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Synpunkter till Tjänsteskrivelse dat. 2020-08-24, vägrat 
slutbesked.  

 

Sammanfattning 

Enligt tjänsteskrivelsen föreslås slutbesked vägras med motivering att utförandet inte följer 

projekteringen avseende brandskyddet vilket innebär att gällande byggregler inte uppfylls. 

Vidare framgår i tjänsteskrivelsen att alternativa lösningar som innebär att brandskyddet är 

tillgodosedd på ett sådant sätt att det inte är den fara för människors liv och hälsa inte har 

redovisats.  

Ikano Bostad motsätter sig denna skrivelse i sin helhet då Ikano Bostad, tvärt emot 

skrivelsens utsago, följt projekterade handlingar gällande Brandskydd, fastslagna i Tekniskt 

Samråd/Startbesked. Detta även verifierat via Utlåtande Brand (dat. 2020-06-01), samt 

Brandskyddsdokumentation (dat. 2020-06-30).  

Vidare har även Ikano i samarbete med räddningstjänsten varit behjälplig och hittat en 

alternativ lösning som presenterats för Byggnadsnämndens tjänstemän. Denna lösning har 

avfärdats av Byggnadsnämnden, med krav om redovisning av ytterligare alternativ.   

Ikano Bostads ståndpunkt är att Byggnadsnämnden inte har någon rättslig grund att kräva en 

alternativ utformning inom kvarteret eftersom varken protokollen från de tekniska samråden, 

startbeskedet eller protokollen från slutsamråden överhuvudtaget tar upp denna fråga. Det 

saknas vidare särskilda beslut om s.k. kompletterande villkor. 

Byggnadsnämndens krav innebär således en otillåten ändring av ett för Ikano gynnande 

förvaltningsbeslut. En ändring som saknar stöd i lag. 

Av handlingarna framgår indirekt att berörda myndigheter har gjort ett nytt ställningstagande 

när projektet i princip varit färdigställt.  

Byggnadsnämnden har, enligt Förvaltningslagen, haft ansvaret för bl.a. brandskyddsfrågorna i 

projektet har varit utredda i den omfattning som dess beskaffenhet krävde innan den gav 

startbesked för de olika trapphusen. Det innebär att det är Byggnadsnämnden som har haft 

det yttersta ansvaret för att underlaget i ärendena har varit sådant att det leder till ett materiellt 

riktigt beslut.  
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Ikano Bostad har medverkat i ärendets handläggning efter bästa förmåga genom att ge in de 

handlingar som Byggnadsnämnden begärt, inklusive begärda revideringar och 

kompletteringar. Byggnadsnämndens utredningsansvar förtas inte av att ärendet remitterats 

till brandkåren Attunda. 

Av dokumentationen i ärendet framgår att Ikano Bostad har uppfyllt samtliga förutsättningar 

för slutligt slutbesked avseende samtliga trapphus projektet. 

 

Bakgrund 

Den 26 januari 2016 beviljades Ikano Bostad bygglov för nybyggnation av flerbostadshus på 

den dåvarande fastigheten Barkarby 2:2 (kvarter 11). Bygglovet vann laga kraft den 10 mars 

2016.  

Inför det tekniska samrådet remitterades ärendet till Brandkåren Attunda. Remissen innehöll 

brandskyddsbeskrivning samt brandskyddsskisser avseende plan, sektion och fasad. 

I sitt yttrande den 21 april 2016 angav brandkåren avseende uppställningsplatser för 

räddningstjänstens höjdfordon, att de rekommenderade att sådana fordon skulle kunna 

placeras med ytterkant hos fordon minst 2,0 meter från balkong eller fönster som ska kunna 

nås från fordonet. Brandkåren belyste också vikten av att utförande av och tillgängligheten till 

körytor och uppställningsplatser för räddningstjänstens höjdfordon stäms av med sakkunnigt 

brandskydd.  

Tekniskt samråd hölls den 29 juni 2016. I samrådsprotokollet anges under kap. 2.3 (Remisser 

och upplysningar) att samtliga remissinstansers yttranden gicks igenom. Det noterades 

särskilt i protokollet att alla yttranden är besvarade och revideringar gjorda av sökanden. Inga 

anmärkningar avseende brandskyddsbeskrivningen inklusive brandritning noterades under 

kap. 3.2 (Säkerhet i händelse av brand). Under kap. 4.1 anges dessutom att inga avvikelser 

eller avsteg (från boverkets byggregler BFS 2011:6 (BBR) har anmälts eller medgivits. I 

samma avsnitt noteras också att reviderade ritningar den 28 juni 2016 är godkända av 

Byggnadsnämnden.  

Startbesked meddelades den 1 september 2016. Startbeskedet innehåller inga villkor för 

arbetenas utförande.  

Slutsamråd skedde etappvis för trapphus 1-3, 5-7, 10-11 och 14 under perioden mars 2018 till 

januari 2019. Inga av protokollen från slutsamråden tar upp några avvikelser från de krav som 

gäller åtgärderna avseende säkerhet i händelse av brand. För övriga trapphus bedömdes 

slutsamråd inte vara nödvändigt.  

Byggnadsnämnden har meddelat interimistiska slutbesked för samtliga trappuppgångar i 

projektet under tidsperioden februari 2018 till januari 2020.  
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Inget av besluten anger som förutsättning för slutligt slutbesked att det sker någon ändring i 

fråga om utförandet av räddningsvägar för kvarteret. 

Ikano uppfyller idag alla de krav vilka uppställts i samtliga beslut som förutsättning för slutliga 

slutbesked för alla trapphus. 

Den 18 november 2019 kallade Byggnadsnämnden Ikano till ett möte för uppföljning av 

brandfrågor i projektet. Av mötesprotokollet framgår att mötet hölls med anledning av att det 

framkommit att det finns brister i brandskyddet gällande räddningstjänstens framkomlighet 

med stegbil/höjdfordon från gata (kommunens mark). Den nuvarande lösningen anges av 

Byggnadsnämnden inte som hållbar i längden enligt räddningstjänstens yttrande . 

Under rubriken Sammanfattning anges att Ikano behöver redovisa olika åtgärdsförslag till 

Byggnadsnämnden för att den ska kunna göra en bedömning av om de är godtagbara. Vidare 

ges en upplysning om att räddningstjänsten kan komma att utfärda nyttjandeförbud på 

berörda våningsplan enligt lagen om skydd mot olyckor. Avslutningsvis anges att 

Byggnadsnämnden inte kommer att utfärda ett slutligt slutbesked för fastigheten (här avses 

uppenbart fastigheterna Järfälla Barkarby 2:47–49). 

Ikano och Byggnadsnämnden har därefter haft kontakt via mejl och telefon där 

Byggnadsnämnden ålagt Ikano att hitta en lösning angående alternativ utformning av 

räddningsvägen. Ikano har i samarbete med räddningstjänsten hittat en alternativ lösning som 

presenterats för Byggnadsnämndens tjänstemän. Denna lösning har dock avfärdats av 

Byggnadsnämnden.  

 

Rättsliga förutsättningar 

Byggnadsnämnden ska ge startbesked om förutsättningarna i 10 kap. 23 § första stycket PBL 

är uppfyllda; bl.a. om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt PBL 

eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Byggnadsnämnden ansvarar för att 

frågorna som ska prövas inför startbeskedet är utredda i den omfattning som dess 

beskaffenhet kräver innan den fattar beslut i ärendet, 23 § första stycket förvaltningslagen 

(2017:900), FL. Bestämmelsen innebär att det är myndigheten som har det yttersta ansvaret 

för att underlaget i ett ärende är sådant att det leder till ett materiellt riktigt beslut.  

Lagstiftarens motiv för införandet av kravet på startbesked var att byggnadsnämnden ska 

kunna ingripa i ett tidigt skede, innan åtgärder som inte uppfyller gällande krav har 

genomförts.  

I sammanhanget är kravet på att byggnadsnämnden inom ramen för handläggningen av 

startbeskedsärendet ska pröva om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller 

enligt PBL eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen som framgår av särskilt 

intresse eftersom det innefattar en bedömning av om projektet uppfyller det tekniska 

egenskapskravet säkerhet i händelse av brand.  
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Det förstnämnda kravet infördes genom 2010 års PBL och av förarbetena framgår bl.a. att om 

ett projekt är så bristfälligt redovisat att byggnadsnämnden inte har möjlighet att bedöma det (i 

förhållande till de materiella kraven som gäller för projektet), behövs en bättre redovisning, 

innan ett startbesked kan ges.  

Vidare framgår att ett exempel på en situation när byggnadsnämnden inte ska ge startbesked 

är att utrymningsvägarna inte uppfyller föreskrivna krav på utrymningstrygghet eller att en viss 

brandsäkerhetsfråga inte är belyst.  

Systemet ger enligt regeringen Byggnadsnämndenen möjlighet att göra en tillräckligt 

ingående bedömning av om ett byggprojekt kan antas komma att uppfylla relevanta krav.  

Att sådana tekniska egenskapskrav som avser skydd för liv och hälsa ska ges särskild 

uppmärksamhet vid Byggnadsnämndens handläggning inför beslutet i startbeskedsärendet 

framgår inte minst av att dessa frågor särskilt har tagits upp i lagmotiven till bestämmelsen.  

En av de frågor som byggnadsnämnden ska bedöma inför beslut om startbesked är det 

tekniska egenskapskravet säkerhet i händelse av brand, 8 kap. 4 § första stycket 2 PBL. 

Ett beslut om startbesked utgör ett gynnande förvaltningsbeslut som vinner negativ rättskraft. 

Det innebär att beslutet som starkt gällande huvudregel inte får ändras i negativ riktning i 

förhållande till den enskilde. 

 

Ikano Bostads ståndpunkt 

Av dokumentationen i ärendet avseende Byggnadsnämndens startbesked framgår att 

Byggnadsnämnden har haft tillgång till och tagit del av Ikanos inlämnade bygglovshandlingar, 

kontrollplan, brandskyddsbeskrivning m.m.  

Av dessa handlingar framgår räddningsvägarnas utformning med all önskvärd tydlighet. Av 

samrådsprotokollet framgår vidare att bl.a. Attunda brandkårs remissyttrande behandlats och 

dess synpunkter tillgodosetts av Ikano.  

Beslutet om startbesked innehåller uttryckligen en hänvisning till att de av Ikano ingivna 

handlingarna ligger till grund för beslutet. 

Inga kompletterande villkor har beslutats för projektet. 

Inget av protokollen från slutsamråden tar upp några avvikelser från de krav som gäller för 

åtgärderna avseende säkerhet i händelse av brand. För flera av trapphusen gjorde 

Byggnadsnämnden t.o.m. bedömningen att slutsamråd inte var nödvändigt. 

Inget av Byggnadsnämndens beslut om interimistiska slutbesked för kvarteret anger som 

förutsättning för slutligt slutbesked att det skulle ske någon ändring i fråga om utförandet av 

räddningsvägar för kvarteret.  
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Utifrån ovanstående är Ikano Bostad av den ståndpunkten att Byggnadsnämnden inte har 

någon rättslig grund att kräva en alternativ utformning av räddningsvägen inom kvarteret 

eftersom varken protokollen från de tekniska samråden, startbeskedet eller protokollen från 

slutsamråden överhuvudtaget tar upp denna fråga. Det saknas vidare särskilda beslut om s.k. 

kompletterande villkor. 

Byggnadsnämndens krav innebär således en otillåten ändring av ett för Ikano gynnande 

förvaltningsbeslut. En ändring som saknar stöd i lag. 

Av handlingarna framgår indirekt att berörda myndigheter har gjort ett nytt ställningstagande 

när projektet i princip varit färdigställt.  

Byggnadsnämnden har, enligt FL, haft ansvaret för att bl.a. brandskyddsfrågorna i projektet 

har varit utredda i den omfattning som dess beskaffenhet krävde innan den gav startbesked 

för de olika trapphusen. Det innebär att det är Byggnadsnämnden som har haft det yttersta 

ansvaret för att underlaget i ärendena har varit sådant att det leder till ett materiellt riktigt 

beslut.  

Ikano har medverkat i ärendets handläggning efter bästa förmåga genom att ge in de 

handlingar som Byggnadsnämnden begärt, inklusive begärda revideringar och 

kompletteringar. Byggnadsnämndens utredningsansvar förtas inte av att ärendet remitterats 

till brandkåren Attunda. 

Under alla omständigheter är brandkårens i ett – alltför – sent skede inkomna synpunkter inte 

något som ska beaktas i handläggningen av aktuella slutbesked eftersom 

brandskyddsfrågorna i projektet redan är rättskraftigt avgjorda genom beslutet om 

startbesked. 

Av dokumentationen i ärendet framgår att Ikano har uppfyllt samtliga förutsättningar för slutligt 

slutbesked avseende samtliga trapphus i kvarteret.  

 

För Ikano Bostad 

  

Projektchef 
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Miljö- och bygglovsnämnden
Beslutsnummer            Sammanträdesdatum
§ 7                         2016-01-26

 
Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr
Bygglovenheten Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00 E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Fax: 08-580 195 08 Organisationsnummer: 212000-0043

Sökande: Ikano Bostad

Box 1304
172 26 Sundbyberg

§ 7 Dnr Mbn BYGG 2015-000957
Nybyggnad av flerbostadshus, BARKARBY 2:2 Kvarter 11, IKANO Bostad AB

Miljö- och bygglovsnämndens beslut 

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

2. Avgift fastställs till 649 921 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun-fullmäktige). Faktura för 
avgiften skickas separat.

Ärendet i korthet

Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggherren, IKANO Bostad AB, har utformat kvarter 11 för att 
rymmas inom detaljplanen för Barkarbystaden 1. Bebyggelsen bildar tillsammans ett kvarter fördelade på 14 
trapphus och utförs varierat i fyra till fem våningar. Förslaget omfattar 252 lägenheter med underbyggt 
garage innehållande 136 parkeringsplatser och 498 cykelplatser. Bruttarea ovan och under mark är totalt 25 
747 kvm BTA. 

Handlingar
Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 2016-01-11
Ansökan om lov 2015-12-21
Handlingsförteckning (2 sidor) 2015-12-21
Ritningsförteckning markritningar 2015-12-21
Planritning plan 09, del 01. A-40.15-0901 2015-12-21
Planritning plan 09, del 08. A-40.15-0908 2015-12-21
Planritning plan 10, del 01. A-40.15-1001 2015-12-21
Planritning plan 10, del 08. A-40.15-1008 2015-12-21
Planritning plan 11, del 01. A-40.15-1101 2015-12-21 
Planritning plan 11, del 08. A-40.15-1108 2015-12-21 
Planritning plan 12, del 01. A-40.15-1201 2015-12-21 
Planritning plan 12, del 08. A-40.15-1208 2015-12-21
Planritning plan 13, del 01. A-40.15-1301 2015-12-21 
Planritning plan 13, del 08. A-40.15-1308 2015-12-21
Planritning plan 14, del 01. A-40.15-1401 2015-12-21
Planritning plan 14, del 08. A-40.15-1408 2015-12-21
Planritning plan 15, del 01. A-40.15-1501 2015-12-21
Planritning plan 15, del 08. A-40.15-1508 2015-12-21
Sektionsritning A-40.25-11 2015-12-21
Sektionsritning A-40.25-12 2015-12-21
Fasadritning A-40.35-11 2015-12-21
Fasadritning A-40.35-12 2015-12-21
Fasadritning A-40.35-13 2015-12-21
Färgsättningsförslag 2015-12-21
Illustration bilaga 2, norra delen 2015-12-21
Illustration bilaga 3, södra delen 2015-12-21
Illustration bilaga 4, fasaddetalj 2015-12-21
Situationsplan M-10.1-01 2015-12-21
Yttre VA M-14.1-01 2015-12-21
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Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr
Bygglovenheten Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00 E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Fax: 08-580 195 08 Organisationsnummer: 212000-0043

Dokument grönytefaktor 2015-12-21
APD-plan, byggskylt, byggbodar, platskontor 2015-12-21

Motivering

Förslagets avsikt är att bryta ner det storskaliga kvarteret i mindre volymer. 
Blandade fasaduttryck ska ge känslan av ett antal separata byggnader inom området. Variationen åstadkoms 
med skilda våningsantal, där ett par trapphus är sänkta en våning jämfört med omkringliggande samt en 
femte våning utformad som takvåning med en avvikande fasad. Vidare utförs fasaderna i olika material som 
betong och tegel samt med skiftande färgsättningar från; gul, brunröd, vit, orange, grå till grön. 
För att dölja elementskarvar används bland annat ingjutet tegel. Även omväxling i fönstersättningar, 
balkongfronter och franska balkonger föreslås. 

Entréerna är utförda som träpartier eller i metall i husets karakteristiska färg, samtliga är försedda med 
dagsljus och är konsekvent placerade mot gatan. Uppglasade entré-partier brukar ge ljus och liv åt 
gatumiljön, speciellt på kvällstid. 

Nästan alla lägenheter har balkong alternativt fransk balkong eller uteplats. Balkong-fronterna utförs i ett 
antal former och färger men gemensamt är att de har möjlighet till både utsikt och ljusinsläpp. De lägre 
våningarna har placerats i väster för att säkerställa rikligt med kvällssol in på gården.

Kvarteret delas med två öppningar i öster och väster. Hörnen på kvarteret är bearbetade med en fasning i 
bottenvåningen. Alla hus har en markerad sockel som är tänkt att ge tyngd och stabilitet. De utförs i tunga 
stenmaterial som betong och granit och är försedda med olika mönsereffekter för att variera uttrycket i 
fotgängarnas möte med fasaden. 

Taklandskapet har en sammanhållande karaktär som motvikt till den rika variationen i fasaderna. Takfotens 
gestaltning och lutning är genomgående för hela kvarteret. Några av huvudbyggnadernas tak är försedda med 
ytskikt av sedum samt komplement-byggnader på gården. Fläktrum är placerade i källaren för att inte störa 
taklandskapet.

Förslaget bedöms uppfylla kraven på utformning enligt 8 kap. 1 § PBL punkt 2. 

Byggherren har uppvisat handlingar som innebär att bostadsutformning, bullerkrav, avfallshanteringen, 
miljöprovtagning, material- och färgsättningskrav, gårdsut-formning med lekplats samt 
parkeringsmöjligheter inklusive cykelparkering anses uppfyllda. Kraven på tillgänglighets ska följa alla 
samhällskrav enligt gransknings-utlåtandet från sakkunnig av tillgänglighet.

Förslaget är i enlighet med detaljplanen. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Miljö- och bygglovsnämndens behandling

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Beslutet inkl. handlingar som ingår i beslutet delges genom förenklad delgivning:
Sökande: Ikano Bostad
Fastighetsägare: Järfälla Kommun

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar med underrättelse till:
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Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr
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Sakägare: Järfälla Kommun

Beslutet expedieras till:
Kontrollansvarig:

Hur man överklagar
Om du är sökande, fastighetsägare eller sakägare och anser att lovbeslutet är fel kan du 
överklaga det hos Länsstyrelsen, endast sökande kan överklaga startbesked. Överklagan 
ska vara skriftlig och inlämnas/skickas till
Miljö- och bygglovsnämnden
Bygglovenheten
177 80 Järfälla
I skrivelsen ska du ange:

- ärendets diarienummer
- vad du anser är fel och varför
- ditt namn och din fullständiga adress
- telefonnummer dagtid

Skrivelsen ska vara undertecknad. Om du anlitat ombud ska en fullmakt i original skickas 
med. 
Även om beslutet överklagas ska avgift betalas enligt faktura. Om överklagandet leder till 
avgiftsändring i ärendet sker återbetalning på eventuell överskjutande del.

Miljö- och bygglovsnämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag 
du fick del av beslutet.

Miljö- och bygglovsnämnden
Bygglovenheten
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Järfälla Kommun
PLEX/
177 80 JÄRFÄLLA

Ägare av fastigheten: BARKARBY 2:2

Underrättelse enligt plan- och bygglagen 9 kap. 41 § om beviljat lov

Någon har sökt ett bygglov på fastighet enligt ovan som du äger. Miljö- och 
bygglovsnämnden har beviljat ansökan. Enligt plan- och bygglagen ska lovbeslutet 
delges sökande och sakägare, t.ex. fastighetsägaren, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Har du frågor om vad som nu kommer hända ombeds du att i första hand 
kontakta sökande.
Beslut har fattats enligt bifogade handlingar.

Hur man överklagar
Om du är sökande, fastighetsägare eller sakägare och anser att beslutet är fel kan du 
överklaga det hos Länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och inlämnas/skickas till
Miljö- och bygglovsnämnden
Bygglovenheten
177 80 Järfälla
I skrivelsen ska du ange:

- ärendets diarienummer
- vad du anser är fel och varför
- ditt namn och din fullständiga adress
- telefonnummer dagtid

Skrivelsen ska vara undertecknad. Om du anlitat ombud ska en fullmakt i original skickas 
med. 
Miljö- och bygglovsnämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag 
du fick del av beslutet.

Miljö- och bygglovsnämnden
Bygglovenheten
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Järfälla Kommun
PLEX/

177 80 JÄRFÄLLA

Underrättelse enligt plan- och bygglagen 9 kap. 41b § om beviljat lov
En granne till dig har fått ett lov beviljat av miljö- och bygglovsnämnden. Enligt plan- 
och bygglagen ska lovbeslutet kungöras i Post- och Inrikes Tidningar och du som är 
granne eller känd sakägare ska meddelas om detta. Har du inga synpunkter behöver du 
inte göra någonting.
Kungörelsetext:

Bygglov har beviljats 2016-01-26, för Nybyggnad av flerbostadshus (byggbodar, 
skylt) på fastigheten BARKARBY 2:2

Vill du se handlingarna eller ha mer information?
Handlingar finns tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen, Järfälla kommun, 
Riddarplatsen 5 i Jakobsbergs centrum. 
Ring Servicecenter, 08-580 285 00 (knappval 4).

Hur man överklagar
Om du är sökande, fastighetsägare eller sakägare och anser att beslutet är fel kan du 
överklaga det hos Länsstyrelsen. Överklagan ska vara skriftlig och inlämnas/skickas till
Miljö- och bygglovsnämnden
Bygglovenheten
177 80 Järfälla
I skrivelsen ska du ange:

- ärendets diarienummer
- vad du anser är fel och varför
- ditt namn och din fullständiga adress
- telefonnummer dagtid

Skrivelsen ska vara undertecknad. Om du anlitat ombud ska en fullmakt i original skickas 
med. 

Miljö- och bygglovsnämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag 
du fick del av beslutet.

Miljö- och bygglovsnämnden
Bygglovenheten
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Kontrollansvarig:
Sweco Management AB
Box 340 44
100 26 Stockholm

Meddelande om lämnat bygglov

Miljö- och bygglovsnämnden har meddelat bygglov för Nybyggnad av flerbostadshus 
(byggbodar, skylt) i ärende där du är anmäld som kontrollansvarig. Du har inte 
möjlighet att överklaga beslutet men nämnden vill ändå informera dig om beslutet. Har 
du frågor om vad som nu kommer hända ombeds du att i första hand kontakta sökande.

Beslut har fattats enligt bifogade handling.

Miljö- och bygglovsnämnden
Bygglovenheten
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Sökande: Ikano Bostad 

 

Box 1304 

172 26 Sundbyberg 

Protokoll 
Mötesprotokoll fört vid tekniskt samråd (PBL 10 kap 14 - 21 §§) 

Ärendet avser: Nybyggnad av flerbostadshus (byggbodar, skylt) 

Fastighet: BARKARBY 2:2 

Datum:  Onsdag den 29 juni klockan 1330-1530.  

Plats   Bygglovenheten, rum 621.  
 
 
Närvarande:  Sökande 

 KA 
  IKANO Bostad 

 IKANO Bostad 
 IKANO Bostad 

 BN 

 

1. Mötets öppnande 

 Närvarande, presentation 

2. Genomgång av projektet 

2.1 Byggherren presenterar projektet.  

2.2  Bygglov. Detaljplanbestämmelser. 

2.3 Remisser och upplysningar.  

2.4 Behovet av utstakning. 

2.5 Rivningsarbeten. 

2.6 Varsamhet, förbud mot förvanskning. 

2.7  Kontroll av projektet, arbetsplatsbesök m.m. 
 

 Följande noterades: 

2.1 Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggherren, IKANO Bostad AB, har 

utformat kvarter 11 för att rymmas inom detaljplanen för Barkarbystaden 1. 

Bebyggelsen bildar tillsammans ett kvarter fördelade på 14 trapphus och utförs 

varierat i fyra till fem våningar. Förslaget omfattar 252 lägenheter med underbyggt 

garage innehållande 136 parkeringsplatser och 498 cykelplatser. Bruttarea ovan och 

under mark är totalt 25 747 kvm BTA. Byggbodar och byggskylt på fastigheten 

enligt redovisning i APD-plan. 
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2.2  Bygglov är beviljat 2016-01-26. Bygglovet är planenligt.  

Mindre ändringar i förhållande till bygglovet har skett (fasadändringar). Reviderade 

ritningar kontrollerade av stadsarkitekten har skickats till bygglovhandläggaren inför 

startbesked.  

Ändringar i förhållande till givet lov godkändes. Relationshandlingar har lags till 

beslutsakten samt illustrationsbilder som redovisar ändringarna. 

 

2.3 Remisser och upplysningar: 

 

Genomgång av remissinstansers yttranden. Alla yttranden är besvarade och 

revideringar är gjorda av sökande. 

 

Upplysningar om tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet samt övriga 

upplysningar: 

 

Uppställning av byggnadsställningar och dylikt på gatu- eller 

parkmark fordrar avtal med Järfälla kommun och tillstånd från 

polismyndigheten. 

 

För sprängning krävs tillstånd från Polisen. För sprängarbeten inom områden med 

detaljplan krävs en sprängplan och en sprängjournal som är anpassade till arbetens 

art och omfattning. 

 

Arbete som orsakar störande buller, t.ex. stenkrossning, pålning och nitning, får inte 

utan Polisens tillstånd äga rum mellan kl. 22.00 och kl. 07.00. Störande buller från 

byggarbetsplats till omgivningen skall begränsas enligt kraven i Naturvårdsverkets 

publikation NFS 2004:15. 

 

För anslutning till kommunens ledningsnät krävs anmälan till VA-enheten. 

 

Byggherren har det yttersta ansvaret för att nödvändiga tillstånd finns från berörda 

myndigheter. 

 

Avspärrning för att försvåra tillträde för obehöriga till arbetsplatsen ska finnas. 

Åtgärder kommer att vidtas för att hindra spridning av buller och damm. 

Närboende bör informeras om byggnadsarbetena.  

 

2.4 Utstakning och lägeskontroll utförs av byggherren/kart- och gis. 

För uppdraget krävs ”Grundläggande mätteknisk färdighet” enligt Lantmäteriets 

rekommendationer (A § 348/2010) se www.lantmäteriet.se.  

Lägeskontroll bör utföras så tidigt som möjligt t.ex. efter formsättning eller 

montering av prefabricerade element. 

Intyg att byggnadens mått, planläge och höjdläge överensstämmer med beviljat 

bygglov ska inlämnas till bygglovenheten vid slutfört arbete. Mätresultat ska 

redovisas (lägesintyg).   

 

http://www.lantmäteriet.se/
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2.7  Kontroll av projektet, arbetsplatsbesök m.m. 

Förslag till kontrollplan har inlämnats. Några mindre revideringar ska göras. 

Kontrollen utförs genom byggherrens dokumenterade egenkontroll samt 

sakkunnigkontroll (SAK, OVK, KUL, CEX, TIL). Personer som är ansvariga för 

kontrollen ska vara namngivna i dokumentationen. 

 

Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan 

och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat 

avfall, se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna 

följs samt att nödvändiga kontroller utförs, vid avvikelser från föreskrifter och villkor 

informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. 

 

Kontrollansvarig ska närvara vid tekniska samråd besiktningar och andra kontroller 

samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, dokumentera sina byggplatsbesök och 

notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet, avge 

ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och 

om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden. 

 

Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter ska byggherren omedelbart 

underrätta byggnadsnämnden. Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag, ska 

byggherren föreslå en ny kontrollansvarig. 

 

Entreprenadform: 

Totalentreprenad. 

 

Upphandling av projektets utförande: 

Utförd, entreprenör är: IKANO Bostadsproduktion AB. 

 

Produktionstidplan: 

Beräknad byggstart omgående efter startbesked färdigställande i mars 2019. 

 

Etappindelning: 

Aktuellt, slutbesked sker i 14 etapper (extra avgift debiteras per besked). 

Tre stycken bostadsrättsföreningar. 

 

Interimistiskt slutbesked: 

Aktuellt.  

 

Arbetsplatsbesök: 

Kontrollansvarig anmäler minst tre veckor innan det är tid för detta.  

 

Slutsamråd: 

Kontrollansvarig anmäler minst tre veckor innan det är tid för detta.  
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3. Kontrollens utförande och omfattning avseende de tekniska egenskapskraven i PBL  

3.1 Bärförmåga, stadga och beständighet. 

3.2 Säkerhet i händelse av brand. 

3.3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. 

3.4 Säkerhet vid användning. 

3.5 Skydd mot buller. 

3.6 Energihushållning och värmeisolering. 

3.7 Lämplighet för avsett ändamål. 

3.8 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

3.9 Hushållning med vatten och avfall. 
 

Följande noterades: 

3.1 Bärförmåga, stadga och beständighet. 

Grundkonstruktion: 

Geoteknisk utredning med utlåtande (projekteringsunderlag) upprättats av Eurofine 

SWECO och inlämnats inför beslut om startbesked. 

Markytan är i huvudsak plan. 

Undergrunden består av berg lera. 

Grundläggning sker med betongpålar. 

Pålplan har inlämnats inför beslut om startbesked. 

Pålprotokoll ska inlämnas vid slutfört arbete. 

Riskanalys för grundläggningsarbetena med högsta tillåtna 

vibrationsvärden /största tillåtna sättningar och ett kontrollprogram har ska följas upp 

via kontroplanen. 

Miljöteknisk undersökning har inlämnats. Fördjupad saneringsplan utförs. Detta sker 

i samråd med kommunen. Om det förekommer några oklarheter eller oväntade 

förhållanden beträffande grundförhållandena skall geotekniker tillkallas för att 

beredas möjlighet till besiktning av schaktbotten etc. 

 

Stomkonstruktion/takkonstruktion: 

Konstruktör är: SoliBer Ingengörer AB 

Konstruktör dimensioneringskontroll är:  

Särskilt utsedd konstruktör avseende samordning är:  

Konstruktionshandlingar för konstruktioner har inlämnats inför beslut om 

startbesked. 

Stommens konstruktion består av prefab betong. 

Stomkomplettering består av gipsmellanväggar. 

Intyg från konstruktör som inte tidigare deltagit i projektet om att 

dimensioneringskontroll enligt EKS har utförts i projektering av denne samt resultat 

av kontrollen följs upp via kontrollplanen. 

Intyg från konstruktör om att utförandekontroll enligt EKS har utförts av denne samt 

resultat av kontrollerna ska inlämnas vid slutfört arbete. 
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 3.2 Säkerhet i händelse av brand. 

 Brandkonsult är BRIAB 

Brandskyddsbeskrivning (inkl. brandritning) har inlämnats inför beslut om 

startbesked. 

Ansvariga för att kraven i brandskyddsbeskrivningen inarbetas i projekterings- 

handlingarna är berörda projektörer. 

Utförandet av brandskyddet kontrolleras av brandingenjör. 

Utlåtande från brandingenjör över utförandet av brandskyddet 

Slutlig brandskyddsdokumentation inklusive brandritningar skall inlämnas vid 

slutfört arbete. 

Besiktningsintyg från skorstensfejarmästare avseende eldstäder, rökkanaler, takskydd 

ska inlämnas till stadsbyggnadskontoret vid slutfört arbete.  

 

3.3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. 

Ventilation: 

Ventilationssystem typ FX, installeras i byggnaden. 

OVK-protokoll och luftflödesmätning ska inlämnas till bygglovenheten vid slutfört 

arbete. 

Besiktningsintyg från skorstensfejarmästare avseende imkanal ska inlämnas vid 

slutfört arbete.  

 

Rumshöjder är > 2,50 meter vilket klarar BBR:s krav. 

 

VA: 

VA-ritningar har inlämnats inlämnas till bygglovenheten inför beslut om startbesked. 

 

Enligt byggherren kommer krav att ställas på att underentreprenörer följer gällande 

branschregler för arbeten i våtutrymmen; Byggkeramikrådets branschregler för 

våtrum (BBV), Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) samt branschregler i 

enlighet med säker vatteninstallation (indelad i fyra områden: skydd mot 

vattenskador, skydd mot legionellatillväxt, skydd mot brännskador, skydd mot 

förgiftning). 

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att ske.  

 

Vid frågor kontakta Lars Nordin på VA. 

 

Radon: 

Mätning av radon under markytan har utförts och mätresultaten redovisas i den 

geotekniska undersökningen. 

Uppmätta radonhalter klassas som normalradonmark. Grundkonstruktionen ska 

utföras med radonskyddande utförande. 

 

Mätning av radonhalten i färdig byggnad ska utföras. Endast långtidsmätning 

accepteras. 
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Protokoll med utlåtande ska inlämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten vid slutfört 

arbete.  

 

Lufttäthet: 

Protokoll från täthetsprovning ska inlämnas vid slutfört arbete. 

 

Dagsljus, Solljus, Innetemperatur: 

Ansvarig för projektering av dagsljus och solljus är arkitekt.  

 

Fukt: 

Rutiner för fuktskydd ska finnas under produktionen.  

Fuktskyddsdokumentation ska inlämnas vid slutfört arbete. 

 

3.4 Säkerhet vid användning. 

Skydd mot fall: 

Ansvarig för projektering av skydd mot att halka och snubbla (t.ex. lämpliga 

golvmaterial i utrymmen med lutning, väta, spill eller nedisning, balansstöd i form av 

greppvänliga ledstänger, stödhantag vid duschplatser i tillgängligt hygienrum, låga 

trösklar) är arkitekt. Utförandet kontrolleras och följ upp i kontrollplanen. 

 

Ansvarig för projektering av skydd mot fall från höjder (t.ex. säkerhetsbeslag, 

spärranordning eller annat skydd på balkongdörrar eller öppningsbara fönster i 

utrymmen där barn kan vistas) är arkitekt. Utförandet kontrolleras och följs upp via 

kontrollplanen. 

 

Ansvarig för projektering av trappor ramper och balkonger (t.ex. trappans lutning 

och längd samt måttförhållandet mellan trappstegens höjd och djup, 

kontrastmarkeringar, säker transport av sjukbår i trappor och ramper, öppningar 

mellan plansteg i trappor, räcken i trapplopp, trapplan, ramper och balkonger, 

ledstänger i ramper och trappor) är arkitekt.  Utförandet kontrolleras och följs upp 

via kontrollplanen. 

 

Taksäkerhet: 

Ansvarig för projektering av tillträdesanordningar till tak, fast säkerhetsutrustning för 

förflyttning på tak och skyddsanordningar (t.ex. fästanordningar för linor till 

säkerhetsselar, fotstöd vid takfot och takbrott, skyddsanordningar för att undvika 

genomtrampning, skyddsanordningar mot fallande is och snö) är arkitekt. Utförandet 

kontrolleras och följs upp via kontrollplanen. 

 

Skydd mot sammanstötning och klämning: 

Ansvarig för projektering av fast inredning och utrustning så att barn inte kan komma 

till skada (t.ex. fast inredning eller utrustning som spis som kan välta, lådor och 

luckor som är avsedda för säker förvaring som kan öppnas, klättringsbara lådor eller 

ugnsluckor, snören, kedjor band eller andra anordningar för manövrering av fast 

monterade gardiner, persienner) är arkitekt. Utförandet kontrolleras och följs upp via 

kontrollplanen. 
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Ansvarig för projektering av glas i byggnader (t.ex. laminerat glas i räcke för att 

skydda mot fall, härdat glas i stora glasytor för att minska risken för allvarliga 

skärskador) är arkitekt. Utförandet kontrolleras och följs upp via kontrollplanen. 

 

Skydd mot instängning: 

Ansvarig för projektering av skydd mot instängning (t.ex. utformning av dörrar till 

hygienrum eller bastu där någon kan bli oförutsett instängd) är arkitekt. Utförandet 

kontrolleras och följs upp via kontrollplanen. 

 

3.5 Skydd mot buller. 

Projekteringsutlåtande har inlämnats inför beslut om startbesked. 

Ljudmätning ska utföras enligt svensk standard avseende utförande, omfattning och 

val av mätpunkter.  

 

3.6 Energihushållning och värmeisolering. 

 

Energibalansberäkning har inlämnats inför beslut om startbesked. 

Teoretiskt beräknad specifik energianvändning, xx kWh per m² Atemp och år, klarar 

BBR:s krav. 

3.7 Lämplighet för avsett ändamål. 

 Inget noterades. 

 

3.8 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. 

 Projekteringsutlåtande tillgänglighet har inlämnats inför beslut om startbesked. 

 Sakkunnig tillgänglighet ska vara med under fortsatt projektering /produktion. 

 Ansvarig för kontroll av utförandet med hänsyn till tillgänglighet är sakkunnig.  

 Besiktningsutlåtande ska inlämnas vid slutfört arbete. 

 

 Upplysningar: 

 Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas 

av personer med nedsatt rörelseförmåga (BBR 3:143). Ett sätt att tillgodose detta på 

är att förses dessa dörrar med automatiska dörröppnare om de har dörrstängare eller 

är tunga. Handtag, manöverdon och lås ska placeras och utformas så att de kan 

användas såväl av personer med nedsatt rörelseförmåga som av personer med nedsatt 

orienteringsförmåga.  

 

3.9 Hushållning med vatten och avfall. 

 Enligt avfallsföreskrifter och checklista. 
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4. Sammanfattning 

4.1 Inga avvikelser eller avsteg har anmälts eller medgivits. Reviderade ritningar 

daterade 2016-06-28 är godkännda. Byggskyltning på inhägnad enligt 

överenskommelse via e-post och telefon med . 

 

4.2 Byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar för att kunna pröva frågan om 

startbesked: 

 När fördjupad saneringsplan godkänd av samhällsbyggnadskontoret (Erik Nord) och 

miljö- och hälsoskydd på kommunen samt reviderad kontrollplan skickats in ges 

starbesked. I överenskommelse sker detta vecka 32. Tillåtelse för inledande 

markarbeten så som schaktning gavs på tekniskt samråd. Om saneringsplanen är 

godkänd kan även övriga markarbeten påbörjas.  

 

4.3 Handlingar som ska lämnas till bygglovenheten inför slutsamråd och slutbesked: 

 

 Framgår av beslut om startbesked. 

 

Handlingar som visar slutligt utförande: 

Slutlig brandskyddsdokumentation.  

Fuktskyddsdokumentation.  

Byggnadsutformning.  

Yttre VA.  

Ventilation.  
 

 4.4 Anmälningar som ska göras till bygglovenheten. 

 För bygglovenhetens arbetsplatsbesök. 

 För bygglovenhetens slutsamråd.  

 När byggnadsarbetena färdigställts. 

 

5.  Mötets avslutande 
 

Tekniskt samråd har hållits och protokoll upprättats i enlighet med 10 kap. 14- 21 §§ plan- 

och bygglagen, PBL. 

 

 

För Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

 

Thomas Gustafsson 

Bygglovhandläggare 

Protokoll skickas till byggherre och kontrollansvarig. Dessa ansvarar för att övriga 

berörda får del av protokollet. 
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Dagordning vid tekniskt samråd 
 

Fastighet: BARKARBY 2:2 

 

 

Ärendet avser Nybyggnad av flerbostadshus (byggbodar, skylt) 

 
1. 1. Mötets öppnande 

 Närvarande, presentation, protokoll 

2. Genomgång av projektet 

2.1 Byggherren/Kontrollansvarig presenterar projektet.  

2.2  Bygglov. Detaljplanbestämmelser. 

2.3 Remisser och upplysningar.  

2.4 Behovet av utstakning. 

2.5 Rivningsarbeten. 

2.6 Varsamhet, förbud mot förvanskning. 

2.7  Kontroll av projektet, arbetsplatsbesök m.m. 

2.8 Färdigställandeskydd 

3. Kontrollens utförande och omfattning avseende de tekniska 

egenskapskraven i PBL 

3.1 Bärförmåga, stadga och beständighet. 

3.2 Säkerhet i händelse av brand. 

3.3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. 

3.4 Säkerhet vid användning. 

3.5 Skydd mot buller. 

3.6 Energihushållning och värmeisolering. 

3.7 Lämplighet för avsett ändamål. 

3.8 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

3.9 Hushållning med vatten och avfall. 

4. Sammanfattning. 

4.1 Mindre avvikelse /Avsteg från byggföreskrift. 

4.2 Byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar för att kunna pröva frågan om 

startbesked. 

4.3 Handlingar som ska lämnas inför slutsamråd och slutbesked. 

4.4 Anmälningar som ska göras till bygglovenheten. 

5. Mötets avslutande. 
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Sökande: Ikano Bostad

Box 1304
172 26 Sundbyberg

Beslut om startbesked 
Beslut med stöd av delegering

Ärendet avser: Nybyggnad av flerbostadshus (byggbodar, skylt)
Fastighet: Del av BARKARBY 2:2

Beslut
1. Startbesked att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen, PBL.
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att
- kontrollplanen fastställs
- åtgärden får påbörjas
- utstakning och lägeskontroll krävs i detta ärende

Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked:
- Utlåtande enligt 10 kap. 11 § 6 PBL från berörd kontrollansvarig.
- Verifierad kontrollplan. 
- Intyg om utförd lägeskontroll.
- Pålprotokoll.
- Intyg om utförandekontroll enligt EKS.
- Besiktningsintyg imkanal. 
- Besiktningsprotokoll avseende funktionskontroll av ventilationssystemet (OVK) med 

tillhörande luftflödesmätningar.
- Besiktningsprotokoll hissar. 
- Protokoll från ljudmätning.
- Besiktningsutlåtande tillgänglighet.  
- Brandskyddsdokumentation med besiktningsutlåtande. 
- Yttre VA.
- Fuktskyddsdokumentation.
- Eventuella Relationsritningar.  

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän 
byggnadsnämnden har gett ett slutbesked enligt 10 kap. 4 § PBL.

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Beslut om bygglov 2016-01-26
Förslag till kontrollplan 2016-07-06
Relationshandlingar 2016-06-28
Fuktsäkerhetsbeskrivning
Konstruktionsritning 
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Energibalansberäkning
Markteknisk undersökning och fördjupad saneringsplan
Brandskyddsbeskrivning
APD-plan
Tillgänglighetsbeskrivning
Utredning, ljudbeskrivning
Beräkning gröntrivselfaktor

Ärendet
Beslutet avser nybyggnad av flerbostadshus. Byggherren, IKANO Bostad AB, har 
utformat kvarter 11 för att rymmas inom detaljplanen för Barkarbystaden 1. Bebyggelsen 
bildar tillsammans ett kvarter fördelade på 14 trapphus och utförs varierat i fyra till fem 
våningar. Förslaget omfattar 252 lägenheter med underbyggt garage innehållande 136 
parkeringsplatser och 498 cykelplatser. Bruttarea ovan och under mark är totalt 25 747 
kvm BTA. Kontrollansvarig för projektet är Leila Bouguern.

Upplysningar
Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas av 
personer med nedsatt rörelseförmåga (BBR 3:143). Ett sätt att tillgodose detta på är att 
förses dessa dörrar med automatiska dörröppnare om de har dörrstängare eller är tunga.

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov 
upphör att gälla (10 kap. 25 § PBL).

Byggnadsnämnden kommer minst en gång under arbetets gång göra ett arbetsplatsbesök.

För Miljö- och bygglovsnämnden

Thomas Gustafsson
Bygglovhandläggare

Beslutet inkl. handlingar som ingår i beslutet expedieras:
Sökande: Ikano Bostad

Beslutet expedieras till:
Kontrollansvarig:
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Hur man överklagar
Om du är sökande och anser att beslutet är fel kan du överklaga det hos Länsstyrelsen. 
Överklagan ska vara skriftlig och inlämnas/skickas till
Miljö- och bygglovsnämnden
Bygglovenheten
177 80 Järfälla
I skrivelsen ska du ange:

- ärendets diarienummer
- vad du anser är fel och varför
- ditt namn och din fullständiga adress
- telefonnummer dagtid

Skrivelsen ska vara undertecknad. Om du anlitat ombud ska en fullmakt i original skickas 
med. 

Även om beslutet överklagas ska avgift betalas enligt faktura. Om överklagandet leder till 
avgiftsändring i ärendet sker återbetalning på eventuell överskjutande del.

Miljö- och bygglovsnämnden måste ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag 
du fick del av beslutet.



1 (1)
Beslutsnummer 
16-000782

Dnr
BYGG 2015-
000957

Datum
2016-09-01

 
Bygg- och miljöförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr
Bygglovenheten Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA
Telefon växel: 08-580 285 00 E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se
Fax: 08-580 195 08 Organisationsnummer: 212000-0043

Kontrollansvarig:
Sweco Management AB
Box 340 44
100 26 Stockholm

Meddelande om lämnat startbesked

Miljö- och bygglovsnämnden har meddelat startbesked för Nybyggnad av 
flerbostadshus (byggbodar, skylt) i ärende där du är anmäld som kontrollansvarig. Du 
har inte möjlighet att överklaga beslutet men nämnden vill ändå informera dig om 
beslutet. Har du frågor om vad som nu kommer hända ombeds du att i första hand 
kontakta sökande.

Beslut har fattats enligt bifogade handling.

Miljö- och bygglovsnämnden
Bygglovenheten
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Sökande: Ikano Bostad 

 

Box 1304 

172 26 Sundbyberg 

Protokoll 
Mötesprotokoll fört vid uppföljning av brandfrågor (PBL 10 kap. 28 §) 

Ärendet avser: Nybyggnad av flerbostadshus (byggbodar, skylt) 

Fastighet: BARKARBY 2:48BARKARBY 2:49(f.d BARKARBY 2:2)BARKARBY 2:47 

Närvarande:  Bitr Platschef 

 Brandkonsult, Briab 

 Projektledare Exploatering 

 Park och Gata 

 Byggnadsinspektör 

 Praktikant Järfälla Kommun 

 
Följande noterades: 

 

1. Brister i brandskyddet (framkomlighet för räddningstjänsten). 

Mötet i korthet: 

Mötet hålls med anledning av att det har framkommit att det finns brister i brandskyddet 

gällande räddningstjänstens framkomlighet med stegbil/höjdfordon från gata (kommunens 

mark). 

Idag finns provisorisk lösning(skyltar, förbud mot att stanna/parkera) på gata för att 

kunna underlätta eventuell insats från räddningstjänsten.  

Denna är lösning är inte hållbart i längden enligt räddningstjänsten yttrande.  

 

Byggnadsnämndens frågeställningar: 

 Vilket underlag har legat till grund för BSB? 

 Hur har ni projekterat stegbilens kurvradier mot gatans 

dimensionering/förutsättningar? 

 Åtgärdsförslag från IKANO 

 

Övrigt  

 har tagit del av brandkårens yttrande 2016-01-20 

Bygglov beviljades 2016-01-26. 

 

 



2 (2) 
Beslutsnummer  

 
Dnr 

BYGG 2015-
000957 

Datum 

2019-11-18 

 

  

Bygg- och miljöförvaltningen  Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr 
Bygglovenheten  Postadress: 177 80  JÄRFÄLLA 
Telefon växel: 08-580 285 00  E-post: miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se Webbplats: www.jarfalla.se 
Fax: 08-580 195 09  Organisationsnummer: 212000-0043 

 

Sammanfattning: 

Ni behöver redovisa olika åtgärdsförlag och lämna in dessa till byggnadsnämnden för att vi 

ska kunna göra en bedömning om åtgärden/erna kan ses som godtagbara.  

 

Om bristen inte avhjälps kan brandsförsvaret komma att utfärda nyttjande förbud på 

berörda våningsplan enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). 

Brandskåren Attunda kan vara behjälpliga som bollplank i frågan om lösningar.   

 

Med dem försutsättningar som råder nu kommer byggnadsnämnden inte kunna utfärda ett 

slutligt slutbesked för fastigheten. 

 

För Miljö- och bygglovsnämnden 

 

 

 

Ronny Nyholm 

Byggnadsinspektör 

 

 



Briab Brand & Riskingenjörerna AB 
Magnus Ladulåsgatan 65  
118 27 Stockholm  
Org nr 556630-7657 

2020-06-01 

Barkarby kv. 11, Järfälla 

Utlåtande avseende utfört brandskydd  

Briab har på uppdrag av Ikano Bostad kontrollerat att byggherren utfört brandskyddet i rubricerad 
fastighet enligt upprättad brandskyddsbeskrivning (Briab, 2017-01-24). Kontrollerna har skett 
genom dokumenterade utförandekontroller samt granskning av tillhandahållna intyg och 
utlåtanden från ansvariga entreprenörer. 

Brandskyddet i byggnaden bedöms inom fastighetsgräns vara utfört i enlighet med vad som 
beskrivits i upprättade handlingar. 

I samband med färdigställande och faktiska körprov utförda av räddningstjänsten har det 
uppmärksammats att det föreligger vissa svårigheter att komma in på fastigheten utifrån 
räddningsvägens anslutning till gatunätet samt gatans utformning utanför fastighetsgräns. 
Räddningsväg inom fastighetsgräns uppfyller dock kravställda mått på bredd.  

Det är i dagsläget möjligt att ta sig in och i värsta fall kan ett eller två omtag krävas av stegbilen. 
Körtiden från närmsta brandstation är dock så kort att dessa omtag inte innebär att angreppstiden 
påverkas så att angivna tider i BBR överskrids.  

Svårigheterna kopplat till att ta sig in på fastigheten ligger i dagsläget utanför fastighetsgränsen 
och kommunen samt Räddningstjänsten har en pågående dialog kring hur detta ska åtgärdas.  

Med förutsättningarna att infart är möjlig om än något svår, framkörningstiden är så kort att 
omtag är möjlig och att problemet ligger utanför fastighetsgränsen har därför Briab blivit 
ombedda att avsluta sitt uppdrag i fastigheten och upprätta utlåtande för utfört 
brandskydd.  Detta utlåtande är således för utfört brandskydd inom fastighetsgräns 

Byggnaden är inom fastighetsgräns utförd i enlighet med upprättad brandskyddsbeskrivning. 

Utlåtandet har 2020-06-01 distribuerats med e-post enligt nedanstående sändlista: 

Företag Namn Adress 

Ikano Bostad  @ikanobostad.se 
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Projektnamn: Barkarbystaden kv 11 
 
Fastighet: Del av Barkarby 2:2 
 
Kommun: Stockholm 
 
Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus 
 
Uppdragsgivare: Ikano 
  
Kontaktperson:  
 @ikano.se  
  
 
 
Uppdragsansvarig:  
 @briab.se  
 08 – 410 102 68 
 
Handläggare:   
 briab.se 
  
 
Handläggare  
relationshandling:  
 @briab.se  
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1 INLEDNING 

1.1 Syfte 
Denna handling redovisar hur brandskyddet är säkerställt inom fastighetsgräns vid nybyggnad av ett 
flerbostadshus inom del av Barkarby 2:2, Stockholm. 

Denna handling utgör en relationshandling och beskriver förutsättningarna för det byggnadstekniska 
brandskyddet och hur detta är utformat. Handlingen utgör med fördel ett underlag för ett kontinuerligt 
systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med Lag om skydd mot olyckor (2003:778).  

Att byggnaden uppfyller gällande krav enligt denna handling framgår av intyg rörande utfört brandskydd 
daterat 2020-06-01. 

1.2 Regelverk  
Den brandskyddstekniska dimensioneringen har skett mot Boverkets byggregler, BBR 22 (BFS 2011:6 
med ändringar t.o.m. BFS 2015:3).  

Avskiljande och bärande konstruktioner har dimensionerats enligt EKS 9 (BFS 2011:10 med ändringar 
t.o.m. BFS 2013:10). 

Dimensionerande brandbelastning har bestämts enligt Boverkets allmänna råd om brandbelastning (BFS 
2013:11).  

1.3 Omfattning och avgränsningar 
Handlingen omfattar Brf Flyga och Brf Landa (trapphus 5–14), två huskroppar är sammanbundna med 
ett underliggande garage. 

I samband med färdigställande och faktiska körprov utförda av räddningstjänsten har det 
uppmärksammats att det föreligger vissa svårigheter att komma in på fastigheten utifrån 
räddningsvägens anslutning till gatunätet samt gatans utformning utanför fastighetsgräns. Räddningsväg 
inom fastighetsgräns uppfyller dock kravställda mått på bredd.  

Det är i dagsläget möjligt att ta sig in och i värsta fall kan ett eller två omtag krävas av stegbilen. Körtiden 
från närmsta brandstation är dock så kort att dessa omtag inte innebär att angreppstiden påverkas så att 
angivna tider i BBR överskrids.  

Svårigheterna kopplat till att ta sig in på fastigheten ligger i dagsläget utanför fastighetsgränsen och 
kommunen samt Räddningstjänsten har en pågående dialog kring hur detta ska åtgärdas.  

Inom fastigheten uppfyller utformningen ställda krav i brandskyddsbeskrivningen och med hänsyn till att 
insatstid om maximalt 10 minuter som kravställs i BBR, inte bedöms överskridas, även i det fallet 
räddningstjänsten stegbil behöver göra ett vid omtag infart till kvarteret, bedöms aktuellt utförande även 
utanför fastigheten vara acceptabelt, även om där finns förbättringsmån. 
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1.4 Underlag 

1.4.1 Skriftlig information 
Brandcellsgränser ska framgå av arkitektens relationsritningar. Dessa fanns ej tillgängliga när denna 
handling upprättades. 

1.4.2 Utförandekontroll 
I samband med färdigställande har utförandekontroller genomförts av  Briab. 

1.5 Kvalitetssystem 
Brandskyddsdimensioneringen omfattas av kontroll enligt anvisningarna i Briabs ledningssystem, vilket 
är certifierat enligt ISO 9001. 

2 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nedan beskrivs kortfattat de förutsättningar som har varit grundläggande för brandskyddets utformning. 
En förändring av dessa förutsättningar kan innebära att brandskyddets utformning måste ses över. 

2.1 Beskrivning av byggnaden  
En översiktlig beskrivning av byggnaden framgår av tabellen nedan. 

Byggnadsdel Översiktlig beskrivning 

Stomme Betong  

Bjälklag Betong  

Fasad Betong, delvis träpanel 

Taktäckning Papp/sedum 

Antal våningar 4-5 våningar ovan mark samt källare/garage (1 våningar under mark)  

2.2 Verksamhetsklass  
Bostäder i byggnaden har dimensionerats för verksamhetsklass 3A. 

Garage och förråd har dimensionerats för verksamhetsklass 1. 

2.3 Personantal 
Personantalet är inte dimensionerande för brandskyddet i byggnaden. 

2.4 Byggnadsklass 
Byggnaden har dimensionerats för att uppfylla brandskyddskraven för byggnadsklass Br1. 

2.5 Dimensionerande brandbelastning 
Brandskyddet i byggnaden har dimensionerats för en brandbelastning understigande 800 MJ/m2 

(golvarea). 
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2.6 Dimensioneringsmetod 

2.6.1 Förenklad 
Brandskyddet i byggnaden har i huvudsak dimensionerats enligt förenklad dimensionering. Detta innebär 
att aktuella föreskrifter uppfylls via de allmänna råden. 

2.6.2 Analytisk 
Byggnadens brandskydd har delvis dimensionerats genom analytisk dimensionering. Detta innebär att 
aktuella föreskrifter har uppfyllts på andra sätt än vad som tillhörande allmänna råd definierar. 

 

Föreskrift Avsteg från 
allmänt råd 

Åtgärd Verifiering 

5:56 Klass på bjälklag 
över sektionsgräns 

 Kvalitativ analys med 
komparativt angreppsätt 

5:56 -  Klass på dörr i 
sektionsgräns 

-Skyltning gällande 
brandbelastning i cykelrum 

Kvalitativ analys med 
komparativt angreppsätt 

7.2.1 Spjäll finns ej 
placerat i 
brandcellsgräns 

Fläktar i drift Verifiering via beräkning 

 

2.7 Fastighetsrättsliga förhållanden 
För fastigheten finns inga kända servitut för det brandskyddstekniska utförandet. 

2.8 Fastighetens detaljplan  
I detaljplanen för fastigheten anges inga specifika krav som påverkar brandskyddets utformning. 

3 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING MELLAN BYGGNADER 

3.1 Avstånd mellan byggnader 
Byggnaden är belägen med ett större avstånd än 8 meter till annan byggnad. Inga särskilda 
brandskyddstekniska åtgärder har krävts för att erhålla tillfredställande skydd. 

3.2 Taktäckning 
Taktäckning har utförts av material i lägst brandteknisk klass BROOF (t2).  

Detta tillgodoses med papptäckning på de högre delarna samt sedumtak på de lägre delarna. 

4 SKYDD MOT BRANDSPRIDNING INOM BYGGNAD 

4.1 Brandsektioner 
Garaget är utfört som 2 st brandsektioner med vertikala sektionsväggar utförda i lägst brandteknisk klass 
REI 90-M och bjälklag utfört som sektionsgräns i lägst brandteknisk klass REI 60.  

Gårdsbjälklag är utfört i brandteknisk klass REI 60 fram till 8 meter ut från fasadliv. 
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4.2 Brandceller 
Byggnaden har delats in i brandceller i sådan omfattning att det medför tillräcklig tid för utrymning och att 
konsekvenserna på grund av brand begränsas. 

4.2.1 Brandcellsavskiljande byggnadsdelar  
Brandcellsskiljande byggnadsdelar är generellt utförda i lägst brandteknisk klass EI 60. 

4.2.2 Brandcellsindelning 
Byggnaden har delats in i brandceller enligt nedanstående tabell.  

Plan Brandceller 

Allmänt Installationsschakt 
Trapphus/hisshall 

Källarplan Garage (brandsektion, (REI 90 väggar och REI 60 bjälklag) 
Brandsluss 
Förråd 
Undercentral 
Elrum  
Fläktrum 
Soprum 

Bottenplan/ 
normalplan/ 
takvåning 

Respektive lägenhet 
Miljörum 

4.2.3 Genomföringar och installationer 
Genomföringar i brandcellsskiljande byggnadsdelar har utförts och är tätade med certifierade och/eller 
typgodkända metoder och material för angiven klass. 

Installationer i brandcellsskiljande väggar är utförda på ett sådant sätt att den brandtekniska klassen inte 
försämras. 

4.2.4 Dörrar 
Dörrar (inklusive luckor och portar) har generellt utförts i samma brandtekniska klass som 
brandcellsgränsen samt med dörrstängare (-C) i lägst brandteknisk klass C1. Undantag gäller för dörrar 
enligt nedanstående tabell: 

Placering Brandteknisk klass 

Lägenhetsdörrar  EI2 30-Sm 

Dörrar mot trapphus i källarplan EI2 60-SmC 

Övriga dörrar mot trapphus EI2 30-SmC 

Dörrar i sektionsväggar mot cykelrum EI2 60-C 
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Placering Brandteknisk klass 

Dörrar i sektionsväggar mot brandsluss EI2 60-SmC 

Dörrar i brandsluss EI2 60-SmC 

 
Dörrar som förväntas vara stängda (dörrar till teknikutrymmen) kan vara utförda utan krav på 
dörrstängare. 

Dörr i brandcellsgräns som behöver stå öppen vid byggnadens normala användning är utförd med 
uppställningsanordningar som automatiskt stänger dörren när det förekommer brandgas i dess närhet. 

Freeswing accepteras som dörrstängare. 

För dörr i brandsektion har denna utförts med automatisk dörrstängning.  

Dörrar som monteras i sandwichelement i källare är monterade i betongelement som vetter mot 
källardelen under husen. Detta då den avskiljande konstruktionen ligger i denna skiva.  

4.2.5 Brandsluss 
Brandsluss har utförts mellan garage och trapphus. 

Brandsluss är utförd som en egen brandcell i lägst brandteknisk klass EI 60.  

Brandslussen är så stor att den kan passeras utan att mer än en dörr behöver vara öppen samtidigt. 

4.2.6 Ventilationssystem och imkanaler 
Se separat kapitel (luftbehandlingsinstallationer) i denna handling. 

4.2.7 Installationsschakt 
El och tappvatten som går via nischer i lägenheterna är tätade i bjälklag.  

Elnisch placerad helt inom trapphusens brandcell skiljs av i brandteknisk klass E 15. Fasta 
nischfronter/fasta partier uppfyller ytskiktskrav för utrymningsväg, se avsnitt om ytskikt och beklädnad för 
mer information. Dörrar/luckor som är mindre än 2 m2 uppfyller lägst klass D-s2,d0. 

Spillvatten och ventilation är placerade inom gemensamma schakt. Endast en lägenhet per plan försörjs 
av respektive schakt. Spillvatten är utfört med gjutjärnsrör.  

Schakt utförs slutna mellan våningsplanen i brandteknisk klass EI30 och med sluten schakttopp och 
schaktbotten i brandteknisk klass EI60. Schaktväggar kan generellt vara utförda i klass EI30. 
Schaktväggar som är del av lägenhetsskiljande konstruktion är utförda i klass EI 60. 

I plan 10 där schaktet avslutas mot bjälklag över källare men med kanaler som förs igenom bjälklaget är 
schaktväggar utförda i brandteknisk klass EI30 om eventuella ventilationskanaler brandisoleras vid 
genombrott mot källare.  

Genomföringar med rör och el är utförda i lägst samma brandtekniska klass som byggnadsdelen den 
bryter.  

I de fall brännbara rör eller elinstallationer passerar i schakt har dessa skilts av i brandteknisk klass EI 15 
från ventilationskanaler. Detta är utfört med isolering på ventilationskanaler. 
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4.3 Brandspridning från intilliggande tak 
Skydd mot brandspridning till brandcell belägen över ett intilliggande lägre beläget tak upprätthålls genom 
att lägre belägna tak är utfört i lägst brandteknisk klass REI 60 inom ett avstånd av 8 meter från 
närliggande fasad. 

Detta är aktuellt vid miljörum samt där våningsantalet skiljer sig åt mellan de olika byggnadsdelarna. 

4.4 Takfot 
Inga ventilerade takfötter finns. Cellplast är inklätt med stenull i dessa partier då det är svårt att säkerställa 
att konstruktionen är helt tät underifrån. 

4.5 Ytterväggar 
Ytterväggar är utformat så att: 

1. den avskiljande funktionen upprätthålls mellan brandceller,  

2. brandspridning inuti väggen begränsas,  

3. risken för brandspridning längs med fasadytan begränsas samt  

4. risken för personskador till följd av nedfallande delar av ytterväggen begränsas. 

Byggnadens ytterväggskonstruktion är utfört med sandwich-konstruktion med innesluten isolering 
(betong-isolering-betong). Fasadbeklädnaden består till största del av målad betong, vissa partier är 
utfört med motgjutet tegel eller träpanel. 

Det inre betongskiktet är 150 mm och isolering utgörs av K3 Koolterm varpå punkt nr 1 och 2 ovan anses 
uppfylld.  

För obrännbara fasadmaterial såsom betong och tegel anses nr 3 och 4 ovan vara uppfyllda. 

Gällande fasadpartier med träpanel förekommer detta endast vid vissa trapphus. Träpanelen är fäst direkt 
på den yttre betongskivan i sandwich-konstruktionen. Fasadpartier med träpanel bedöms acceptabelt då 
den utförts i klass D-s2,d0 och de endast förekommer i begränsad omfattning och ej bryter 
brandcellsgräns. Förhöjd risk för brandspridning mellan brandceller bedöms således inte föreligga.  

Fasadpartier med träpanel accepteras på balkonger då balkongplattorna är täta mot fasad och 
balkongplattorna skjuter ut minst 1,0 meter från fasad.  

4.5.1 Fönster i yttervägg 
Fönster i yttervägg som tillhör skilda brandceller, är utformade och placeras så att brandspridning mellan 
brandcellerna begränsas. Fönster placerade inom nedan presenterade avstånd är utförda i lägst 
brandteknisk klass enligt nedanstående tabell: 

Inbördes placering Avstånd mellan glasytor Brandteknisk klass 

Innerhörn (60º < vinkel mellan 
glasytor < 135º) 

< 2,0 meter Ett fönster i E 30 eller båda i 
klass E 15 

Vertikalt < 1,2 meter Ett fönster i E 30 eller båda i 
klass E 15 
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Brandtekniskt klassificerade fönster är endast öppningsbara med verktyg eller nyckel för att möjliggöra 
underhåll. 

4.5.2 Inglasade balkonger 
Inglasade balkonger förekommer ej. Dock förbereds balkongplattan för detta. Följande krav ska 
tillgodoses om inglasning sker i ett senare skede. 

Inglasade balkonger ska avskiljas sinsemellan i brandteknisk klass E30 då avstånd mellan inglasade 
balkonger understiger 0,5 m i sidled och 3 m i höjdled. Glaset mot det fria i balkongens framkant kan 
utföras utan brandteknisk klass men ska sluta tätt mot balkongplatta i över- och underkant. 

4.5.3 Fönsterdörrar 
För fönsterdörrar i yttervägg (franska balkonger) är de delar av respektive fönsterdörr som i vertikalled 
ligger närmare annan brandcell än 1,2 meter utförda i lägst brandteknisk klass E 30. 

De delar av fönsterdörren som utförs med brandtekniskt klassat glas är endast öppningsbar med verktyg 
eller nyckel. 

Vid öppningsbara balkongdörrar är det monterat avskiljande glas vid räcket. Om glaset sträcker sig ner 
under dörrens karm accepteras mindre öppningar för dränering av fukt och snö som tränger in innanför 
glasrutan. 

4.6 Ytskikt och beklädnad 
Kraven på ytskikt och beklädnader gäller byggnadsdelar och fast inredning. Kravnivån på material beror 
på den mängd värme och brandgas som kan tillåtas utvecklas. 

4.6.1 Väggar, tak och fast inredning 
Undertak och andra byggnadsdelar eller fasta inredningar är upphängda på sådant sätt att de inte faller 
ner inom 10 min vid en temperatur på 300°C. 

Väggar och tak är utfört med ytskikt och underlag enligt nedanstående tabell: 

Verksamhet/lokal Ytskikt 

Lägenheter 
Övriga brandceller 

Väggar:  C-s2,d0 
Tak:  B-s1,d0 1) 

Utrymningsväg (trapphus) 
Brandsluss 
Garage 

Väggar:  B-s1,d0 1) 
Tak:  B-s1,d0 1) 

1) fäst på material av A2-s1,d0 eller på beklädnad i brandteknisk klass K210/B-s1,d0. 

I de fall håltagningar genomförs i sandwich väggar i källaren med cellplastkonstruktion har håltagning 
tätats/täckts så cellplasten inte blir exponerad. 

4.6.2 Golvbeläggningar 
Följande utrymmen är utförda med golvbeläggning i lägst brandteknisk klass Cfl-s1:  

• utrymningsvägar  

• brandslussar 
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4.6.3 Luftbehandlingsinstallationer 
Ventilationsinstallationer är utförda med motsvarande krav på ytskikt som gäller för lokalen de betjänar. 

I övrigt se separat kapitel (luftbehandlingsinstallationer) i denna handling. 

4.6.4 Förrådsinredningar 
Förrådsinredningar är utförda av obrännbara nätväggar. 

4.6.5 Rörinstallationer 
Om rörinstallationer täcker en större area, mer än 20 % av angränsande vägg eller tak, uppfyller 
rörisolering klass A2L-s1,d0 eller ytskiktskravet för angränsande ytor på väggar och tak. 

För rörinstallationer som täcker en mindre area, mindre än 20 % av angränsande vägg eller tak, är 
rörisolering utfört i följande klasser: 

• BL-s1,d0 (P I) där omgivande ytor har kravet B-s1,d0 

• CL-s3,d0 (P II) där omgivande ytor har kravet C-s2,d0 

4.6.6 Elinstallationer 
Signalkablar för tele- och datatrafik samt elkablar är utfört i lägst brandteknisk klass Dca-s2,d2. 
Upphängningsanordningar i utrymningsvägar är utfört av material i brandteknisk klass A2-s1,d0.  

Om kablar utgör mer än 5 % av takytan i en utrymningsväg är kablarna utförda i lägst klass Cca-s1,d1.  

Alternativt kan kraven uppfyllas genom att kablar utförs med de brandskyddskrav som följer av SS 436 
40 00. Kabelrännor och kabelstegar kan vara utformade enligt SS-EN 61537. Kabelskenor kan vara 
utformade enligt SS-EN 61534. 

Kablar som kommer utifrån in i byggnaden kan vara utförda utan brandteknisk klass fram till den närmaste 
inkopplingspunkten. Inkopplingen sker i den brandcell där kabeln kommer in i byggnaden och kabelns 
längd till inkopplingspunkten överstiger inte 5 meter.  

4.7 Skyltning 
Krav finns på att brandbelastning ska vara begränsad i cykelförråd. Detta förtydligas via skyltning i 
cykelförrådet som tydliggör att utrymmet endast får användas som cykelförråd ur brandskyddssynpunkt.

5 MÖJLIGHET TILL UTRYMNING VID BRAND 
Grundläggande krav för utrymning är att det från varje lokal där personer vistas mer än tillfälligt finns 
minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. 

5.1 Utrymningsvägar 
Följande definieras som utrymningsväg i byggnaden: 

• Trapphus 

• Fönster till det fria  

• Dörrar direkt till det fria 
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5.1.1 Beskrivning av utrymningskonceptet 
Utrymningskonceptet för byggnaden är enligt tabellen nedan. 

Plan Lokal Utrymning Räddningstjänstens 
utrustning 

Källarplan Garage Via dörrar till trapphus och vidare 
till det fria. 

Krävs inte 

Källarförråd/Cykelrum 
Fläktrum/ 
Undercentral 

Via trapphus1) alternativt via 
garagets brandcell och vidare till 
trapphus för enstaka cykelförråd 

1, 
bottenplan 

Lägenheter Via trapphus alternativt via 
fönster/fönsterdörrar till det fria. 

Krävs inte 

2-5 Lägenheter Via trapphus alternativt via 
fönster/balkong. 

Höjdfordon vid 
utrymning via fönster 
eller balkong 

1) Från teknikrum/förråd/cykelrum godtas en enda utrymningsväg samt utrymning över annan brandcell då personer 
inte förväntas vistas stadigvarande i dessa utrymmen samt att gångavstånd till utrymningsväg understiger 30 meter. 

För utrymning med hjälp av räddningstjänstens höjdfordon vid utrymning via fönster eller balkong får 
avståndet mellan markytan och fönstret/överkant på balkongräcke inte överstiga 23m.  

5.2 Gångavstånd 

5.2.1 Gångavstånd till utrymningsväg 
Gångavståndet till närmaste utrymningsväg understiger 45 meter.  

Där utrymning endast kan ske i en riktning tillämpas särskilda beräkningsmetoder och särskilda krav. 

Vid utrymning genom fönster minskas det högsta tillåtna gångavståndet till en tredjedel.  

5.2.2 Gångavstånd inom utrymningsväg 
Gångavstånd från lägenhetsdörr till trappa understiger 10 meter.  

5.3 Utformning av utrymningsvägar 
Utrymningsvägar har generellt utförts med en minsta fri bredd av minst 0,90 meter och fri höjd av minst 
2,0 meter. Specifika krav föreligger för fönster, se separat kapitel (fönster för utrymning) i denna handling. 

För dörr från sopsugningsbunker accepteras en något lägre höjd än 2 meter då detta utrymme endast 
används av servicepersonal. 

5.3.1 Trappor 
Fri bredd i trappa är minst 0,90 meter. I trappor får handledare inkräkta högst 0,1 meter på var sida. 
Stegdjupet uppgår till minst 0,25 meter. 

Mellan dörr och trappa eller ramp finns ett vilplan. Avståndet mellan dörr och trappa eller ramp är minst 
0,8 meter. 
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5.4 Dörrar i utrymningsväg 

5.4.1 Fri bredd i dörröppning 
Dörrar för utrymning har utförts med ett fritt öppningsmått om minst 0,80 meter och har en minsta höjd 
av 2,0 meter.  

5.4.2 Dörrars slagriktning 
Dörrar för utrymning kan vara utförda med valfri slagriktning. 

5.4.3 Dörrars beslagning 
Dörrar som leder fram till utrymningsväg och säker plats kan öppnas genom enbart trycke eller med ett 
lättmanövrerat beslag.  

För trycken understiger den vertikala kraften 70 N. Kraften för att trycka upp dörren understiger 150 N.  

Öppningsbeslaget är monterat 0,80 – 1,20 meter över golvnivå.  

Lägenhetsdörrar tillåts ha lås som kräver nyckel även från insidan då personer i lägenheten förväntas ha 
tillgång till nyckel. Samma nyckel bör fungera till samtliga utrymningsvägar från lägenheten.  

Dörrar inom utrymningsväg är försedda med anordningar som gör det möjligt för personer att återvända 
efter passage. 

5.5 Fönster för utrymning 
Fönster för utrymning är lätt öppningsbart utan nyckel eller annat löst verktyg. I byggnadens bottenplan 
accepteras att fönster för utrymning är låsta med förutsättning att de kan låsas upp med samma nyckel 
som lägenheten. 

Fönster är sidohängda. Fri bredd är minst 0,5 meter och fri höjd minst 0,6 meter. Summan av bredden 
och höjden understiger inte 1,5 meter. 

Invändig bröstningshöjd överstiger inte 1,2 meter. Utvändig bröstningshöjd överstiger inte 2,0 meter vid 
utrymning från markplan. 

5.6 Vägledande markering 
Vägledande markering har installerats inom garaget samt i källarutrymmen och finns i anslutning till de 
dörrar som är avsedda för utrymning.  

Armaturer för vägledande markering i garage har valts så att de också ger en belysning av dörrar och 
golv under dessa. Detta utifrån garagets storlek och Ikanos vilja att förbättra brandskyddet i garaget. 

Vägledande markering har utförts med genomlysta skyltar.  

Vägledande markering som endast tänds vid strömbortfall förekommer inte. 

Vägledande markering är nödströmsförsörjd. Funktionen kvarstår i minst 60 min vid strömbortfall eller vid 
brand i annan brandcell.  

Vägledande markering är placerade på gemensam gruppsäkring/ar för att möjliggöra kontroll av dessa. 
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5.7 Belysning 

5.7.1 Allmänbelysning 
I trapphus, slussar och korridorer som utgör utrymningsväg har allmänbelysningen utförts så att 
bortfall/funktionsfel på en ensam säkring inte medför att utrymningsvägen blir helt mörklagt. Detta gäller 
även där belysningen utförs med närvarostyrd belysningsaktivering. 

Belysningsstyrkan i utrymningsväg understiger i genomsnitt inte 100 lux. 

6 BÄRANDE KONSTRUKTIONER 

6.1 Allmänt 
Bärande konstruktioner har dimensionerats enligt de förutsättningar som ges i SS-EN 1990, SS-EN 1991-
1-2 och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämplig av europeiska konstruktionsstandarder EKS 
9 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. 2013:10). 

Bärande konstruktioner hänförs till en brandsäkerhetsklass utifrån risken för personskador om 
byggnadsdelen kollapsar under ett brandförlopp. Bärande byggnadsdelar har också dimensionerats så 
att funktionen hos en brandcellsgräns eller annan avskiljande konstruktion erhålls under avsedd tid.

6.2 Bärande stomme 
För byggnaden har byggnadsdelar tillskrivits en brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass enligt 
tabellen nedan. 

Byggnadsdel Brandsäkerhetsklass Brandteknisk 
klass 

Takfot (utskjutande > 0,5 meter) 
 
Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg 
 
Balkonger utan gemensamt bärverk 

3 R 30 

Bjälklag 
 
Takkonstruktion  

4 R 60 

Pelare och vertikala bärverk 
 
Stomstabiliserande bärverk  
 
Bärverk för brandsektionsvägg i källarplan  

5 R 90  
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7 LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER 

7.1 Systemuppbyggnad 

Lägenheter, lägenhetsförråd 

Två huskroppar har uppförts, husen delas in i 14 stycken trapphus. Samtliga lägenheter och 
komplementsutrymmen betjänas av aggregat FA01-FA09 som är placerade i källarplan. Aggregaten är 
av typ FX. Lägenheter betjänas av separata vertikala stigare som ansluter till gemensamma horisontella 
samlingskanaler. Komplementutrymmen på källarplan betjänas av horisontella frånluftskanaler som 
ansluter till samlingskanaler. 

Elrum, undercentral 

Elrum som spänningsmatar ventilationsaggregat är försett med brand-/brandgasspjäll på till- och 
frånluftskanal. Alternativt kan elrum betjänas av separat ventilation. 

7.1.1 Styrning 
Ventilationssystemet är utfört med 1 rökdetektor per 30-40 brandceller. 
 
Fläktarna ska, på signal från rökdetektor, varva upp på maximalt varvtal. 
 
Med hänsyn till utspädning sker signal även från tryckvakt. Tryckvakt är inställt in på ett värde om +25 

Pa jämfört med filtrets sluttryckfall. 
 
Ovan nämnda styrningar varvar upp fläktarna på fullt varvtal och bypass öppnas över filter och 
värmeväxlare i händelse av brand. 

7.2 Fläktar 

7.2.1 Fläkt i drift 
 
Skyddsmetoden mot spridning av brandgaser mellan brandceller utgörs av fläktar i drift. 

Beräkningar har utförts med följande randvillkor [(Boverket (BBRAD 3), 2013)]: 

Randvillkor Värde  

Maximal temperatur i brandrummet innan 
tryckavlastning 

350°C 

Maximalt tryck i brandrummet 1500 Pa 

Slutsatser från genomförd analytisk dimensionering (Briab, Barkarbystaden kv 11, Stockholm, 
Ventilationsutredning, Fläkt i drift 16-09-09) sammanfattas i tabell nedan. 
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Dimensioneringsfaktor Slutsats 
Dimensionerande flöde Frånluftsflödet varierar i samband med den temperatur och det 

tryck som systemet utsätts för. Ett specifikt flödeskrav kan ej 
fastställas. Installerade fläktar varvar upp på maximalt varvtal vid 
brand. 

Dimensionerande tryckfall över 
frånluftsdon och grenkanal 

Tryckfall över frånluftsdon inklusive tillhörande grenkanal ska i 
normaldriften inte understiga 70 Pa 

Temperatur De maximala temperaturer som uppstår vid fläktarna är ca 65 °C 
vid dimensionerande brandfall. Projekterade fläktar från IV 
PRODUKT klarar beräknad blandningstemperatur. 

Rökdetektorer Ventilationssystemet är utfört med 1 rökdetektor per 30-40 
brandceller. 

Styrning Fläktarna ska, på signal från rökdetektor, varva upp på maximalt 
varvtal 
 
Med hänsyn till utspädning sker signal även från tryckvakt. 
Tryckvakt är inställt in på ett värde om +25 Pa jämfört med filtrets 
sluttryckfall. 
 
Ovan nämnda styrningar varvar upp fläktarna på fullt varvtal och 
bypass öppnas över filter och värmeväxlare i händelse av brand. 

Spjäll Elrum som spänningsmatar ventilationsaggregat är försett med 
brand-/brandgasspjäll på till- och frånluftskanal. Alternativt kan 
elrum betjänas av separat ventilation.  

 

7.2.2 Säkerställd spänningsmatning 
Fläktar är utförda med brandsäker spänningsmatning.  

Enhet för tryckstyrning av fläkt samt strömförsörjning för tryckstyrning är utförd med brandsäker kabel. 

7.3 Imkanal 

Imkanaler från kök i bostäder är utfört i lägst brandteknisk klass E 15 med ett skyddsavstånd till brännbart 
material på minst 30 mm. Där skyddsavstånd inte varit möjligt har kanalen isolerats i lägst brandteknisk 
klass EI 15. 

7.4 Upphängning 

Upphängningsanordningar för ventilationskanaler samt för brandskyddsspjäll har utförts i lägst 
brandteknisk klass R 60. Kravet gäller inom de ytor där nedfallande kanaler påverkar den genombrutna 
byggnadsdelens brandmotstånd. 

Upphängningsanordningars bärförmåga kan reduceras under följande förutsättningar: 

• R 15 inom schakt och aggregatrum utförda i lägst brandteknisk klass EI 60 

• R 15 inom inklädnad utförd i lägst brandteknisk klass EI 60 

• R 15 inom avskilda utrymningsvägar i lägst brandteknisk klass EI 60 

• R 15 inom den sist betjänade brandcellen under förutsättning att 5 meter ut ifrån brandtekniskt 
klassificerat schakt eller brandavskiljande byggnadsdel utförs i lägst brandteknisk klass R 60 
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7.5 Isolering 

Ventilationskanaler har isolerats i erforderlig omfattning vid genombrott av brandcellsskiljande 
byggnadsdel.  

Inom fläktrum får kanaler utföras utan krav på isolerande förmåga. 

I övrigt gäller att:  

• rektangulära kanaler som genombryter brandavskiljande byggnadsdel och som har en största 
kanalsida som överstiger 0,25 meter ska stagas vid brandcellsgenombrott 

• takgenomföringar ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30 

7.6 Material 

Kanalsystem, isolering och don har utförts av obrännbart material. 

8 HISSAR 

8.1 Brandceller 
Hisschakt är utförda i samma brandcell som det trapphus den betjänar.  

Hissmaskin och brytskivor får vara placerade i samma brandcell som hisschaktet. 

Hissmaskinskåp med ringa brandbelastning får vara placerade i hisschakt eller trapphus. 

8.2 Ytskikt och beklädnader i hiss 
Hisskorg har utförts med motsvarande krav på ytskikt som för trapphusen den betjänar. 

8.3 Brandgasventilation 
Hissar som i sin helhet är förlagda inom trapphus brandgasventileras via trapphusets 
brandgasventilation.

8.4 Säkerställd strömförsörjning 
Strömförsörjning till hissmotorer ska vara säkerställd i händelse av brand.  

Detta tillgodoses via batteribackup som är inkluderat i hissinstallationen. Vid strömbortfall säkerställer 
denna att hissen går till närmsta stannplan och stannar där.  

9 BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 

9.1 Brandvarnare 
I varje lägenhet har brandvarnare utförd enligt SS-EN 14604 installerats.  

Brandvarnare är placerade på ett sådant sätt att signal tydligt kan uppfattas i alla utrymmen där personer 
stadigvarande kan uppehålla sig. Antalet brandvarnare uppgår till minst 1 per 60 m2. Brandvarnare är 
placerade i takets högsta punkt och minst 0,50 meter från vägg.  

Om flera brandvarnare behövs inom bostaden bör dessa vara seriekopplade.  
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9.2 Brandgasventilation 
Brandgasventilation har installerats för att begränsa ansamlingen av brandgaser, begränsa brandgasers 
temperatur och förbättra möjligheten till räddningsinsats. 

9.2.1 Trapphus 
Trapphus som används som tillträdesväg för räddningstjänsten är utfört med brandgasventilation.  

Brandgasventilation är utfört med öppningsbar lucka i trapphustopp som öppnas med styrning från 
manöverdon i trapphusets entréplan. Den geometriskt fria arean är minst 1,0 m2. 

9.2.2 Hisschakt  
Då hissar är förlagda inom trapphus i sin helhet får de brandgasventileras via trapphusets 
brandgasventilation. 

9.2.3 Källare 
Förråd i källarplan brandgasventileras via fönster och luckor. Rullstolsförråd inkluderas normalt ej i detta 
då de endast har en begränsad yta. Tillgänglig geometrisk fri area är 0,5 % av arean för respektive avskild 
brandcell (dock minst 0,25 m2). I de fall det är möjligt och ansetts motiverat utifrån rummens innehåll och 
storlek har luckor med en minsta area av 0,5 meter valts. 

 Manuell öppning kan ske utifrån av räddningstjänstens personal och fasta fönster accepteras. 

På utsidan av fasaden har luckor skyltats tydligt. 

För lucka som är monterad direkt innanför port till garageramp skall skyltning finnas utanför garageporten 
för hänvisning till att porten ska öppnas. Skyltning ska även finnas innanför porten vid lucka. 

I de fall brandgasventilation sker med hjälp av överluft till angränsande utrymmen är det säkerställs att 
lagrat material inte kan blockera denna. Detta ska särskilt beaktas vi förråd där fast nättak monterats.  

För källarförråd där brandgasventilation inte kan ske via fönster används fläktar. Dessa aktiveras via 
tryckknapp i angränsande trapphus.  

Fläkten har dimensionerats för den area som erfordras x 2 m/s. Fläkt klarar minst 300 C under minst 30 
min och har försetts med brandsäker spänningsmatning. 

9.2.4 Garage 
Garaget kan brandgasventileras via schakt och luckor till det fria. Tillgänglig geometrisk fri area motsvarar 
cirka 0,5 % av arean för garaget. Manuell öppning kan ske utifrån av räddningstjänstens personal. 

Öppningar för brandgasventilation är fördelat utifrån den uppdelning av brandsektioner som finns i 
källarplanet. Arean är fördelat på 2-3 separata öppningar per brandsektion. 

Halva garageportens area kan tillgodoräknas för brandgasventilation för den brandsektion som 
garageporten leder direkt ner i.  

Luckor har skyltats tydligt på innergården 
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10 SKYDD MOT UPPKOMST AV BRAND 
Byggnader och fasta installationer har utformats med tillfredställande skydd mot uppkomst av brand. 

10.1 Uppvärmningsanordningar 
Byggnaden värms med fjärrvärme. Inga brandskyddstekniska åtgärder krävs. 

10.2 Matlagningsanordningar  
Brännbart material eller spisfläkt är placerat på ett avstånd av minst 0,5 meter från underliggande spis. 

11 MÖJLIGHET TILL RÄDDNINGSINSATS 

11.1 Insatstid 
Insatstiden för räddningstjänsten bedöms understiga 10 min. 

11.2 Utvändigt brandpostnät  
Utvändigt brandpostnät finns. 

Avstånd från brandpost till uppställningsplats för släckfordon ska understiga 75 meter och avstånd från 
uppställningsplats för släckbil till angreppspunkt ska understiga 50 meter. 

11.3 Åtkomlighet för räddningsinsatser 
En tillträdesväg för invändiga räddningsinsatser finns på varje plan. 

11.3.1 Räddningsväg 
Räddningsvägar krävs för att räddningstjänstens tillgänglighet till byggnaden ska vara tillfyllest. 
Räddningsvägar inom fastighetsgränsen uppfyller följande krav: 

• ansluta i närheten till byggnadens gatuadress  

• ha körbanebredden minst 3 meter och vertikalradien minst 50 meter 

• ha minst 4 meter fri höjd 

• tåla axeltrycket 100 kN 

• ha hårdgjort ytlager 

• ha en högsta längslutning om 8 %, och högsta tvärfall om 2 % 

• vinterväghållas 

• vara väl skyltade. 
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Uppställningsplatser uppfyller följande krav: 

• vara minst 5 meter breda med samma bärighet som räddningsvägar 

• vara förlagda utanför (dock högst 9 meter från) ytterkanten av de balkonger eller fönster som ska 
kunna nås med maskinstegen eller hävaren. Om uppställningsplatsen placeras så att fronten på 
höjdfordonet riktas mot byggnaden så ska det maximala avståndet mellan fordonets front och 
byggnaden understiga 6 m.  

• vara minst 12 meter lång och inte ha större lutning än 8,5 % i någon riktning 

• vinterväghållas 

• vara väl skyltade. 

Bärigheten för räddningsväg och uppställningsplats motsvarar gatunätets. Regler om bärförmåga för 
bjälklag finns i avdelning C, kap. 1.1.1, 11 § i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om 
tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS. 

I samband med färdigställande och faktiska körprov utförda av räddningstjänsten har det 
uppmärksammats att det föreligger vissa svårigheter att komma in på fastigheten utifrån 
räddningsvägens anslutning till gatunätet samt gatans utformning utanför fastighetsgräns. Räddningsväg 
inom fastighetsgräns uppfyller dock kravställda mått på bredd.  

Det är i dagsläget möjligt att ta sig in och i värsta fall kan ett eller två omtag krävas av stegbilen. Körtiden 
från närmsta brandstation är dock så kort att dessa omtag inte innebär att angreppstiden påverkas så att 
angivna tider i BBR överskrids.  

Svårigheterna kopplat till att ta sig in på fastigheten ligger i dagsläget utanför fastighetsgränsen och 
kommunen samt Räddningstjänsten har en pågående dialog kring hur detta ska åtgärdas.  

12 PLAN FÖR KONTROLL OCH UNDERHÅLL 
För de brandskyddstekniska installationerna finns det en kontroll- och underhållsplan som anger hur och 
med vilka intervall dessa ska kontrolleras.  

 

Briab Brand & Riskingenjörerna AB 
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