisolering.) 
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4. Ljudåtgärder-Installationer 

Följande översiktliga och preliminära råd avseende installationer kan ges. 

Buller utomhus - externt buller 

Krav på högsta ljudnivå utomhus från installationer föreligger. Översiktligt gäller 

att ljudnivån mätt på 1 m avstånd från fläktutlopp och fläktintag inte får överstiga 

nedanstående värden. 

Högsta ljudnivå 1 m från fläktutlopp/intag, gäller samtliga driftsfall 

på tak 50 dB(A) 

i fasad 40 dB(A) 

på gården 40 dB(A) 

Ventilation 

Genom lämpligt val av don samt rätt dimensionering av ljuddämpare kan 

ljudkraven innehållas. Ljuddämparna dimensioneras av V. 

Valet av tilluftsdon vid FTX-ventilation är kritiskt. Ljudalstringen i donet får inte 

överstiga 23 dB(A) och egendämpningen ska vara så hög att ljudisoleringen inom 

lägenheten generellt blir lägst R´w = 40 dB på grund av överhörning via 

kanalsystemet. 

Även valet av frånluftsdon i WC/bad är viktigt. Egenljudalstringen i donet får inte 

överstiga 25 dB(A) relativt 10 m2 S. 

Kommentar generellt 

För hög ljudnivå på grund av ljudalstring i ventilationsdon är den vanligaste 

orsaken till att ljudkraven enligt BBR inte innehålls. 

Överhörning 

För att förhindra överhörning mellan lägenheterna via ventilationskanalerna ska 

varje lägenhet förses med tillräckligt stora och invändigt isolerade fördelnings-

/samlingslådor, separata kanaler mellan låda och lägenhet samt ljuddämpare i 

varje lägenhetsavstick. 

Luftljudsisoleringen på grund av överhörning via installationerna ska uppgå till 

lägst 10 dB högre värde än totalkravet vilket exempelvis innebär lägst  

R´w = 66 dB mellan lägenheterna. Inom lägenhet lägst R´w = 40 dB. 
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Kommentar 

Överhörning via ventilationssystemet är en vanlig orsak till för låg ljudisolering. 

För att uppnå tillräcklig ljudisolering via ventilationssystemet rekommenderas att 

 Fördelnings-/samlingslådorna har invändig isolering med tjockleken minst  
80 mm Cleantec eller likvärdigt.  

 Yta av isoleringen + kanalareorna i lådan är minst 100 gånger större än arean 
på en lägenhetskanal.  

 Ljuddämparen i varje lägenhetsavstick är minst 300 mm lång, exempelvis 
BDER-30, 012-030 eller likvärdig. 

Om ventilationsdon med minst 15 dB egendämpning per oktavband 63-4000 Hz 
väljs kan ljuddämparna i lägenhetsavsticken slopas. 

Vid gemensam ventilationskanal till lägenheterna, utan fördelnings-/samlingslådor 

krävs effektivare ljuddämpare i varje avstick, exempelvis BDER-40, 012-060. 

Fläktrum 

Fläktrumsisoleringen dimensioneras då ljuddata erhållits. 

Teknikrum/undercentral 

Pumpar, rör och kanaler får inte fästas i vägg eller tak mot bostad. 

Värme, vatten och avlopp 

Kall- och varmvattenrören dimensioneras så att ställda totala ljudkrav innehålls. 

Exempel på åtgärder kan vara tillräcklig rördimension så att vattenhastigheten och 

tryckfallet inte blir för stort, stomljudsdämpad rörinfästning, infästning enbart i 

tung byggnadsdel, mjukstängande blandare etc. Vid några tidigare projekt har 

bullerproblem uppstått i samband med värmesystemet. Valet av blandarventil, 

rördimensioner, tryckfall och pumpar är då faktorer som har påverkat ljudnivån. 

För att inte få överhörning mellan lägenheterna via radiatorerna bör en stigare 

enbart betjäna lägenheter ovan varandra. 

Avloppsrör i gjutjärn eller bullerdämpad plast krävs i de flesta fall.  

Schaktvägg mot bostadsrum utförs av 2x13 mm gips + 70 mm mineralull. 

Avloppsrör får inte fästas i lätt schaktvägg mot bostadsrum. 

Om vertikala avloppsrör har böjar i schakt mot bostadsrum ska böjarna vara 

”mjuk” exempelvis ska tre 15-graders böjar användas i stället för en 45-graders 

böj. 

Vid genomföringar av synliga värmerör i bjälklag och lägenhetsskiljande 

betongväggar krävs speciell omsorg vid ljudtätning. Genomföringshålet ska vara 

så stor att utrymme finns för drevning med mineralull och noggrann fogtätning 

mellan rör och bjälklag. Fogmassan, både ovan och under, ska vara så riklig att 

den nästan ”svämmar över” när täckbrickorna trycks på plats. Hylsa ska undvikas. 
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Exempel på tätning av hål för värmerörsgenomföring 

Alternativ lösning kan vara att borra stort hål samt förse röret med Armaflex 

genom bjälklaget innan hålet gjuts igen. Därefter fogtätning på ovan- och 

undersidan samt täckbrickor enligt ovan.  

Kommentar 

Brister i tätningen av rörgenomföringar i bjälklaget är den vanligaste orsaken till 

för låg ljudisolering vertikalt mellan lägenheter. 

Kyl och frys 

Den deklarerade ljudeffektnivån, LwA, för kyl- och frysskåp ska vara lägre än  

43 dB. 

Hiss 

Hissarna inköps med ljudkrav. Kravet är att hiss i drift inte får ge högre ljudnivå 

än 25 dB(A) i bostadsrum.  
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5. Särskilda kontrollpunkter 

Följande detaljer ska speciellt bevakas i den fortsatta projekteringen: 

 Buller under byggtiden 

 Fönster med höga ljudkrav. 

 Fönsterdörrar. Kombinationen av höga ljudkrav och tillgänglighet. 

 Val av ventilationsdon samt egenljudalstringen i donen. 

 Fläktrumsisolering. 

 Överhörning via ventilationssystemet. 

 Externbuller från fläktar. 

 Placering och infästning av stuprör. 

 Anslutningarna mellan lägenhetsskiljande väggar och ytterväggar/bjälklag. 

Detaljerna ska redovisas. 

Följande detaljer ska speciellt bevakas i produktionsskedet: 

 Buller under byggtiden. 

 Överhörning via ventilationssystemet. 

 Samverkan och ljudtäthet för anslutningar mellan lägenhetsskiljande väggar 

och bjälklag samt ytterväggar. 

 Fönster, leveranskontroll av krav, placering (rätt fönster på rätt plats), montage 

och injustering. 

 Lägenhetsdörrar, ljudklass, montage och injustering 

 Stegljudsdämpning av bjälklag med stenbeläggning, utförandekontroll 

 Tilläggsisolering av väggar, placering och fristående reglar 

 Stomljudsisolering av fläktar 

 Injustering av hissar 

 Infästning av trappor och vilplan 

 Uppställning av köksbänkar 

 Typ av gångjärn i köksskåp 

 Injustering av ventilationsanläggningen 

 Tätning av värmerörsgenomföringar i bjälklag. 
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6. Ljudverifiering av färdig byggnad 

Ljudverifieringen sker enligt metod eller metoder som anges i svensks standard 

SS 25267. Resultatet av verifieringen redovisas i ett verifieringsintyg. 

Verifiering av ljudkraven i färdig byggnad kommer att utföras enligt nedan. 

 Genomgång av aktuella bygghandlingar 

 Okulärbesiktning, stickprovskontroll, av utförda konstruktioner, fönster, 

ljudabsorbenter, dörrar samt tilläggsisoleringar. 

 Mätningar av ljudisolering i tidigt skede, inför första inflyttningen, och inför 

den näst sista inflyttningen. Stickprovsmässiga mätningar vertikalt och 

horisontellt omfattande 3 intilliggande lägenheter vid varje tillfälle. 

 Förenklad mätning av installationsbuller i ca 30 % av utrymmena. 

 Förenklad mätning av trafikbuller i tre lägenheter vid två tillfällen. 

Bedömningen av verifieringsresultat etc. sker enligt nedan. 

Luftljudsisolering 

Mätning av luftljudsisoleringen mellan utrymmen i färdig byggnad utförs enligt 

SS 25267:2015. Vid verifiering av luftljudsisoleringen gäller att det aritmetiska 

medelvärdet av resultaten från alla utförda mätningar mot respektive krav på 

luftljudsisolering ska visa att vart och ett av dessa kravvärden innehålls i medeltal. 

Enskilda vägda luftljudsisoleringsvärden får understiga kravet med 2 dB. 

Stegljudsnivå 

Mätning av stegljudsnivå i färdig byggnad utförs enligt SS 25267:2015. Vid 

verifiering av stegljudsnivån gäller att det aritmetiska medelvärdet av resultaten 

från alla utförda mätningar mot respektive krav på stegljudsnivå ska visa att vart 

och ett av dessa kravvärden innehålls i medeltal. Enskilda vägda stegljudsnivåer 

får överstiga kravet med 2 dB. 

Rumsakustik 

De rumsakustiska kraven för respektive utrymme utgörs av en minsta tillförd 

ljudabsorptionsmängd uttryckt i form av ljudabsorbentklass och yta. Verifieringen 

av rumsakustiken sker genom granskning av fabrikantdata för aktuella 

ljudabsorbenter samt mätning av ytorna på tillförda ljudabsorbenter. 

Absorbentklass och yta ska uppgå till minst de kravsatta värdena. 
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Ljud från installationer 

Mätning av ljudnivå från installationer i färdig byggnad utförs enligt  

SS 25267:2015. Vid verifiering av ljudnivåer gäller att det aritmetiska 

medelvärdet av mätta ljudnivåer ska uppfylla kravet. Enskilda ljudtrycksnivåer får 

överstiga kravet med 1 dB. Mätningarna av ekvivalentnivå ska omfatta samtliga 

installationer under den tid dessa är i drift.  

För mer kortvarigt buller gäller mätningen från varje enskild källa. 

Ljud från trafik och andra yttre källor 

Mätning av trafikbullernivåer inomhus i färdig byggnad utförs genom mätning 

enligt SS 25267:2015. 

Vid verifiering av ljudnivåskillnaden gäller att det aritmetiska medelvärdet av 

mätta värden ska uppfylla kravet. Enskilda ljudnivåer får överstiga kravet med  

2 dB. 

7. Krav och råd enligt BBR-Bostäder 

Följande krav och råd anges i Boverkets Byggregler, BBR 

Krav 

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så 

att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. 

Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att 

de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.  

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i 

någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.  

Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder 

vidtas. 

Allmänt råd 

Föreskriftens krav på byggnaden är normalt uppfyllda om värdena enligt BBR för 

bostäder uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B enligt 

SS 25267:2015 väljas. 

Ljudklass B – Projektkrav 

Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25267:2015. I 

standarden anges fyra ljudklasser där ljudklass C överensstämmer med kraven i 

BBR. Ljudklass B motsvarar upplevelsemässigt 50 % bättre ljudmiljö. 

För projektet gäller projektanpassade krav enligt nedan, motsvarande ljudklass B. 
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Luftljudsisolering  

Krav på luftljudsisolering anges i form av vägd standardiserad ljudnivåskillnad, 

med spektrumanpassningsterm 100 Hz – 3 150 Hz, DnT,w,100, eller med 

spektrumanpassningsterm 50 Hz – 3 150 Hz, DnT,w,50. 

Mellan utrymmen i bostäder avser standardiserad ljudnivåskillnad alltid riktning 

från större utrymme till mindre utrymme. Standardiserad ljudnivåskillnad från 

utrymme som inte är bostad, exempelvis från trapphus, korridor, loftgång, 

teknikrum eller förråd, avser krav på ljudnivåskillnad in till bostad, även om 

utrymmets volym är mindre än det mottagande utrymmets volym.  

För bostadsdörrar mot trapphus, entré och korridor anges ljudkrav i form av 

laboratoriemätt ljudisolering Rw, enligt SS-ISO 717/1. 

Lägsta total ljudnivåskillnad, DnT,w,50, dB 

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden 56 

dock från utrymme för närings- och serviceverksamhet 60 

Från trapphus och korridor till bostad 56 

Lägsta total ljudnivåskillnad, DnT,w,100, dB 

Till utrymme i bostad från 

– loftgång, trapphus och korridor, vägg med dörr eller  

fönster, till utrymme i bostad 44 1) 2) 

– trapphus eller korridor, exempelvis i entréplan, vid  

postfack eller hiss eller andra utrymmen där det  

förekommer betydande persontrafik utanför bostadsdörren  48 1) 3) 

– boendekorridor i särskilt boendeform för äldre eller boende  

för studerande  40 1) 4) 

Inom bostaden, skiljekonstruktion utan dörr 

– mellan rum  35 5) 

– mellan hygienrum och sovrum 40 5) 

Mellan bostäder i särskilda boendeformer för äldre 56 

Mellan bostäder inom övriga behovsprövade särskilda  

boendeformer där höga ljudnivåer förekommer 60 

1) Värdet gäller då ljudabsorptionen i trapphus, loftgång eller korridor är 

minst enligt tabellen ”Rumsakustik” nedan. Vid lägre ljudabsorption skärps 

kravet med 4 dB. 
2) För tamburdörrar gäller att dessa ska ha laboratoriemätt ljudisolering lägst 

Rw=43 dB. 
3) För tamburdörrar gäller att dessa ska ha laboratoriemätt ljudisolering lägst 

Rw=48 dB. 
4) För tamburdörrar gäller att dessa ska ha laboratoriemätt ljudisolering lägst 

Rw=38 dB. 
5) Gäller skiljekonstruktion inklusive eventuella överluftsdon och överhörning 

via ventilationskanaler. 
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Stegljudsnivå  

Kraven på stegljudsisolering anges i form av vägd standardiserad stegljudsnivå 

med och utan spektrumanpassningsterm 50 Hz – 2 500 Hz, LnT,w,50 samt i vissa 

fall standardiserad stegljudsnivå med och utan spektrumanpassningsterm 20 Hz – 

2 500 Hz, LnT,w,20 

Från en yta på cirka 1 m² direkt innanför entrédörr till bostad föreligger inte krav 

på stegljud. 

Högsta stegljudsnivå, LnT,w,50, dB. 

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden 52 1) 2) 3) 

dock från utrymme för närings- och serviceverksamhet 48 1) 

dock till bostad från 

loftgång, trapphus eller korridor förutom entréplan 62 

loftgång, trapphus eller korridor på entréplan eller från  

andra utrymmen där det förekommer betydande persontrafik 52 

1) Kravet gäller även LnT,w,20. Kravet på högsta stegljudsnivå LnT,w,20 är 64 dB. 
2)  Kravet gäller inte vid mätning från del av golv innanför bostadsdörr med en 

area om högst ca 1 m2. 
3)  Kravet på stegljudsnivå från hygienrum kan frångås om WC-stol 

stomljudsisoleras så att ljudnivån vid användning av toalettstol exempelvis 

”pinkbuller” inte överstiger 27 dB(A) maximal ljudnivå i boningsrum. 

Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor 

Kraven på ljudnivå från trafiken och andra yttre bullerkällor anges i form av total 

frekvensvägd dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, 

dB(A).  

Kraven gäller i möblerade rum, bostadsrum med motsvarande 10 m2 S 

ljudabsorption, kök med motsvarande 5 m2 S ljudabsorption och hygienrum med 

motsvarande 3 m2 S ljudabsorption, med stängda fönster men öppna uteluftdon. 

Högsta totala ljudnivå från all yttre bullerkällor, dB(A)  

   Ekvivalentnivå Maximalnivå  

Utrymme för sömn och vila eller daglig  

samvaro, exempelvis sov- och vardagsrum 26 1)  41 2) 3) 

Utrymme för matlagning eller hygien, 

exempelvis kök, badrum etc.  31 -  

1) Ekvivalentnivån för natt 22-06 får inte överstiga 22 dB(A) 

2) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt 22 – 06 

3) För ljud med informationsinnehåll är kravet i sovrum högst 31 dB(A).  
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ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Ljudnivå från installationer 

Kraven på ljudnivåer från installationer anges i form av frekvensvägd 

ljudtrycksnivå dB(A) respektive dB(C). Värdena avser den sammanlagda 

ljudtrycksnivån, ekvivalentnivån, från samtliga installationer under den tid dessa 

är i drift. För kortvarigt buller anges värden för den högsta ljudtrycksnivån, 

maximalnivån. 

Kraven gäller i möblerade rum, bostadsrum med motsvarande 10 m2 S 

ljudabsorption, kök med motsvarande 5 m2 S ljudabsorption och hygienrum med 

motsvarande 3 m2 S ljudabsorption. 

Högsta totala ljudnivå från samtliga installationer, luft- och stomljud 1) 

   Ekvivalentnivå Maximalnivå 

    dB(A) dB(C)  dB(A) 

Utrymme för sömn och vila,  

exempelvis sovrum 26  46 31 

Utrymme för daglig samvaro,  

exempelvis vardagsrum 26 2) -  31 

Kök 35 -  40 

Badrum (Rum med plats för badkar) 35 -  -  

WC, dusch, klädkammare etc. 40 -  -  

Tvättstuga, trapphus och korridorer 45 -  -  

Garage 50  - 

1) För buller från hiss, WC och tvättmaskin gäller dessutom krav enligt tabell 

nedan. 
2) Vid öppen planlösning kök-vardagsrum accepteras 30 dB(A). 
3) Vid öppen planlösning kök-vardagsrum accepteras 30 dB(A). 

Buller via bjälklag, väggar etc. från aggregatrum dimensioneras för minst  

10 dB(A) lägre ljudnivå än gällande totalkrav för respektive utrymme.  

Utomhus gäller kravet högst 35 dB(A) vid andra bostadshus respektive utanför 

egna bostadsfönster. 

Högsta ljudnivå från ljud som innehåller hörbara variationer, impulser eller 

toner, exempelvis från hiss, WC och tvättmaskin, luft- och stomljud. För 

garageport skärps kraven med 5 dB. 

   Ekvivalentnivå, dB(A) Maximalnivå, dB(A) 

Utrymme för sömn och vila,  

exempelvis sovrum 21   31 

Utrymme för daglig samvaro,  

exempelvis vardagsrum 21   31 

Kök 30   40 
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ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB  
Månskärsvägen 10 B, 141 75  Kungens kurva. www.ahakustik.se 
Org nr 556860-8300. Säte i Nyköping. 

Rumsakustik 

Kraven på rumsakustiskbehandling anges som minsta absorbentyta i relation till 

utrymmets takyta med absorbent av viss absorptionsklass enligt SS-EN-ISO 

11654. För trapphus avses del av stannplanets takyta.  

Kraven har skärpts för att möjliggöra enklare bostadsdörrar mot trapphus, korridor 

etc. 

Minsta absorbentmängd i olika utrymmen, absorbentklass/andel av takytan.  

Angiven takyta avser summan av takytorna på stannplan etc. 

 Absorptionsklass A 

Trapphus, entréhall, korridor och  

helt eller delvist inbyggd loftgång 1) 90 % 

1) Den eventuellt ytan mellan loftgången och utemiljön som inte är igenbyggd kan 

räknas som ljudabsorberande. 

8. Detaljplanekrav 

I detaljplanen anges 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 26 april 2021 11:24
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; urban larsson
Ämne: Sv: Statusuppdatering + inkommet yttrande BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477 

Hej Hany, 
 
Här kommer våra svar på Jannes synpunkter! 
______________________________ 
Jag har generella kommentarer för båda utskicken, 
1 Ligger i direkt anslutning till allmän plats som snöröjs och sopas av våran tekniska avdelning, därför bör krav ställas på sockel minst 40 cm av material som klarar detta samt att eventuella stuprörsanslutningar utförs så dom inte är ett hinder 
 
Sockeln är föreskriven som betong och bör därför klara dessa krav. Eventuella stuprör kommer inte heller vara ett hinder (ligger inte mot gatorna). Frågan kommer även fortsatt bevakas under detaljprojekteringen. 
 
2 Trappor ska kontrastmarkeras 
 
Trapporna kommer kontrastmarkeras, är en förutsättning för TIL och kommer tas med under detaljprojekteringen. 
 
3 Angöring sopbil Kokillbacken, kommer brandbilar förbi mm 
 
Mellan eventuell sopbil, på Kokillbacken, finns ca 4,5 m till godo (se urklipp). 
 

 
_____________________________ 
 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
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AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 16 39 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Statusuppdatering + inkommet yttrande BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477  
 
Hej Elias, 
 
Här kommer en statusuppdatering  
 
Har idag skickat ut grannehörande samt remisser. Sista svarsdag är den 4 april 2021. 
Jag tänker att jag skickar inkomna yttranden direkt till er så får ni bemöta snarast möjligt, dock senast inför nämndsammanträdet. 
Har redan fått in ett yttrande från Jan Hellström MEX som bifogas. 
 
Återkom gärna vid eventuella funderingar. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 26 april 2021 11:29
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; urban larsson
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG 2020 477

Hej Hany, 
 
Här kommer slutligen våra svar på Afsanehs synpunkter. Bara att återkomma ifall vi eventuellt missuppfattat någon frågeställning! 
 
__________________________ 
 
Jag håller med de kommentarer som Jan Helström skrev  

1. Det ligger i direkt anslutning till allmän plats som snöröjs och sopas av GPT avdelning, därför bör krav ställas på sockel minst 40 cm av material som klarar detta samt att eventuella stuprörsanslutningar utförs så dom inte är ett hinder 
 
Är besvarad i tidigare mejl. 
 

2. Angöring sopbil Kokillbacken, kommer brandbilar förbi mm – Det vore bra att tydliggöra det i ansökan 
 
Är besvarad i tidigare mejl. 
 
Plus min kommentar att alla parkeringar sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen 
 
Yes, p-norm uppfylls på tomtmark (dvs. på innergård samt parkeringsgarage). 
_____________________ 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 28 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
Här kommer remissvar från kommunens Trafikavdelning, se tråd nedan. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 14 15 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej, 
Jag håller med de kommentarer som Jan Helström skrev  

1. Det ligger i direkt anslutning till allmän plats som snöröjs och sopas av GPT avdelning, därför bör krav ställas på sockel minst 40 cm av material som klarar detta samt att eventuella stuprörsanslutningar utförs så dom inte är ett hinder 
2. Angöring sopbil Kokillbacken, kommer brandbilar förbi mm – Det vore bra att tydliggöra det i ansökan 

Plus min kommentar att alla parkeringar sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Afsaneh Kasiri 
Tf. avdelningschef  
  
Samhällsbyggnadskontoret  Gata  park och trafikavdelning 
Upplands-Bro kommun  196 81 Kungsängen 
  
Besöksadress  Furuhällsplan 1  Kungsängen 
  
Afsaneh.Kasiri@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Ett hållbart Upplands-Bro. Kommunen som ger plats! 

 
 
//Afsaneh 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 13 09 
Till: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Afsaneh, 
 
Tack för snabbt svar.  
Jag tolkar det som att ni inte har någon erinran angående det Jan Hellström skrev om på Kockilbacken om sopbilens angöringsplats om brandbilar m.m?  
 
Vänligen 
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Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 20 51 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej  
Gata, park och trafikavdelningen förutsätter att all parkering sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen. I övrigt har vi ingen erinran. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Afsaneh Kasiri 
Tf. avdelningschef  
  
Samhällsbyggnadskontoret  Gata  park och trafikavdelning 
Upplands-Bro kommun  196 81 Kungsängen 
  
Besöksadress  Furuhällsplan 1  Kungsängen 
  
08-581 696 23  
Afsaneh.Kasiri@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Ett hållbart Upplands-Bro. Kommunen som ger plats! 

 
 
 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 12 23 
Till: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>; Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>; Afsaneh Kasiri 
<afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovsavdelningen 
  

  BYGG 2020 477 
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Remiss 
Diarienummer: BYGG 2020 477  
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 83 lgh  hus 1 & 2  
Fastighet: KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307  

Ärendet 
Bygglovsavdelningen önskar Ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Trafik 

 Avfall 

 Dagvatten 

 Övriga synpunkter 

Upplysning 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning  Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov  
Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde  

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2021-05-04  

Bilagor 
1  Situationsplan som inkom 2020-12-17  

2  Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19  

3  Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17  

4  Skiss som visar att eventuell framtida trappa är möjlig som inkom 2021-04-19  

5  Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19  

6  Markplaneringsplan dagvatten som inkom 2021-03-19  

7  Planritningar som inkom 2021-04-19  

8  Fasadritning som inkom 2021-04-19  

9  Fasadritningar som inkom 2021-03-19  

  

För bygg- och miljönämnden 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift   

  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro se  
www upplands-bro se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG 2020 477 
Mottagare: [emma ahlstedt@upplands-bro se];[Jan Hellstrom@upplands-bro se];[lennart eriksson@upplands-bro se];[marina danhill@upplands-bro se];[AFSANEH KASIRI@UPPLANDS-BRO SE]; 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 26 april 2021 17:02
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG 2020 477 och BYGG 2020 476

Tack Hany, se mina svar i grönt! 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 26 april 2021 11 51 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
 
Hej, 
 
Se svar från Athir nedan. 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se>  
Skickat: den 26 april 2021 11 50 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Hany! 
  
Se mina svar i svart fetstil.  
  
Hus 1 och 2 fråga 1. 
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Hus 3 och 4 fråga 1 och 4. 
  
  
  
Med vänlig hälsning  
Athir Halo  
Projektledare 
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-518 321 75 
athir.halo@upplands-bro.se 
http //www.upplands-bro.se 
  
  
  

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 26 april 2021 11 24 
Till: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Athir, 
 
Här kommer byggherrens komplettering. Vänligen gå igenom och återkom med eventuella synpunkter senast den 4 maj. 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 26 april 2021 11 22 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>; urban.larsson <urban.larsson@ubh.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Hany! 
  
Här kommer våra svar på Athirs synpunkter! 
_____________________________ 
  
Här kommer mina granskningskommentarer som avser Hus 1 och 2. 
  

 Har ni en ritning som visar hur vatten, spillvatten och dagvatten är framdraget från fastighet till våra kommunala anslutningspunkterna? 
  
Finns inte framme än, ligger på TE och tas fram under detaljprojekteringen. Vill Athir ha mer info kan vi skicka över bygghandlingarna i ett senare skede? Ja 
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Då fixar vi det! 
  

 Fil Sammanställning av dagvattenhantering. Tillhör uträkningen bara en fastighet eller båda fastigheterna mot Enköpingsvägen och Ringvägen? Jag ser att uträkningen tillhör båda fastigheterna. Ni får rätta mig om jag fel. Kan ni skriva på fil 
underlaget att KV 5 tillhör Enköpingsvägen och KV 6 tillhör Ringvägen. 

  
I handlingen framgår hur mycket som infiltreras i respektive kvarter. Båda kvarteren ansluter mot Kokillbacken (med undantag av ett breddavlopp från infiltrationen till Enköpingsvägen för Kv 5). Uträkningen har gjorts som en sammanslagning för 
båda kvarteren iom att de båda kvarteren är gjorda som en enhet, lika som uppfyllandet av p-norm exempelvis. Detta har gjorts med betraktande av respektive kvarters rådande förutsättning. 
  

 Fil namn Realtionsutvandig VAM. En vattengång har man missat att skriva två decimaler. Vet inte om det är viktig men vill bara uppmärksamma.  
  
Vi tar med oss det! 
  

 Har ni några beskrivningar av de LOD-anläggningar? 
  
Finns ramhandling till TE, hittas bifogat. 

  
Här kommer mina granskningskommentarer som avser Hus 3 och 4. 
  

 Har ni en ritning som visar hur vatten, spillvatten och dagvatten är fram draget från fastighet till våra kommunala anslutningspunkterna? 
  
Finns inte framme än, ligger på TE och tas fram under detaljprojekteringen. Vill Athir ha mer info kan vi skicka över bygghandlingarna i ett senare skede? Ja 
Då fixar vi det! 
  

 Fil Sammanställning av dagvattenhantering. Tillhör denna uträkningen bara en fastighet eller båda fastigheterna mot Enköpingsvägen och Ringvägen? Jag ser att uträkningen tillhör båda fastigheterna. Ni får rätta mig om jag fel. Kan ni skriva 
på fil underlaget att KV 5 tillhör Enköpingsvägen och KV 6 tillhör Ringvägen. 

  
I handlingen framgår hur mycket som infiltreras i respektive kvarter. Båda kvarteren ansluter mot Kokillbacken (med undantag av ett breddavlopp från infiltrationen till Enköpingsvägen för Kv 5). Uträkningen har gjorts som en sammanslagning för 
båda kvarteren iom att de båda kvarteren är gjorda som en enhet, lika som uppfyllandet av p-norm exempelvis. Detta har gjorts med betraktande av respektive kvarters rådande förutsättning. 
  

 Fil namn Realtionsutvandig VAM. Några vattengångar stämmer ej. Vattengångar mot Enköpingsvägen måste ses över. 
  
Har utgått från det underlag som funnits tillgängligt. Vi uppdaterar vattengångarna, med vår TE, så fort nytt underlag är tillgängligt. 
  

 Dagvattenservisen mot Enköpingsvägen kommer bara att användas till brädutlopp. Vi har tidigare bestämt att ni kommer att brädda ut ca 2 L/S. Gäller det fortfarande? 
Om ni har en beskrivning kan ni skicka den till mig. 

  
Enligt vår beräkning är det nu 3 l/s som gäller (hittas bifogat, se ”Sv Kokillbacken, kompl bygglov”). Finns ännu ingen beskrivning av detta då det hamnar i TE s uppdrag. 
När ni får beskrivningen från TE-s uppdrag så kan ni skicka det till mig. Hoppas att det inte blir mer liter per sekund som ni måste brädda ut. Enligt beslutet från höstas så kom vi överens om 2 L/S. Blir det mer så måste vi ses över hur vi ska lösa 
det. 
 
Vi förutsätter/(och hoppas) att vi fortsatt, under hela projektet, kommer ha ett lika bra samarbete med Athir. Vi har all respekt för vår överenskommelse i höstas och ifall det får stora konsekvenser för Athir så ska vi självklart uppfylla de 2 l/s som vi 
tidigare kommit överens om (alternativt inte gå över 3 l/s om det fungerar ändå). Vi tänker oss att KA skulle kunna ta upp detta i sin kontrollplan så verifierar vi det vid slutsamrådet, alternativt så skickar vi bekräftelse direkt till Athir? 

  
 Va menar ni med SMART-TRAP brädavlopp? 

  
Det är en filter- och fördelningsbrunn. 
  

 Har ni några beskrivningar av de LOD-anläggningar? 
  
Finns ramhandling till TE, hittas bifogat. 
  
_____________________ 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
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Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 11 28 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Elias, 
  
Här kommer synpunkter från VA-ingenjör. Vänligen bemöt snarast möjligt. 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 11 26 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Hany! 
  
Jag skickar till dig både mina kommentarer som avser Hus 1 och 2 samt Hus 3 och 4. 
  
Här kommer mina granskningskommentarer som avser Hus 1 och 2. 

 Har ni en ritning som visar hur vatten, spillvatten och dagvatten är fram draget från fastighet till våra kommunala anslutningspunkterna?  
 Fil Sammanställning av dagvattenhantering. Tillhör uträkningen bara en fastighet eller båda fastigheterna mot Enköpingsvägen och Ringvägen? Jag ser att uträkningen tillhör båda fastigheterna. Ni får rätta mig om jag fel. Kan ni skriva på fil 

underlaget att KV 5 tillhör Enköpingsvägen och KV 6 tillhör Ringvägen. 
 Fil namn Realtionsutvandig VAM. En vattengång har man missat att skriva två decimaler. Vet inte om det är viktig men vill bara uppmärksamma.  
 Har ni några beskrivningar av de LOD-anläggningar? 

  
Här kommer mina granskningskommentarer som avser Hus 3 och 4. 
  

 Har ni en ritning som visar hur vatten, spillvatten och dagvatten är fram draget från fastighet till våra kommunala anslutningspunkterna?  
 Fil Sammanställning av dagvattenhantering. Tillhör denna uträkningen bara en fastighet eller båda fastigheterna mot Enköpingsvägen och Ringvägen? Jag ser att uträkningen tillhör båda fastigheterna. Ni får rätta mig om jag fel. Kan ni skriva 

på fil underlaget att KV 5 tillhör Enköpingsvägen och KV 6 tillhör Ringvägen. 
 Fil namn Realtionsutvandig VAM. Några vattengångar stämmer ej. Vattengångar mot Enköpingsvägen måste ses över.   
 Dagvattenservisen mot Enköpingsvägen kommer bara att användas till brädutlopp. Vi har tidigare bestämt att ni kommer att brädda ut ca 2 L/S. Gäller det fortfarande? 
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Om ni har en beskrivning kan ni skicka den till mig. 
 Va menar ni med SMART-TRAP brädavlopp? 
 Har ni några beskrivningar av de LOD-anläggningar? 

  
  
Ha en bra dag. 
  
Med vänlig hälsning  
Athir Halo  
Projektledare 
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-518 321 75 
athir.halo@upplands-bro.se 
http //www.upplands-bro.se 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 26 april 2021 11:26
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; urban larsson
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG 2020 477

Hej Hany, 
 
Här kommer våra svar på Marinas synpunkter. 
_____________________________ 
 
Jag tycker att sökande ska svara på frågor och förklara hur det ska fungera. Om deras lösningar accepteras av GPT då har vi inga invändningar. 
 
Självklart! 
 
En fråga till gällande en mur (L-stöd av betong, gulmarkerad). Den ligger precis i vägen från sopbil till soprum och kan vara hinder för att rulla kärl. På mötet lovade de hitta en lösning men det verkar att inga ändringar har inkommit. 
 

 
 
 
Ändringarna har gjorts på Ringvägen (dvs. möjliggöra passage förbi eventuell sopbil med hjälp av p-förbud på 2 parkeringsplatser, under ”sopbils-tider”, enligt tidigare redovisad handling). Detta är förankrat med GPT (MEX). Lösning för transport av 
sopkärl redovisas enligt urklipp, vilket är ett avstånd på mindre än 10 meter. 
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__________________________ 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 53 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
Här kommer remissvar från kommunens avfallsavdelning, se tråd nedan. Vänligen bemöt snarast möjligt. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 50 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>; Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Jag tycker att sökande ska svara på frågor och förklara hur det ska fungera. Om deras lösningar accepteras av GPT då har vi inga invändningar.  
En fråga till gällande en mur (L-stöd av betong, gulmarkerad). Den ligger precis i vägen från sopbil till soprum och kan vara hinder för att rulla kärl. På mötet lövade de hitta en lösning men det verkar att inga ändringar har inkommit. 
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Med vänlig hälsning 
 
Marina Danhill 
Avfallsingenjör 
 
Avfallsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 696 26 
marina.danhill@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 24 
Till: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>; Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Marina, 
 
Tack för snabbt svar. Inhämtar ni godkännande från GPT själva eller är det något jag ska begära in från sökande? 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 18 
Till: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>; Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
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Hej, 
 
Vad bra att du, Afsaneh skriver att Kokillbacken ska vara gånggata. Betyder detta att gatan kan vara något smalare och att om sopbil står på angöringsplats då kan den vara en hinder för utryckningsfordon? Angöringsplatsen för sopbilen måste flyttas 
lite off vägen i så fall. 
 
Samma fråga gäller Ringvägen (se nedan). Vi hade ett särskilt möte med berörda i projektet gällande angöringsplats för sopbil och att t ex brandbil kan köra förbi. Vi har kommit överens att parkeringar (se gulmarkerade) ska tas bort eller flyttas på 
något sett så att avståndet kan ökas (se röda linjen). Jag kan inte se här i ritningar att de ändrade något efter diskussion.  
Vi måste få godkännande från GPT gällande de två frågorna för att skriva vårt yttrande.  
  
 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Marina Danhill 
Avfallsingenjör 
 
Avfallsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 696 26 
marina.danhill@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 

Från: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 14 15 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej, 
Jag håller med de kommentarer som Jan Helström skrev  

1. Det ligger i direkt anslutning till allmän plats som snöröjs och sopas av GPT avdelning, därför bör krav ställas på sockel minst 40 cm av material som klarar detta samt att eventuella stuprörsanslutningar utförs så dom inte är ett hinder 
2. Angöring sopbil Kokillbacken, kommer brandbilar förbi mm – Det vore bra att tydliggöra det i ansökan 

Plus min kommentar att alla parkeringar sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Afsaneh Kasiri 
Tf. avdelningschef  
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Samhällsbyggnadskontoret  Gata  park och trafikavdelning 
Upplands-Bro kommun  196 81 Kungsängen 
  
Besöksadress  Furuhällsplan 1  Kungsängen 
  
Afsaneh.Kasiri@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Ett hållbart Upplands-Bro. Kommunen som ger plats! 

 
 
//Afsaneh 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 13 09 
Till: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Afsaneh, 
 
Tack för snabbt svar.  
Jag tolkar det som att ni inte har någon erinran angående det Jan Hellström skrev om på Kockilbacken om sopbilens angöringsplats om brandbilar m.m?  
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 20 51 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej  
Gata, park och trafikavdelningen förutsätter att all parkering sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen. I övrigt har vi ingen erinran. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Afsaneh Kasiri 
Tf. avdelningschef  
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Samhällsbyggnadskontoret  Gata  park och trafikavdelning 
Upplands-Bro kommun  196 81 Kungsängen 
  
Besöksadress  Furuhällsplan 1  Kungsängen 
  
08-581 696 23  
Afsaneh.Kasiri@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Ett hållbart Upplands-Bro. Kommunen som ger plats! 

 
 
 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 12 23 
Till: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>; Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>; Afsaneh Kasiri 
<afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovsavdelningen 
  

  BYGG 2020 477 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG 2020 477  
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 83 lgh  hus 1 & 2  
Fastighet: KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307  

Ärendet 
Bygglovsavdelningen önskar Ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Trafik 

 Avfall 

 Dagvatten 

 Övriga synpunkter 

Upplysning 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning  Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov  
Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde  

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2021-05-04  

Bilagor 
1  Situationsplan som inkom 2020-12-17  

2  Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19  
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3  Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17  

4  Skiss som visar att eventuell framtida trappa är möjlig som inkom 2021-04-19  

5  Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19  

6  Markplaneringsplan dagvatten som inkom 2021-03-19  

7  Planritningar som inkom 2021-04-19  

8  Fasadritning som inkom 2021-04-19  

9  Fasadritningar som inkom 2021-03-19  

  

För bygg- och miljönämnden 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift   

  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro se  
www upplands-bro se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG 2020 477 
Mottagare: [emma ahlstedt@upplands-bro se];[Jan Hellstrom@upplands-bro se];[lennart eriksson@upplands-bro se];[marina danhill@upplands-bro se];[AFSANEH KASIRI@UPPLANDS-BRO SE]; 
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Från: Ann-Helene Jemdahl
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Grannhörande BYGG.2020.476/477 Kokillbacken 5/Ringvägen 3
Datum: den 4 maj 2021 13:52:04

Undertecknad med lgh nr 72, Kokillbacken 8, HSB Kungsvyn, invänder mot förslaget att
Upplandsbrohus önskar ta i anspråk ytterligare mark för byggnation, jfrt med den
ursprungliga detaljplanen. 

Redan nu är det minimalt utrymme mellan HSB och Upplands- Brohus enligt den
befintliga planen. Särskilt gällande övre delen mellan Ringvägen och Kokillbacken.

Ur många aspekter är det viktigt att det finns rejält med luft/utrymme mellan de olika
huskropparna. Inte minst ur ett psykiskt välbefinnande.

Även den önskade nockhöjden utöver godkänd plan invänder jag mig mot.

I befintlig detaljplan stadgas att hänsyn skall tas till siktlinjer och utblickar inom området
och från befintliga byggnader.

Gränden mellan kvarter 4 och 6 resp 3 och 5 utformas som ett tydligt allmänt stråk, är
också uttalat i nuvarande detaljplan. Samt att grönytor ska prioriteras.

Kommunen har i sin vision beskrivit vikten av anknytning och tillgänglighet mellan
kommunens olika delar. Strandpromenaden ska göras mer tillgänglig.  

 Det ska finnas en god bebyggd miljö enl Grönplanen.

Mvh
Ann-Helene Jemdahl
Mobil: 070-4850890



         Hus 3 & 4 (Kv. 5), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Kockilbacken 5 - BMN 21/0007-11 BYGG.2020.476, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 67 lgh. Hus 3 & 4 (Kv. 5), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Kockilbacken 5 : 38. Yttrande från Trafikverket

Från: albin.videll@trafikverket.se
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande
Datum: den 4 maj 2021 16:51:02

Hej!

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/50182, BYGG.2020.477 / BYGG.2020.476, Bygglov för
nybyggnad av bostadshus, 83 lgh. Hus 1 och 2, flerbostadshus, 68 lgh. Hus 3 och 4 på Kungsängens kyrkby
2:307, Upplands-Bro kommun.

Trafikverket har granskat remisshandlingarna och anser att avvikelser från detaljplan kan medges under
förutsättning att planbestämmelserna för buller och risk från järnväg efterföljs. I övrigt har Trafikverket inget att
erinra.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

Videll Albin, PLstsa
albin.videll@trafikverket.se

Trafikverket
http://www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
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Postadress: AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen    Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen 
Telefon: 08-5624 8700   E-post: info@ubh.se   Webb: www.ubh.se 

Säte: Kungsängen   Ett företag ägt av Upplands-Bro kommun 

  

   

  
 Elias Lindqvist 

Byggprojektledare 
070 164 87 31 
elias.lindqvist@ubh.se 

  
Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från Kungsängens Kyrkby 2:69 
BYGG 2020.476/477 
 

Skulle snarare säga att vi, i vårt förslag, beaktat tidigare bebyggelse, både vad gäller val av 

fasadmaterial samt att bibehålla siktlinjer. Fasaden kommer bestå av ljust schatterat tegel i 

färgen sand/beige, vilket samspelar med både befintlig tegelbebyggelse på Ringvägen likväl 

omgivande natur. 

Vad gäller bilparkering så uppfyller vi, i vårt förslag, den föreskrivna p-normen med hjälp av 

underjordiska garage. 

Ska även tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen minskat och den övre 

terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det som gått ut på 

grannehörandet. 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Säte: Kungsängen   Ett företag ägt av Upplands-Bro kommun 

  

   

  
 Elias Lindqvist 

Byggprojektledare 
070 164 87 31 
elias.lindqvist@ubh.se 

  
Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från HSB Brf Kungsvyn 
BYGG 2020.476/477 
 

Vad gäller att den förslagna volymökningen inkräktar på Ringmark/korsmark och att 

parkeringshus inkräktar på x-markerat område mellan Enköpingsvägen och Kokillbacken 

hänvisar vi till våra tidigare förklaringar. Vårt förslag främjar utblickar från både gårdsytor och 

bostäder, både i det egna kvarteret och i befintlig bebyggelse bakom. Vilket är en 

gestaltningsprincip i planbeskrivningen. 

I planbeskrivningen finns även framtagna solstudier redovisade, således har detta bevakats 

under detaljplaneprocessen. Vi håller inte med om att vårt förslag, jämfört med ett 

detaljplaneenligt, medför allvarliga konsekvenser gällande siktlinjer och dagsljus. Det ska också 

tilläggas att det först under eftermiddagarna blir tal om skuggbildning mot Brf Kungsvyn. I vårt 

förslag har vi försökt bibehålla, de i detaljplan, beskrivna förhållandena mellan angivna höjder 

på gård och angivna nockhöjder. 

Ska även tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen minskat och den övre 

terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det som gått ut på 

grannehörandet. 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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 Elias Lindqvist 

Byggprojektledare 
070 164 87 31 
elias.lindqvist@ubh.se 

  
Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från Trafikverket 
BYGG 2020.476/477 
 

Självklart kommer planbestämmelserna gällande buller och risk från järnväg efterföljas. Vi 

ämnar, under hela projektets gång, ha ett nära och givande samarbete med Trafikverket och 

dess representanter. 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Säte: Kungsängen   Ett företag ägt av Upplands-Bro kommun 

  

   

  
 Elias Lindqvist 

Byggprojektledare 
070 164 87 31 
elias.lindqvist@ubh.se 

  
Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från Kungsängens Kyrkby 2:15 
BYGG 2020.476/477 
 

Antar att de medskickade illustrationerna inte gör vårt förslag rättvisa, fasaderna kommer inte 

inneha färgen grå. I vårt förslag, vilket ni kan se på våra fasadritningar, kommer fasaden bestå av 

ljust schatterat tegel i färgen sand/beige, vilket smälter in och samspelar med både befintlig 

tegelbebyggelse på Ringvägen likväl omgivande natur. För att skapa liv i fasaderna föreslås en 

variation av fogar och utskjutande stenar som, med skuggverkan, ger horisontella skiftningar.  

Arkitektoniskt skiljer sig alltså vårt förslag avsevärt mot det yttranden kallar ”DDR-husen”. 

Tornets raka och industriella linjer är utbytta mot en levande tegelfasad med spännande 

burspråk som kragar ut. Ska även tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen 

minskat och den övre terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det 

som gått ut på grannehörandet. 

I övrigt har vi svårt att bemöta frågeställningen gällande den allmänna platsmarken mellan vår 

fastighet och yttrandens. Vid samtal med Jan Hellström på Upplands Bro-kommun uppgavs att 

det pågår diskussioner med fastighetsägaren om eventuella mindre enkla åtgärder för att 

minska insynen. 

Tidigare projekt och Kokillbackens, felaktiga, höjdsättning är inget Upplands-Brohus har kunnat 

påverka eller bör ta ansvar för.  

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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 Elias Lindqvist 

Byggprojektledare 
070 164 87 31 
elias.lindqvist@ubh.se 

  
Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från lgh 1403 (Kokillbacken 3) 
BYGG 2020.476/477 
 

Yttranden tycks läst in sig på det förslag som ligger i illustrationsplanen. Plankartan medger, 

generellt, en högre plushöjd för våra huskroppar än för Brf Kungsvyn, vilket är en direkt 

koppling till att området stiger åt väst. Det är också plankartan, inte illustrationsplanen, som 

reglerar markanvändningen och bebyggelse. Upplands-Brohus kan alltså inte ställas ansvariga 

för hur HSB valt att utforma sina huskroppar, med beaktande av detaljplan, eller Kokillbackens 

slutliga höjder. 

Ett förslag, för en framtida trapp, är framtagen för att redovisa att våra stödmurar inte hindrar 

planens uppfyllande. Mig veterligen har även HSB anlagt stödmurar (och uteplats?) på x-

markerat område. I enlighet med planbeskrivningen får balkonger skjuta ut maximalt 2 meter 

från byggrättsgränsen och sitta på en höjd av minst 3 meter ovan mark. Vi har idag inga 

uteplatser på allmän platsmark. 

Insynen mellan vår fastighet, Kungsängens Kyrkby 2:307, och 2:310 bör ha hanterats i 

detaljplaneskedet och inget vi, i vårt bygglov, ska ställas till svars för. Avvikelsen gällande 

nockhöjden på 0,15-0,89 m innebär inte att insynen påverkas jämfört med ett detaljplaneenligt 

förslag, dvs. bör ”insyns-problematiken” redan bevakats under detaljplaneprocessen. 

Ska även tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen minskat och den övre 

terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det som gått ut på 

grannehörandet. 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från lgh nr 72 (Brf Kungsvyn) 
BYGG 2020.476/477 
 

Avvikelsen, från detaljplan, gällande att den förslagna volymen inkräktar på ringmark/korsmark 

härrör vår innergård. Således håller vi oss inom detaljplanens föreskrivna gränser mot Brf 

Kungsvyn, i enlighet med detaljplan. Luftutrymmet mellan vårt förslag och Brf Kungsvyn bör 

därför varit utrett redan under detaljplaneprocessen. Lever i tron att även HSB placerat sina 

huskroppar på egenskapsgränsen, vilket inte bör begränsa vår tomträtt. 

Precis som yttranden beskriver skall hänsyn till siktlinjer och utblickar inom området, och från 

befintlig bebyggelse, tas vilket vi anser att vårt förslag uppfyller, se ”Bilaga_Illustrationer 

siktlinjer_210413”. Ska visserligen tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen 

minskat och den övre terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det 

som gått ut på grannehörandet. 

Vårt förslag hindrar inte heller ett framtida allmänt stråk mellan fastigheterna, vilket redovisats 

i ”Skiss – eventuell framtida trappa”. 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 11 maj 2021 14:17
Till: Hany Touman
Kopia: Urban Larsson
Ämne: Bemötanden - BYGG 2020 476/477
Bifogade filer: Bemötande - Kungsängens Kyrkby 2-69 pdf; Bemötande - lgh 72 (Brf Kungsvyn) pdf; Bemötande - Trafikverket pdf; Bemötande - Brf Kungsvyn pdf; Bemötande - Kokillbacken 3 - lgh1403 pdf; Bemötande - Kungsängens 

Kyrkby 2-15 pdf

Hej Hany, 
 
Bifogat hittar du våra bemötanden, återkom gärna ifall jag missat någon (ska tilläggas att det finns ytterligare förklaringar i tidigare inskickade följebrev). Därutöver vill jag inkomma med en generell skrivelse/redogörelse; 
 

Verkar som att våra medskickade illustrationer förvirrat en del grannar. Med anledning av detta känns det viktigt att klarlägga att fasaderna inte kommer inneha färgen grå. Utan, i förslaget, kommer byggnaderna ha ljusa tegelfasader i 
sandfärgad kulör, vilket samspelar med både befintlig tegelbebyggelse likväl som omgivande natur. För att skapa ytterligare liv i fasaderna föreslås även en variation av fogar och utskjutande stenar som, med hjälp av skuggverkan, ger 
horisontella skiftningar. 
 
Viktigt att likaså belysa att många yttranden härrör en frustration kring frågor utanför Upplands-Brohus påverkansmöjligheter eller åtagande. Att hänvisa till saker som härrör området som helhet, exempelvis sådant som detaljplanen 
bör ha beaktat, skövling av urskog, piratparkeringar, bristande lekytor eller Kokillbackens höjdsättning blir ogrundat. 
 
Oavsett förslag kommer våra huskroppar påverka grannars vardag, dagsljusinsläpp och siktlinjer, vilket är en självklarhet i nyexploaterade områden. I slutändan hoppas vi att vårt förslag kan bli den sista pusselbiten som saknas. 

 
Vi hörs vidare, återigen ett stort tack för ditt hårda arbete! 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 
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Hany Touman

Från: Malte Hansson <malte hansson@brandkaren-attunda se>
Skickat: den 7 maj 2021 13:07
Till: Hany Touman
Kopia: Bygg- och miljönämnden
Ämne: Sv: Remiss Brandskyddsbeskrivning Attunda  BYGG 2020 476

Hej, 
Remissvar för Kungsängens Kyrkby 2 307, Hus 3 och 4, BYGG.2020.476 
 
Gällande granskningen av brandskyddet för hus 3 och 4; 
Så har vi noterat att nuvarande utrymningslösning för byggnaderna innebär att man vid utrymning till det fria från Tr2-trapphus passerar via entréhall vars brandcell ligger i direkt anslutning till lägenheterna i markplan. Detta frångår hur man vanligen 
utformar Tr2-trapphus. Vanligen mynnar Tr2-trapphus direkt till det fria, just för att uppfylla syftet att möjligheten att utrymma via det inte ska slås ut av en enskild lägenhetsbrand (t.ex. i markplan) där dörren från lägenheten lämnats öppen. Bifogar 
bild på typutförande av trapphus TR2 i entréplan från handbok.  
Av bilden kan man kan man tyda att det är möjligt att från trapphuset utrymma direkt ut i det fria utan att passera trapphallen på entréplan vilket inte verkar vara möjligt med nuvarande utrymningslösning. 

 
 
Gällande skyddsbestämmelser i detaljplanen ; 
Så anser vi att man i brandskyddsbeskrivningen har tillgodosett de bestämmelser som detaljplanen innehåller. Men ställer oss frågan om utrymningsvägarnas placering gentemot järnvägen. Detaljplanen säger att byggnader som har fasad mot 
järnvägen utformas med utrymningsvägar som vänder sig från järnvägen. Med nuvarande lösning kommer utrymningsvägar att stå i rät vinkel mot järnvägen. 
 
Gällande nivåskillnaden från utrymningsväg och i angreppsväg; 
Så har Brandkåren Attunda inga andra synpunkter än de som redan framgår i mejl om komplettering brand där det framgår att fönster som passeras vid utrymning ska utföras i brandklassat material, E 30. Marken utvändigt trapphusdörren bör ha en 
plan yta. Slänten som kommer att användas som angreppsväg av räddningstjänsten ska planeras på ett sätt som förhindrar olyckor och inte försvårar en insats vid en eventuell olycka. 
 
Gällande framkomlighet för brandbilar på Kokillvägen; 
Så kan vi av inlämnad markplaneringsritning bedöma att framkomligheten är acceptabel. Dock skulle en sopbil vid sin angöringsplats bli ett hinder. Detsamma skulle gälla för annat inskränkande, exempelvis parkerade bilar. 
 
Detta är ett objekt som vi gärna deltar i vid tillfälle för platsbesök. 
 
Vänlig hälsning 
Malte Hansson 
 
 

Med vänlig hälsning 

Malte Hansson 
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Brandinspektör 

 

  

Direkt      08 - 594 695 33 

Växel       08-594 696 00 

Från: Bygg- och miljönämden <bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 11 39 
Till: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se> 
Ämne: Remiss Brandskyddsbeskrivning Attunda BYGG.2020.476 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovsavdelningen 
  

  BYGG 2020 476 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG 2020 476  
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 68lgh  Hus 3 & 4  
Fastighet: KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307  
Ärendets skede: 02 1 Föreläggande om kompletteringar 
Detaljplan:  

Ärendet 
Bygglovsavdelningen önskar Ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Brandskydd  

 Utformning av slänt (väg till det fria) från utrymningsväg trapphus hus 3 till Enköpingsvägen där nivåskillnad är ca 4,5 meter  

 Skyddsbestämmelser i detaljplan som framgår av brandskyddsbeskrivning  

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2021-05-04  

Bilagor 
1  Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17  
2  Markplaneringsritning som inkom 2021-04-17  
3  Planritningar som inkom 2021-04-17  
4  Fasadritning som in kom 2021-04-17  
5  Förtydliganden från brandkonsult som inkom 2021-04-17  
6  Akustisk rapport - öppningsbara fönster som inkom 2020-03-19  

  

För bygg- och miljönämnden 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift   

  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro se  
www upplands-bro se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG 2020 476 
Mottagare: [malte hansson@brandkaren-attunda se] 
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Hany Touman

Från: Silvia Al-Breidi <silvia albreidi@brandkonsulten se>
Skickat: den 7 maj 2021 17:18
Till: Tom Ågstrand
Kopia: Kjell Fallqvist; Elias Lindqvist
Ämne: Sv: Yttranden från Brandkåren Attunda m m  - BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477

Hej Tom,  
  
Vi har gått igenom granskningssynpunkterna, se nedan.  
  
Hus 1 och Hus 2:  
I Hus 1 mynnar trapphuset direkt till det fria på plan 2. I Hus 2 mynnar trapphuset direkt till det fria på plan 1. Trapphusen ska förses med vägledande markeringar för att förtydliga utrymningsstrategin.  
Detta innebär att vi inte ser mynningen på plan 3 som trapphusmynningen, utan vi ser det bara som en gång ut till bostadsgården.  
Hus 3 och Hus 4:  
I Hus 3 mynnar trapphuset direkt ut till det fria på plan 2. I Hus 4 mynnar trapphuset ut till det fria på plan 1. Trapphusen ska förses med vägledande markeringar för att förtydliga utrymningsstrategin. Även i detta kvarter ser vi mynningen på plan 3 
endast som en gång ut bostadsgården.  
Vid incident på järnvägen har de boende möjlighet att gå ut mot gården och gå uppåt mot Kokillbacken, dvs de är ej beroende av att gå mot järnvägen. Utförandet bedöms således som tillfredställande.  
  
Trevlig helg,  
  
  
Silvia Al-Breidi 
Brandingenjör  
Tfn  08-505 344 00  0730-21 26 79 

 
  
  

Från: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 14 57 
Till: Silvia Al-Breidi <silvia.albreidi@brandkonsulten.se> 
Kopia: Kjell Fallqvist <kjell.fallqvist@brandkonsulten.se>; Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej på er! 
Vi har fått granskningssynpunkter från brandkåren i Attunda  
Hur ställer ni er till dem? 
Jag brukar inte stressa på mina konsulter men den här gången vore det toppen med snabbt svar. 
Jag behöver ha svar senast måndag morgon i annat fall går bygglovet upp i nästkommande nämndmöte 
Tycker ni att ni inte hinner få till ett svar så förstår jag det. 
Tack för hjälpen 
Tom Ågstrand 
  

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 14 25 
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Till: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se> 
Ämne: VB  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Direkt nr  08 – 594 695 33 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 13 36 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Elias, 
  
Här kommer yttranden från Brandkåren Attunda. Det finns en del att bemöta t.ex. Tr2-trapphusens utformning, utrymningsväg bort från järnväg (leds utrymmande från hus 3 mot järnväg), plana ytor för utrymningsvägar. 
  
Jag har diskuterat detta ärende med min chef och vi anser båda att det är bättre att skjuta detta ärende till juninämnden så att vi/ni i lugn och ro kan bemöta/arbeta fram detta ärende så att det blir så bra som möjligt. Hur tänker ni? 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Hany Touman

Från: Malte Hansson <malte hansson@brandkaren-attunda se>
Skickat: den 12 maj 2021 12:07
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Yttranden från Brandkåren Attunda m m  - BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477

Hej, 
Vi har nu tittat på konsultens svar om hur det är tänkt att utrymma från byggnaderna och det har väl bringat lite mer klarhet i hur det är tänkta att fungera. Men det kommer att ställa stora krav på tydlighet i form av exempelvis skyltningen. Just med 
tanke på att den naturliga tillträdesvägen via entrén inte är utrymningsväg. Detta kommer säkert inte vara ett bekymmer för boende som har god lokalkännedom. 
Brandkåren Attunda bedömer att den redovisade utrymningsstrategin är en acceptabel lösning. 
 
Med vänlig hälsning 
Malte Hansson 
 

Med vänlig hälsning 

Malte Hansson  
Brandinspektör 

 

  

Direkt  
Växel  

08-594 695 33 
08-594 696 00 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 10 maj 2021 12 40 
Till: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se> 
Ämne: VB  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Malte, 
  
Bifogar brandkonsultens svar med resonemang om trapphusen m.m. Har ni möjlighet att kika på detta och återkomma inom ett par dagar? 
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 17 27 
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Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Hany, det går snabbt i hockey! 
  
Bifogat hittar du bemötandet, från vår brandsakkunnig, på Attundas yttranden. Således verkar det ha blivit lite missförstånd. 
  
Vi hörs vidare på måndag, trevlig helg! 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Elias Lindqvist  
Skickat: den 7 maj 2021 16 38 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Hany, 
  
Har skickat över yttrandena till vår brandsakkunnig som skulle kika på detta redan idag. Förhoppningsvis hinner jag få en del input på konsekvenserna under måndagen, tänker att vi kan avvakta till dess och därefter ta ställning kring hur vi går vidare? 
  
Har även stämt träff med min chef och VD för att diskutera för- och nackdelar. Å andra sidan kanske det är en icke-fråga beroende på vad brand återkommer med! 
  
Trevlig helg, vi hörs på måndag! Bra jobbat! 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 13 36 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Elias, 
  
Här kommer yttranden från Brandkåren Attunda. Det finns en del att bemöta t.ex. Tr2-trapphusens utformning, utrymningsväg bort från järnväg (leds utrymmande från hus 3 mot järnväg), plana ytor för utrymningsvägar. 
  
Jag har diskuterat detta ärende med min chef och vi anser båda att det är bättre att skjuta detta ärende till juninämnden så att vi/ni i lugn och ro kan bemöta/arbeta fram detta ärende så att det blir så bra som möjligt. Hur tänker ni? 
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Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 18 maj 2021 14:55
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; Charlotta Johansson; Urban Larsson
Ämne: Sv: Återkoppling efter dagens nämndberedning  BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477

Jag förstår Hany, här kommer lite svar på dina frågor; 
 

1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för 
platsen och omkringliggande bebyggelse. 

 
Vår arkitekt jobbar med denna och kommer leverera ett svar under morgondagen. 
 

2. Kan ni revidera illustrationsbilden nedan mer likt övriga illustrationsbilder så att det inte ser så grått ut. 
 
Vi har full förståelse kring att illustrationsbilden nedan blivit missvisande. Tanken med just den illustrationen var att presentera byggnadernas volymer sett från Enköpingsvägen, ej att presentera fasadmaterialets utseende. På grund av detta har 
bilden tagits fram med något begränsade programvaror vilket gör att vi inte har möjlighet att justera färgen korrekt. Med det sagt hänvisar vi gärna till våra tidigare illustrationer i stället, det är dessa som är framtagna för att just visualisera fasadens 
färgskala (se nedan). 
 

3. Politikerna undrade om kommunen är involverad i slutlig fasad och om nämnden kan vara med och bestämma i detta avseende. Jag hänvisade till nedanstående föreskrift från fasadritningen och att det är så det brukar gå till dvs att ni kallar 
till möte på plats. Jag meddelade att de t.ex. kan villkora i sitt nämndbeslut att fasadprov ska skickas till kommunen för godkännande dvs. att ni skickar till mig och att jag visar upp olika alternativ för dem så att de får avgöra (de undrade om 
de kan få materialprov redan till juninämnden). Hur ser det ut i det avseendet, har ni materialprov tillgängliga redan nu? De frågade också om i vilket skede materialval slutligt bestäms i projektet. Tacksam om du kan återkomma med 
svar/tankar om detta och ovanstående. 

 
Vi kan, redan till maj-nämnden, leverera prover som arkitekterna, i sin vision, utgått ifrån. På så sätt kan ni redan nu få en korrekt bild av arkitektens konstnärskap, målbild och vision (fastän slutligt tegel självklart kan komma att se något annorlunda 
ut då inget tegel är den andra lik). Jag ämnar åka in till arkitekternas kontor redan ikväll så kan du komma förbi vårt kontor under morgondagen och hämta upp proverna kanske? 
Slutlig sten kommer därefter, tillsammans med bland annat byggentreprenör, bestämmas under hösten. Målet är då att bevaka både arkitektens vision och vårt bygglov. Till detta möte ska kommunen (och arkitekt) självklart ha möjlighet att närvara, 
detta för att säkerställa att vi alla är överens om uttrycket för produkten (för att i egentlig mening uppfylla bygglovet). Återkom gärna med representant/representanter från kommunen så säkerställer vi att dessa kallas. 
I detta tidiga skede kommer alltså entreprenören provmura ett par förslag (ca 1 kvm), på byggarbetsplatsen, som vi (samtliga representanter) får möjlighet att granska. Detta finns även med som ett krav i vårt förfrågningsunderlag till entreprenör. 
”Vinnande prov-bit” kommer därefter ligga som referens för projektets fasad. Under provmurningen har vi även möjlighet att se över färgnyansen på fogen. 
 
Bara att höra av dig ifall det skulle dyka upp något mer, alternativt ifall du inte har möjlighet att hämta proverna hos oss under morgondagen! Vi hörs vidare Hany! 
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Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 14 19 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
Upplevde att illustrationsbilderna på gården fick ett bättre mottagande (vi förklarade att det är lika fasadbeklädnad för de olika illustrationerna men att renderingarna är gjorda för olika tidpunkter).  
Det spekulerades i om det var illustrationen mot Enköpingsvägen som var orsaken till de negativa yttrandena/missnöjet. Det nämndes också att politikerna vill kunna ge bra svar till medborgare som är missnöjda i det fall de godkänner ett förslag. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
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Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 12 38 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Hany, 
 
Ber om ursäkt för sen återkoppling! 
 
Har lyckats få till ett möte med våra arkitekter nu i eftermiddag, återkopplar efter det! Gör allt jag kan för att uppfylla medskicken från nämnden! 
 
En snabb fråga; var man även missnöjd med färgsättningen på de tidigare illustrationsbilderna från gården? 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 12 maj 2021 16 51 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
En stor punkt var fasaden och särskilt att denna var tråkig och de undrade särskilt om nedanstående vy-bild som de uppfattar grå jmf med t.ex. övriga illustrationsbilder från gården.  
 
Medskick från nämnden där svar från er/arkitekt önskas inför sammanträdet i nästa vecka  
1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för platsen 
och omkringliggande bebyggelse.  
2. Kan ni revidera illustrationsbilden nedan mer likt övriga illustrationsbilder så att det inte ser så grått ut. 
3. Politikerna undrade om kommunen är involverad i slutlig fasad och om nämnden kan vara med och bestämma i detta avseende. Jag hänvisade till nedanstående föreskrift från fasadritningen och att det är så det brukar gå till dvs att ni kallar till 
möte på plats. Jag meddelade att de t.ex. kan villkora i sitt nämndbeslut att fasadprov ska skickas till kommunen för godkännande dvs. att ni skickar till mig och att jag visar upp olika alternativ för dem så att de får avgöra (de undrade om de kan få 
materialprov redan till juninämnden). Hur ser det ut i det avseendet, har ni materialprov tillgängliga redan nu? De frågade också om i vilket skede  materialval slutligt bestäms i projektet. Tacksam om du kan återkomma med svar/tankar om detta och 
ovanstående. 
Trevlig helg! 
 
--- 
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Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 19 maj 2021 13:48
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; Charlotta Johansson; Urban Larsson
Ämne: Sv: Återkoppling efter dagens nämndberedning  BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477
Bifogade filer: Promendskon Älvsjöstaden 517-4_Sputnik jpg

Här kommer svar, från arkitekt, på fråga 1 samt lite referensbilder; 
 

1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för 
platsen och omkringliggande bebyggelse. 

 
Tegel som fasadmaterial kom upp tidigt i projektet och knyter an till de befintliga tegelhusen som finns i närområdet. Stenarna ger fasaderna materialitet och liv samtidigt som det inger husen med en stadighet och pondus som återspeglar det 
centrala läget i Kungsängen. 
Det är tänkt att husen ska stå här länge, och valet av tegel har även varit viktigt ur ett förvaltarperspektiv. 
 
Gestaltningen härrör ur en färgskala inspirerad av naturen och platsen. Byggnaderna är inte gråa, utan har i byggnadsförslaget getts ljusa fasader i mjukt sandfärgad kulör. En påminnelse om närheten ner till Mälarens strand, men som även samspelar 
med befintlig tegelbebyggelse i gult norr om Kv 6.  
Då taken via byggnadernas trappade form delvis blir synliga från bl a befintlig bebyggelse bakom föreslås ett lager med singelsten ovanpå takpappen.    
 
Teglet i byggnadsförslaget är schatterat vilket ger variation i ton mellan stenarna och en naturlig livfullhet. För att skapa ytterligare liv i fasaderna föreslås en variation av fogar och utskjutande stenar som via skuggverkan ger horisontella skiftningar. 
Denna subtila ”randverkan” håller samman byggnaderna mellan kvarteren över Kokillbacken, men bidrar även till att hålla nere skalan och förstärka intrycket av att husen stegvis byggs på i sin klättring uppför sluttningen. 
 
Burspråk och utskjutande byggnadsvolymer delar upp fasaderna och ger variation mellan husen. De möjliggör också en sekvens av platsbildningar kring de centrala gårdsrummen, där utblickar och visuell koppling mellan Ringvägen i norr och Mälaren 
i söder varit i fokus för utformningen.  
 
 
 
Bifogat hittar du en bild på tegelstenen ”Sputnik” från Tegelmäster (finns i Älvsjö om man vill åka och titta). Den andra stenen ”Terra Mistra” hittas närmast i Uppsala (Nya akademiska sjukhuset), referensbild hittas i följande länk  
https //whitearkitekter.com/se/projekt/framtidens-akademiska-ingang-100/ 
 
 
Stort lycka till imorgon, vi hörs vidare! 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 15 11 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Kopia: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>; Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se>; Urban Larsson <Urban.Larsson@ubh.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
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Hej Elias, 
 
Tack för svar. Jag inväntar dock utskick till politikerna så att jag kan göra detta samlat imorgon. 
 
Hämtar gärna upp materialprov (återkom med adress och tidpunkt som passar imorgon eftermiddag) och tänker lämna materialprov i sammanträdesrummet i kommunhuset där torsdagens möte äger rum (dock deltar endast ett fåtal på plats, de 
flesta på distans i Teams men de som har möjlighet att besöka kan ju göra detta) 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 14 55 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>; Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se>; Urban Larsson <urban.larsson@ubh.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Jag förstår Hany, här kommer lite svar på dina frågor; 
 

1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för 
platsen och omkringliggande bebyggelse. 

 
Vår arkitekt jobbar med denna och kommer leverera ett svar under morgondagen. 
 

2. Kan ni revidera illustrationsbilden nedan mer likt övriga illustrationsbilder så att det inte ser så grått ut. 
 
Vi har full förståelse kring att illustrationsbilden nedan blivit missvisande. Tanken med just den illustrationen var att presentera byggnadernas volymer sett från Enköpingsvägen, ej att presentera fasadmaterialets utseende. På grund av detta har 
bilden tagits fram med något begränsade programvaror vilket gör att vi inte har möjlighet att justera färgen korrekt. Med det sagt hänvisar vi gärna till våra tidigare illustrationer i stället, det är dessa som är framtagna för att just visualisera fasadens 
färgskala (se nedan). 
 

3. Politikerna undrade om kommunen är involverad i slutlig fasad och om nämnden kan vara med och bestämma i detta avseende. Jag hänvisade till nedanstående föreskrift från fasadritningen och att det är så det brukar gå till dvs att ni kallar 
till möte på plats. Jag meddelade att de t.ex. kan villkora i sitt nämndbeslut att fasadprov ska skickas till kommunen för godkännande dvs. att ni skickar till mig och att jag visar upp olika alternativ för dem så att de får avgöra (de undrade om 
de kan få materialprov redan till juninämnden). Hur ser det ut i det avseendet, har ni materialprov tillgängliga redan nu? De frågade också om i vilket skede materialval slutligt bestäms i projektet. Tacksam om du kan återkomma med 
svar/tankar om detta och ovanstående. 

 
Vi kan, redan till maj-nämnden, leverera prover som arkitekterna, i sin vision, utgått ifrån. På så sätt kan ni redan nu få en korrekt bild av arkitektens konstnärskap, målbild och vision (fastän slutligt tegel självklart kan komma att se något annorlunda 
ut då inget tegel är den andra lik). Jag ämnar åka in till arkitekternas kontor redan ikväll så kan du komma förbi vårt kontor under morgondagen och hämta upp proverna kanske? 
Slutlig sten kommer därefter, tillsammans med bland annat byggentreprenör, bestämmas under hösten. Målet är då att bevaka både arkitektens vision och vårt bygglov. Till detta möte ska kommunen (och arkitekt) självklart ha möjlighet att närvara, 
detta för att säkerställa att vi alla är överens om uttrycket för produkten (för att i egentlig mening uppfylla bygglovet). Återkom gärna med representant/representanter från kommunen så säkerställer vi att dessa kallas. 
I detta tidiga skede kommer alltså entreprenören provmura ett par förslag (ca 1 kvm), på byggarbetsplatsen, som vi (samtliga representanter) får möjlighet att granska. Detta finns även med som ett krav i vårt förfrågningsunderlag till entreprenör. 
”Vinnande prov-bit” kommer därefter ligga som referens för projektets fasad. Under provmurningen har vi även möjlighet att se över färgnyansen på fogen. 
 
Bara att höra av dig ifall det skulle dyka upp något mer, alternativt ifall du inte har möjlighet att hämta proverna hos oss under morgondagen! Vi hörs vidare Hany! 
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Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 14 19 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
Upplevde att illustrationsbilderna på gården fick ett bättre mottagande (vi förklarade att det är lika fasadbeklädnad för de olika illustrationerna men att renderingarna är gjorda för olika tidpunkter).  
Det spekulerades i om det var illustrationen mot Enköpingsvägen som var orsaken till de negativa yttrandena/missnöjet. Det nämndes också att politikerna vill kunna ge bra svar till medborgare som är missnöjda i det fall de godkänner ett förslag. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
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Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 12 38 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Hany, 
 
Ber om ursäkt för sen återkoppling! 
 
Har lyckats få till ett möte med våra arkitekter nu i eftermiddag, återkopplar efter det! Gör allt jag kan för att uppfylla medskicken från nämnden! 
 
En snabb fråga; var man även missnöjd med färgsättningen på de tidigare illustrationsbilderna från gården? 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 12 maj 2021 16 51 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
En stor punkt var fasaden och särskilt att denna var tråkig och de undrade särskilt om nedanstående vy-bild som de uppfattar grå jmf med t.ex. övriga illustrationsbilder från gården.  
 
Medskick från nämnden där svar från er/arkitekt önskas inför sammanträdet i nästa vecka  
1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för platsen 
och omkringliggande bebyggelse.  
2. Kan ni revidera illustrationsbilden nedan mer likt övriga illustrationsbilder så att det inte ser så grått ut. 
3. Politikerna undrade om kommunen är involverad i slutlig fasad och om nämnden kan vara med och bestämma i detta avseende. Jag hänvisade till nedanstående föreskrift från fasadritningen och att det är så det brukar gå till dvs att ni kallar till 
möte på plats. Jag meddelade att de t.ex. kan villkora i sitt nämndbeslut att fasadprov ska skickas till kommunen för godkännande dvs. att ni skickar till mig och att jag visar upp olika alternativ för dem så att de får avgöra (de undrade om de kan få 
materialprov redan till juninämnden). Hur ser det ut i det avseendet, har ni materialprov tillgängliga redan nu? De frågade också om i vilket skede  materialval slutligt bestäms i projektet. Tacksam om du kan återkomma med svar/tankar om detta och 
ovanstående. 
Trevlig helg! 
 
--- 
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Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 
(10)  

 Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hany Touman 

Byggnadsinspektör 

Samhällsbyggnadskontoret/BMN 

   

Hany.Touman@upplands-bro.se 

2021-04-30     

Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av 
bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), 
KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 
(Revideringar i förhållande till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 markeras 

med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke) 

Förslag till beslut 

1 Bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30 

och 31b §§ PBL. 

2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Marianne Andersson med 

behörighetsnivå K, godtas som kontrollansvarig i projektet  

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. Beslut 

meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas därför ut i 

ärendet.  

 

Bygglov, startbesked m.m.:  252 470 kr 

Kommunicering:       5 712 kr 

Kungörelse:           279 kr  

Summa:     258 461 kr 

_______________________________________________________________ 

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i 

Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.  

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre 

veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och 

det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni 

önskar med beslutet.  Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den 

till 

Upplands-Bro kommun  

Bygg- och miljönämnden 

196 81 Kungsängen 
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 2 (10)  
2021-04-30    

 

 

Sammanfattning 

Sökande inkom den 17 december 2020 med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus, hus 1 och 2. Projektet omfattar 81 st. nya bostädr 

fördelat på två huskroppar mellan Kockillbacken och Ringvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret har tidigare tagit fram en tjänsteskrivelse daterad 

2021-04-30 med förslag till beslut i detta ärende. Aktuell revidering av 

tjänsteskrivelsen föranleds av att sökande åtgärdat ett fel i bygglovsansökan 

avseende byggnadernas översta plan (de vertikala gränserna för nockhöjd 

följdes inte vilket sökande nu korrigerat). Den reviderade tjänsteskrivelsen har 

även kompletterats med yttranden m.m. som inkommit efter 2021-04-30. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap 30 och 31b §§ PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden 

beviljar bygglov. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 

 Ansökan som inkom 2020-12-17 

 A-PM3 som inkom 2021-05-10 

 Handlingsförteckning som inkom 2021-05-10 

 Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17 

 Bilaga koordinater som inkom 2020-12-17 

 Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19 

 Situationsplan anslutning sopbil Ringvägen som inkom 2021-03-19 

 Planritningar A-40.1-0010-80 som inkom 2021-04-19 

 Planritning A-40.1-0090 som inkom 2021-05-10 

 Planritning A-40.1-0100 som inkom 2021-05-10 

 Fasadritningar A-40.2-0010-50 som inkom 2021-05-10 

 Sektionsritningar A-40.3-0010-50 som inkom 2021-05-10 

 Volymskiss som inkom 2021-04-19 

 Följebrev bygglovskomplettering 2 som inkom 2021-04-19 

 Illustration höjder som inkom 2021-03-19 (Utgår pga fel) 

 Ritning höjdsättning som inkom 2021-03-19 

 Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19 

 Markplanering utvändigt VA som inkom 2021-03-19 

 Beräkning av dagsljusfaktor som inkom 2021-03-19 

 Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2021-03-19 

 Situationsplan som visar möjlig placering trappa mellan Kockillbacken 

och Ringvägen som inkom 2021-04-19 

 Kommentarer från brandkonsult som inkom 2021-04-19 

 Kommentarer från akustiker som inkom 2021-04-19 

 Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17 

 Parkerings-PM som inkom 2021-03-19 

 Sektioner och elevationer som inkom 2021-03-19 

 Ljudprojektering, Rapport A som inkom 2021-03-19 
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2021-04-30 

 Remissvar från MEX inkl. bemötande från sökande som inkom 2021-
4-26

 Remissvar från Trafikavdelningen inkl. bemötande från sökande som 
inkom 2021-04-26

 Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter 
bemötande från sökande som inkom 2021-04-26

 Remissvar från Avfallsavdelningen inkl. bemötande från sökande som 
inkom 2021-04-26

 Yttrande från ägare (1/2) till Kungsängens Kyrkby 2:15 som inkom 
2021-05-02

 Yttrande från ägare (2/2) till Kungsängens Kyrkby 2:15 som inkom 
2021-05-02

 Yttrande från styrelsen för HSB Brf Kungsvyn som inkom 2021-05-03

 Yttrande från ägare till Kungsängens Kyrkby 2:69 som inkom 
2021-05-04

 Yttrande från boende i lgh nr 72, Kockillbacken 8, HSB Kungsvyn som 
inkom 2021-05-04

 Yttrande från Trafikverket som inkom 2021-05-04

 Yttrande från boende i lgh nr 1403, Kockillbacken 3, som inkom 2021-
5-07

 Yttrande från boende i lgh 1702, Ringvägen 10, som inkom 2021-05-10

 Yttrande från boende på Ringvägen 12 som inkom 2021-05-07

 Yttrande från boende på Kockillbacken 8 som inkom 2021-05-07

 Bemötanden från sökande som inkom 2021-05-11

 Yttrande från brandkåren Attunda som inkom 2021-05-07

 Bemötande från brandkonsult som inkom 2021-05-07

 Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 2021-05-12

 Svar på frågor om fasad 210518 som inkom 2021-05-18
 Svar på frågor om fasad från arkitekt 210519 som inkom 2021-05-19

Ärendet 

Ansökt åtgärd 

Sökande inkom den 17 december 2020 med en ansökan om bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus, hus 1 och 2. Projektet omfattar 81 st. nya 

bostäder fördelat på två huskroppar mellan Kockillbacken och Ringvägen. 

Förutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. 

(Ringvägen) del 2 med nr 0803 som vann laga kraft 2017-07-27. 

Genomförandetiden för detaljplanen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga 

kraft. Planarbetet inleddes 2011 och har handlagts enligt Plan- och bygglagen 

1987:10, ÄPBL och Miljöbalken (1998:808). 

Tillgänglighet 

Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Ina Calmanovici, som är certifierad 

sakkunnig tillgänglighet (TIL2).  
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Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 4 (10)  
2021-04-30    

 

 

Citat ur utlåtandet: "Det är min bedömning att utformningen av 

bygglovshandling daterad 2020-12-11 uppfyller bygglagstiftningens krav på 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller 

orienteringsförmåga". 

Brandskydd 

Brandskyddsbeskrivning har upprättats av Silvia Al-Breidi, Brandkonsulten 

Kjell Fallqvist AB. 

Buller 

Ljudrapport har upprättats av Anne Hallin, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB. 

Citat ur rapporten: "Med föreslagna åtgärder erhålls bostäder i Ljudklass B. 

Med avseende på ljudstandarden kan miljöbyggnad Guld uppnås."  

Vatten och avlopp 

Enligt planbeskrivningen ansluts planområdet till befintligt ledningsnät för 

vatten och spillvatten i punkter vid Korsängsvägen, Skolvägen och 

Enköpingsvägen.  

Dagvatten 

Enligt planbeskrivningen ska dagvattnet fördröjas så långt som möjligt inom 

planområdet för att säkerställa reningseffekten i de sedimenteringsanläggningar 

som finns. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska i första hand tillämpas 

inom planområdet, både för allmän platsmark och kvartersmark.  

Området bedöms ha mycket begränsade infiltrationsmöjlighet då stor del av 

marken består av berg. Exploateringen innebär en ökad andel hårdgjorda ytor 

vilket ger ökat dagvattenflöde.  

Förslag till dagvattenlösning har tagits fram av LS VVS och Energikonsult. 

Parkering 

Av planbeskrivning framgår att detaljplanen möjliggör att samtliga kvarter kan 

anordna parkeringsgarage under mark samt att det i området gäller ett 

parkeringstal på 0,5 parkeringsplats/lägenhet exklusive besöksparkering. För 

boende inom planområdet löses parkeringen inom kvartersmark. Av 

ansökningshandlingar framgår att parkeringstal uppfylls genom 32 st. p-platser 

i garage. Beräkning har utgått från normlägenhet 100 kvm ljus BTA. 

Avfall 

Sopbil stannar på Ringvägen utanför miljörummet. Dimensionering av 

avfallsmängder har inlämnats. Av bilaga 8 framgår lösning för framkomlighet 

när sopbil är angjord utmed Ringvägen. 



                       020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 : BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3

 

 
Samhällsbyggnadskontoret   

Datum Vår beteckning 5 (10)  
2021-04-30    

 

 

Yttranden och remisser 

Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen varför aktuellt med 

underrättelse till berörda sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL.  

Ägare av fastigheterna Kungsängens Kyrkby 2:106, Kungsängens Kyrkby 

2:107, Kungsängens Kyrkby 5:1, Kungsängens Kyrkby 2:1, Kungsängens 

Kyrkby 2:310, Kungsängens Kyrkby 2:305, Kungsängens Kyrkby 2:289, 

Kungsängens Kyrkby 2:15, Kungsängens Kyrkby 2:115, Kungsängens Kyrkby 

2:69 har bedömts vara berörda och har fått grannhörande utskickat med post. 

Sista svarsdag för att inkomma med yttrande för denna grupp är den 4 maj 

2021. Eventuella yttranden kommer att presenteras för politikerna i Bygg- och 

miljönämnden inför beslut. 

Bygglovsavdelningen har bedömt att boende i intilliggande flerbostadshus på 

adresser Ringvägen 10, Ringvägen 12, Ringvägen 5 & Kockillbacken 15, 

Kockillbacken 8 & Kockillbacken 3 är berörda varför informationsblad 

"grannehörande" har satts upp i dessa trapphus samt delats ut i samtliga 

brevlådor. Sista svarsdag för att inkomma med yttrande för denna grupp är den 

10 maj 2021. Eventuella yttranden kommer att presenteras för politikerna i 

Bygg- och miljönämnden inför beslut. 

Remiss har skickats till Avfallsenheten, VA-avdelningen, Mark- och 

exploateringsavdelningen, GataParkTrafik, Brandkåren Attunda. Sista svarsdag 

är den 4 maj 2021. För yttranden som inkommit, se bilaga 29–32. 

Eventuellt yttrande från Brandkåren Attunda kommer att presenteras för 

politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut. 

 

Utformning och skäl till beslut 

Rättsliga utgångspunkter 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med 

detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de 

krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 

§§ och 8 kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ PBL.  

Enligt 9 kap. 31b § PBL får bygglov trots ovanstående ges för en åtgärd som 

avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1. 

avvikelsen är liten, eller 2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig 

för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

Bakgrunden till möjligheten att vid bygglov eller marklov (se 35 § andra 

stycket) medge små avvikelser är att det i praktiken ofta inträffar att en 

detaljplan eller områdesbestämmelser inte har kunnat utarbetas med ett sådant 

förutseende att det inte på någon punkt uppstår behov av en avvikelse när de 

olika projekt som planen avser kommer till lovstadiet.  
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Vid projekteringen kommer det många gånger fram önskemål om ändrade 

lösningar på grundläggnings-, tillgänglighets- och säkerhetsfrågor, tekniska 

anläggningar m.m. beroende på att kunskaperna i olika avseenden växer under 

tiden som arbetet fortskrider. Därav föranledda förskjutningar av 

byggnadskroppar, till- eller nybyggnader för sophantering, trappor, hissar och 

transformatorer m.m. är ofta inte förenliga med en strikt tillämpning av planen. 

Komplexa och stora projekt medför ofta större avvikelser än små projekt. (se 

NJ lagkommentar: Plan- och bygglagen (2010:900) den 30 april 2021, Juno, 

kommentaren till 9 kap. 31b § PBL) 

Var gränserna går för “mindre avvikelse” har i någon mån diskuterats i 

förarbetena till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 714) och på ett mer utvecklat sätt i 

prop. 1989/90:37. Av förstnämnda proposition framgår att smärre avsteg – t.ex. 

att placera en byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark – skall enligt 

PBL-propositionen kunna medges såsom mindre avvikelser. Detsamma gäller 

ett sådant överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd som påkallats av 

byggnadstekniska skäl eller ett överskridande av tillåten byggnadsarea som 

medgetts för att en bättre planlösning skall kunna uppnås. Däremot bör det inte 

vara möjligt att godta sådana avvikelser som innebär att marken skall användas 

för ett i planen icke avsett ändamål. Av sistnämnda proposition framgår att det 

vid prövningen särskilt bör övervägas i vilken mån och på vad sätt godtagandet 

av planavvikande åtgärder kan få prejudicerande effekter och om detta 

påverkar kretsen av berörda. En åtgärd som i och för sig är “mindre” på en 

fastighet kan t.ex. leda till en oacceptabel miljöförändring, om åtgärden 

upprepas på alla fastigheter inom ett helt grupphusområde. 

 

Av rättspraxis (t.ex. RÅ 1991 ref. 57) framgår att storleken måste beaktas så till 

vida att det finns en gräns där storleken i sig innebär att avvikelsen enligt 

normalt språkbruk inte längre kan uppfattas som mindre. 

Bedömning avseende avvikelser 

Av nybyggnadskarta framgår att lokalgata (Kockillbacken) är utförd i fel nivå - 

ca 0,8 meter högre än föreskriven plushöjd för lokalgata och kvartersmark i 

detaljplan - vilket påverkat höjdsättningen av kvarteren då Kv. 6 i norr har 

infart till garage från Kockillbacken och Kv. 5 i söder har anslutning med gård 

och därtill hörande bostadsentreér och miljörum.  

Avvikelsen bedöms således föranledas av byggnadstekniska skäl. Ändringen 

bedöms vara av begränsad omfattning och få ringa påverkan för omgivningen 

då avvikelsen utgörs av teknikutrymme och sett till skalan på tillåten volym 

enligt detaljplan endast är marginellt, knappt märkbart, avvikande. Storleken på 

avvikelsen bedöms i sammanhanget utgöra en mindre avvikelse enligt normalt 

språkbruk. 
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Det bedöms inte finns risk för prejudicerande effekter dels då aktuell fastighet 

är sist ut att bebyggas i planområdet, dels då det inte finns några liknande 

fastigheter i planområdet som påverkats av höjningen av lokalgatan. Mot 

bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten avvikelse förenlig med 

detaljplanens syfte. 

Volym som breder sig ut ca 1,2 meter för hus 2 över egenskapsgräns 

ringmark/korsmark bedöms vara av begränsad omfattning och få ringa 

påverkan för omgivningen ifråga om sikt genom kvarteret, särskilt vid jmf med 

den bebyggelse detaljplanen tillåter vid fullt nyttjande med loftgångar enligt 

volymskiss, se bilaga 14. Mot bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten 

avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. 

Sökande har visat att det är möjligt att åstadkomma en eventuell framtida 

trappa inom x-markerat område även om ytor delvis tas i anspråk inom detta 

område, se bilaga 22. Mot bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten 

avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. 

 

Bedömning avseende övriga förutsättningar för bygglov i 9 kap. 30 § PBL 

Fastigheten överensstämmer med detaljplanen. 

Antalet parkeringsplatser är förenligt med detaljplanen. 

Ljudkrav i detaljplan uppfylls. Ljudkrav i byggnad är ett tekniskt 

egenskapskrav som bedöms i samband med prövning av startbesked. 

Avfallshantering är löst på ett lämpligt sätt. 

Byggnader är väl utformade och bidrar till en god färg, form och 

materialverkan. 

Föreslagen lösning för dagvattenhantering är förenlig med detaljplanen. 

Projektet uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lägenheternas planlösningar är 

effektiva och tillgängliga. En angöringsplats för bilar finns och 

parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas efter behov inom 25 meters 

gångavstånd från tillgänglig och användbar entré. 

Tomten bedöms uppfylla krav på trafiksäkerhet, lämpligt belägen utfart och 

framkomlighet för utryckningsfordon. 

Synpunkter från MEX, Trafikavdelningen, VA-avdelningen, 

Avfallsavdelningen har bemötts/tillgodosetts. 

Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för 

bygglov i 9 kap. 30 och 31b §§ PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden 

beviljar bygglov. 
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Upplysningar 

Åtgärden får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked 

meddelats. 

Barnperspektiv 

Vad är barnens bästa?  

Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i 

plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets 

byggregler (BBR).  

Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns 

i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet), artikel 6 (barnets rätt 

till liv, överlevnad och utveckling), artikel 31 (barnets rätt till lek, vila och 

fritid). 

Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen 

som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 

god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 

kommande generationer. 

Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuell 

åtgärd är för barnets bästa.   

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Olof Forsberg  

Bygglovschef  Hany Touman  

 Bygglovshandläggare/inspektör  

 

Bilagor 

1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30 

2. Ansökan som inkom 2020-12-17 

3. A-PM3 som inkom 2021-05-10 

4. Handlingsförteckning som inkom 2021-05-10 

5. Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17 

6. Bilaga koordinater som inkom 2020-12-17 

7. Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19 

8. Situationsplan anslutning sopbil Ringvägen som inkom 2021-03-19 

9. Planritningar A-40.1-0010-80 som inkom 2021-04-19 

10. Planritning A-40.1-0090 som inkom 2021-05-10 

11. Planritning A-40.1-0100 som inkom 2021-05-10 

12. Fasadritningar A-40.2-0010-50 som inkom 2021-05-10 

13. Sektionsritningar A-40.3-0010-50 som inkom 2021-05-10 
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14. Volymskiss som inkom 2021-04-19
15. Följebrev bygglovskomplettering 2 som inkom 2021-04-19
16. Illustration höjder som inkom 2021-03-19 (Utgår pga. fel)
17. Ritning höjdsättning som inkom 2021-03-19
18. Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19
19. Markplanering utvändigt VA som inkom 2021-03-19
20. Beräkning av dagsljusfaktor som inkom 2021-03-19
21. Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2021-03-19
22. Situationsplan som visar möjlig placering trappa mellan Kockillbacken 

och Ringvägen som inkom 2021-04-19
23. Kommentarer från brandkonsult som inkom 2021-04-19
24. Kommentarer från akustiker som inkom 2021-04-19
25. Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17
26. Parkerings-PM som inkom 2021-03-19
27. Sektioner och elevationer som inkom 2021-03-19
28. Ljudprojektering, Rapport A som inkom 2021-03-19
29. Remissvar från MEX inkl. bemötande från sökande som inkom 2021-

4-26
30. Remissvar från Trafikavdelningen inkl. bemötande från sökande som 

inkom 2021-04-26
31. Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter 

bemötande från sökande som inkom 2021-04-26
32. Remissvar från Avfallsavdelningen inkl. bemötande från sökande som 

inkom 2021-04-26
33. Yttrande från ägare (1/2) till Kungsängens Kyrkby 2:15 som inkom 

2021-05-02
34. Yttrande från ägare (2/2) till Kungsängens Kyrkby 2:15 som inkom 

2021-05-02
35. Yttrande från styrelsen för HSB Brf Kungsvyn som inkom 2021-05-03
36. Yttrande från ägare till Kungsängens Kyrkby 2:69 som inkom 

2021-05-04
37. Yttrande från boende i lgh nr 72, Kockillbacken 8, HSB Kungsvyn som 

inkom 2021-05-04
38. Yttrande från Trafikverket som inkom 2021-05-04
39. Yttrande från boende i lgh nr 1403, Kockillbacken 3, som inkom 2021-

5-07
40. Yttrande från boende i lgh 1702, Ringvägen 10, som inkom 2021-05-10
41. Yttrande från boende på Ringvägen 12 som inkom 2021-05-07
42. Yttrande från boende på Kockillbacken 8 som inkom 2021-05-07
43. Bemötanden från sökande som inkom 2021-05-11
44. Yttrande från brandkåren Attunda som inkom 2021-05-07
45. Bemötande från brandkonsult som inkom 2021-05-07
46. Yttrande från Brandkåren Attunda som inkom 2021-05-12

47. Svar på frågor om fasad 210518 som inkom 2021-05-18
48. Svar på frågor om fasad från arkitekt 210519 som inkom 2021-05-19
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Beslut sänds till 

Delges med delgivningskvitto: 

 Sökande 

 Fastighetsägaren/na   

 Granne med erinran 

  

 Kungörelse 

 Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att 

beslutet ska kunna vinna laga kraft. 

 

      Meddelande om kungörelse 

 Kungsängens Kyrkby 2:106, Kungsängens Kyrkby 2:107, Kungsängens 

Kyrkby 5:1, Kungsängens Kyrkby 2:1, Kungsängens Kyrkby 2:310, 

Kungsängens Kyrkby 2:305, Kungsängens Kyrkby 2:289, Kungsängens 

Kyrkby 2:15, Kungsängens Kyrkby 2:115, Kungsängens Kyrkby 2:69  

 

 Informationsbrev i trapphus samt utdelning i brevlåda till boende på 

adresser Ringvägen 10, Ringvägen 12, Ringvägen 5 & Kockillbacken 

15, Kockillbacken 8 & Kockillbacken 3 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8)

Samhällsbyggnadskontoret

Datum Vår beteckning Er beteckning

Hany Touman
Bygglovhandläggare/inspektör
Bygglovsavdelningen

hany.touman@upplands-bro.se

2021-04-30 BYGG.2020.4
77

BMN

Bygg- och miljönämnden

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen

Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 83 lgh.
hus 1 & 2 (Kv. 6) KUNGSÄNGENS KYRKBY
2:307 Ringvägen 3

Förslag till beslut

1 Bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30
och 31b §§ PBL.

2 Byggherrens förslag till kontrollansvarig, Marianne Andersson med

behörighetsnivå K, godtas som kontrollansvarig i projektet

3 Avgift enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige 16 juni 2011, § 57. Beslut

meddelas inom tidsfristen enligt 9 kap. 27 § PBL och full avgift tas därför ut i

ärendet.

Bygglov, startbesked m.m: 252 470 kr
Kommunicering: 5 712 kr
Kungörelse: 279 kr
Summa: 258 461 kr

Beslutet från Bygg- och miljönämnden kan överklagas hos Länsstyrelsen i
Stockholms län i enlighet med 43 § Förvaltningslagen.

Överklagan måste kommit in till oss på Bygg- och miljönämnden inom tre
veckor från det datum ni tagit del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och
det ska framgå vilket beslut som ni vill överklaga samt vilken ändring ni
önskar med beslutet. Överklagan ställs till Länsstyrelsen men ni skickar den
till

Upplands-Bro kommun
Bygg- och miljönämnden
196 81 Kungsängen

Sammanfattning
Sökande inkom den 17 december 2020 med en ansökan om bygglov för
nybyggnad av flerbostadshus, hus 1 och 2. Projektet omfattar 83 st. nya
bostäder fördelat på två huskroppar mellan Kockillbacken och Ringvägen.
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för
bygglov i 9 kap 30 och 31b §§ PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden
beviljar bygglov.
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Beslutsunderlag

· Ansökan som inkom 2020-12-17

· Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17

· Bilaga koordinater som inkom 2020-12-17

· Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19

· Situationsplan anslutning sopbil Ringvägen som inkom 2021-03-19

· Planritningar som inkom 2021-04-19

· Fasadritning som inkom 2021-04-19

· Fasadritningar A-40.3-0020-50 som inkom 2021-03-19

· Volymskiss som inkom 2021-04-19

· Följebrev bygglovskomplettering 2 som inkom 2021-04-19

· Illustration höjder som inkom 2021-03-19

· Ritning höjdsättning som inkom 2021-03-19

· Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19

· Markplanering utvändigt VA som inkom 2021-03-19

· Beräkning av dagsljusfaktor som inkom 2021-03-19

· Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2021-03-19

· Situationsplan som visar möjlig placering trappa mellan Kockillbacken
och Ringvägen som inkom 2021-04-19

· Kommentarer från brandkonsult som inkom 2021-04-19

· Kommentarer från akustiker som inkom 2021-04-19

· Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17

· Parkerings-PM som inkom 2021-03-19

· Sektioner och elevationer som inkom 2021-03-19

· Ljudprojektering, Rapport A som inkom 2021-03-19

· Remissvar från MEX inkl. bemötande från sökande som inkom 2021-
04-26

· Remissvar från Trafikavdelningen inkl. bemötande från sökande som
inkom 2021-04-26

· Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter
bemötande från sökande som inkom 2021-04-26

· Remissvar från Avfallsavdelningen inkl. bemötande från sökande som
inkom 2021-04-26

Ärendet

Ansökt åtgärd

Sökande inkom den 17 december 2020 med en ansökan om bygglov för
nybyggnad av flerbostadshus, hus 1 och 2. Projektet omfattar 83 st. nya
bostäder fördelat på två huskroppar mellan Kockillbacken och Ringvägen.

Förutsättningar

Fastigheten omfattas av detaljplan för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl
(Ringvägen) del 2 med nr 0803 som vann laga kraft 2017-07-27.
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Genomförandetiden för detaljplanen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga
kraft. Planarbetet inleddes 2011 och har handlagts enligt Plan- och bygglagen
1987:10, ÄPBL och Miljöbalken (1998:808).

Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande har upprättats av Ina Calmanovici, som är certifierad
sakkunnig tillgänglighet (TIL2).

Citat ur utlåtandet: "Det är min bedömning att utformningen av
bygglovshandling daterad 2020-12-11 uppfyller bygglagstiftningens krav på
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller
orienteringsförmåga".

Brandskydd
Brandskyddsbeskrivning har upprättats av Silvia Al-Breidi, Brandkonsulten
Kjell Fallqvist AB.

Buller

Ljudrapport har upprättats av Anne Hallin, Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB.
Citat ur rapporten: "Med föreslagna åtgärder erhålls bostäder i Ljudklass B.
Med avseende på ljudstandarden kan miljöbyggnad Guld uppnås."

Vatten och avlopp

Enligt planbeskrivningen ansluts planområdet till befintligt ledningsnät för
vatten och spillvatten i punkter vid Korsängsvägen, Skolvägen och
Enköpingsvägen.

Dagvatten

Enligt planbeskrivningen ska dagvattnet fördröjas så långt som möjligt inom
planområdet för att säkerställa reningseffekten i de sedimenteringsanläggningar
som finns. Lokalt omhändertagande av dagvatten ska i första hand tillämpas
inom planområdet, både för allmän platsmark och kvartersmark. Området
bedöms ha mycket begränsade infiltrationsmöjlighet då stor del av marken
består av berg. Exploateringen innebär en ökad andel hårdgjorda ytor vilket ger
ökat dagvattenflöde.

Förslag till dagvattenlösning har tagits fram av LS VVS och Energikonsult.

Parkering

Av planbeskrivning framgår att detaljplanen möjliggör att samtliga kvarter kan
anordna parkeringsgarage under mark samt att det i området gäller ett
parkeringstal på 0,5 parkeringsplats/lägenhet exklusive besöksparkering. För
boende inom planområdet löses parkeringen inom kvartersmark. Av
ansökningshandlingar framgår att parkeringstal uppfylls genom 32 st. p-platser
i garage. Beräkning har utgått från normlägenhet 100 kvm ljus BTA.
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Avfall

Sopbil stannar på Ringvägen utanför miljörummet. Dimensionering av
avfallsmängder har inlämnats. Av bilaga 5 framgår lösning för framkomlighet
när sopbil är angjord utmed Ringvägen.

Yttranden och remisser

Åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen varför aktuellt med
underrättelse till berörda sakägare m.fl. enligt 9 kap. 25 § PBL.

Ägare av fastigheterna Kungsängens Kyrkby 2:106, Kungsängens Kyrkby
2:107, Kungsängens Kyrkby 5:1, Kungsängens Kyrkby 2:1, Kungsängens
Kyrkby 2:310, Kungsängens Kyrkby 2:305, Kungsängens Kyrkby 2:289,
Kungsängens Kyrkby 2:15, Kungsängens Kyrkby 2:115, Kungsängens Kyrkby
2:69 har bedömts vara berörda och har fått grannhörande utskickat med post.
Sista svarsdag för att inkomma med yttrande för denna grupp är den 4 maj
2021. Eventuella yttranden kommer att presenteras för politikerna i Bygg- och
miljönämnden inför beslut.

Bygglovsavdelningen har bedömt att boende i intilliggande flerbostadshus på
adresser Ringvägen 10, Ringvägen 12, Ringvägen 5 & Kockillbacken 15,
Kockillbacken 8 & Kockillbacken 3 är berörda varför informationsblad
"grannehörande" har satts upp i dessa trapphus samt delats ut i samtliga
brevlådor. Sista svarsdag för att inkomma med yttrande för denna grupp är den
10 maj 2021. Eventuella yttranden kommer att presenteras för politikerna i
Bygg- och miljönämnden inför beslut.

Remiss har skickats till Avfallsenheten, VA-avdelningen, Mark- och
exploateringsavdelningen, GataParkTrafik, Brandkåren Attunda. Sista svarsdag
är den 4 maj 2021. För yttranden som inkommit, se bilaga 24-27.
Eventuellt yttrande från Brandkåren Attunda kommer att presenteras för
politikerna i Bygg- och miljönämnden inför beslut.

Utformning och skäl till beslut

Rättsliga utgångspunkter
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med
detaljplan, om bl.a. den fastighet som åtgärden avser överensstämmer med
detaljplanen, åtgärden inte strider mot detaljplanen, och åtgärden uppfyller de
krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9
§§ och 8 kap. 1- 3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 §§ PBL.

Enligt 9 kap. 31b § PBL får bygglov trots ovanstående ges för en åtgärd som
avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är
förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1.
avvikelsen är liten, eller 2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig
för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
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Bakgrunden till möjligheten att vid bygglov eller marklov (se 35 § andra
stycket) medge små avvikelser är att det i praktiken ofta inträffar att en
detaljplan eller områdesbestämmelser inte har kunnat utarbetas med ett sådant
förutseende att det inte på någon punkt uppstår behov av en avvikelse när de
olika projekt som planen avser kommer till lovstadiet. Vid projekteringen
kommer det många gånger fram önskemål om ändrade lösningar på
grundläggnings-, tillgänglighets- och säkerhetsfrågor, tekniska anläggningar
m.m. beroende på att kunskaperna i olika avseenden växer under tiden som
arbetet fortskrider. Därav föranledda förskjutningar av byggnadskroppar, till-
eller nybyggnader för sophantering, trappor, hissar och transformatorer m.m. är
ofta inte förenliga med en strikt tillämpning av planen. Komplexa och stora
projekt medför ofta större avvikelser än små projekt. (se NJ lagkommentar:
Plan- och bygglagen (2010:900) den 30 april 2021, Juno, kommentaren till 9
kap. 31b § PBL)

Var gränserna går för “mindre avvikelse” har i någon mån diskuterats i
förarbetena till ÄPBL (prop. 1985/86:1 s. 714) och på ett mer utvecklat sätt i
prop. 1989/90:37. Av förstänämnda proposition framgår att smärre avsteg –
t.ex. att placera en byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark – skall
enligt PBL-propositionen kunna medges såsom mindre avvikelser. Detsamma
gäller ett sådant överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd som påkallats
av byggnadstekniska skäl eller ett överskridande av tillåten byggnadsarea som
medgetts för att en bättre planlösning skall kunna uppnås. Däremot bör det inte
vara möjligt att godta sådana avvikelser som innebär att marken skall användas
för ett i planen icke avsett ändamål. Av sistnämnda proposition framgår att det
vid prövningen särskilt bör övervägas i vilken mån och på vad sätt godtagandet
av planavvikande åtgärder kan få prejudicerande effekter och om detta
påverkar kretsen av berörda. En åtgärd som i och för sig är “mindre” på en
fastighet kan t.ex. leda till en oacceptabel miljöförändring, om åtgärden
upprepas på alla fastigheter inom ett helt grupphusområde.

Av rättspraxis (t.ex. RÅ 1991 ref. 57) framgår att storleken måste beaktas så till
vida att det finns en gräns där storleken i sig innebär att avvikelsen enligt
normalt språkbruk inte längre kan uppfattas som mindre.

Bedömning avseende avvikelser
Förslaget avviker från detaljplanen i det att nockhöjd för husen överskrider den
i detaljplanen högst tillåtna med ca 0,155-0,455 meter, att hus 2 har volym som
breder sig ut ca 1,2 meter in på ringmark/korsmark intill trapphus, att x-
markerat område mellan Enköpingsvägen och Kockillbacken som ska vara
tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik delvis tas i anspråk för stödmurar,
planteringsytor, entré till garage.

Av nybyggnadskarta framgår att lokalgata (Kockillbacken) är utförd i fel nivå -
ca 0,8 meter högre än föreskriven plushöjd för lokalgata och kvartersmark i
detaljplan - vilket påverkat höjdsättningen av kvarteren då Kv. 6 i norr har
infart till garage från Kockillbacken och Kv. 5 i söder har anslutning med gård
och därtill hörande bostadsentreér och miljörum. Sökandes utångspunkt har
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varit att bibehålla de i detaljplan beskrivna förhållandena mellan angivna
höjder på gård och angivna nockhöjder. Ändringen bedöms vara av begränsad
omfattning och få ringa påverkan för omgivningen vilket framgår av framtagen
illustration höjder från Enköpingsvägen, se bilaga 11. Storleken på avvikelsen
bedöms i sammanhanget utgöra en mindre avvikelse enligt normalt språkbruk.
Det bedöms inte finns risk för prejudicerande effekter dels då aktuell fastighet
är sist ut att bebyggas i planområdet, dels då det inte finns några liknande
fastigheter i planområdet som påverkats av höjningen av lokalgatan. Mot
bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten avvikelse förenlig med
detaljplanens syfte.

Volym som breder sig ut ca 1,2 meter för hus 2 över egenskapsgräns
ringmark/korsmark bedöms vara av begränsad omfattning och få ringa
påverkan för omgivningen ifråga om sikt genom kvarteret, särskilt vid jmf med
den bebyggelse detaljplanen tillåter vid fullt nyttjande med loftgångar enligt
volymskiss, se bilaga 9. Mot bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten
avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.

Sökande har visat att det är möjligt att åstadskomma en eventuell framtida
trappa inom x-markerat område även om ytor delvis tas i anspråk inom detta
område, se bilaga 17. Mot bakgrund härav bedöms åtgärden utgöra en liten
avvikelse förenlig med detaljplanens syfte.

Bedömning avseende övriga förutsättningar för bygglov i 9 kap. 30 § PBL
Fastigheten överensstämmer med detaljplanen.
Antalet parkeringsplatser är förenligt med detaljplanen.
Ljudkrav i detaljplan uppfylls. Ljudkrav i byggnad är ett tekniskt
egenskapskrav som bedöms i samband med prövning av startbesked.
Avfallshantering är löst på ett lämpligt sätt.
Byggnader är väl utformade och bidrar till en god färg, form och
materialverkan.
Föreslagen lösning för dagvattenhantering är förenlig med detaljplanen.
Projektet uppfyller krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Lägenheternas planlösningar är
effektiva och tillgängliga. En angöringsplats för bilar finns och
parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas efter behov inom 25 meters
gångavstånd från tillgänglig och användbar entré.
Tomten bedöms uppfylla krav på trafiksäkerhet, lämpligt belägen utfart och
framkomlighet för utryckningsfordon.
Synpunkter från MEX, Trafikavdelningen, VA-avdelningen,
Avfallsavdelningen har bemötts/tillgodosetts.
Bygglovsavdelningen bedömer att förslaget uppfyller förutsättningarna för
bygglov i 9 kap. 30 och 31b §§ PBL och föreslår att Bygg- och Miljönämnden
beviljar bygglov.



         hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 - BMN 21/0007-13 BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 : 1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30

Datum 7 (8)

Upplysningar
Åtgärden får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och startbesked
meddelats.

Barnperspektiv
Vad är barnens bästa?
Bestämmelser som ska vara uppfyllda vid uppförande av ny byggnad regleras i
plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF), Boverkets
byggregler (BBR).
Bestämmelser enligt barnkonventionen som ska beaktas i detta ärende återfinns
i Artikel 3 (barnets bästa skall komma i främsta rummet), artikel 6 (barnets rätt
till liv, överlevnad och utveckling), artikel 31 (barnets rätt till lek, vila och
fritid).
Det bedöms ligga i barnets bästa att nya byggnader följer bygglagstiftningen
som syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en
samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en
god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för
kommande generationer.
Mot bakgrund av att förslaget följer bygglagstiftningen dras slutsats att aktuell
åtgärd är för barnets bästa.

Bilagor

1. Ansökan som inkom 2020-12-17
2. Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17
3. Bilaga koordinater som inkom 2020-12-17
4. Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19
5. Situationsplan anslutning sopbil Ringvägen som inkom 2021-03-19
6. Planritningar som inkom 2021-04-19
7. Fasadritning som inkom 2021-04-19
8. Fasadritningar A-40.3-0020-50 som inkom 2021-03-19
9. Volymskiss som inkom 2021-04-19
10. Följebrev bygglovskomplettering 2 som inkom 2021-04-19
11. Illustration höjder som inkom 2021-03-19
12. Ritning höjdsättning som inkom 2021-03-19
13. Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19
14. Markplanering utvändigt VA som inkom 2021-03-19
15. Beräkning av dagsljusfaktor som inkom 2021-03-19
16. Tillgänglighetsutlåtande som inkom 2021-03-19
17. Situationsplan som visar möjlig placering trappa mellan Kockillbacken

och Ringvägen som inkom 2021-04-19
18. Kommentarer från brandkonsult som inkom 2021-04-19
19. Kommentarer från akustiker som inkom 2021-04-19
20. Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17
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21. Parkerings-PM som inkom 2021-03-19
22. Sektioner och elevationer som inkom 2021-03-19
23. Ljudprojektering, Rapport A som inkom 2021-03-19
24. Remissvar från MEX inkl. bemötande från sökande som inkom 2021-

04-26
25. Remissvar från Trafikavdelningen inkl. bemötande från sökande som

inkom 2021-04-26
26. Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter

bemötande från sökande som inkom 2021-04-26
27. Remissvar från Avfallsavdelningen inkl. bemötande från sökande som

inkom 2021-04-26

Beslut sänds till

Delges med delgivningskvitto:

· Sökande

· Fastighetsägaren/na

· Granne med erinran

Kungörelse

· Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att

beslutet ska kunna vinna laga kraft.

Meddelande om kungörelse
Kungsängens Kyrkby 2:106, Kungsängens Kyrkby 2:107, Kungsängens
Kyrkby 5:1, Kungsängens Kyrkby 2:1, Kungsängens Kyrkby 2:310,
Kungsängens Kyrkby 2:305, Kungsängens Kyrkby 2:289, Kungsängens
Kyrkby 2:15, Kungsängens Kyrkby 2:115, Kungsängens Kyrkby 2:69

Informationsbrev i trapphus samt utdelning i brevlåda till boende på
adresser Ringvägen 10, Ringvägen 12, Ringvägen 5 & Kockillbacken
15, Kockillbacken 8 & Kockillbacken 3
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KOKILLBACKEN, KV 6, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307 
UPPLAND-BROHUS 
NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
 
BYGGLOV DNR BYGG.2020.477 
A-PM 3             2021-05-10 
 
 

RITNING  NOTERING 

A-40.1-0090 Ändringar i plan till följd av flyttade fläktrum, justeringar 
lägenheter.  

A-40.1-0100  Ändrade takplaner till följd av flyttade fläktrum.  

A-40.2-0010-A-40.2-0050 Ändringar till följd av flyttat fläktrum på plan 9. 

A-40.3-0010-A-40.3-0050 Revideringar till följd av flyttade fläktrum. Justeringar 
fönster, balkonger och ändrat läge yttervägg och tak på 
plan 9. 

 

 

 

  

   



      shus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 - BMN 21/0007-13 BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 : 4. Handlingsförteckning

 
 
 
 
 

 

typ av handling 

HANDLINGSFÖRTECKNING 
antal blad 
 

blad nr 

1 

uppdrag 

Kokillbacken, Kungsängen Kyrkby 
2:307 Kv 6 
Nybyggnad bostäder 
Upplands-Brohus 

uppdrag nr 

4273-6 
Sign 

ChJo 

status 

BYGGLOVSHANDLING 
Datum 

2020-12-11 

senaste rev 

2021-05-10 

 
Nummer Rev Innehåll For

 
Skal Stat. Datum Rev datum 

 

P:\4200\4273 Kungsängen Kv 5 & 6\5 Projektering\54 Bygglov\A-text\Bygglovskomplettering A-PM3_210510\Kokil backen_HF_Kv6.docxKokillbacken_PH_HF 

TOTAL Arkitektur och Urbanism AB 
Fyrverkarbacken 21  112 60 Stockholm  
08 - 441 36 00  www.totalarkitektur.se 
 

        

  
SAMMANSTÄLLNINGSRITNINGAR 
      

        
  NYBYGGNADSKARTA MED BILAGOR  A3 1:500 BL 2020-12-11  
  Bilaga Teckenförklaring      
  Bilaga Koordinater      
        
  Planer skala 1:100      
        
A-40.1-0010  PLAN 01, GARAGEPLAN  A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0020  PLAN 02, NEDRE GÅRD  A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0030  PLAN 03, ENTREPLAN A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0040  PLAN 04, NORMALPLAN, MÖBLERAD A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0050  PLAN 05, NORMALPLAN A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0060  PLAN 06, NORMALPLAN A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0070  PLAN 07 A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 
A-40.1-0080  PLAN 08 A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-04-13 

A-40.1-0090  PLAN 09 A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 
A-40.1-0100  TAKPLAN A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

        

  Sektioner skala 1:100      

        

A-40.2-0010  Hus 1, LÄNGDSEKTION A-A A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.2-0020  Hus 1, TVÄRSEKTION B-B, C-C A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.2-0030  Hus 2, LÄNGDSEKTION D-D A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.2-0040  Hus 2, TVÄRSEKTION E-E, F-F A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.2-0050  Hus 1 och 2, TVÄRSEKTION G-G A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

        

  Fasader skala 1:100      

        

A-40.3-0010  Hus 1, FASAD MOT ÖST OCH NORR, A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

  Utvändig Material- och kulörbeskrivning      

A-40.3-0020  Hus 1, FASAD MOT VÄST, VY A & VY B A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.3-0030  Hus 1 & Hus 2, FASAD MOT SÖDER, VY C, D & E A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.3-0040  Hus 2, FASAD MOT VÄST OCH NORR A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

A-40.3-0050  Hus 2, FASAD MOT ÖST A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-05-10 

        

  Övriga dokument      

        

  LANDSKAPSRITNINGAR      

L-31.1-01  MARKPLANERINGSPLAN A1 1:200 BL 2020-12-11 2021-03-17 

L-31.2-01  SEKTIONER & ELEVATIONER A1 1:100 BL 2020-12-11 2021-03-17 

        

  FASTIGHETSDATA A4  BL 2020-12-11  

  PARKERINGS-PM A4  BL 2020-12-11  

  AVFALLS-PM A4  BL 2020-12-11  

  ILLUSTRATIONSBILAGA A3  BL 2020-12-11  
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VOLYMSTUDIE  (Enligt presentation Illustrationer siktlinjer_181207) 2021.04.13
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ALTERNATIV, DETALJPLANENLIGT FÖRSLAG MED LOFTGÅNGAR:UPPLANDS-BROHUS FÖRSLAG:

Utblick A: Befintlig Bebyggelse, Ringvägen 10, vån 6
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 Namn: Elias Lindqvist 

  
  
Kungsängen den 19/4 - 2021  

Bygglovskomplettering 2 
Kokillbacken (BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477) 

 

1. Nockhöjd för husen överskrider i vissa delar den i detaljplanen högst tillåtna med ca 1,0 meter. 

Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 

Ytterligare förklaring/motivering: 

Förslaget överskrider angivna höjder i Dp med 0,15-0,89 m. Kokillbackens har som tidigare 

nämnts utförts i fel nivå, vilket påverkat höjdsättningen på ett avgörande sätt i båda kvarteren. I 

Kv6 sker infart till garaget från Kokillbacken och i Kv5 ansluter gård med angöring till 

bostadsentréer.  

Utförd höjd på Kokillbacken har i förslaget sammanlänkats med höjder på Ringvägen i norr i Kv6 

och Enköpingsvägen i söder i Kv5. Utgångspunkt har varit att bibehålla de i Dp beskrivna 

förhållandena mellan angivna höjder på gård och angivna nockhöjder, vilket beskrivits i 

Följebrev Bygglovkomplettering, daterad 2021-03-17. 

 

2. Projektionen av mätvärda byggnadsdelar enligt SS 21054:2009 (t.ex. balkonger) redovisas med 

placering på allmän plats, kvartersmark där byggnad inte får uppföras.  

 

2.1. Mur intill hus 3 utanför fastighet på parkmark? Tillstånd fastighetsägare? Motiv?  

Muren är nu borttagen (se LA-PM-2 samt L-31.1-01 under mapp ”Landskap”). Murens syfte var 

att ta ned marknivån från Kokillbacken. Borde redan ha tagits bort då balkongen/uteplatsen 

redan ersatts med en fransk balkong. 

2.2. Hus 2 och 4 har volymer som breder sig ut över ringmark/korsmark. Avvikelse kvarstår - 

skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 

Ytterligare förklaring/motivering: 

I mitten på hus 2 och 4 överskrids egenskapsgränsen något in mot gårdarna i samband med 

trapphusen, 1,2 m i hus 2 respektive 2 m i hus 4. Utformningen främjar utblickar från gårdsytor 

likväl som bostäderna, både i de egna kvarteren och i befintlig bebyggelse bakom. Detta som ett 

alternativ till utanpåliggande loftgångar längs med hela fasaderna. 
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För att illustrera detta har siktlinjerna på platsen studerats utifrån 2 byggnadsförslag, se 

”Bilaga_Illustrationer siktlinjer_210413” (hittas under mapp ”Arkitekt”), där byggnadsförslaget 

jämförs med ett detaljplanenligt förslag med loftgångar. 

 

3. Parkeringsgarage vid hus 1&2 redovisas med placering delvis på korsmark som enligt 

detaljplan endast får bebyggas komplementbyggnader. Avvikelse kvarstår - skickar ut 

grannehörande när frågor nedan stängts. 

Ytterligare förklaring/motivering: 

Utformningen av parkeringsgaragen ger mer öppna och tillgängliga innergårdar. 

 

4. x-markerat område: Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. Hur tänker 

ni att detta uppfylls? Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 

En skiss på, eventuell, framtida trappa finns framtagen (se ”Placering trappa” under mapp 

”Landskap”). Således hindrar varken vår eller HSB:s utformning möjligheten till att anlägga en 

trapp i enlighet med detaljplan. 

 

5. Ljudrapport saknas som verifierar planbestämmelser avseende bullerskydd. 

 

5.1. 2,2 meter hög lokal bullerskyddskärm/Lokal bullerskyddsskärm balkonger från golv till 

tak /mellan räcke och tak/Balkonger med täta räcken: Hur kommer detta utformas? Kan 

inte se att detta framgår av inlämnade ritningar. 

Akustiska åtgärder på balkonger beskrivs utifrån littera på planritningar samt i ljudrapport, 

Rapport 19090 A. Förtydligande av detta har gjorts på bifogade ritningar enligt A-PM02 (hittas 

under mapp ”Arkitekt”). Se även Akustikkonsults förtydligande ”Sv_ Dagordning för dagens 

Teamsmöte Återkoppling efter granskning av komplettering - BYGG_2020_476 & 

BYGG_2020_477” (se mapp ”Akustik”). 

Se även referensfoton på specialfönster från ett bostadsprojekt i Ektorp i Nacka (hittas under 

mapp ”Arkitekt” – ”Specialfönster_foton”) 

5.2. Såvitt jag kan se finns inga uteplatser hus 4 som klarar detaljplanekrav - varför skiljer sig 

utförandet mellan hus 3 och 4? Om det är aktuellt med avvikelse behöver detta framgå. 

Se LA-PM-2 samt L-31.1-01, samt Akustikkonsults mejl ”Sv_ Dagordning för dagens Teamsmöte 

Återkoppling efter granskning av komplettering - BYGG_2020_476 & BYGG_2020_477” (under 

mapp ”Landskap” respektive ”Akustik”). 
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6. Riskrapport för hus 3&4 saknas som verifierar planbestämmelser avseende risker från järnväg. 

Brandkonsulten tar upp planbestämmelserna i brandskyddsbeskrivning men det saknas 

slutsatser avseende t.ex. fasader i EI 30 inom 30 meter från spårmitt, utrymningsväg bort från 

spår osv. Remiss skickas till Brandkåren när frågor stängts. 

Ytterväggskonstruktionen utgörs av tegel och bedöms uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30. I 

detaljprojekteringen behöver avståndet från spår-mitt till fasadfönster mätas för att fastställa 

antalet fönster i fasad som behöver vara klassade. Möjligheter för att brandklassa fönster finns. 

(se mer i mejlbekräftelse ”Kokillbacken BL komplettering brand” under mapp ”Brand”). 

 

7. Övrigt 

7.1. Återkommande dörrar som kolliderar. Hur har ni tänkt här? Dels olycksrisk, dels 

utrymningsproblematik. 

 

Tidigare läge 

Tamburdörrarna har justerats (se mejl ”Kokillbacken_tamburdörrar” under mapp ”Brand” samt 

bifogade ritningar, enligt A-PM02, under mapp ”Arkitekt”). Dörrarna med rygg mot varandra 

kommer jobba i sekvens, dvs. som en ”enhet”, således finns ingen risk att de ”hakar” i varandra. 

Brand ser inte någon utrymningsproblematik med nuvarande lösning (se mejlbekräftelse 

”Sv_Kokillbacken_tamburdörrar” under mapp ”Brand”). Dörrarnas nya läge är även avstämda 

med TIL. 

7.2. Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 

markplaneringsritning. 

 

Nytt läge 
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Se brands utlåtande/mejl ”Kokillbacken BL komplettering brand” under mapp ”Brand”. 

 

8. Ytterligare komplettering: 

Se Tr2-trapphus, plan 02, i huskropp 3. Ändringen behövs i och med att förrådsutrymmena 

behöver ha en separat tillträdesväg för att inte sätta Tr2-trapphuset ur spel vid en eventuell 

släckinsats. Vidare förklaring hittas i brandskyddsbeskrivningen. 

 

 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Avsändare 
Elias Lindqvist 
070 164 87 31 
elias.lindqvist@ubh.se 
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LS VVS och Energikonsult 

Centralvägen 51 E 

184 32 Åkersberga 

Tel 070 779 70 96 

 

 

 

Kungsängens Kyrkby 2:307,  

Upplands-Bro kommun 

 

Förslag dagvattenhantering  

Förutsättningar:      Tomtyta kv 5  1 869 kvm 

       Tomtyta kv 6  1 756 kvm 

       Totalt tomtyta  3 625 kvm 

 

Ytor anslutna till kommunalt  

dagvattensystem      Tomtyta kv 5     420 kvm 

       Tomtyta kv 6  1 100 kvm 

       Total yta till kommunalt 

       dagvattensystem   1 520 kvm 

 

Fördelning dagvatten      Till kommunalt dagvattensystem        42 % 

       Till fördröjning/infiltration        58 % 
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TOTAL ARKITEKTUR OCH URBANISM AB | Fyrverkarbacken 21, 112 60 Stockholm | 08-441 36 00 | www.totalarkitektur.se 

P:\4200\4273 Kungsängen Kv 5 & 6\6 Utskick\210318_BL Komplettering\Utlåtande_dagsljus.docx 

 

 
KOKILLBACKEN, KV 5 & 6, KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307 
UPPLAND-BROHUS 
NYBYGGNAD FLERBOSTADSHUS 
 
 
 

Beräkning av dagsljusfaktor 2021-03-10. 
 

Total arkitektur har på uppdrag av Upplands Brohus utfört beräkningar av 
dagsljusfaktor för projekt Kokillbacken.  

Tillämpat regelverk 

I Boverkets byggregler, BBR 6:322, föreskrivs att rum eller avskiljbara delar av 
rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att 
god tillgång till direkt dagsljus är möjlig. I allmänt råd anges att förenklad 
metod enligt SS 91 42 01 kan användas för beräkning av dagsljusfaktor. 

Granskningunderlag 

Underlag har varit Bygglovshandling daterad 2020-12-11. 

Vid beräkning har förenklad metod enligt SS 91 42 01 tillämpats.  

I ritningsbilaga redovisas beräkningar. För rum har fönsterglasareans andel 
av golvarean beräknats. Erhållet värde anges i procent, D%. 

I samtliga fall överstiger framräknad andel det schablonvärde om minst 10% 
som anges i rådstexten.  Fönsterglasarean bör därmed kunna anses så stor 
att krav på dagsljusfaktor kan uppfyllas. 

 

 

 

Bilaga: 

- Ritningsbilaga daterad 2021-03-10.  
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Granskningsutlåtande Tillgänglighet avseende                                                  
Kokillbacken Kv. 5 och Kv. 6, Kungsängens Kyrkby 2:307   
Bygglovshandling 2020-12-11 

 
 

Omfattning   
Granskningen omfattar nybyggnad av flerbostadshus i Upplands Bro kommun, totalt 151 lägenheter, situerade 
inom fastigheten Kungsängens Kyrkby 2:307, på Kokillbacken kv. 5 och kv. 6. 

Granskningen har gjorts med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse-  
och/eller orienteringsförmåga.   
Husarkitekter är Total Arkitektur och Urbanism ab, landskapsarkitekter är Topia landskapsarkitekter ab. 
Byggherre är Upplands-Brohus. 
 
 

          Underlag   
Underlag för granskning har varit bygglovshandlingar daterade 2020-12-11: arkitektritningar (planer, 
fasader, sektioner) utförda av Total Arkitektur och Urbanism ab samt markplaneringsritningar utförda av 
Topia landskapsarkitekter ab 
 

 
Lagkrav för Tillgänglighet som har beaktats vid granskning   
De grundläggande kraven på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, finns  i 
plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Enligt PBL 8 kap. 1 § ska alla nya byggnader vara tillgängliga och   
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga   

Kompletteringar och förtydliganden till PBL finns i plan- och byggförordningen, PBF (2011:338), samt som   
föreskrifter i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6 till 2020:4).     

Byggnaden har granskats mot generella krav ställda i PBL och PBF, samt bestämmelser och allmänna råd i  
BBR 29. Övriga råd och vägledande kommentarer är hämtade från "Bygg ikapp" utgåva 7.   

Inomhusmiljön dimensioneras för normal tillgänglighetsnivå samt inomhusrullstol (vändcirkel 1300 mm).   

Ytor utanför bostaden dimensioneras för Klass B-rullstol (vändcirkel 1500 mm).   
För tillgängliga hissar gäller mått enligt BBR avsnitt 3:144 som hänvisar till standarden SS-EN 81-70   
 
Mått lämpliga för bostadsutformning finns i SS 91 42 21, normal nivå.   
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Tillgänglighet på tomter (BBR)   

För bebyggda tomter gäller krav enligt PBL (2010:900) 8 kap 11§. I Boverkets byggregler, BBR avsnitt 3:12  
framgår de krav som ställs på tillgänglighet på tomter.   

 
 

Kommentarer   
Aspekter som har kontrollerats är: parkering för personer med funktionsnedsättning, angöring, utemiljö, 
balkonger, terrasser, uteplatser, trappor, hissar, dörrar, glaspartier, behov av dörrautomatik, hygienrum, 
fast inredning, invändiga mått för normal nivå av tillgänglighet, biutrymmen (förråd, sophantering).   

 

Anmärkningar 
I kv.6 plan 03, rampen mellan hyresgästlokal och trapphus redovisas med en lutning på 1:10.                   
Den bör ha en lutning på 1:12 eller flackare. Detta kan lätt åtgärdas i nästa projekteringsskede. Lokalen har 
en entré direkt utifrån där nivåskillnaden är enbart 20 mm, så det finns en tillgänglig entré. 

I både Kv.5 och Kv.6 finns ett flertal parkeringsplatser för rörelsehindrade i garagen. Dessa platser är 
situerade inom 25 m från hissarna som leder upp i byggnaderna. I kv.5 redovisas platser för angöring och 
för RH-P över mark inom 25 m från tillgängliga entréer. I kv.6 redovisas en plats för angöring/korttid RH-P 
inom 25 m från tillgängliga entréer.  

I Kv.5, entréerna från Enköpingsvägen är endast avsedda för de som behöver parkera sina cyklar i 
cykelförråden. Därför anses som acceptabelt att förbindelserna mellan cykelförråd och garage görs med 
trappor och inga hissar. Byggnaderna har tillgängliga entréer från gårdssidan och förråden för 
utomhusrullstolar är placerade i de tillgängliga entréhallarna. 

 

Följande aspekter har inte kunnat kontrolleras men bör bevakas och detaljeras under fortsatt projektering:   

• Mindre nivåskillnader/trösklar 
• Kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skyltning, belysning.   
• Ljudmiljö, detaljutformning av räcken och handledare 
 

 

Utlåtande   
Det är min bedömning att utformningen av bygglovshandling daterad 2020-12-11 uppfyller   
bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och/eller 
orienteringsförmåga.   

 
 

Ina Calmanovici, arkitekt SAR/MSA   
 
 

Certifierad sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2  

Certifikat nr. 6027 – Certifieringsorgan KIWA  
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Sandra Binggeli

Från: Silvia Al-Breidi <silvia.albreidi@brandkonsulten.se>
Skickat: den 19 april 2021 12:33
Till: Elias Lindqvist
Kopia: Tom Ågstrand
Ämne: Kokillbacken BL komplettering brand

Hej Elias,  
 
Jag har svarat på Charlottas mail och refererat till fredagens möte där hennes kollega berättade att dörrhandtagen 
inte trasslar sig och att dörrutformningen inte förväntas hindra utrymning för andra personer.  
 
Nedan svarar jag på övriga frågor i mailet.  
 

 Riskrapport för hus 3&4 saknas som verifierar planbestämmelser avseende risker från 
järnväg. Brandkonsulten tar upp planbestämmelserna i brandskyddsbeskrivning men det saknas slutsatser 
avseende t.ex. fasader i EI 30 inom 30 meter från spårmitt, utrymningsväg bort från spår osv. Remiss 
skickas till Brandkåren när frågor stängts. På sida 6 i brandskyddsbeskrivningen hänvisas det till ”Detaljplan 
för Kungsängens Kyrkby 2:1 m fl (Ringvägen) del 2 Kungsängen, laga kraft 2017-07-27”. I samma stycke i 
beskrivningen står det ”fasader placerade vända mot och inom 30 m från järnvägens spår-mitt utförs med 
som lägst brandteknisk klass EI 30. Fönster i dessa fasader ska utföras med som lägst brandteknisk klass 
EW 30. Tilluft till ventilation ska inte tas från den sida av byggnaden som är vänd mot järnvägen. 
Byggnader som har fasad mot järnvägen utformas med utrym-ningsvägar som vänder sig från järnvägen”. 
Ytterväggskonstruktionen utgörs av tegel och bedöms uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30. I 
detaljprojekteringen behöver avståndet från spår-mitt till fasadfönster mätas för att fastställa antalet fönster i 
fasad som behöver vara klassade. Möjligheter för att brandklassa fönster finns. Brandkonsulten AB har ej 
erhållit uppdrag om framtagande av brandskisser därför finns markering av detta ej framtaget på 
ritningsunderlag. Aktuella trapphus har två mynningar både mot innergård och i ”sidan” vilket bedöms vara 
tillfredställande då personer kan gå åt två riktningar.  
 

Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 
markplaneringsritning. I denna fasad finns trapphusmynningar vilket vi antar er kommentar syftar till. När 
personer kommit ut till det fria kan personer gå ner på slänten mot annan gata (kokillbacken). Utifrån 
erhållna landskapsritningar är nivåskillnaden ner till Kokillbacken ca 1,0 m, vilket bedöms som 
tillfredställande. Gångvägar utförande utrymningsvägar ska kunna snöröjas.  
När personer öppnar dörr till utrymningstrappa behöver det vara plan mark på minst 0,8 x 0,8 m2. Det ska 
säkerställas att gången kan snöröjas så att personer kan utrymma genom ”gången” i alla årstider. Glas 
inom 2,0 m som behöver passeras behöver utföras i E 30, se s.14 i brandskyddsbeskrivning.  
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Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 
markplaneringsritning. Enligt BBR behöver tillfredställande utrymning kunna ske hela vägen till säker plats 
(annan gata). I avsnitt 5 (brandkapitlet) i BBR anges det inte hur släntar ska utformas. I detta fall har vi en 
nivåskillnad på ca 4,5 m från trapphusmynningen och ner mot Enköpingsvägen. Samma nivåskillnad finns 
även upp mot Kokillbacken. Utrymmande personer har även möjlighet att utrymma rakt mot naturmarken 
och därifrån gå upp mot Kokillbacken. Huruvida utformningen av naturmarken kommer ske är oklart, men 
enligt uppgift planeras gångvägar och parker att byggas. Det är viktigt att slänt utformas så att den kan 
snöröjas. Slänt ska även användas som angreppsväg för räddningstjänsten då förråd finns belägna i 
markplan. Dialog med räddningstjänsten kan bli aktuell i ett senare skede.  
När personer öppnat trapphusdörren ska de ej falla ner i slänten, precis utanför utrymningsvägen 
utformas marken i nivå med dörren. Slänten ska utformas så att snöröjning är möjlig. Glaspartier belägna 
inom 2,0 m från utrymmande personer, och som behöver passeras behöver utföras i E 30 enligt s.14 i 
brandskyddsbeskrivningen.  
 

 
 
Hälsningar,  

 
Silvia Al‐Breidi 
Brandingenjör  
Tfn: 08‐505 344 00, 0730‐21 26 79 
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Sandra Binggeli

Från: anne hallin <anne.hallin@ahakustik.se>
Skickat: den 15 april 2021 16:01
Till: Tom Ågstrand; Arvid Hellström; Jimmy Attevall; Elias Lindqvist; Silvia Al-Breidi; Charlotta 

Johansson
Ämne: Sv: Dagordning för dagens Teamsmöte Återkoppling efter granskning av komplettering - 

BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477
Bifogade filer: Specialfönster_sett inifrån.jpg; Specialfönster_nertill.JPG; Specialfönster_öppet.jpg; 

Specialfönster_sett utifrån.jpg; Specialfönster_upptill.JPG

Hej 
Förtydligande map akustik 

 Ljudrapport saknas som verifierar planbestämmelser avseende bullerskydd. 2,2 meter hög lokal 
bullerskyddskärm/Lokal bullerskyddsskärm balkonger från golv till tak /mellan räcke och tak/Balkonger 
med täta räcken: Hur kommer detta utformas? Kan inte se att detta framgår av inlämnade ritningar. Såvitt 
jag kan se finns inga uteplatser hus 4 som klarar detaljplanekrav ‐ varför skiljer sig utförandet mellan hus 3 
och 4? Om det är aktuellt med avvikelse behöver detta framgå. 
  
I detaljplanen anges : 

 Bostäder ska utformas så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå utanför fönster 

 Minst en balkong /uteplats till varje lägenhet eller gemensam uteplats i anslutning till varje bostad ska 
utföras eller placeras så att de utsätts för 
högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå 

Dessa funktionskrav uppfylls exempelvis med de i vår rapport föreslagna åtgärder dvs lägenhetsutformning med 
minst hälften av boningsrummen med ett fönster mot sida med högst 55 dB(A) ekvivalentnivå. 
Skillnaden mellan hus 3 och 4 i hörnlägen mot gården plan 03‐07 är att 
Hus 4 har en lägenhet om 2 rum och kök med ett rum med fönster mot bullerdämpad sida i burspråk och därmed ett 
fönster med högst 55 dB(A). 
Hus 3 har en lägenhet om 3 rum och kök med ett rum med fönster mot bullerdämpad sida i burspråk. Eftersom två 
rum i lägenheten ska ha fönster mot bullerdämpad sida har åtgärder vidtagits vid balkong för att ytterligare ett rum 
ska få minst ett fönster med högst 55 dB(A). se bilaga A03 i vår rapport 19099 A.  
I ett antal fall där balkong inte kunnat byggas har rum försetts med specialfönster. Ett fönster som i vädringsöppet 
läge ger samma trafikbullernivåer inomhus trots över  
60 dB(A) ute som standardfönster ger i vädringsöppet läge med 55 dB(A) ute. Detta kan ibland kallas ”teknisk 
lösning”. I kv 5 förses 18 lägenheter och i kv 6 förses 6 lägenheter med specialfönster. Bifogat finns bild på ett sådant
fönster. 
De gemensamma uteplatserna på gårdarna i anslutning till bostäderna innehåller högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
och 70 dB(A) maximal ljudnivå i enlighet med detaljplanen. Två av dem förses med lokalt bullerskydd som syns på 
landskapsarkitektens ritning, se L‐31.1‐01. 
  

  
  
  

Med vänlig hälsning 
  

Anne Hallin 
  

ÅKERLÖF HALLIN AKUSTIKKONSULT AB 
Månskärsvägen 10 B 
141 75  Kungens kurva 



       1 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 - BMN 21/0007-13 BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 : 24. Kommentarer från akustiker

2

Tel: 070‐301 93 20  
anne.hallin@ahakustik.se 
  

Från: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>  
Skickat: den 13 april 2021 08:48 
Till: anne hallin <anne.hallin@ahakustik.se>; Arvid Hellström <arvid@topia.se>; Jimmy Attevall 
<jimmy.attevall@kjbab.se>; Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>; Silvia Al‐Breidi 
<silvia.albreidi@brandkonsulten.se>; Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se> 
Kopia: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se> 
Ämne: Dagordning för dagens Teamsmöte Återkoppling efter granskning av komplettering ‐ BYGG.2020.476 & 
BYGG.2020.477 
  
Med vänlig hälsning 
Tom 
  

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 8 april 2021 15:23 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands‐bro.se> 
Kopia: Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se>; Andreas Palme 
<andreas.palme@totalarkitektur.se>; Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se> 
Ämne: Sv: Återkoppling efter granskning av komplettering ‐ BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Hany, och tack för dina kommentarer! 
  
Du får gärna slå mig en pling vid tillfälle. Vore önskvärt att kunna gå igenom dina kommentarer (och processen) för 
att säkerställa att vi inte missuppfattar något. 
  
På återhörande! 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands‐Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress: Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08‐56248731  
E‐post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands‐bro.se>  
Skickat: den 7 april 2021 14:27 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Kopia: Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se>; Andreas Palme 
<andreas.palme@totalarkitektur.se>; Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se> 
Ämne: Återkoppling efter granskning av komplettering ‐ BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  

Hej, 
  
Har gått igenom inkomna kompletteringar för kvarter 5 & 6 mot brev som jag skickade ut den 14 januari 
2021. Se kommentarer i blått nedan. 
  
Då ni inte skickat in några reviderade situationsplaner utgår jag från att tidigare inskickade gäller, återkom 
annars. 
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 Nockhöjd för husen överskrider i vissa delar den i detaljplanen högst tillåtna med ca 
1,0 meter. Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 
 Projektionen av mätvärda byggnadsdelar enligt SS 21054:2009 (t.ex. balkonger) 
redovisas med placering på allmän plats, kvartersmark där byggnad inte får uppföras. Mur intill hus 3 
utanför fastighet på parkmark? Tillstånd fastighetsägare? Motiv? 
Hus 2 och 4 har volymer som breder sig ut över ringmark/korsmark. Avvikelse kvarstår - skickar ut 
grannehörande när frågor nedan stängts. 
 Bredd i mittdel för hus 3 (exkl. utkragningar) uppmäts till ca 14,5 meter och överstiger 
därmed detaljplanekrav om högst 11,5 meter i denna del. OK bedöms planenlig 
 Parkeringsgarage vid hus 1&2 redovisas med placering delvis på korsmark som enligt 
detaljplan endast får bebyggas komplementbyggnader. Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när 
frågor nedan stängts. 
 x-markerat område: Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik. 
Hur tänker ni att detta uppfylls? Avvikelse kvarstår - skickar ut grannehörande när frågor nedan stängts. 
 +22 RH00 (+ 22,525 i RH2000) följs inte mellan hus 3&4. Allmän plats ligger utanför ansökan 
 Även med beaktande av RH2000 och tillägg 0,525 m så ser föreskrivna höjder för 
allmänna platser t.ex. vid Ringvägen inte ut att följas. Är detta uppgifter som ni 
erhållit från projektör allmän plats?  Vad är status på projektering av allmänna 
platser som? Har ni ett samarbete med projektör? Om ja, vilket underlag har ni 
mottagit och vad är status på underlaget  bifoga gärna. Allmän plats ligger utanför ansökan. OK 
  

 Utformning: motiv till varför balkonger i vissa delar kragar ut över allmän plats t.ex. 
GC väg utmed Enköpingsvägen. Såvitt jag vet finns inte detta i området sen tidigare? OK 

 Markplaneringsritning, förtydliga: 
 Planeras inga lekplatser på gård? OK 

- Risk för köbildning vid angöringsplats för sopbil på Ringvägen och Gårdsgata? 
Remiss kommer skickas till tekniska avdelningen för svar om lösning kan godtas. Remiss skickas till 
Trafikavdelningen när frågor nedan stängts. 
 HCP  förtydliga lägen. OK 

 Omfattning och utformning av tryckt asfalt? OK  

 Sammansatta fasadritningar med befintliga och nya marklinjer för hus 1+2 resp. 3+4. 
För hus 1 är nockhöjden närmast Ringvägen tillsynes felaktigt angiven. OK 

 Förtydligande av rumshöjd och verksamhet i hyresgästlokal. Förtydliga vad som 

menas med cykelcenter. OK 

 Förtydligande av vad som avses med normlägenhet. Visa gärna med beräkningar hur ni 
anser parkeringsnorm uppfylld. OK 

 BBR 5:7 verifieringar (brandposter, uppställningsplatser, räddningsväg m.m) saknas. OK 

 Handlingar som ni själv nämner ni ansökningsblankett: tillgänglighetsutlåtande, 
brandskyddsbeskrivning, beskrivning av dagvattenhantering. Sakkunnig tillgänglighet Remiss skickas till 
VA-avdelningen när frågor nedan stängts. 
får bl.a. uttala sig om avsaknad av hiss från entré utmed gångväg mot 
Enköpingsvägen. 
 Ljudrapport saknas som verifierar planbestämmelser avseende bullerskydd. 2,2 meter hög lokal 
bullerskyddskärm/Lokal bullerskyddsskärm balkonger från golv till tak /mellan räcke och tak/Balkonger 
med täta räcken: Hur kommer detta utformas? Kan inte se att detta framgår av inlämnade ritningar. Såvitt 
jag kan se finns inga uteplatser hus 4 som klarar detaljplanekrav ‐ varför skiljer sig utförandet mellan hus 3 
och 4? Om det är aktuellt med avvikelse behöver detta framgå. 

 Riskrapport för hus 3&4 saknas som verifierar planbestämmelser avseende risker från 
järnväg. Brandkonsulten tar upp planbestämmelserna i brandskyddsbeskrivning men det saknas slutsatser 
avseende t.ex. fasader i EI 30 inom 30 meter från spårmitt, utrymningsväg bort från spår osv. Remiss 
skickas till Brandkåren när frågor stängts. 
 Dagsljusutredning, särskilt avseende sluttningsvåningar innehållande bostäder. OK 
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 Förtydligande av vem som ansvarar för projektering och utförande av kvartersmark 
mellan aktuella kvarter/allmän plats/intilliggande kvarter? Status? T.ex. 
gångväg på allmän plats intill hus 3&4. OK 

 Vad är status på projektering av allmänna platser som t.ex. torg? Har ni ett samarbete 
med projektör torg? Om ja, vilket underlag har ni mottagit och vad är status på 
underlaget  bifoga gärna.  Miljörum utan fönster mot torg bedöms otryggt och ej i 
linje med rekommendationer i handbok från branschorganisationen Avfall Sverige. OK 

  
  
Övrigt: 
Återkommande dörrar som kolliderar. Hur har ni tänkt här? Dels olycksrisk, dels utrymningsproblematik. 
  

 
  
  
Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 
markplaneringsritning. 

 
Hur tar sig utrymmande till säker plats i det fria här? Kan inte se att lösning framgår av 
markplaneringsritning. 
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Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands‐Bro, kommunen som ger plats! 
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Sammanfattning 

Med föreslagna åtgärder erhålls bostäder i Ljudklass B. Med avseende på 
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1. Aktuella konstruktioner 

Konstruktionerna är inte helt bestämda ännu men följande konstruktioner 

diskuteras. 

Stomsystem 

Bjälklagen utgörs av 250 mm homogen betong, ytvikt cirka 600 kg/m2. Spännvidd 

6 – 8 m. Bärande mellanväggar av 200 mm homogen betong. 

Ytterväggar 

Ytterväggarna är icke bärande och består inifrån av  

 13 mm gips+12mm OSB 
stående reglar / mineralull 
30 mm luftspalt 
120 mm tegel. 

Vid anslutning av lätta lägenhetsskiljande väggar utförs, mitt i den 

lägenhetsskiljande väggen, bullerfog i ytterväggens inre skivor samt i de 

horisontella reglarna. I övrigt ska stum kontakt via reglar och skivor i ytterväggen 

förbi den lägenhetsskiljande väggen undvikas. 
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Ventilationssystem 

Ventilationssystem av typen FTX planeras. 

2. Yttre störningar 

De yttre störningarna består av buller från trafiken på Mälarbanan, Enköpingsvägen 

och Kokillbacken samt ljud från lekande barn etc. På bilaga A01 redovisas de 

ekvivalenta ljudnivåerna vid fasad. 

Byggnaden närmast järnvägen och Enköpingsvägen får ekvivalenta ljudnivåer upp 

mot 70 dB(A) vid fasad. De ekvivalenta ljudnivåerna vid minst hälften av 

bostadsrummen får högst 55 dB(A) utanför fönster. Några lägenheter förses med 

specialfönster. 

Den maximala bullernivån vid fasad närmast järnvägen blir upp mot 85 dB(A) vid 

fasad.  

På gårdsytorna i anslutning till bostäderna blir ekvivalentnivån högst 55 dB(A) och 

den maximala ljudnivån lägre än 70 dB(A). 

Åtgärder för nivåer utomhus 

På bilaga A02-A13 redovisas de åtgärder som krävs för att innehålla detaljplanens 

krav på trafikbuller utomhus samt uppnå god ljudkvalitet. Dessa åtgärder redovisas 

även i sammanfattning nedan 

Bullerskyddsskärmar på gård 

Båda kvarteren 5 och 6 har två +nivåer på gårdarna. Samtliga räcken mot 

järnvägen utom räcket för den översta gården kv 6 utförs täta med höjd 1,2 m. För 

att erhålla högst 55 dB(A) ekvivalent och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå vid 

uteplatser på gårdarna krävs lokala bullerskydd 2,0 m höga. 
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Kreativ utformning av djupa balkonger 

Byggnaderna förses av estetiska och bostadsskäl med balkonger med täta räcken. 

För att dra nytta av balkongerna även för bullerdämpning förses vissa balkonger 

med ljudabsorbent i balkongtaken. På detta sätt dämpas trafikbullret vid bostadens 

fasad mot balkongen samt på balkongen med 5 - 8 dB(A). Vissa balkonger förses 

även med lokala bullerskydd mellan räcket och balkongtaket för ytterligare 

bullerdämpning. Ljudabsorbent på en sida krävs för några balkonger 

 
Exempel på minimimått på ljudabsorbent som dämpar trafikbullret med 5-8 dB(A) 

vid sidan mot balkongen. Ljudabsorbent med lägst ljudabsorptionsklass B. 

Exempel på ljudabsorbent 25 mm träullit med ovanliggande 45 mm mineralull. 

Specialfönster 

I kvarter 5 förses 18 lägenheter med specialfönster och i kvarter 6 förses  

6 lägenheter med specialfönster. 

 
Specialfönster som i vädringsöppet läge ger samma trafikbullernivåer inomhus 

trots över 60 dB(A) ute som standardfönster ger i vädringsöppet läge med  

55 dB(A) ute.  
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Åtgärder för nivåer inomhus 

Med lämpligt val av fönster/fönsterdörrar och yttervägg kan god ljudmiljö 

inomhus erhållas. 

Luftljudsisoleringen för fönster/fönsterdörrar och yttervägg uttrycks i form av 

vägt laboratoriemätt reduktionstal Rw, dB, enligt SS-ISO 717/1. 

I detta skede anges översiktligt, för ljudklass B, ljudkrav nedan och på bilaga A14 

för fönster och fönsterdörrar. För ytterväggarnas täta delar krävs 8-10 dB högre 

Rw värde än för fönster i aktuell yttervägg. 

Målen inomhus avser den sammanlagda ekvivalenta ljudnivån från all trafik. 

Ljudkrav 

fönster/fönsterdörrar, Rw dB 

54/54 

49/49 

44/42 

För fönster till entréer, trapphus och lokaler kan 6 dB lägre Rw accepteras. 

Fönster och fönsterdörrar med ljudkrav över Rw = 43 dB kan inte vara utåtgående. 

Kommentar 

I forskningsprojektet Trafikbuller och Planering konstateras att låga 

trafikbullernivåer inomhus är den enskilt viktigaste faktorn för att minska 

trafikbullerstörningen i bostäder i bullerutsatta lägen. Enkätundersökningen visar 

att 21 % av de boende i moderna bostäder är mycket störda av trafikbuller om 

trafikbuller inomhus uppfyller kraven enligt BBR, Ljudklass C, 30 dB(A) 

ekvivalentnivå/45 dB(A) maximalnivå. För bostäder där kraven på trafikbuller 

inomhus enligt Ljudklass B uppfylls är andelen mycket störda endast 7 %. För 

bostäder där kraven på trafikbuller inomhus enligt Ljudklass A uppfylls är 

andelen mycket störda endast 4 %. 

Kommentarer - Detaljplanekravet 

Kravet i detaljplanen, högst 55 dB(A) utanför fönster till minst hälften av 

bostadsrummen i varje lägenhet, innehålls med aktuell lägenhetsplanlösning och 

åtgärder enligt ovan. 

Ljudkrav för fönster dimensioneras för ljudklass B. 

Uteplats på gårdarna förses med 2 m höga lokala bullerskydd för att innehålla 

högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 dB(A) maximal ljudnivå. 

Stomljud och vibrationer 

Målen för högsta stomljudsnivåer innehålls utan speciella åtgärder. Även målet 

för högsta vibrationshastighet innehålls med traditionellt byggsystem. Väljs lätta 

bjälklag krävs ytterligare studie. 
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3. Ljudåtgärder–Bygg 

Följande byggåtgärder föreslås för att minska risken för störningar samt innehålla 

målen för Ljudklass B. 

Stommen 

Anslutning av lägenhetsskiljande väggar i betong mot yttervägg eller annan vägg 

av betong samt mot bjälklag, golv och tak, har stor betydelse för ljudisoleringen.  

Mellan de lägenhetsskiljande väggarna och bjälklagen samt ytterväggarna krävs 

noggrann fyllning med bruk längs hela väggens bredd och höjd så att samverkan 

säkras mellan vägg och bjälklag/yttervägg samt att ljudtäthet uppnås.  

Vid behov kan tätning med fogmassa på båda sidor av anslutningen av väggen 

mot bjälklaget krävas. 

Lägenhetsskiljande väggar 

Eventuella lägenhetsskiljande lättväggar utförs enligt  

 3x13 mm gips eller 2x13 mm gips + 12 mm plywood 
70 mm mineralull / reglar 
20 mm luftspalt alternativt mineralull 
70 mm mineralull / reglar 
3x13 mm gips eller 2x13 mm gips + 12 mm plywood 

Vid anslutning av lätta lägenhetsskiljande väggar mot lätt yttervägg utförs, mitt i 

den lägenhetsskiljande väggen, bullerfog i ytterväggens inre skivor samt i de 

horisontella reglarna. I övrigt ska stum kontakt via reglar och skivor i ytterväggen 

förbi den lägenhetsskiljande väggen undvikas. 
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Lägenhetsdörrar 

Lägenhetsdörrar med lägst ljudisolering Rw=48 dB väljs på entréplan kvarter 5 på 

plan 3 och för kvarter 6 på plan 2 och 3 och med lägst ljudisolering Rw=43 dB på 

övriga plan samt på loftgångar. Tillsammans med den föreslagna ljudabsorptionen 

i entré och trapphusen bedöms risken för ljudstörningar som liten och kraven 

enligt BBR innehålls. 

Golvbeläggning i lägenheter 

Golvbeläggning med lägst stegljudsförbättring 16 dB, exempelvis parkett på 

foam, 2,5 mm linoleum på Forbo Corkment eller likvärdigt läggs i samtliga 

bostadsutrymmen utom i våtrum.  

Högst 1 m2 stenbelagd yta accepteras utan stegljudsdämpning i hall. Större ytor 

kan möjligen accepteras men där exempelvis dörr mot WC går in över stenbelagd 

yta ska ytan stegljudsdämpas.  

Vid större stenbeläggning i lägenhetens hall krävs stegljudsdämpning. 

Stenbeläggningen kan limmas på stegljudsmatta med minst 16 dB 

stegljudsförbättring exempelvis PCI, PureStep, Damtec Standard, SCHÖNOX 

TSD eller likvärdig. 

Direktlimning av sten på stegljudsmatta ställer mycket stora krav på utförandet. 

Inga bryggor mellan stenen och bjälklaget får förekomma. 

Större ytor med stenbeläggning i exempelvis i kök, kräver effektivare 

stegljudsdämpning exempelvis stegljudsmatta Aprobo dB3 eller likvärdig med 

armerad överkonstruktion, total bygghöjd 40-70 mm. Mattan viks upp mot vägg. 

Golvbeläggning i entré och trapphus 

Entrégången samt trapphuset/stannplanet på entrévåningarna, för kvarter 5 plan 3 

och för kvarter 6 plan 2 och 3, förses med stegljudsdämpning. Vid stenbeläggning 

exempelvis stegljudsmatta Aprobo dB3 eller likvärdig med armerad 

överkonstruktion, total bygghöjd 40-70 mm. Mattan viks upp mot vägg. (Denna 

lösning är mycket känslig för eventuella byggfel.) 

Med aktuell planlösning och bjälklag i trapphus kan stenbeläggning utan 

stegljudsdämpning användas i övriga trapphus och på övriga plan. 

Trappor och vilplan 

Prefabtrappor monteras elastiskt mot stommen. Ingen stum kontakt får 

förekomma mellan trappan och vägg mot bostadsrum eller vilplan och vägg mot 

bostadsrum. 
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Rumsakustik 

Entréer samt stannplanen förses med ljudabsorberande undertak, motsvarande 

minst 90 % av takytan med absorptionsklass A. 

Väggar inom lägenheten 

Väggar utan dörr mellan rum inom lägenheten utförs enligt nedan 

 13 mm gips+12 OSB 

70 mm XR/MR-reglar 

13 mm gips+12 OSB 

Vägg mot entré och stannplan 

Betongvägg mot entré och stannplan/hisshall som gränsar mot sovrum eller 

sovplats bör tilläggsisoleras på bostadssidan med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 

12 mm plywood  

13 mm gips 

 

Postboxar 

Betongvägg, med postboxar, som gränsar mot bostadsrum tilläggsisoleras med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood  
13 mm gips 

Alternativt ställs postboxarna på bjälklaget och fästs stomljudsdämande i väggen, 
exempelvis med gummiexpander. 

Hisschakt 

Betongvägg mot hisschakt som gränsar mot sovrum, där det är möjligt att ställa 

säng direkt mot schaktet, tilläggsisoleras på bostadssidan med 
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 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood  
13 mm gips 

Om garantier finns för att gejdrar inte fästs i väggen mot sovrummet kan 
tilläggsisoleringen slopas. 

WC och bad 

Golvstående toalettstolar stomljudsisoleras, exempelvis genom att limma 

toalettstolen via stomljudsdämpande element av Sylomer. Mjukstängande  

WC-sits väljs. 

Alternativt krävs stegljudsdämpning i bad och WC. 

Vägg mot grannes kök 

Då betongvägg med skåp och bänkar gränsar mot sovrum i annan lägenhet utförs 

följande stomljudsdämpande åtgärder i köket. 

 Köksluckor förses med långsamstängande, mjukstängande, självstängande 

gångjärn. 

 Bänkskivan monteras stomljudsdämpande mot vägg och bänkskåp, 

exempelvis limmas, enligt figur nedan, 3 mm cellgummi på skivans kant mot 

väggen samt mellan skivan och skåpstommen. Gäller även då kök ligger ovan 

sovrum i annan lägenhet. Ingen stum kontakt får förekomma. 

 
Exempel på stomljudsdämpande montage av bänkskiva. 
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Lägenhetsförråd 

Gallerväggar i lägenhetsförråd som gränsar mot bostadsrum monteras elastiskt i 

lägenhetsväggen. 

Miljörum, soprum 

Taket i miljörum förses med absorbent av 100 mm mineralull + sträckmetall 

alternativt tilläggsisoleras med 95 mm mineralull/regla + 25 mm akustikprofil + 

15 mm minerit eller 13 mm gips. 

Golvbjälklaget i miljörum/soprum utförs med flytande övergolv, exempelvis  

50 mm Stepisol med tejpade skarvar + 40 mm betong. Mellan väggar och 

övergolv monteras ett 10 mm tjockt cellplastmellanlägg. Golvbeläggningen får 

inte ha stum kontakt med väggarna. 

Vägg mot lägenhet tilläggsisoleras på bostadssidan med 

 70 mm mineralull/45 mm fristående reglar 
12 mm plywood 
13 mm gips 

alternativt på andra sidan med 

 95 mm mineralull/70 mm fristående reglar 
12 mm plywood 
13 mm gips 

Hyresgästlokal 

Hyresgästlokalen förses med ljudisolerande och ljudabsorberande undertak, 

exempelvis Ecophon Combison Duo eller likvärdigt med ovanliggande 70 mm 

mineralull. Total bygghöjd minst 125 mm. 

Fönster i lägenheten omedelbart ovan hyresgästlokalen bör ha ljudisoleringen 

lägst Rw = 48 dB. 

Cykelrum 

Tak i cykelrum med ytterdörr bör tilläggsisoleras med  

 95 mm mineralull/reglar 
25 mm akustikprofil 
12 mm plyfa 
13 mm gips  

(Fungerar även som värmeisolering.) 
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4. Ljudåtgärder-Installationer 

Följande översiktliga och preliminära råd avseende installationer kan ges. 

Buller utomhus - externt buller 

Krav på högsta ljudnivå utomhus från installationer föreligger. Översiktligt gäller 

att ljudnivån mätt på 1 m avstånd från fläktutlopp och fläktintag inte får överstiga 

nedanstående värden. 

Högsta ljudnivå 1 m från fläktutlopp/intag, gäller samtliga driftsfall 

på tak 50 dB(A) 

i fasad 40 dB(A) 

på gården 40 dB(A) 

Ventilation 

Genom lämpligt val av don samt rätt dimensionering av ljuddämpare kan 

ljudkraven innehållas. Ljuddämparna dimensioneras av V. 

Valet av tilluftsdon vid FTX-ventilation är kritiskt. Ljudalstringen i donet får inte 

överstiga 23 dB(A) och egendämpningen ska vara så hög att ljudisoleringen inom 

lägenheten generellt blir lägst R´w = 40 dB på grund av överhörning via 

kanalsystemet. 

Även valet av frånluftsdon i WC/bad är viktigt. Egenljudalstringen i donet får inte 

överstiga 25 dB(A) relativt 10 m2 S. 

Kommentar generellt 

För hög ljudnivå på grund av ljudalstring i ventilationsdon är den vanligaste 

orsaken till att ljudkraven enligt BBR inte innehålls. 

Överhörning 

För att förhindra överhörning mellan lägenheterna via ventilationskanalerna ska 

varje lägenhet förses med tillräckligt stora och invändigt isolerade fördelnings-

/samlingslådor, separata kanaler mellan låda och lägenhet samt ljuddämpare i 

varje lägenhetsavstick. 

Luftljudsisoleringen på grund av överhörning via installationerna ska uppgå till 

lägst 10 dB högre värde än totalkravet vilket exempelvis innebär lägst  

R´w = 66 dB mellan lägenheterna. Inom lägenhet lägst R´w = 40 dB. 
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Kommentar 

Överhörning via ventilationssystemet är en vanlig orsak till för låg ljudisolering. 

För att uppnå tillräcklig ljudisolering via ventilationssystemet rekommenderas att 

 Fördelnings-/samlingslådorna har invändig isolering med tjockleken minst  
80 mm Cleantec eller likvärdigt.  

 Yta av isoleringen + kanalareorna i lådan är minst 100 gånger större än arean 
på en lägenhetskanal.  

 Ljuddämparen i varje lägenhetsavstick är minst 300 mm lång, exempelvis 
BDER-30, 012-030 eller likvärdig. 

Om ventilationsdon med minst 15 dB egendämpning per oktavband 63-4000 Hz 
väljs kan ljuddämparna i lägenhetsavsticken slopas. 

Vid gemensam ventilationskanal till lägenheterna, utan fördelnings-/samlingslådor 

krävs effektivare ljuddämpare i varje avstick, exempelvis BDER-40, 012-060. 

Fläktrum 

Fläktrumsisoleringen dimensioneras då ljuddata erhållits. 

Teknikrum/undercentral 

Pumpar, rör och kanaler får inte fästas i vägg eller tak mot bostad. 

Värme, vatten och avlopp 

Kall- och varmvattenrören dimensioneras så att ställda totala ljudkrav innehålls. 

Exempel på åtgärder kan vara tillräcklig rördimension så att vattenhastigheten och 

tryckfallet inte blir för stort, stomljudsdämpad rörinfästning, infästning enbart i 

tung byggnadsdel, mjukstängande blandare etc. Vid några tidigare projekt har 

bullerproblem uppstått i samband med värmesystemet. Valet av blandarventil, 

rördimensioner, tryckfall och pumpar är då faktorer som har påverkat ljudnivån. 

För att inte få överhörning mellan lägenheterna via radiatorerna bör en stigare 

enbart betjäna lägenheter ovan varandra. 

Avloppsrör i gjutjärn eller bullerdämpad plast krävs i de flesta fall.  

Schaktvägg mot bostadsrum utförs av 2x13 mm gips + 70 mm mineralull. 

Avloppsrör får inte fästas i lätt schaktvägg mot bostadsrum. 

Om vertikala avloppsrör har böjar i schakt mot bostadsrum ska böjarna vara 

”mjuk” exempelvis ska tre 15-graders böjar användas i stället för en 45-graders 

böj. 

Vid genomföringar av synliga värmerör i bjälklag och lägenhetsskiljande 

betongväggar krävs speciell omsorg vid ljudtätning. Genomföringshålet ska vara 

så stor att utrymme finns för drevning med mineralull och noggrann fogtätning 

mellan rör och bjälklag. Fogmassan, både ovan och under, ska vara så riklig att 

den nästan ”svämmar över” när täckbrickorna trycks på plats. Hylsa ska undvikas. 
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Exempel på tätning av hål för värmerörsgenomföring 

Alternativ lösning kan vara att borra stort hål samt förse röret med Armaflex 

genom bjälklaget innan hålet gjuts igen. Därefter fogtätning på ovan- och 

undersidan samt täckbrickor enligt ovan.  

Kommentar 

Brister i tätningen av rörgenomföringar i bjälklaget är den vanligaste orsaken till 

för låg ljudisolering vertikalt mellan lägenheter. 

Kyl och frys 

Den deklarerade ljudeffektnivån, LwA, för kyl- och frysskåp ska vara lägre än  

43 dB. 

Hiss 

Hissarna inköps med ljudkrav. Kravet är att hiss i drift inte får ge högre ljudnivå 

än 25 dB(A) i bostadsrum.  
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5. Särskilda kontrollpunkter 

Följande detaljer ska speciellt bevakas i den fortsatta projekteringen: 

 Buller under byggtiden 

 Fönster med höga ljudkrav. 

 Fönsterdörrar. Kombinationen av höga ljudkrav och tillgänglighet. 

 Val av ventilationsdon samt egenljudalstringen i donen. 

 Fläktrumsisolering. 

 Överhörning via ventilationssystemet. 

 Externbuller från fläktar. 

 Placering och infästning av stuprör. 

 Anslutningarna mellan lägenhetsskiljande väggar och ytterväggar/bjälklag. 

Detaljerna ska redovisas. 

Följande detaljer ska speciellt bevakas i produktionsskedet: 

 Buller under byggtiden. 

 Överhörning via ventilationssystemet. 

 Samverkan och ljudtäthet för anslutningar mellan lägenhetsskiljande väggar 

och bjälklag samt ytterväggar. 

 Fönster, leveranskontroll av krav, placering (rätt fönster på rätt plats), montage 

och injustering. 

 Lägenhetsdörrar, ljudklass, montage och injustering 

 Stegljudsdämpning av bjälklag med stenbeläggning, utförandekontroll 

 Tilläggsisolering av väggar, placering och fristående reglar 

 Stomljudsisolering av fläktar 

 Injustering av hissar 

 Infästning av trappor och vilplan 

 Uppställning av köksbänkar 

 Typ av gångjärn i köksskåp 

 Injustering av ventilationsanläggningen 

 Tätning av värmerörsgenomföringar i bjälklag. 
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6. Ljudverifiering av färdig byggnad 

Ljudverifieringen sker enligt metod eller metoder som anges i svensks standard 

SS 25267. Resultatet av verifieringen redovisas i ett verifieringsintyg. 

Verifiering av ljudkraven i färdig byggnad kommer att utföras enligt nedan. 

 Genomgång av aktuella bygghandlingar 

 Okulärbesiktning, stickprovskontroll, av utförda konstruktioner, fönster, 

ljudabsorbenter, dörrar samt tilläggsisoleringar. 

 Mätningar av ljudisolering i tidigt skede, inför första inflyttningen, och inför 

den näst sista inflyttningen. Stickprovsmässiga mätningar vertikalt och 

horisontellt omfattande 3 intilliggande lägenheter vid varje tillfälle. 

 Förenklad mätning av installationsbuller i ca 30 % av utrymmena. 

 Förenklad mätning av trafikbuller i tre lägenheter vid två tillfällen. 

Bedömningen av verifieringsresultat etc. sker enligt nedan. 

Luftljudsisolering 

Mätning av luftljudsisoleringen mellan utrymmen i färdig byggnad utförs enligt 

SS 25267:2015. Vid verifiering av luftljudsisoleringen gäller att det aritmetiska 

medelvärdet av resultaten från alla utförda mätningar mot respektive krav på 

luftljudsisolering ska visa att vart och ett av dessa kravvärden innehålls i medeltal. 

Enskilda vägda luftljudsisoleringsvärden får understiga kravet med 2 dB. 

Stegljudsnivå 

Mätning av stegljudsnivå i färdig byggnad utförs enligt SS 25267:2015. Vid 

verifiering av stegljudsnivån gäller att det aritmetiska medelvärdet av resultaten 

från alla utförda mätningar mot respektive krav på stegljudsnivå ska visa att vart 

och ett av dessa kravvärden innehålls i medeltal. Enskilda vägda stegljudsnivåer 

får överstiga kravet med 2 dB. 

Rumsakustik 

De rumsakustiska kraven för respektive utrymme utgörs av en minsta tillförd 

ljudabsorptionsmängd uttryckt i form av ljudabsorbentklass och yta. Verifieringen 

av rumsakustiken sker genom granskning av fabrikantdata för aktuella 

ljudabsorbenter samt mätning av ytorna på tillförda ljudabsorbenter. 

Absorbentklass och yta ska uppgå till minst de kravsatta värdena. 
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Ljud från installationer 

Mätning av ljudnivå från installationer i färdig byggnad utförs enligt  

SS 25267:2015. Vid verifiering av ljudnivåer gäller att det aritmetiska 

medelvärdet av mätta ljudnivåer ska uppfylla kravet. Enskilda ljudtrycksnivåer får 

överstiga kravet med 1 dB. Mätningarna av ekvivalentnivå ska omfatta samtliga 

installationer under den tid dessa är i drift.  

För mer kortvarigt buller gäller mätningen från varje enskild källa. 

Ljud från trafik och andra yttre källor 

Mätning av trafikbullernivåer inomhus i färdig byggnad utförs genom mätning 

enligt SS 25267:2015. 

Vid verifiering av ljudnivåskillnaden gäller att det aritmetiska medelvärdet av 

mätta värden ska uppfylla kravet. Enskilda ljudnivåer får överstiga kravet med  

2 dB. 

7. Krav och råd enligt BBR-Bostäder 

Följande krav och råd anges i Boverkets Byggregler, BBR 

Krav 

Byggnader som innehåller bostäder, deras installationer och hissar ska utformas så 

att ljud från dessa och från angränsande utrymmen likväl som ljud utifrån dämpas. 

Detta ska ske i den omfattning som den avsedda användningen kräver och så att 

de som vistas i byggnaden inte besväras av ljudet.  

De installationer som brukaren själv råder över och som inte påverkar ljudnivåer i 

någon annan bostad i samma byggnad, omfattas dock inte av ljudkraven.  

Om bullrande verksamhet gränsar till bostäder, ska särskilt ljudisolerande åtgärder 

vidtas. 

Allmänt råd 

Föreskriftens krav på byggnaden är normalt uppfyllda om värdena enligt BBR för 

bostäder uppnås. Om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B enligt 

SS 25267:2015 väljas. 

Ljudklass B – Projektkrav 

Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25267:2015. I 

standarden anges fyra ljudklasser där ljudklass C överensstämmer med kraven i 

BBR. Ljudklass B motsvarar upplevelsemässigt 50 % bättre ljudmiljö. 

För projektet gäller projektanpassade krav enligt nedan, motsvarande ljudklass B. 
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Luftljudsisolering  

Krav på luftljudsisolering anges i form av vägd standardiserad ljudnivåskillnad, 

med spektrumanpassningsterm 100 Hz – 3 150 Hz, DnT,w,100, eller med 

spektrumanpassningsterm 50 Hz – 3 150 Hz, DnT,w,50. 

Mellan utrymmen i bostäder avser standardiserad ljudnivåskillnad alltid riktning 

från större utrymme till mindre utrymme. Standardiserad ljudnivåskillnad från 

utrymme som inte är bostad, exempelvis från trapphus, korridor, loftgång, 

teknikrum eller förråd, avser krav på ljudnivåskillnad in till bostad, även om 

utrymmets volym är mindre än det mottagande utrymmets volym.  

För bostadsdörrar mot trapphus, entré och korridor anges ljudkrav i form av 

laboratoriemätt ljudisolering Rw, enligt SS-ISO 717/1. 

Lägsta total ljudnivåskillnad, DnT,w,50, dB 

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden 56 

dock från utrymme för närings- och serviceverksamhet 60 

Från trapphus och korridor till bostad 56 

Lägsta total ljudnivåskillnad, DnT,w,100, dB 

Till utrymme i bostad från 

– loftgång, trapphus och korridor, vägg med dörr eller  

fönster, till utrymme i bostad 44 1) 2) 

– trapphus eller korridor, exempelvis i entréplan, vid  

postfack eller hiss eller andra utrymmen där det  

förekommer betydande persontrafik utanför bostadsdörren  48 1) 3) 

– boendekorridor i särskilt boendeform för äldre eller boende  

för studerande  40 1) 4) 

Inom bostaden, skiljekonstruktion utan dörr 

– mellan rum  35 5) 

– mellan hygienrum och sovrum 40 5) 

Mellan bostäder i särskilda boendeformer för äldre 56 

Mellan bostäder inom övriga behovsprövade särskilda  

boendeformer där höga ljudnivåer förekommer 60 

1) Värdet gäller då ljudabsorptionen i trapphus, loftgång eller korridor är 

minst enligt tabellen ”Rumsakustik” nedan. Vid lägre ljudabsorption skärps 

kravet med 4 dB. 
2) För tamburdörrar gäller att dessa ska ha laboratoriemätt ljudisolering lägst 

Rw=43 dB. 
3) För tamburdörrar gäller att dessa ska ha laboratoriemätt ljudisolering lägst 

Rw=48 dB. 
4) För tamburdörrar gäller att dessa ska ha laboratoriemätt ljudisolering lägst 

Rw=38 dB. 
5) Gäller skiljekonstruktion inklusive eventuella överluftsdon och överhörning 

via ventilationskanaler. 
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Stegljudsnivå  

Kraven på stegljudsisolering anges i form av vägd standardiserad stegljudsnivå 

med och utan spektrumanpassningsterm 50 Hz – 2 500 Hz, LnT,w,50 samt i vissa 

fall standardiserad stegljudsnivå med och utan spektrumanpassningsterm 20 Hz – 

2 500 Hz, LnT,w,20 

Från en yta på cirka 1 m² direkt innanför entrédörr till bostad föreligger inte krav 

på stegljud. 

Högsta stegljudsnivå, LnT,w,50, dB. 

Från utrymme utanför bostaden till utrymme i bostaden 52 1) 2) 3) 

dock från utrymme för närings- och serviceverksamhet 48 1) 

dock till bostad från 

loftgång, trapphus eller korridor förutom entréplan 62 

loftgång, trapphus eller korridor på entréplan eller från  

andra utrymmen där det förekommer betydande persontrafik 52 

1) Kravet gäller även LnT,w,20. Kravet på högsta stegljudsnivå LnT,w,20 är 64 dB. 
2)  Kravet gäller inte vid mätning från del av golv innanför bostadsdörr med en 

area om högst ca 1 m2. 
3)  Kravet på stegljudsnivå från hygienrum kan frångås om WC-stol 

stomljudsisoleras så att ljudnivån vid användning av toalettstol exempelvis 

”pinkbuller” inte överstiger 27 dB(A) maximal ljudnivå i boningsrum. 

Ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor 

Kraven på ljudnivå från trafiken och andra yttre bullerkällor anges i form av total 

frekvensvägd dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, 

dB(A).  

Kraven gäller i möblerade rum, bostadsrum med motsvarande 10 m2 S 

ljudabsorption, kök med motsvarande 5 m2 S ljudabsorption och hygienrum med 

motsvarande 3 m2 S ljudabsorption, med stängda fönster men öppna uteluftdon. 

Högsta totala ljudnivå från all yttre bullerkällor, dB(A)  

   Ekvivalentnivå Maximalnivå  

Utrymme för sömn och vila eller daglig  

samvaro, exempelvis sov- och vardagsrum 26 1)  41 2) 3) 

Utrymme för matlagning eller hygien, 

exempelvis kök, badrum etc.  31 -  

1) Ekvivalentnivån för natt 22-06 får inte överstiga 22 dB(A) 

2) Värdet får överskridas med 10 dB 5 gånger per natt 22 – 06 

3) För ljud med informationsinnehåll är kravet i sovrum högst 31 dB(A).  
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Ljudnivå från installationer 

Kraven på ljudnivåer från installationer anges i form av frekvensvägd 

ljudtrycksnivå dB(A) respektive dB(C). Värdena avser den sammanlagda 

ljudtrycksnivån, ekvivalentnivån, från samtliga installationer under den tid dessa 

är i drift. För kortvarigt buller anges värden för den högsta ljudtrycksnivån, 

maximalnivån. 

Kraven gäller i möblerade rum, bostadsrum med motsvarande 10 m2 S 

ljudabsorption, kök med motsvarande 5 m2 S ljudabsorption och hygienrum med 

motsvarande 3 m2 S ljudabsorption. 

Högsta totala ljudnivå från samtliga installationer, luft- och stomljud 1) 

   Ekvivalentnivå Maximalnivå 

    dB(A) dB(C)  dB(A) 

Utrymme för sömn och vila,  

exempelvis sovrum 26  46 31 

Utrymme för daglig samvaro,  

exempelvis vardagsrum 26 2) -  31 

Kök 35 -  40 

Badrum (Rum med plats för badkar) 35 -  -  

WC, dusch, klädkammare etc. 40 -  -  

Tvättstuga, trapphus och korridorer 45 -  -  

Garage 50  - 

1) För buller från hiss, WC och tvättmaskin gäller dessutom krav enligt tabell 

nedan. 
2) Vid öppen planlösning kök-vardagsrum accepteras 30 dB(A). 
3) Vid öppen planlösning kök-vardagsrum accepteras 30 dB(A). 

Buller via bjälklag, väggar etc. från aggregatrum dimensioneras för minst  

10 dB(A) lägre ljudnivå än gällande totalkrav för respektive utrymme.  

Utomhus gäller kravet högst 35 dB(A) vid andra bostadshus respektive utanför 

egna bostadsfönster. 

Högsta ljudnivå från ljud som innehåller hörbara variationer, impulser eller 

toner, exempelvis från hiss, WC och tvättmaskin, luft- och stomljud. För 

garageport skärps kraven med 5 dB. 

   Ekvivalentnivå, dB(A) Maximalnivå, dB(A) 

Utrymme för sömn och vila,  

exempelvis sovrum 21   31 

Utrymme för daglig samvaro,  

exempelvis vardagsrum 21   31 

Kök 30   40 
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Rumsakustik 

Kraven på rumsakustiskbehandling anges som minsta absorbentyta i relation till 

utrymmets takyta med absorbent av viss absorptionsklass enligt SS-EN-ISO 

11654. För trapphus avses del av stannplanets takyta.  

Kraven har skärpts för att möjliggöra enklare bostadsdörrar mot trapphus, korridor 

etc. 

Minsta absorbentmängd i olika utrymmen, absorbentklass/andel av takytan.  

Angiven takyta avser summan av takytorna på stannplan etc. 

 Absorptionsklass A 

Trapphus, entréhall, korridor och  

helt eller delvist inbyggd loftgång 1) 90 % 

1) Den eventuellt ytan mellan loftgången och utemiljön som inte är igenbyggd kan 

räknas som ljudabsorberande. 

8. Detaljplanekrav 

I detaljplanen anges 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 26 april 2021 11:24
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; urban larsson
Ämne: Sv: Statusuppdatering + inkommet yttrande BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477 

Hej Hany, 
 
Här kommer våra svar på Jannes synpunkter! 
______________________________ 
Jag har generella kommentarer för båda utskicken, 
1 Ligger i direkt anslutning till allmän plats som snöröjs och sopas av våran tekniska avdelning, därför bör krav ställas på sockel minst 40 cm av material som klarar detta samt att eventuella stuprörsanslutningar utförs så dom inte är ett hinder 
 
Sockeln är föreskriven som betong och bör därför klara dessa krav. Eventuella stuprör kommer inte heller vara ett hinder (ligger inte mot gatorna). Frågan kommer även fortsatt bevakas under detaljprojekteringen. 
 
2 Trappor ska kontrastmarkeras 
 
Trapporna kommer kontrastmarkeras, är en förutsättning för TIL och kommer tas med under detaljprojekteringen. 
 
3 Angöring sopbil Kokillbacken, kommer brandbilar förbi mm 
 
Mellan eventuell sopbil, på Kokillbacken, finns ca 4,5 m till godo (se urklipp). 
 

 
_____________________________ 
 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  



               KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 - BMN 21/0007-13 BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 : 29. Remissvar från MEX inkl. bemötande från sökande

2

 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 16 39 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Statusuppdatering + inkommet yttrande BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477  
 
Hej Elias, 
 
Här kommer en statusuppdatering  
 
Har idag skickat ut grannehörande samt remisser. Sista svarsdag är den 4 april 2021. 
Jag tänker att jag skickar inkomna yttranden direkt till er så får ni bemöta snarast möjligt, dock senast inför nämndsammanträdet. 
Har redan fått in ett yttrande från Jan Hellström MEX som bifogas. 
 
Återkom gärna vid eventuella funderingar. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 26 april 2021 11:29
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; urban larsson
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG 2020 477

Hej Hany, 
 
Här kommer slutligen våra svar på Afsanehs synpunkter. Bara att återkomma ifall vi eventuellt missuppfattat någon frågeställning! 
 
__________________________ 
 
Jag håller med de kommentarer som Jan Helström skrev  

1. Det ligger i direkt anslutning till allmän plats som snöröjs och sopas av GPT avdelning, därför bör krav ställas på sockel minst 40 cm av material som klarar detta samt att eventuella stuprörsanslutningar utförs så dom inte är ett hinder 
 
Är besvarad i tidigare mejl. 
 

2. Angöring sopbil Kokillbacken, kommer brandbilar förbi mm – Det vore bra att tydliggöra det i ansökan 
 
Är besvarad i tidigare mejl. 
 
Plus min kommentar att alla parkeringar sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen 
 
Yes, p-norm uppfylls på tomtmark (dvs. på innergård samt parkeringsgarage). 
_____________________ 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 28 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
Här kommer remissvar från kommunens Trafikavdelning, se tråd nedan. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
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Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 14 15 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej, 
Jag håller med de kommentarer som Jan Helström skrev  

1. Det ligger i direkt anslutning till allmän plats som snöröjs och sopas av GPT avdelning, därför bör krav ställas på sockel minst 40 cm av material som klarar detta samt att eventuella stuprörsanslutningar utförs så dom inte är ett hinder 
2. Angöring sopbil Kokillbacken, kommer brandbilar förbi mm – Det vore bra att tydliggöra det i ansökan 

Plus min kommentar att alla parkeringar sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Afsaneh Kasiri 
Tf. avdelningschef  
  
Samhällsbyggnadskontoret  Gata  park och trafikavdelning 
Upplands-Bro kommun  196 81 Kungsängen 
  
Besöksadress  Furuhällsplan 1  Kungsängen 
  
Afsaneh.Kasiri@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Ett hållbart Upplands-Bro. Kommunen som ger plats! 

 
 
//Afsaneh 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 13 09 
Till: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Afsaneh, 
 
Tack för snabbt svar.  
Jag tolkar det som att ni inte har någon erinran angående det Jan Hellström skrev om på Kockilbacken om sopbilens angöringsplats om brandbilar m.m?  
 
Vänligen 
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Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 20 51 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej  
Gata, park och trafikavdelningen förutsätter att all parkering sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen. I övrigt har vi ingen erinran. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Afsaneh Kasiri 
Tf. avdelningschef  
  
Samhällsbyggnadskontoret  Gata  park och trafikavdelning 
Upplands-Bro kommun  196 81 Kungsängen 
  
Besöksadress  Furuhällsplan 1  Kungsängen 
  
08-581 696 23  
Afsaneh.Kasiri@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Ett hållbart Upplands-Bro. Kommunen som ger plats! 

 
 
 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 12 23 
Till: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>; Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>; Afsaneh Kasiri 
<afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovsavdelningen 
  

  BYGG 2020 477 
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Remiss 
Diarienummer: BYGG 2020 477  
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 83 lgh  hus 1 & 2  
Fastighet: KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307  

Ärendet 
Bygglovsavdelningen önskar Ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Trafik 

 Avfall 

 Dagvatten 

 Övriga synpunkter 

Upplysning 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning  Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov  
Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde  

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2021-05-04  

Bilagor 
1  Situationsplan som inkom 2020-12-17  

2  Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19  

3  Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17  

4  Skiss som visar att eventuell framtida trappa är möjlig som inkom 2021-04-19  

5  Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19  

6  Markplaneringsplan dagvatten som inkom 2021-03-19  

7  Planritningar som inkom 2021-04-19  

8  Fasadritning som inkom 2021-04-19  

9  Fasadritningar som inkom 2021-03-19  

  

För bygg- och miljönämnden 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift   

  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro se  
www upplands-bro se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG 2020 477 
Mottagare: [emma ahlstedt@upplands-bro se];[Jan Hellstrom@upplands-bro se];[lennart eriksson@upplands-bro se];[marina danhill@upplands-bro se];[AFSANEH KASIRI@UPPLANDS-BRO SE]; 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 26 april 2021 17:02
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG 2020 477 och BYGG 2020 476

Tack Hany, se mina svar i grönt! 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 26 april 2021 11 51 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
 
Hej, 
 
Se svar från Athir nedan. 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se>  
Skickat: den 26 april 2021 11 50 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Hany! 
  
Se mina svar i svart fetstil.  
  
Hus 1 och 2 fråga 1. 
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Hus 3 och 4 fråga 1 och 4. 
  
  
  
Med vänlig hälsning  
Athir Halo  
Projektledare 
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-518 321 75 
athir.halo@upplands-bro.se 
http //www.upplands-bro.se 
  
  
  

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 26 april 2021 11 24 
Till: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Athir, 
 
Här kommer byggherrens komplettering. Vänligen gå igenom och återkom med eventuella synpunkter senast den 4 maj. 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 26 april 2021 11 22 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>; urban.larsson <urban.larsson@ubh.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Hany! 
  
Här kommer våra svar på Athirs synpunkter! 
_____________________________ 
  
Här kommer mina granskningskommentarer som avser Hus 1 och 2. 
  

 Har ni en ritning som visar hur vatten, spillvatten och dagvatten är framdraget från fastighet till våra kommunala anslutningspunkterna? 
  
Finns inte framme än, ligger på TE och tas fram under detaljprojekteringen. Vill Athir ha mer info kan vi skicka över bygghandlingarna i ett senare skede? Ja 
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Då fixar vi det! 
  

 Fil Sammanställning av dagvattenhantering. Tillhör uträkningen bara en fastighet eller båda fastigheterna mot Enköpingsvägen och Ringvägen? Jag ser att uträkningen tillhör båda fastigheterna. Ni får rätta mig om jag fel. Kan ni skriva på fil 
underlaget att KV 5 tillhör Enköpingsvägen och KV 6 tillhör Ringvägen. 

  
I handlingen framgår hur mycket som infiltreras i respektive kvarter. Båda kvarteren ansluter mot Kokillbacken (med undantag av ett breddavlopp från infiltrationen till Enköpingsvägen för Kv 5). Uträkningen har gjorts som en sammanslagning för 
båda kvarteren iom att de båda kvarteren är gjorda som en enhet, lika som uppfyllandet av p-norm exempelvis. Detta har gjorts med betraktande av respektive kvarters rådande förutsättning. 
  

 Fil namn Realtionsutvandig VAM. En vattengång har man missat att skriva två decimaler. Vet inte om det är viktig men vill bara uppmärksamma.  
  
Vi tar med oss det! 
  

 Har ni några beskrivningar av de LOD-anläggningar? 
  
Finns ramhandling till TE, hittas bifogat. 

  
Här kommer mina granskningskommentarer som avser Hus 3 och 4. 
  

 Har ni en ritning som visar hur vatten, spillvatten och dagvatten är fram draget från fastighet till våra kommunala anslutningspunkterna? 
  
Finns inte framme än, ligger på TE och tas fram under detaljprojekteringen. Vill Athir ha mer info kan vi skicka över bygghandlingarna i ett senare skede? Ja 
Då fixar vi det! 
  

 Fil Sammanställning av dagvattenhantering. Tillhör denna uträkningen bara en fastighet eller båda fastigheterna mot Enköpingsvägen och Ringvägen? Jag ser att uträkningen tillhör båda fastigheterna. Ni får rätta mig om jag fel. Kan ni skriva 
på fil underlaget att KV 5 tillhör Enköpingsvägen och KV 6 tillhör Ringvägen. 

  
I handlingen framgår hur mycket som infiltreras i respektive kvarter. Båda kvarteren ansluter mot Kokillbacken (med undantag av ett breddavlopp från infiltrationen till Enköpingsvägen för Kv 5). Uträkningen har gjorts som en sammanslagning för 
båda kvarteren iom att de båda kvarteren är gjorda som en enhet, lika som uppfyllandet av p-norm exempelvis. Detta har gjorts med betraktande av respektive kvarters rådande förutsättning. 
  

 Fil namn Realtionsutvandig VAM. Några vattengångar stämmer ej. Vattengångar mot Enköpingsvägen måste ses över. 
  
Har utgått från det underlag som funnits tillgängligt. Vi uppdaterar vattengångarna, med vår TE, så fort nytt underlag är tillgängligt. 
  

 Dagvattenservisen mot Enköpingsvägen kommer bara att användas till brädutlopp. Vi har tidigare bestämt att ni kommer att brädda ut ca 2 L/S. Gäller det fortfarande? 
Om ni har en beskrivning kan ni skicka den till mig. 

  
Enligt vår beräkning är det nu 3 l/s som gäller (hittas bifogat, se ”Sv Kokillbacken, kompl bygglov”). Finns ännu ingen beskrivning av detta då det hamnar i TE s uppdrag. 
När ni får beskrivningen från TE-s uppdrag så kan ni skicka det till mig. Hoppas att det inte blir mer liter per sekund som ni måste brädda ut. Enligt beslutet från höstas så kom vi överens om 2 L/S. Blir det mer så måste vi ses över hur vi ska lösa 
det. 
 
Vi förutsätter/(och hoppas) att vi fortsatt, under hela projektet, kommer ha ett lika bra samarbete med Athir. Vi har all respekt för vår överenskommelse i höstas och ifall det får stora konsekvenser för Athir så ska vi självklart uppfylla de 2 l/s som vi 
tidigare kommit överens om (alternativt inte gå över 3 l/s om det fungerar ändå). Vi tänker oss att KA skulle kunna ta upp detta i sin kontrollplan så verifierar vi det vid slutsamrådet, alternativt så skickar vi bekräftelse direkt till Athir? 

  
 Va menar ni med SMART-TRAP brädavlopp? 

  
Det är en filter- och fördelningsbrunn. 
  

 Har ni några beskrivningar av de LOD-anläggningar? 
  
Finns ramhandling till TE, hittas bifogat. 
  
_____________________ 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  



                   3 - BMN 21/0007-13 BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 : 31. Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter bemötande från sökande

4

Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 11 28 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Elias, 
  
Här kommer synpunkter från VA-ingenjör. Vänligen bemöt snarast möjligt. 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Athir Halo <Athir.Halo@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 11 26 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.477 och BYGG.2020.476 
  
Hej Hany! 
  
Jag skickar till dig både mina kommentarer som avser Hus 1 och 2 samt Hus 3 och 4. 
  
Här kommer mina granskningskommentarer som avser Hus 1 och 2. 

 Har ni en ritning som visar hur vatten, spillvatten och dagvatten är fram draget från fastighet till våra kommunala anslutningspunkterna?  
 Fil Sammanställning av dagvattenhantering. Tillhör uträkningen bara en fastighet eller båda fastigheterna mot Enköpingsvägen och Ringvägen? Jag ser att uträkningen tillhör båda fastigheterna. Ni får rätta mig om jag fel. Kan ni skriva på fil 

underlaget att KV 5 tillhör Enköpingsvägen och KV 6 tillhör Ringvägen. 
 Fil namn Realtionsutvandig VAM. En vattengång har man missat att skriva två decimaler. Vet inte om det är viktig men vill bara uppmärksamma.  
 Har ni några beskrivningar av de LOD-anläggningar? 

  
Här kommer mina granskningskommentarer som avser Hus 3 och 4. 
  

 Har ni en ritning som visar hur vatten, spillvatten och dagvatten är fram draget från fastighet till våra kommunala anslutningspunkterna?  
 Fil Sammanställning av dagvattenhantering. Tillhör denna uträkningen bara en fastighet eller båda fastigheterna mot Enköpingsvägen och Ringvägen? Jag ser att uträkningen tillhör båda fastigheterna. Ni får rätta mig om jag fel. Kan ni skriva 

på fil underlaget att KV 5 tillhör Enköpingsvägen och KV 6 tillhör Ringvägen. 
 Fil namn Realtionsutvandig VAM. Några vattengångar stämmer ej. Vattengångar mot Enköpingsvägen måste ses över.   
 Dagvattenservisen mot Enköpingsvägen kommer bara att användas till brädutlopp. Vi har tidigare bestämt att ni kommer att brädda ut ca 2 L/S. Gäller det fortfarande? 



                   3 - BMN 21/0007-13 BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 : 31. Remissvar från VA-avdelningen inkl. efterföljande korrespondens efter bemötande från sökande

5

Om ni har en beskrivning kan ni skicka den till mig. 
 Va menar ni med SMART-TRAP brädavlopp? 
 Har ni några beskrivningar av de LOD-anläggningar? 

  
  
Ha en bra dag. 
  
Med vänlig hälsning  
Athir Halo  
Projektledare 
VA-avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-518 321 75 
athir.halo@upplands-bro.se 
http //www.upplands-bro.se 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 26 april 2021 11:26
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; urban larsson
Ämne: Sv: Intern remiss  BYGG 2020 477

Hej Hany, 
 
Här kommer våra svar på Marinas synpunkter. 
_____________________________ 
 
Jag tycker att sökande ska svara på frågor och förklara hur det ska fungera. Om deras lösningar accepteras av GPT då har vi inga invändningar. 
 
Självklart! 
 
En fråga till gällande en mur (L-stöd av betong, gulmarkerad). Den ligger precis i vägen från sopbil till soprum och kan vara hinder för att rulla kärl. På mötet lovade de hitta en lösning men det verkar att inga ändringar har inkommit. 
 

 
 
 
Ändringarna har gjorts på Ringvägen (dvs. möjliggöra passage förbi eventuell sopbil med hjälp av p-förbud på 2 parkeringsplatser, under ”sopbils-tider”, enligt tidigare redovisad handling). Detta är förankrat med GPT (MEX). Lösning för transport av 
sopkärl redovisas enligt urklipp, vilket är ett avstånd på mindre än 10 meter. 
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__________________________ 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 53 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
Här kommer remissvar från kommunens avfallsavdelning, se tråd nedan. Vänligen bemöt snarast möjligt. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 50 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>; Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Jag tycker att sökande ska svara på frågor och förklara hur det ska fungera. Om deras lösningar accepteras av GPT då har vi inga invändningar.  
En fråga till gällande en mur (L-stöd av betong, gulmarkerad). Den ligger precis i vägen från sopbil till soprum och kan vara hinder för att rulla kärl. På mötet lövade de hitta en lösning men det verkar att inga ändringar har inkommit. 
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Med vänlig hälsning 
 
Marina Danhill 
Avfallsingenjör 
 
Avfallsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 696 26 
marina.danhill@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 24 
Till: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>; Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Marina, 
 
Tack för snabbt svar. Inhämtar ni godkännande från GPT själva eller är det något jag ska begära in från sökande? 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 15 18 
Till: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>; Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
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Hej, 
 
Vad bra att du, Afsaneh skriver att Kokillbacken ska vara gånggata. Betyder detta att gatan kan vara något smalare och att om sopbil står på angöringsplats då kan den vara en hinder för utryckningsfordon? Angöringsplatsen för sopbilen måste flyttas 
lite off vägen i så fall. 
 
Samma fråga gäller Ringvägen (se nedan). Vi hade ett särskilt möte med berörda i projektet gällande angöringsplats för sopbil och att t ex brandbil kan köra förbi. Vi har kommit överens att parkeringar (se gulmarkerade) ska tas bort eller flyttas på 
något sett så att avståndet kan ökas (se röda linjen). Jag kan inte se här i ritningar att de ändrade något efter diskussion.  
Vi måste få godkännande från GPT gällande de två frågorna för att skriva vårt yttrande.  
  
 

 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Marina Danhill 
Avfallsingenjör 
 
Avfallsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress  Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-581 696 26 
marina.danhill@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
 
 

Från: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 14 15 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Sara Bergkvist <Sara.Bergkvist@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej, 
Jag håller med de kommentarer som Jan Helström skrev  

1. Det ligger i direkt anslutning till allmän plats som snöröjs och sopas av GPT avdelning, därför bör krav ställas på sockel minst 40 cm av material som klarar detta samt att eventuella stuprörsanslutningar utförs så dom inte är ett hinder 
2. Angöring sopbil Kokillbacken, kommer brandbilar förbi mm – Det vore bra att tydliggöra det i ansökan 

Plus min kommentar att alla parkeringar sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Afsaneh Kasiri 
Tf. avdelningschef  
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Samhällsbyggnadskontoret  Gata  park och trafikavdelning 
Upplands-Bro kommun  196 81 Kungsängen 
  
Besöksadress  Furuhällsplan 1  Kungsängen 
  
Afsaneh.Kasiri@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Ett hållbart Upplands-Bro. Kommunen som ger plats! 

 
 
//Afsaneh 
 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 22 april 2021 13 09 
Till: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej Afsaneh, 
 
Tack för snabbt svar.  
Jag tolkar det som att ni inte har någon erinran angående det Jan Hellström skrev om på Kockilbacken om sopbilens angöringsplats om brandbilar m.m?  
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Afsaneh Kasiri <afsaneh.kasiri@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 20 51 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Hej  
Gata, park och trafikavdelningen förutsätter att all parkering sker på tomtmark då Kokillbacken ska bli gångfartsgata enligt detaljplanen. I övrigt har vi ingen erinran. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Afsaneh Kasiri 
Tf. avdelningschef  
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Samhällsbyggnadskontoret  Gata  park och trafikavdelning 
Upplands-Bro kommun  196 81 Kungsängen 
  
Besöksadress  Furuhällsplan 1  Kungsängen 
  
08-581 696 23  
Afsaneh.Kasiri@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Ett hållbart Upplands-Bro. Kommunen som ger plats! 

 
 
 
 

Från: Hany Touman <hany.touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 12 23 
Till: Emma Åhlstedt <Emma.Ahlstedt@upplands-bro.se>; Jan Hellström <Jan.Hellstrom@upplands-bro.se>; Lennart Eriksson <Lennart.Eriksson@upplands-bro.se>; Marina Danhill <Marina.Danhill@upplands-bro.se>; Afsaneh Kasiri 
<afsaneh.kasiri@upplands-bro.se> 
Ämne: Intern remiss BYGG.2020.477 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovsavdelningen 
  

  BYGG 2020 477 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG 2020 477  
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 83 lgh  hus 1 & 2  
Fastighet: KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307  

Ärendet 
Bygglovsavdelningen önskar Ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Trafik 

 Avfall 

 Dagvatten 

 Övriga synpunkter 

Upplysning 
Eventuella synpunkter i detta arbetssamråd ska vara att betrakta som arbetsmaterial för samhällsbyggnadskontorets utredning och lokaliseringsprövning  Yttranden kan skickas via e-post internt till ansvarig handläggare på bygglov  
Vi tar med synpunkter i tjänsteskrivelsen och föreslår beslut för Bygg- och miljönämndens sammanträde  

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2021-05-04  

Bilagor 
1  Situationsplan som inkom 2020-12-17  

2  Markplaneringsritning som inkom 2021-04-19  



               ENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 - BMN 21/0007-13 BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 : 32. Remissvar från Avfallsavdelningen inkl. bemötande från sökande

7

3  Dimensionering avfallsmängder som inkom 2020-12-17  

4  Skiss som visar att eventuell framtida trappa är möjlig som inkom 2021-04-19  

5  Sammanställning dagvattenhantering som inkom 2021-03-19  

6  Markplaneringsplan dagvatten som inkom 2021-03-19  

7  Planritningar som inkom 2021-04-19  

8  Fasadritning som inkom 2021-04-19  

9  Fasadritningar som inkom 2021-03-19  

  

För bygg- och miljönämnden 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift   

  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro se  
www upplands-bro se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG 2020 477 
Mottagare: [emma ahlstedt@upplands-bro se];[Jan Hellstrom@upplands-bro se];[lennart eriksson@upplands-bro se];[marina danhill@upplands-bro se];[AFSANEH KASIRI@UPPLANDS-BRO SE]; 
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Från: Petrus Jansson
Till: Bygg- och miljönämnden
Kopia: René Lintunen; Helene Osagie; Eva Hedenskog
Ärende: Yttrande avseende bygglov diarienummer BYGG.2020.477
Datum: den 3 maj 2021 12:36:37
Bilagor: image002.png

Hej
 
Styrelsen för HSB Brf Kungsvyn i Upplands-Bro lämnar härmed följande yttrande avseende
bygglovsärende med diarienummer BYGG.2020.477
 
Föreningen motsättsätter sig följande:  
-att högsta tillåtna nockhöjd överskrids,
-att den förslagna volymökningen inkräktar på ringmark/korsmark,  
-att parkeringshus inkräktar på x-markerat område mellan Enköpingsvägen och Kockillbacken.
 
Att vissa anpassningar kan behöva ske i samband med bostadsutveckling i nya områden är
naturligt, dessa avsteg kan dock inte anses vara av någon ringa karaktär. Föreningens styrelse
vänder sig särskilt mot att byggnationen föreslås överskrida högsta tillåtna nockhöjd. De boende
medlemmarna Brf Kungsvyn kommer vid ett godkännande av föreslaget drabbas av allvarliga
konsekvenser i form av försämrade siktlinjer samt reducerat dagsljus.
 
Med vänlig hälsning

Petrus Jansson
Ordförande HSB Brf Kungsvyn
 
 
Petrus Jansson
Verksamhetschef HSB Nya Bostäder

Tel: 010-442 15 04
Mobil: 070 - 885 10 31
petrus.jansson@hsb.se
www hsb.se/stockholm
........................................
HSB STOCKHOLM
Besöksadress:  Fleminggatan 41
Postadress: 112 84 Stockholm
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Från: Ann-Helene Jemdahl
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Grannhörande BYGG.2020.476/477 Kokillbacken 5/Ringvägen 3
Datum: den 4 maj 2021 13:52:04

Undertecknad med lgh nr 72, Kokillbacken 8, HSB Kungsvyn, invänder mot förslaget att
Upplandsbrohus önskar ta i anspråk ytterligare mark för byggnation, jfrt med den
ursprungliga detaljplanen. 

Redan nu är det minimalt utrymme mellan HSB och Upplands- Brohus enligt den
befintliga planen. Särskilt gällande övre delen mellan Ringvägen och Kokillbacken.

Ur många aspekter är det viktigt att det finns rejält med luft/utrymme mellan de olika
huskropparna. Inte minst ur ett psykiskt välbefinnande.

Även den önskade nockhöjden utöver godkänd plan invänder jag mig mot.

I befintlig detaljplan stadgas att hänsyn skall tas till siktlinjer och utblickar inom området
och från befintliga byggnader.

Gränden mellan kvarter 4 och 6 resp 3 och 5 utformas som ett tydligt allmänt stråk, är
också uttalat i nuvarande detaljplan. Samt att grönytor ska prioriteras.

Kommunen har i sin vision beskrivit vikten av anknytning och tillgänglighet mellan
kommunens olika delar. Strandpromenaden ska göras mer tillgänglig.  

 Det ska finnas en god bebyggd miljö enl Grönplanen.

Mvh
Ann-Helene Jemdahl
Mobil: 070-4850890
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Från: albin.videll@trafikverket.se
Till: Bygg- och miljönämnden
Ärende: Yttrande
Datum: den 4 maj 2021 16:51:02

Hej!

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/50182, BYGG.2020.477 / BYGG.2020.476, Bygglov för
nybyggnad av bostadshus, 83 lgh. Hus 1 och 2, flerbostadshus, 68 lgh. Hus 3 och 4 på Kungsängens kyrkby
2:307, Upplands-Bro kommun.

Trafikverket har granskat remisshandlingarna och anser att avvikelser från detaljplan kan medges under
förutsättning att planbestämmelserna för buller och risk från järnväg efterföljs. I övrigt har Trafikverket inget att
erinra.

Vänliga hälsningar

Trafikverket

Handläggare:

Videll Albin, PLstsa
albin.videll@trafikverket.se

Trafikverket
http://www.trafikverket.se
Telefon: 0771-921 921
trafikverket@trafikverket.se
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Postadress: AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen    Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen 
Telefon: 08-5624 8700   E-post: info@ubh.se   Webb: www.ubh.se 

Säte: Kungsängen   Ett företag ägt av Upplands-Bro kommun 

  

   

  
 Elias Lindqvist 

Byggprojektledare 
070 164 87 31 
elias.lindqvist@ubh.se 

  
Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från Kungsängens Kyrkby 2:69 
BYGG 2020.476/477 
 

Skulle snarare säga att vi, i vårt förslag, beaktat tidigare bebyggelse, både vad gäller val av 

fasadmaterial samt att bibehålla siktlinjer. Fasaden kommer bestå av ljust schatterat tegel i 

färgen sand/beige, vilket samspelar med både befintlig tegelbebyggelse på Ringvägen likväl 

omgivande natur. 

Vad gäller bilparkering så uppfyller vi, i vårt förslag, den föreskrivna p-normen med hjälp av 

underjordiska garage. 

Ska även tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen minskat och den övre 

terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det som gått ut på 

grannehörandet. 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Postadress: AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen    Besöksadress: Östervägen 5, Kungsängen 
Telefon: 08-5624 8700   E-post: info@ubh.se   Webb: www.ubh.se 

Säte: Kungsängen   Ett företag ägt av Upplands-Bro kommun 

  

   

  
 Elias Lindqvist 

Byggprojektledare 
070 164 87 31 
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Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från HSB Brf Kungsvyn 
BYGG 2020.476/477 
 

Vad gäller att den förslagna volymökningen inkräktar på Ringmark/korsmark och att 

parkeringshus inkräktar på x-markerat område mellan Enköpingsvägen och Kokillbacken 

hänvisar vi till våra tidigare förklaringar. Vårt förslag främjar utblickar från både gårdsytor och 

bostäder, både i det egna kvarteret och i befintlig bebyggelse bakom. Vilket är en 

gestaltningsprincip i planbeskrivningen. 

I planbeskrivningen finns även framtagna solstudier redovisade, således har detta bevakats 

under detaljplaneprocessen. Vi håller inte med om att vårt förslag, jämfört med ett 

detaljplaneenligt, medför allvarliga konsekvenser gällande siktlinjer och dagsljus. Det ska också 

tilläggas att det först under eftermiddagarna blir tal om skuggbildning mot Brf Kungsvyn. I vårt 

förslag har vi försökt bibehålla, de i detaljplan, beskrivna förhållandena mellan angivna höjder 

på gård och angivna nockhöjder. 

Ska även tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen minskat och den övre 

terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det som gått ut på 

grannehörandet. 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från Trafikverket 
BYGG 2020.476/477 
 

Självklart kommer planbestämmelserna gällande buller och risk från järnväg efterföljas. Vi 

ämnar, under hela projektets gång, ha ett nära och givande samarbete med Trafikverket och 

dess representanter. 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från Kungsängens Kyrkby 2:15 
BYGG 2020.476/477 
 

Antar att de medskickade illustrationerna inte gör vårt förslag rättvisa, fasaderna kommer inte 

inneha färgen grå. I vårt förslag, vilket ni kan se på våra fasadritningar, kommer fasaden bestå av 

ljust schatterat tegel i färgen sand/beige, vilket smälter in och samspelar med både befintlig 

tegelbebyggelse på Ringvägen likväl omgivande natur. För att skapa liv i fasaderna föreslås en 

variation av fogar och utskjutande stenar som, med skuggverkan, ger horisontella skiftningar.  

Arkitektoniskt skiljer sig alltså vårt förslag avsevärt mot det yttranden kallar ”DDR-husen”. 

Tornets raka och industriella linjer är utbytta mot en levande tegelfasad med spännande 

burspråk som kragar ut. Ska även tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen 

minskat och den övre terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det 

som gått ut på grannehörandet. 

I övrigt har vi svårt att bemöta frågeställningen gällande den allmänna platsmarken mellan vår 

fastighet och yttrandens. Vid samtal med Jan Hellström på Upplands Bro-kommun uppgavs att 

det pågår diskussioner med fastighetsägaren om eventuella mindre enkla åtgärder för att 

minska insynen. 

Tidigare projekt och Kokillbackens, felaktiga, höjdsättning är inget Upplands-Brohus har kunnat 

påverka eller bör ta ansvar för.  

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från lgh 1403 (Kokillbacken 3) 
BYGG 2020.476/477 
 

Yttranden tycks läst in sig på det förslag som ligger i illustrationsplanen. Plankartan medger, 

generellt, en högre plushöjd för våra huskroppar än för Brf Kungsvyn, vilket är en direkt 

koppling till att området stiger åt väst. Det är också plankartan, inte illustrationsplanen, som 

reglerar markanvändningen och bebyggelse. Upplands-Brohus kan alltså inte ställas ansvariga 

för hur HSB valt att utforma sina huskroppar, med beaktande av detaljplan, eller Kokillbackens 

slutliga höjder. 

Ett förslag, för en framtida trapp, är framtagen för att redovisa att våra stödmurar inte hindrar 

planens uppfyllande. Mig veterligen har även HSB anlagt stödmurar (och uteplats?) på x-

markerat område. I enlighet med planbeskrivningen får balkonger skjuta ut maximalt 2 meter 

från byggrättsgränsen och sitta på en höjd av minst 3 meter ovan mark. Vi har idag inga 

uteplatser på allmän platsmark. 

Insynen mellan vår fastighet, Kungsängens Kyrkby 2:307, och 2:310 bör ha hanterats i 

detaljplaneskedet och inget vi, i vårt bygglov, ska ställas till svars för. Avvikelsen gällande 

nockhöjden på 0,15-0,89 m innebär inte att insynen påverkas jämfört med ett detaljplaneenligt 

förslag, dvs. bör ”insyns-problematiken” redan bevakats under detaljplaneprocessen. 

Ska även tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen minskat och den övre 

terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det som gått ut på 

grannehörandet. 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Kungsängen den 11/5-2021  

Bemötande – Yttrande från lgh nr 72 (Brf Kungsvyn) 
BYGG 2020.476/477 
 

Avvikelsen, från detaljplan, gällande att den förslagna volymen inkräktar på ringmark/korsmark 

härrör vår innergård. Således håller vi oss inom detaljplanens föreskrivna gränser mot Brf 

Kungsvyn, i enlighet med detaljplan. Luftutrymmet mellan vårt förslag och Brf Kungsvyn bör 

därför varit utrett redan under detaljplaneprocessen. Lever i tron att även HSB placerat sina 

huskroppar på egenskapsgränsen, vilket inte bör begränsa vår tomträtt. 

Precis som yttranden beskriver skall hänsyn till siktlinjer och utblickar inom området, och från 

befintlig bebyggelse, tas vilket vi anser att vårt förslag uppfyller, se ”Bilaga_Illustrationer 

siktlinjer_210413”. Ska visserligen tilläggas att vi reviderat vårt förslag vilket gjort att volymen 

minskat och den övre terrasseringen ”skjutits in”. Förändringen ger ett nättare intryck än det 

som gått ut på grannehörandet. 

Vårt förslag hindrar inte heller ett framtida allmänt stråk mellan fastigheterna, vilket redovisats 

i ”Skiss – eventuell framtida trappa”. 

 

  
Med vänliga hälsningar 
AB Upplands-Brohus 

 

  
Elias Lindqvist 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 11 maj 2021 14:17
Till: Hany Touman
Kopia: Urban Larsson
Ämne: Bemötanden - BYGG 2020 476/477
Bifogade filer: Bemötande - Kungsängens Kyrkby 2-69 pdf; Bemötande - lgh 72 (Brf Kungsvyn) pdf; Bemötande - Trafikverket pdf; Bemötande - Brf Kungsvyn pdf; Bemötande - Kokillbacken 3 - lgh1403 pdf; Bemötande - Kungsängens 

Kyrkby 2-15 pdf

Hej Hany, 
 
Bifogat hittar du våra bemötanden, återkom gärna ifall jag missat någon (ska tilläggas att det finns ytterligare förklaringar i tidigare inskickade följebrev). Därutöver vill jag inkomma med en generell skrivelse/redogörelse; 
 

Verkar som att våra medskickade illustrationer förvirrat en del grannar. Med anledning av detta känns det viktigt att klarlägga att fasaderna inte kommer inneha färgen grå. Utan, i förslaget, kommer byggnaderna ha ljusa tegelfasader i 
sandfärgad kulör, vilket samspelar med både befintlig tegelbebyggelse likväl som omgivande natur. För att skapa ytterligare liv i fasaderna föreslås även en variation av fogar och utskjutande stenar som, med hjälp av skuggverkan, ger 
horisontella skiftningar. 
 
Viktigt att likaså belysa att många yttranden härrör en frustration kring frågor utanför Upplands-Brohus påverkansmöjligheter eller åtagande. Att hänvisa till saker som härrör området som helhet, exempelvis sådant som detaljplanen 
bör ha beaktat, skövling av urskog, piratparkeringar, bristande lekytor eller Kokillbackens höjdsättning blir ogrundat. 
 
Oavsett förslag kommer våra huskroppar påverka grannars vardag, dagsljusinsläpp och siktlinjer, vilket är en självklarhet i nyexploaterade områden. I slutändan hoppas vi att vårt förslag kan bli den sista pusselbiten som saknas. 

 
Vi hörs vidare, återigen ett stort tack för ditt hårda arbete! 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 
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Hany Touman

Från: Malte Hansson <malte hansson@brandkaren-attunda se>
Skickat: den 7 maj 2021 13:07
Till: Hany Touman
Kopia: Bygg- och miljönämnden
Ämne: Sv: Remiss Brandskyddsbeskrivning Attunda  BYGG 2020 476

Hej, 
Remissvar för Kungsängens Kyrkby 2 307, Hus 3 och 4, BYGG.2020.476 
 
Gällande granskningen av brandskyddet för hus 3 och 4; 
Så har vi noterat att nuvarande utrymningslösning för byggnaderna innebär att man vid utrymning till det fria från Tr2-trapphus passerar via entréhall vars brandcell ligger i direkt anslutning till lägenheterna i markplan. Detta frångår hur man vanligen 
utformar Tr2-trapphus. Vanligen mynnar Tr2-trapphus direkt till det fria, just för att uppfylla syftet att möjligheten att utrymma via det inte ska slås ut av en enskild lägenhetsbrand (t.ex. i markplan) där dörren från lägenheten lämnats öppen. Bifogar 
bild på typutförande av trapphus TR2 i entréplan från handbok.  
Av bilden kan man kan man tyda att det är möjligt att från trapphuset utrymma direkt ut i det fria utan att passera trapphallen på entréplan vilket inte verkar vara möjligt med nuvarande utrymningslösning. 

 
 
Gällande skyddsbestämmelser i detaljplanen ; 
Så anser vi att man i brandskyddsbeskrivningen har tillgodosett de bestämmelser som detaljplanen innehåller. Men ställer oss frågan om utrymningsvägarnas placering gentemot järnvägen. Detaljplanen säger att byggnader som har fasad mot 
järnvägen utformas med utrymningsvägar som vänder sig från järnvägen. Med nuvarande lösning kommer utrymningsvägar att stå i rät vinkel mot järnvägen. 
 
Gällande nivåskillnaden från utrymningsväg och i angreppsväg; 
Så har Brandkåren Attunda inga andra synpunkter än de som redan framgår i mejl om komplettering brand där det framgår att fönster som passeras vid utrymning ska utföras i brandklassat material, E 30. Marken utvändigt trapphusdörren bör ha en 
plan yta. Slänten som kommer att användas som angreppsväg av räddningstjänsten ska planeras på ett sätt som förhindrar olyckor och inte försvårar en insats vid en eventuell olycka. 
 
Gällande framkomlighet för brandbilar på Kokillvägen; 
Så kan vi av inlämnad markplaneringsritning bedöma att framkomligheten är acceptabel. Dock skulle en sopbil vid sin angöringsplats bli ett hinder. Detsamma skulle gälla för annat inskränkande, exempelvis parkerade bilar. 
 
Detta är ett objekt som vi gärna deltar i vid tillfälle för platsbesök. 
 
Vänlig hälsning 
Malte Hansson 
 
 

Med vänlig hälsning 

Malte Hansson 
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Brandinspektör 

 

  

Direkt      08 - 594 695 33 

Växel       08-594 696 00 

Från: Bygg- och miljönämden <bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro.se>  
Skickat: den 20 april 2021 11 39 
Till: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se> 
Ämne: Remiss Brandskyddsbeskrivning Attunda BYGG.2020.476 
 
Samhällsbyggnadskontoret  
    Vår beteckning 
Hany Touman 
Bygglovsavdelningen 
  

  BYGG 2020 476 

  

Remiss 
Diarienummer: BYGG 2020 476  
Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 68lgh  Hus 3 & 4  
Fastighet: KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307  
Ärendets skede: 02 1 Föreläggande om kompletteringar 
Detaljplan:  

Ärendet 
Bygglovsavdelningen önskar Ert yttrande avseende ansökan enligt ovanstående med anledning av: 

 Brandskydd  

 Utformning av slänt (väg till det fria) från utrymningsväg trapphus hus 3 till Enköpingsvägen där nivåskillnad är ca 4,5 meter  

 Skyddsbestämmelser i detaljplan som framgår av brandskyddsbeskrivning  

Yttrandet 
Ett eventuellt yttrande skall vara skriftligt och ha inkommit in till Bygg- och miljönämnden senast 2021-05-04  

Bilagor 
1  Situationsplan grundad på nybyggnadskarta som inkom 2020-12-17  
2  Markplaneringsritning som inkom 2021-04-17  
3  Planritningar som inkom 2021-04-17  
4  Fasadritning som in kom 2021-04-17  
5  Förtydliganden från brandkonsult som inkom 2021-04-17  
6  Akustisk rapport - öppningsbara fönster som inkom 2020-03-19  

  

För bygg- och miljönämnden 

Detta dokument har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift   

  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Telefon växel: 08-581 690 00 
bygg-ochmiljonamnden@upplands-bro se  
www upplands-bro se 
  
Ärende hos kommunen: BYGG 2020 476 
Mottagare: [malte hansson@brandkaren-attunda se] 
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Hany Touman

Från: Silvia Al-Breidi <silvia albreidi@brandkonsulten se>
Skickat: den 7 maj 2021 17:18
Till: Tom Ågstrand
Kopia: Kjell Fallqvist; Elias Lindqvist
Ämne: Sv: Yttranden från Brandkåren Attunda m m  - BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477

Hej Tom,  
  
Vi har gått igenom granskningssynpunkterna, se nedan.  
  
Hus 1 och Hus 2:  
I Hus 1 mynnar trapphuset direkt till det fria på plan 2. I Hus 2 mynnar trapphuset direkt till det fria på plan 1. Trapphusen ska förses med vägledande markeringar för att förtydliga utrymningsstrategin.  
Detta innebär att vi inte ser mynningen på plan 3 som trapphusmynningen, utan vi ser det bara som en gång ut till bostadsgården.  
Hus 3 och Hus 4:  
I Hus 3 mynnar trapphuset direkt ut till det fria på plan 2. I Hus 4 mynnar trapphuset ut till det fria på plan 1. Trapphusen ska förses med vägledande markeringar för att förtydliga utrymningsstrategin. Även i detta kvarter ser vi mynningen på plan 3 
endast som en gång ut bostadsgården.  
Vid incident på järnvägen har de boende möjlighet att gå ut mot gården och gå uppåt mot Kokillbacken, dvs de är ej beroende av att gå mot järnvägen. Utförandet bedöms således som tillfredställande.  
  
Trevlig helg,  
  
  
Silvia Al-Breidi 
Brandingenjör  
Tfn  08-505 344 00  0730-21 26 79 

 
  
  

Från: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 14 57 
Till: Silvia Al-Breidi <silvia.albreidi@brandkonsulten.se> 
Kopia: Kjell Fallqvist <kjell.fallqvist@brandkonsulten.se>; Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: VB  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej på er! 
Vi har fått granskningssynpunkter från brandkåren i Attunda  
Hur ställer ni er till dem? 
Jag brukar inte stressa på mina konsulter men den här gången vore det toppen med snabbt svar. 
Jag behöver ha svar senast måndag morgon i annat fall går bygglovet upp i nästkommande nämndmöte 
Tycker ni att ni inte hinner få till ett svar så förstår jag det. 
Tack för hjälpen 
Tom Ågstrand 
  

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 14 25 



        lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 - BMN 21/0007-13 BYGG.2020.477, Bygglov för nybyggnad av bostadshus, 81 lgh. hus 1 & 2 (Kv. 6), KUNGSÄNGENS KYRKBY 2:307, Ringvägen 3 : 45. Bemötande från brandkonsult

2

Till: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se> 
Ämne: VB  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Direkt nr  08 – 594 695 33 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 13 36 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Elias, 
  
Här kommer yttranden från Brandkåren Attunda. Det finns en del att bemöta t.ex. Tr2-trapphusens utformning, utrymningsväg bort från järnväg (leds utrymmande från hus 3 mot järnväg), plana ytor för utrymningsvägar. 
  
Jag har diskuterat detta ärende med min chef och vi anser båda att det är bättre att skjuta detta ärende till juninämnden så att vi/ni i lugn och ro kan bemöta/arbeta fram detta ärende så att det blir så bra som möjligt. Hur tänker ni? 
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Hany Touman

Från: Malte Hansson <malte hansson@brandkaren-attunda se>
Skickat: den 12 maj 2021 12:07
Till: Hany Touman
Ämne: Sv: Yttranden från Brandkåren Attunda m m  - BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477

Hej, 
Vi har nu tittat på konsultens svar om hur det är tänkt att utrymma från byggnaderna och det har väl bringat lite mer klarhet i hur det är tänkta att fungera. Men det kommer att ställa stora krav på tydlighet i form av exempelvis skyltningen. Just med 
tanke på att den naturliga tillträdesvägen via entrén inte är utrymningsväg. Detta kommer säkert inte vara ett bekymmer för boende som har god lokalkännedom. 
Brandkåren Attunda bedömer att den redovisade utrymningsstrategin är en acceptabel lösning. 
 
Med vänlig hälsning 
Malte Hansson 
 

Med vänlig hälsning 

Malte Hansson  
Brandinspektör 

 

  

Direkt  
Växel  

08-594 695 33 
08-594 696 00 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 10 maj 2021 12 40 
Till: Malte Hansson <malte.hansson@brandkaren-attunda.se> 
Ämne: VB  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Malte, 
  
Bifogar brandkonsultens svar med resonemang om trapphusen m.m. Har ni möjlighet att kika på detta och återkomma inom ett par dagar? 
  
  
Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
  

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 17 27 
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Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Hany, det går snabbt i hockey! 
  
Bifogat hittar du bemötandet, från vår brandsakkunnig, på Attundas yttranden. Således verkar det ha blivit lite missförstånd. 
  
Vi hörs vidare på måndag, trevlig helg! 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Elias Lindqvist  
Skickat: den 7 maj 2021 16 38 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Hany, 
  
Har skickat över yttrandena till vår brandsakkunnig som skulle kika på detta redan idag. Förhoppningsvis hinner jag få en del input på konsekvenserna under måndagen, tänker att vi kan avvakta till dess och därefter ta ställning kring hur vi går vidare? 
  
Har även stämt träff med min chef och VD för att diskutera för- och nackdelar. Å andra sidan kanske det är en icke-fråga beroende på vad brand återkommer med! 
  
Trevlig helg, vi hörs på måndag! Bra jobbat! 
  
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
  

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 7 maj 2021 13 36 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Yttranden från Brandkåren Attunda m.m. - BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
  
Hej Elias, 
  
Här kommer yttranden från Brandkåren Attunda. Det finns en del att bemöta t.ex. Tr2-trapphusens utformning, utrymningsväg bort från järnväg (leds utrymmande från hus 3 mot järnväg), plana ytor för utrymningsvägar. 
  
Jag har diskuterat detta ärende med min chef och vi anser båda att det är bättre att skjuta detta ärende till juninämnden så att vi/ni i lugn och ro kan bemöta/arbeta fram detta ärende så att det blir så bra som möjligt. Hur tänker ni? 
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Vänligen 
  
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
  
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
  
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
  
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 18 maj 2021 14:55
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; Charlotta Johansson; Urban Larsson
Ämne: Sv: Återkoppling efter dagens nämndberedning  BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477

Jag förstår Hany, här kommer lite svar på dina frågor; 
 

1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för 
platsen och omkringliggande bebyggelse. 

 
Vår arkitekt jobbar med denna och kommer leverera ett svar under morgondagen. 
 

2. Kan ni revidera illustrationsbilden nedan mer likt övriga illustrationsbilder så att det inte ser så grått ut. 
 
Vi har full förståelse kring att illustrationsbilden nedan blivit missvisande. Tanken med just den illustrationen var att presentera byggnadernas volymer sett från Enköpingsvägen, ej att presentera fasadmaterialets utseende. På grund av detta har 
bilden tagits fram med något begränsade programvaror vilket gör att vi inte har möjlighet att justera färgen korrekt. Med det sagt hänvisar vi gärna till våra tidigare illustrationer i stället, det är dessa som är framtagna för att just visualisera fasadens 
färgskala (se nedan). 
 

3. Politikerna undrade om kommunen är involverad i slutlig fasad och om nämnden kan vara med och bestämma i detta avseende. Jag hänvisade till nedanstående föreskrift från fasadritningen och att det är så det brukar gå till dvs att ni kallar 
till möte på plats. Jag meddelade att de t.ex. kan villkora i sitt nämndbeslut att fasadprov ska skickas till kommunen för godkännande dvs. att ni skickar till mig och att jag visar upp olika alternativ för dem så att de får avgöra (de undrade om 
de kan få materialprov redan till juninämnden). Hur ser det ut i det avseendet, har ni materialprov tillgängliga redan nu? De frågade också om i vilket skede materialval slutligt bestäms i projektet. Tacksam om du kan återkomma med 
svar/tankar om detta och ovanstående. 

 
Vi kan, redan till maj-nämnden, leverera prover som arkitekterna, i sin vision, utgått ifrån. På så sätt kan ni redan nu få en korrekt bild av arkitektens konstnärskap, målbild och vision (fastän slutligt tegel självklart kan komma att se något annorlunda 
ut då inget tegel är den andra lik). Jag ämnar åka in till arkitekternas kontor redan ikväll så kan du komma förbi vårt kontor under morgondagen och hämta upp proverna kanske? 
Slutlig sten kommer därefter, tillsammans med bland annat byggentreprenör, bestämmas under hösten. Målet är då att bevaka både arkitektens vision och vårt bygglov. Till detta möte ska kommunen (och arkitekt) självklart ha möjlighet att närvara, 
detta för att säkerställa att vi alla är överens om uttrycket för produkten (för att i egentlig mening uppfylla bygglovet). Återkom gärna med representant/representanter från kommunen så säkerställer vi att dessa kallas. 
I detta tidiga skede kommer alltså entreprenören provmura ett par förslag (ca 1 kvm), på byggarbetsplatsen, som vi (samtliga representanter) får möjlighet att granska. Detta finns även med som ett krav i vårt förfrågningsunderlag till entreprenör. 
”Vinnande prov-bit” kommer därefter ligga som referens för projektets fasad. Under provmurningen har vi även möjlighet att se över färgnyansen på fogen. 
 
Bara att höra av dig ifall det skulle dyka upp något mer, alternativt ifall du inte har möjlighet att hämta proverna hos oss under morgondagen! Vi hörs vidare Hany! 
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Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 14 19 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
Upplevde att illustrationsbilderna på gården fick ett bättre mottagande (vi förklarade att det är lika fasadbeklädnad för de olika illustrationerna men att renderingarna är gjorda för olika tidpunkter).  
Det spekulerades i om det var illustrationen mot Enköpingsvägen som var orsaken till de negativa yttrandena/missnöjet. Det nämndes också att politikerna vill kunna ge bra svar till medborgare som är missnöjda i det fall de godkänner ett förslag. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
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Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 12 38 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Hany, 
 
Ber om ursäkt för sen återkoppling! 
 
Har lyckats få till ett möte med våra arkitekter nu i eftermiddag, återkopplar efter det! Gör allt jag kan för att uppfylla medskicken från nämnden! 
 
En snabb fråga; var man även missnöjd med färgsättningen på de tidigare illustrationsbilderna från gården? 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 12 maj 2021 16 51 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
En stor punkt var fasaden och särskilt att denna var tråkig och de undrade särskilt om nedanstående vy-bild som de uppfattar grå jmf med t.ex. övriga illustrationsbilder från gården.  
 
Medskick från nämnden där svar från er/arkitekt önskas inför sammanträdet i nästa vecka  
1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för platsen 
och omkringliggande bebyggelse.  
2. Kan ni revidera illustrationsbilden nedan mer likt övriga illustrationsbilder så att det inte ser så grått ut. 
3. Politikerna undrade om kommunen är involverad i slutlig fasad och om nämnden kan vara med och bestämma i detta avseende. Jag hänvisade till nedanstående föreskrift från fasadritningen och att det är så det brukar gå till dvs att ni kallar till 
möte på plats. Jag meddelade att de t.ex. kan villkora i sitt nämndbeslut att fasadprov ska skickas till kommunen för godkännande dvs. att ni skickar till mig och att jag visar upp olika alternativ för dem så att de får avgöra (de undrade om de kan få 
materialprov redan till juninämnden). Hur ser det ut i det avseendet, har ni materialprov tillgängliga redan nu? De frågade också om i vilket skede  materialval slutligt bestäms i projektet. Tacksam om du kan återkomma med svar/tankar om detta och 
ovanstående. 
Trevlig helg! 
 
--- 
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Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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Hany Touman

Från: Elias Lindqvist <Elias Lindqvist@ubh se>
Skickat: den 19 maj 2021 13:48
Till: Hany Touman
Kopia: Tom Ågstrand; Charlotta Johansson; Urban Larsson
Ämne: Sv: Återkoppling efter dagens nämndberedning  BYGG 2020 476 & BYGG 2020 477
Bifogade filer: Promendskon Älvsjöstaden 517-4_Sputnik jpg

Här kommer svar, från arkitekt, på fråga 1 samt lite referensbilder; 
 

1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för 
platsen och omkringliggande bebyggelse. 

 
Tegel som fasadmaterial kom upp tidigt i projektet och knyter an till de befintliga tegelhusen som finns i närområdet. Stenarna ger fasaderna materialitet och liv samtidigt som det inger husen med en stadighet och pondus som återspeglar det 
centrala läget i Kungsängen. 
Det är tänkt att husen ska stå här länge, och valet av tegel har även varit viktigt ur ett förvaltarperspektiv. 
 
Gestaltningen härrör ur en färgskala inspirerad av naturen och platsen. Byggnaderna är inte gråa, utan har i byggnadsförslaget getts ljusa fasader i mjukt sandfärgad kulör. En påminnelse om närheten ner till Mälarens strand, men som även samspelar 
med befintlig tegelbebyggelse i gult norr om Kv 6.  
Då taken via byggnadernas trappade form delvis blir synliga från bl a befintlig bebyggelse bakom föreslås ett lager med singelsten ovanpå takpappen.    
 
Teglet i byggnadsförslaget är schatterat vilket ger variation i ton mellan stenarna och en naturlig livfullhet. För att skapa ytterligare liv i fasaderna föreslås en variation av fogar och utskjutande stenar som via skuggverkan ger horisontella skiftningar. 
Denna subtila ”randverkan” håller samman byggnaderna mellan kvarteren över Kokillbacken, men bidrar även till att hålla nere skalan och förstärka intrycket av att husen stegvis byggs på i sin klättring uppför sluttningen. 
 
Burspråk och utskjutande byggnadsvolymer delar upp fasaderna och ger variation mellan husen. De möjliggör också en sekvens av platsbildningar kring de centrala gårdsrummen, där utblickar och visuell koppling mellan Ringvägen i norr och Mälaren 
i söder varit i fokus för utformningen.  
 
 
 
Bifogat hittar du en bild på tegelstenen ”Sputnik” från Tegelmäster (finns i Älvsjö om man vill åka och titta). Den andra stenen ”Terra Mistra” hittas närmast i Uppsala (Nya akademiska sjukhuset), referensbild hittas i följande länk  
https //whitearkitekter.com/se/projekt/framtidens-akademiska-ingang-100/ 
 
 
Stort lycka till imorgon, vi hörs vidare! 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 15 11 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Kopia: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>; Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se>; Urban Larsson <Urban.Larsson@ubh.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
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Hej Elias, 
 
Tack för svar. Jag inväntar dock utskick till politikerna så att jag kan göra detta samlat imorgon. 
 
Hämtar gärna upp materialprov (återkom med adress och tidpunkt som passar imorgon eftermiddag) och tänker lämna materialprov i sammanträdesrummet i kommunhuset där torsdagens möte äger rum (dock deltar endast ett fåtal på plats, de 
flesta på distans i Teams men de som har möjlighet att besöka kan ju göra detta) 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 14 55 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Kopia: Tom Ågstrand <tom.agstrand@kjbab.se>; Charlotta Johansson <charlotta.johansson@totalarkitektur.se>; Urban Larsson <urban.larsson@ubh.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Jag förstår Hany, här kommer lite svar på dina frågor; 
 

1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för 
platsen och omkringliggande bebyggelse. 

 
Vår arkitekt jobbar med denna och kommer leverera ett svar under morgondagen. 
 

2. Kan ni revidera illustrationsbilden nedan mer likt övriga illustrationsbilder så att det inte ser så grått ut. 
 
Vi har full förståelse kring att illustrationsbilden nedan blivit missvisande. Tanken med just den illustrationen var att presentera byggnadernas volymer sett från Enköpingsvägen, ej att presentera fasadmaterialets utseende. På grund av detta har 
bilden tagits fram med något begränsade programvaror vilket gör att vi inte har möjlighet att justera färgen korrekt. Med det sagt hänvisar vi gärna till våra tidigare illustrationer i stället, det är dessa som är framtagna för att just visualisera fasadens 
färgskala (se nedan). 
 

3. Politikerna undrade om kommunen är involverad i slutlig fasad och om nämnden kan vara med och bestämma i detta avseende. Jag hänvisade till nedanstående föreskrift från fasadritningen och att det är så det brukar gå till dvs att ni kallar 
till möte på plats. Jag meddelade att de t.ex. kan villkora i sitt nämndbeslut att fasadprov ska skickas till kommunen för godkännande dvs. att ni skickar till mig och att jag visar upp olika alternativ för dem så att de får avgöra (de undrade om 
de kan få materialprov redan till juninämnden). Hur ser det ut i det avseendet, har ni materialprov tillgängliga redan nu? De frågade också om i vilket skede materialval slutligt bestäms i projektet. Tacksam om du kan återkomma med 
svar/tankar om detta och ovanstående. 

 
Vi kan, redan till maj-nämnden, leverera prover som arkitekterna, i sin vision, utgått ifrån. På så sätt kan ni redan nu få en korrekt bild av arkitektens konstnärskap, målbild och vision (fastän slutligt tegel självklart kan komma att se något annorlunda 
ut då inget tegel är den andra lik). Jag ämnar åka in till arkitekternas kontor redan ikväll så kan du komma förbi vårt kontor under morgondagen och hämta upp proverna kanske? 
Slutlig sten kommer därefter, tillsammans med bland annat byggentreprenör, bestämmas under hösten. Målet är då att bevaka både arkitektens vision och vårt bygglov. Till detta möte ska kommunen (och arkitekt) självklart ha möjlighet att närvara, 
detta för att säkerställa att vi alla är överens om uttrycket för produkten (för att i egentlig mening uppfylla bygglovet). Återkom gärna med representant/representanter från kommunen så säkerställer vi att dessa kallas. 
I detta tidiga skede kommer alltså entreprenören provmura ett par förslag (ca 1 kvm), på byggarbetsplatsen, som vi (samtliga representanter) får möjlighet att granska. Detta finns även med som ett krav i vårt förfrågningsunderlag till entreprenör. 
”Vinnande prov-bit” kommer därefter ligga som referens för projektets fasad. Under provmurningen har vi även möjlighet att se över färgnyansen på fogen. 
 
Bara att höra av dig ifall det skulle dyka upp något mer, alternativt ifall du inte har möjlighet att hämta proverna hos oss under morgondagen! Vi hörs vidare Hany! 
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Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 14 19 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
Upplevde att illustrationsbilderna på gården fick ett bättre mottagande (vi förklarade att det är lika fasadbeklädnad för de olika illustrationerna men att renderingarna är gjorda för olika tidpunkter).  
Det spekulerades i om det var illustrationen mot Enköpingsvägen som var orsaken till de negativa yttrandena/missnöjet. Det nämndes också att politikerna vill kunna ge bra svar till medborgare som är missnöjda i det fall de godkänner ett förslag. 
 
Vänligen 
 
Hany Touman 
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Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
 

Från: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se>  
Skickat: den 18 maj 2021 12 38 
Till: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se> 
Ämne: Sv  Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Hany, 
 
Ber om ursäkt för sen återkoppling! 
 
Har lyckats få till ett möte med våra arkitekter nu i eftermiddag, återkopplar efter det! Gör allt jag kan för att uppfylla medskicken från nämnden! 
 
En snabb fråga; var man även missnöjd med färgsättningen på de tidigare illustrationsbilderna från gården? 
 
Med vänlig hälsning 

Elias Lindqvist  
Byggprojektledare  
 

 
AB Upplands-Brohus, Box 2070, 196 02 Kungsängen  
Besöksadress  Östervägen 5, 196 30 Kungsängen 
Telefon: 08-56248731  
E-post: elias.lindqvist@ubh.se 

Från: Hany Touman <Hany.Touman@upplands-bro.se>  
Skickat: den 12 maj 2021 16 51 
Till: Elias Lindqvist <Elias.Lindqvist@ubh.se> 
Ämne: Återkoppling efter dagens nämndberedning BYGG.2020.476 & BYGG.2020.477 
 
Hej Elias, 
 
En stor punkt var fasaden och särskilt att denna var tråkig och de undrade särskilt om nedanstående vy-bild som de uppfattar grå jmf med t.ex. övriga illustrationsbilder från gården.  
 
Medskick från nämnden där svar från er/arkitekt önskas inför sammanträdet i nästa vecka  
1. Går det åstadkomma en mer spännande fasad dvs mera åt motpolen till ”grått”? Bra om arkitekten kan vidareutveckla denna punkt med mer spännande lösning (vilka alternativ har övervägts?) eller motivera varför den anses optimal för platsen 
och omkringliggande bebyggelse.  
2. Kan ni revidera illustrationsbilden nedan mer likt övriga illustrationsbilder så att det inte ser så grått ut. 
3. Politikerna undrade om kommunen är involverad i slutlig fasad och om nämnden kan vara med och bestämma i detta avseende. Jag hänvisade till nedanstående föreskrift från fasadritningen och att det är så det brukar gå till dvs att ni kallar till 
möte på plats. Jag meddelade att de t.ex. kan villkora i sitt nämndbeslut att fasadprov ska skickas till kommunen för godkännande dvs. att ni skickar till mig och att jag visar upp olika alternativ för dem så att de får avgöra (de undrade om de kan få 
materialprov redan till juninämnden). Hur ser det ut i det avseendet, har ni materialprov tillgängliga redan nu? De frågade också om i vilket skede  materialval slutligt bestäms i projektet. Tacksam om du kan återkomma med svar/tankar om detta och 
ovanstående. 
Trevlig helg! 
 
--- 
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Vänligen 
 
Hany Touman 
Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare 
 
Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
 
08-518 322 01 
hany.touman@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 
Upplands-Bro, kommunen som ger plats! 
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