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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-09-08 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2020-000521 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i 
Barkarbystaden, BARKARBY 2:59   

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden 

1. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL.

2. Avgift fastställs till 751 868 kronor (i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige). Lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits.

Avgiften har därmed inte reducerats. Faktura skickas separat.

Ärendet i korthet 

Ärendet avser bygglov för nybyggnad av flerbostadshus. Krook & Tjäder arkitekter 

ritar och Sveaviken bygger 272 bostadsrättslägenheter, 79 hyresrätter samt en 

förskola för kommunal regi. I bottenvåningen möjliggörs för verksamheter, garage är 

placerat under delvis överbyggd gård. Gården är fördelad mellan boende och 

förskola. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att ansökan för bygglov ska beviljas. 

Handlingar 

1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-09-08 

2. Ansökan 2020-07-13 

Ritningsförteckning A 2020-09-07 

Situationsplan 2020-09-10 

Situationsplan linspänning 2020-09-01 

Översiktsplaner 7st 2020-09-01 

Översiktsplaner 1st 2020-09-07 

Planer 24st 2020-09-01 

Planer 1st 2020-09-07 

Sektioner 8st 2020-09-01 

Fasader 13st 2020-09-01 

Fasader 2st 2020-09-07 

Takplaner 6st 2020-09-01 

Detaljer - grind förskola 2020-09-01 

Fasadutsnitt 4st 2020-07-13 

Fasadutsnitt 5st 2020-09-01 

Detaljer – fasader 7st 2020-09-07 

Detaljer – takfot 2st 2020-09-07 

Detaljer – takterrass 2020-09-07 

Areasammanställning 8st 2020-09-07 

Ritningsförteckning LA 2020-07-13 
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    Markplaneringsritningar 9st  2020-07-13 

    Marksektionsritning  2020-07-13 

    Materialbeskrivning  2020-07-13 

    Beskrivning förskolegård/bostadsgård 2020-08-28 

3. Remissvar Miljö- och Hälsoskydd (MoH) 2020-08-13 

    Remissvar Barn och Ungdomsförvaltningen 2020-08-28 

    Sökandes bemötande (MoH) 2st  2020-08-28 

    Dagsljusutredning  2020-08-28 

Kontrollansvarig 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  är certifierad 

kontrollansvarig med behörighet K, godkänd av RISE Certifiering till och med 2025-

03-16 med behörighetsnummer SC1021-11. 

Ärendet 

Förslaget rymmer 351 lägenheter. Bostadsrätter fördelat på 91st 1rok, 138st 2rok, 

33st 3rok, 5st 4rok och hyreslägenheter (studentlägenheter) fördelat på 39st 1rok, 

36st 2rok, 4st 5rok. Därutöver finns 5st bokaler samt ca 14 000 kvm lokaler som 

inkluderar en förskola om 6 avdelningar med tillhörande förskolegård. Bruttoarea 

ovan mark uppgår till ca 25 000 kvm, total bruttoarea 27 855 kvm. 

 

Kvarteret innehåller olika bostadstyper samt funktioner och förslaget strävar efter att 

ge alla funktioner en egen identitet för att kvarteret skall bli läsbart. Detta åstadkoms 

genom omsorgsfullt gestaltade volymer både vad gäller proportioner, taklandskap, 

materialitet och fönstersättning.  

 

Mot Majorsvägen i norr, Herculesgatan i väster och Barkarbyvägen i söder är 

byggnaderna mellan fem och sex våningar höga. Fasaderna är klädda i tre skiffer-

kulörer, grått, grönt och rött. Den tydliga fasaduppdelning skapar smalare huskroppar 

vilka bidrar till upplevelsen av mer småskalig stadsmässighet. Varje hus är 

monokromt, vilket innebär att fasad, sockel, fönster, räcken och övriga plåtarbeten 

utförs i samma kulör. Sockelvåningarna varieras genom livförskjutningar samt olika 

behandlingar och sättning av graniten. Sockelvåningarna har generellt träpartier för 

att skapa ett varmt uttryck. Vissa fönster utförs med omfattningar, franska balkonger, 

eller odlingslådor. I norr sträcker sig graniten över två våningar och skapar en stads-

mässig karaktär längst gatan och speglar dess innehåll av bokaler på flera ställen. 

Varje enskilt trapphus har en gemensam takterrass mot gatan för de boende, vilket 

förutom variation i höjdled genererar mer liv och grönska mot gatan.  

 

I det syd- och nordvästra hörnet finns gemensamhetslokaler med avvikande 

materialitet i betong och trä. Ovanpå dessa ligger privata och gemensamma terrasser, 

samt ett orangeri för kvarterets alla boenden. Det sydvästra sockelhörnet utformas 

med djupa fönsternischer som blir sittbänkar för de förbipasserande. Omkring de 

indragna fönsterna varieras betongens textur. I det nordvästra hörnet finns cykel-

poolen. Stora glaspartier i trä ger förbipasserande god insyn i lokalerna. Gaveln som 

vetter mot norr på den västra fasadlängan blir plats för ett konstverk. Samtliga 

skifferhus har en fasad mot gård i ljust trä med träinklädda balkongplattor, vilket 

skapar en luftig och inbjudande atmosfär. 
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Den östra fasaden och delar av den norra och södra utgörs av byggnader med fasader 

i trä. Detta ger ett varmare intryck mot parken och cykel/gångbanan. Fasaderna har 

medvetet utformats med tre olika gestaltningsprinciper - vertikalt, rektangulärt och 

horisontellt.  De tre volymerna är fristående men skapar tillsammans en spännande 

siluett mot parken i öster och korsningen i söder och är väl avvägda i sin 

höjdskillnad. 

 

I norr ligger loftgångshuset, fyra våningar bostäder ovanpå en förskola i två plan. 

Förskolans fasader utförs i betong, partier i trä samt dekorativa betongelement som 

matrisgjuts för att ge fasaden en mönsterverkan. Bostäderna ovan kläs i furu som 

förpigmenterats i faluröd. De vertikala pelarna ges ett nät uttryck och bjälklagskanter 

täcks med trä. Fasaderna innanför loftgången ges en rymd genom vertikala och 

horisontella läkt. Samtliga lägenheter har både balkonger och en generös loftgång 

som löper runt hela fasaden. 

 

     
 

 

Söder om loftgångshuset ligger studenthuset som är mindre i skala. Studenthuset har 

en sockel i betong som är mer avskalad och enkel än förskolans. Träfasaderna som 

utförs i gul förpigmenterad spontad/slätspontad furu, varieras i stående och liggande 

format. Studenthuset har ett mer blockigt uttryck där spelet mellan de liggande 

bjälklagsbanden och de stående partierna mellan fönster tillsammans skapar en tydlig 

rytm. Ovanpå studenthuset finns en gemensam takterrass som vetter mot parken i 

öster.  
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Mellan studenthuset och loftgångshuset ligger entrén till förskolan via en vackert 

arbetad smidesgrind. Förskolans gård utförs i två våningar där den övre håller fokus 

på utmanande lek med fria ytor utan styrande lekredskap. Den nedre gården är 

gestaltad med den trygga zonen och barnens rörelselek i åtanke. Här finns mindre 

ytor med tydliga rumsindelningar. Därutöver finns Klätterberget som binder ihop de 

två nivåerna och är till för barn i alla åldrar. 

 

Det sydvästra hörnet har en unik position då det ligger i anslutning till den stora 

korsning som delar upp planområdet, vilket gör platsen synlig från många delar av 

Barkarbystaden. Genom att placera ett punkthus om sju våningar i hörnet får 

kvarteret en tydlig front och identitet. Den triangulära planformen ger volymen ett 

spännande uttryck. Hörnhuset har en horisontell karaktär och utgörs i princip av 

bjälklagsband som knyter ihop husets alla sidor. Mellan bjälklagsbanden utförs 

fönster samt täta delar mellan fönster i samma plåtkulör och förstärker det 

horisontella uttrycket i byggnaden. Fasaden utförs i slätspontad furupanel som 

förpigmenterats i patinerad grå. De indragna, stora balkongerna har inbyggda 

planteringslådor som över tid kommer att tillföra vertikal grönska och liv. 

Bottenvåningen utförs i trä för att ge hela byggnaden stadga mot marken och avslutas 

med ett lägre stenparti i granit. Här planeras för en restaurang som med sitt 

sydvästliga läge mot park och korsning blir en plats som kan attrahera både boenden 

och människor på tillfälligt besök.  

 

   

Förutsättningar 

För platsen gäller detaljplan D 2019-01-16 (Barkarbystaden III) som anger bostäder, 

centrumverksamhet, kontor och förskola inom kvarteret som tillåten mark-

användning. Högsta antal våningar är åtta och maximal bruttoarea (BTA) ovan mark 

25 000 kvm BTA. Högsta tillåtna totalhöjd är +79,0 meter. Byggnad ska placeras i 

egenskapsgräns mot gata, torg eller förgårdsmark och sockelvåningen ska vara 

obruten med undantag för entrépartier. 

  

För kvarterets södra och östra fasad samt liten del av norra och västra gäller att minst 

35% av sockelvåningens fasadlängd ska vara avsedd för centrumverksamhet och ha 

en våningshöjd på 3,7 meter. Sockelvåning ska utföras i annat material eller annan 

struktur än ovanliggande fasad. Entréer ska orienteras och markeras mot gata, 

trapphusen ska vara genomgående till gård. 

  

Dagvatten ska fördröjas inom kvartersmark med angiven fördröjningsvolym.  
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Det är förbjudet att oskyddat använda koppar och zink utomhus. 

  

Generella krav på störningsskydd gäller för omgivningsbuller. 

  

Grönytefaktor tillämpas på kvartersmark 

Fastigheten ingår i kommunens kulturmiljöplan för Säby-Järvafältet (43) men ingen 

påverkan sker. 

Lagstöd 

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

detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen och uppfyller de krav som  

följer av bland annat 2 kap. 6 § PBL och 8 kap. 1 § PBL.  

 

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på 

den avsedda marken, på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bland annat stads- 

och landskapsbilden samt trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 

 

Enligt 8 kap. 1 § PBL ska en byggnad bland annat ha en god form-, färg- och 

materialverkan. 

Yttranden och kommunicering 

Ärendet har remitterats till kommunens avdelning för VA. VA påpekar i sitt 

remissvar att förslaget inte uppfyller detaljplanens krav på fördröjningsvolym. 

Synpunkten har kommunicerats med sökande som åtgärdat. 

 

Ärendet har remitterats till kommunens avdelning för Avfall som upplyser om att 

placeringen av kombitanken för mat och fettavfall kan bli problematisk vid tömning. 

 

Ärendet har remitterats till kommunens avdelning för Park och Gata, som trots 

påminnelse valt att inte uttala sig.  

 

Ärendet har remitterats till kommunen avdelning för Miljö och hälsoskydd (MoH) 

som påpekar att dagsljuset inte är tillräckligt i vissa lägenheter. Vidare har MoH en 

del synpunkter på förskola och förskolegård. Synpunkten har kommunicerats med 

sökande. Remissyttrandet ingår som beslutsunderlag. 

 

Ärendet har remitterats till kommunens avdelning för Barn- och ungdom, som svarar 

utan erinran. Remissyttrandet ingår som beslutsunderlag. 

  

Ärendet har skickats till kommunstyrelseförvaltningen för diarieföring samt 

exploateringsenheten, planenheten samt Projekt Barkarby för kännedom. 

Motivering 

Förlaget uppfyller 9 kap. 30 § PBL. 

 

Förslaget anses förenligt med detaljplanens syfte, som är att möjliggöra utbyggnaden 

av Barkarbystaden. Kvarteret befinner sig inom en del av planen som ska ha en 
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tydlig urban karaktär som knyter an till bebyggelsen i Barkarbystaden I och 

tunnelbanestationen. Därutöver finns en intention om orienterbara gaturum, där 

starka och tydliga kopplingar för gående mellan huvudstråk med kollektivtrafik, torg 

och parker skall skapas med hjälp av arkitekturen. 

 

Byggnadsverket är utformat och placerat på den avsedda marken, på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden samt 

trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö. 

 

Förslaget har en hög grad av arkitektonisk kvalitet och uppfyller kraven på god form-

, färg- och materialverkan. 

 

Byggherren har uppvisat handlingar som innebär att bostadsutformning, 

tillgänglighetskrav, bullerkrav, grönytefaktor, gårdsutformning, 

parkeringsmöjligheter inklusive cykelparkering samt det kvalitetsprogram som tagits 

fram för Barkarbystaden anses uppfyllda.  

 

Placeringen av kombitanken kommer i samråd med Avfall ses över. Nuvarande 

placering är godtagbar, men inte optimal. 

 

Byggherren har genom utredning visar att ett par rum på våning 3 i loftgångshuset 

får marginellt för låga dagsljusvärde. Lägenheterna är genomgående 

tvårumslägenheter varför en beräkning ger ett värde baserat på rummet och inte hela 

lägenheten. Loftgången är utformad så att varje lägenhet har en uteplats framför sin 

entré samt uppfyller brandkraven på utrymning, vilket gör den något djup. Det får 

anses att lägenheterna kommer uppfattas som ljusa tack vare söderläget samt att man 

oftast kommer att ha sovrumsdörren öppen. Lägenheten får ljus från två håll och 

tillsammans med uteplatsen i söder och den generösa balkongen i norr kommer de bli 

mycket trivsamma att vistas i. Fönsterpartierna är höga och dörrarna utförs med stort 

glasparti. Dagsljusfrågan anses därmed vara tillgodosedd.  

Förskolan och dess gård har utformats i nära samarbete med Barn- och 

ungdomsförvaltningen, som även tagit del av MoH remissvar och bemött dem i sitt 

egna remissvar. Kommunens riktlinjer för förskolor samt gällande lagar och 

förordningar får anses vara väl uppfyllda. 

 

Ärendet har inför bygglovsansökan kontinuerligt granskats och kommenterats av 

stadsarkitekt, planarkitekt, projektgruppen för Barkarbystaden samt representanter 

från bygglovsavdelningen. Det ursprungliga förslaget saknade en accentuering av 

hörnet mot den viktiga trevägskorsningen i söder. Bristen påvisades med exempel på 

likande platser i städer med önskan om åtgärd vilket sökande hörsammade och 

vidareutvecklade förslaget till sin nuvarande form. Förslaget har bedömts som ett 

mycket väl genomfört arbete ur arkitektonisk och gestaltande synvinkel. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår att bygglov ska ges med stöd av 9 kap. 30 § 

PBL. 

Barnkonsekvensanalys 

Plan- och bygglagen, som styr nämndens handläggning, föreskriver 

hänsynstagande till den enskilda människan, där ibland barn och för kommande 
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generationer. Regelverket är utformat för att säkerställa en god byggnad t.ex. 

vad gäller tillgänglighet och innemiljö, vilket kommer barn till godo. 

Företagskonsekvensanalys  

Ärendet bedöms ha positiv påverkan på det lokala näringslivet eftersom det 

möjliggör för fler arbetsplatser och utökat antal bostäder kan möjliggöra ett större 

kundunderlag för närliggande verksamheter. 

 

 

 

 

 

För Bygg- och miljöförvaltningen 

Bygglovsavdelningen 

 

Amanda Touman Redstorm Erika Persson 

Bygglovschef Bygglovsarkitekt 

 

Beslutet skickas till/delges: 

Sökande 

Fastighetsägare 

Kontrollansvarig 
 
Kungörelse 

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

skickas till gränsgrannar och andra kända sakägare 
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