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TJÄNSTESKRIVELSE 
2020-06-05 

Miljö- och bygglovsnämnden 

Dnr Mbn BYGG 2020-000265 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt 
uppförande av mur, BARKARBY 2:2 (FÄNRIKSVÄGEN 4),  

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 544 032 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 samt uppförande av mur. 

Varg arkitekter ritar och Skanska Hyresbostäder bygger 220 hyresrätter intill nya 

Veddestabron inom detaljplan Barkarbystaden II. Majoriteten av lägenheterna är 

mindre och i bottenvåning möjliggörs för verksamheter. Garage under överbyggd 

gård som har kontakt med gatan via trappor. Bygg- och miljöförvaltningen föreslår 

att bygglov ska ges. 

Handlingar 

1. Bygglovsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-06-05 

2. Sammanställning ansökan 2020-04-17 

Situationsplan            A-01-1-0001 2020-04-17 

Översiktsplaner A-40-0-0010 2020-04-17 

Översiktsplaner A-40-0-0011 2020-06-03 

Översiktsplaner A-40-0-0012-0018  2020-04-17

Delplaner     A-40-1-1100-3100 2020-04-17

Delplaner     A-40-1-3110 2020-06-03 

Delplaner     A-40-1-3120-6150 2020-04-17

Sektionsritning             A-40-2-0001-0005 2020-04-17

Fasadritning           A-40-3-0001 2020-06-03 

Fasadritning           A-40-3-0002-0004 2020-04-17

Takplan                         A-41-1-0001 2020-04-17 

Detaljritning                  A-42-6-0001 2020-04-17 

Markplaneringsritning  L-31-1-01 2020-04-17 

Marksektionsritning  L-36-6-01 2020-04-17 

Konstruktionsritning K-19-6-0010 2020-04-17 

Konstruktionsritning K-19-6-0011 2020-04-17 
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 Konstruktionsritning  K-19-1-0101 2020-04-17 

  

 Lägenhetsfört./P-tal  2020-04-17 

 

 Gestaltningsprogram 2020-05-22 

 

Kontrollansvarig 

För genomförandet av åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig 

godtas byggherrens förslag till kontrollansvarig.  är certifierad 

kontrollansvarig med behörighet K, godkänd av RISE till och med 2022-07-03 med 

behörighetsnummer SC0385-17. 

Ärendet 

Förslaget rymmer 220 lägenheter fördelat på 52st 1 rok, 81st 2 rok, 61st 3 rok, 1st 3 

rok bokal, 20st 4 rok, 5st 5 rok samt ca 500 kvm lokaler. Temperaturreglerad yta 

uppgår till ca 17 500 kvm, total bruttoarea ca 20 200 kvm. 

 

Volymutformningen är framtagen för att skapa goda ljusförhållanden och generösa 

utblickar. Kvarteret ansluter mot den nya Veddestabron i nordväst och har i övriga 

tre väderstreck öppna vyer mot grön natur. Förslaget innehåller fyra huvudvolymer 

och 6 trapphus. Genom material, våningshöjd och läge avgränsar sig dessa från 

varandra för att stå ut som egna individer. Övergripande används tidlösa material i 

naturliga toner. Betong, tegel och trä bearbetas och utformas med en finskalig 

variation inom materialet. Taken sluttar in mot gården och utformas med sedum för 

lägre byggnadsvolymer och papp för högre volymer. Två öppningar i kvarteret gör 

att den lägsta volymen i söder står fri. Öppningarna mellan husen förlänger 

utblickarna från gårdssidor och blir en fysisk koppling för de boende i kvarteret att 

nå ut direkt från gården till omkringliggande parker.  

 

   
 

Trapphus 1 och 2, 4 och 5: Ett ramverk av slät betong utgör grunden i fasaden. 

Indelning med hjälp av blindfogar och verkliga fogar, bryter upp fasaden i stenlikt 

format. Betongelementen saxas för att bryta effekten av staplade element. Motivet av 

en repetitiv fönstersättning förstärks av fyllningar kring fönstren. Ytan utgörs av 

frilagd ballast i varm naturgrå kulör. I bottenvåningen kläs fasaden med terrazzo- 

eller terrazzoliknande stenskivor, något mörkare men besläktade med den släta 

betongen. Den indragna bostadsentrén ges extra omsorg i detaljerna och kläs runtom 

i trä. Dörren ligger rakt linjerad med gårdsentrén för den viktiga genomblicken. Övre 

plan utformas avvikande för att dra ner skalan på huset. Här finns inga fyllningar 
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utan hela våningsplanet ter sig som en sammanhållen ljus volym. I mötet mellan 

huvudvolymerna finns ett indrag med balkonger. Fasaden kläs här med mörk 

träpanel och framstår som ett skuggspår på långt håll. 

    
 

Fasaden i trapphus 4 och 5 har vissa anpassningar och avvikelser som särskiljer dess 

speciella förutsättningar. Här har till exempel marken fallit undan och sockelmotivet 

därför vuxit till två våningar. Eftersom huset ligger i suterräng mot garaget är 

entréerna inte genomgående men istället breda och generösa. 

 

    
 

Trapphus 3: En fasad i klassiskt rött tegel. Fogkulören och förbandet skiljer sockeln 

åt. Stor omsorg och vikt ligger i detaljerna kring fönster och partier samt mellan 

huskropp och sockel. Karmar på fönster och partier lackas ljusgrått och 

balkongfronterna består av grålackad korrugerad plåt. 

 

  
 

Det fristående huset mot parken har en lugn och repetitiv gestaltning. Fasaden 

behandlas med en puts i den gråbruna/jordiga färgskalan och kontrasterande mörka  
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fönsterkarmar och partier. Balkongräckena har pinnräcken i metall för att upplevas 

som så luftiga och lätta som möjligt. Sockeln utgörs av en slät betong alt. ljus puts. 

Fyllningar i mörkare kulör under fönster och franska balkonger ger ett repetitivt 

pelarmotiv i hela sockeln. 

  
 

Gården utformas med en social yta med sittplatser, pergola och lek placerade i soligt 

läge. Platsen ramas in av grönska i form av träd, klätterväxter och finplanteringar och 

ligger i anslutning till en generös central gräsyta. Närmast fasad placeras uteplatser 

och vid loftgångsbyggnaderna utformas loftgång som privat uteplats där så är 

möjligt. Entréplatser markeras med avvikande markmaterial. Dagvatten hanteras i 

regnbäddar som är placerade i anslutning till fasad och stuprör. Dessa översvämmas 

till intilliggande planteringsytor som fungerar som sekundära regnbäddar. 

Förgårdsmark utformas med samma markmaterial som intilliggande gångbanor. I 

anslutning till lokal mot torg i sydväst hanteras nivåskillnad med steg av granit. 

Nivåskillnaden mellan gård och gata hanteras med trappor och terrasserade murar. 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan D 17 12 18. Detaljplanens bestämmelser innebär i 

huvudsak att området är planerat för bostäder, kontor och lokaler för 

centrumverksamhet. Fastigheten får bebyggas med 17 500 kvm temperaturreglerad 

bruttoarea (e1), utöver det tillåts garage och inglasade balkonger. Inom fastigheten 

finns områden som endast får bebyggas med max en tredjedel (e2). Högsta nockhöjd 

inom kvarteret varierar mellan 33 och 48 meter. Inom kvartersmark ska 

grönytefaktor uppgå till minst 0,5. Bottenvåningarnas fasader ska markeras och 

utföras i annat material eller struktur än ovanliggande fasad. Mot huvudgata i norr 

och torg skall 70 % av bottenvåningens fasadlängd innehålla lokaler, vara 

uppglasade och ha en våningshöjd om minst 3,2 m mot allmän plats. Mot lokalgata 

och Enköpingsvägen skall lokal för centrumändamål finnas i kvartershörn. 

Parkeringsinfarter eller körbara utfarter får inte anordnas mot Enköpingsvägen. 

Byggnadsdelar under gatans huvudnivå ska huvudsakligen ansluta till Veddestabron. 

Dagvatten skall omhändertas genom infiltrationsyta. Det är förbjudet att oskyddat 

använda koppar och zink utomhus. 

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 
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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 vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, 

färg- och materialverkan samt vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga. 

Yttranden och kommunicering 

Eftersom förslaget följer detaljplanens bestämmelser har grannar och sakägare inte 

getts tillfälle att yttra sig. 

 

Ärendet har remitterats till berörda avdelningar på bygg- och miljöförvaltningen och 

till samhällsbyggnadsavdelningen. 

 

Avdelningarna VA och Park och Gata har godkänt förslaget.  

 

Miljö och hälsoskydd har lyft frågor om buller då vissa lägenheter ligger bullerutsatt 

och saknar rum mot ljuddämpad sida samt dagsljus då inte alla rum i vissa lägenheter 

uppfyller kraven. 

 

Avdelningen för avfall önskar förtydligande avseende avstånd till sopinkast, 

placering av fettavskiljare, kärl för grovavfall samt utformning av miljörum där man 

önskar möjlighet till insyn. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen har inte haft några synpunkter på förslaget. 

 

Brandkåren i Attunda har tagit del av brandskyddsbeskrivningen och lyft frågan om 

projektering av eventuella solceller. Vidare uppmärksammar man att två trapphus 

utryms med stegbil och kräver uppställningsplats. 

 

Samtliga yttranden som inkommer till bygglovsavdelningen utreds och har besvarats 

av byggherren. Där krav ställts har anpassning skett. 

Motivering 

Förslaget bedöms vara planenligt och uppfylla utformningskraven både för 

helhetsverkan/stadsbild och för byggnaden i sig, samt vara lämplig för sitt ändamål 

enligt 8 kap. 1 § PBL. Såväl nyttjandegrad som utförandebestämmelser i detaljplanen 

uppfylls. Förslaget svarar väl mot intentionen i planen att skapa en hög och tätt 

bebyggd kärna som gör att resenärer på Mälarbanan och E18 uppmärksammar 

knutpunkten Barkarby stations tyngd. 

 

Byggherren har uppvisat handlingar som innebär att material- och färgsättningskrav, 

bostadsutformning, tillgång till lokaler, avfallshanteringen, gårdsutformning med lek 

samt parkeringsmöjligheter inklusive cykelparkering anses uppfyllda. Krav på 

tillgänglighet följer samhällskraven vilket styrkes av tillgänglighetutlåtandet från 

sakkunnig. 
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Bullerutredningen visar att vissa värden överskrids i delar av projektet, men tekniska 

åtgärder har vidtagits för att lösa problematiken och samtliga lägenheter anses ha en 

god inomhusmiljö med avseende på buller. 

 

Dagsljusutredningen visar att ett fåtal lägenheter på de lägre planen delvis inte 

uppfyller dagsljuskraven enligt BBR. Det rör sig om sovrum och hall/kök som får 

anses utgöra rum för visstidsvistelse. Kraven på god tillgång till dagsljus tillgodoses 

vidare genom arbete med ljusa färger på fasader och inomhus samt vita undersidor på 

balkonger. 

 

Synpunkter från avfall bevakas i fortsatt projektering samt vid tekniskt samråd. 

 

Uppställningsplatser för stegbil är samordnat med kommunen. Solceller är i 

dagsläget inte aktuellt. 

Bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Företagskonsekvensanalys  

Ärendet bedöms ha positiv påverkan på det lokala näringslivet eftersom det 

möjliggör för fler arbetsplatser eftersom 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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