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Tjänsteskrivelse

BRUNN 1:852, Vargbacksvägen 2: Bygglov för
nybyggnad av fyra punkthus
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att
1. Bevilja bygglov.
2. Godta byggherrens förslag till kontrollansvarig
Lars Nyström, certifieringsnummer SC 1181-16
3. Ta ut en avgift om 75 940 kronor
4. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 2010:900 (PBL).
Den kontrollansvarige är certifierad enligt 10 kap. 9 § PBL.
Kommunfullmäktige antog vid sammanträde 2017-10-04 §196 punkt 10 en taxa
för beslut enligt PBL.
Beslutsunderlag
Nybyggnadskarta,
Nybyggnadskarta,
Situationsplan - parkering,
Tillgänglighetsutlåtande,
Tillgänglighetsutlåtande, bilaga,
Brandskyddsdokumentation,
Planlösningar,
Fasadritningar,
Sektionsritningar,

inkom 2018-05-23
inkom 2018-03-09
inkom 2018-04-04
inkom 2018-03-09
inkom 2018-03-09
inkom 2018-03-09
inkom 2018-03-09
inkom 2018-03-09
inkom 2018-03-09

Entreprenadbestämmelser, bifogas i ärendet
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00 (vxl) • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
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Samråd och startbesked
Åtgärden får inte påbörjas förrän bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnat
ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Påbörjas åtgärden utan startbesked kommer
en sanktionsavgift att tas ut med stöd av 9 kap plan- och byggförordningen
2011:338 (PBF).
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Handlingar som skall skickas in i förväg för
att tekniskt samråd ska kunna ske och startbesked ska kunna ges är alltid, ritning
över tekniskt konstruktionssnitt samt förslag till kontrollplan. Beroende på
åtgärdens komplexitet kan även andra handlingar, exempelvis beräkning av
förväntad energianvändning, komma att krävas.
Till det tekniska samrådet ska det finnas handlingar som säkerställer att:
Bevaka att entrédörrar och invändiga dörrar som är försedda med dörrstängare
eller är tunga, förses med automatisk dörröppnare. Dörrar som kan beröras är tex
dörr till entré, gårdsentré, lägenhetsförråd, rullstolsförråd, hobbyrum, dörrar i
garagesluss och andra dörrar i brandcells gräns. Dörrblad med automatiska
dörröppnare bör förses med sensor på båda sidor så att ingen riskerar att blir
klämd.
Efter det att ni lämnat in erforderliga handlingar, är det ni, som byggherre, som
ansvarar för att boka tid för tekniskt samråd med kommunens byggnadsinspektör.

Ärendet
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fyra flerbostadshus i fyra våningar om
ca 300 kvm byggnadsarea (BYA) vardera med en bruttoarea (BTA) om ca 1 394
kvm vardera, och fyra lägenheter per våningsplan.
Totalt ca 1 200 kvm BYA med en BTA om ca ca 5 576 kvm och 64 lägenheter.
Förutsättningar
Fastighetens tomtareal är 23 252 kvm landareal.
För fastigheten gäller detaljplan nr D 215 som vann laga kraft 2015-09-11
med byggrätt om max 400 kvm BYA per byggnad, men totalt 1 200 kvm BYA.
Punkthusen får uppföras i max 4 våningar med en byggnadshöjd om max 14
meter.
Fastigheten ligger inom Värmdö kommuns sekundära vattenskyddszon
Skyddsföreskrifter samt entreprenadbestämmelser gäller i området.
Fastigheten är obebyggd, marklov har tidigare givits på fastigheten, 2018-03-15
dnr 2017.5855, som förberedelser för bostadsbebyggelse. Plan- och
exploateringsavdelningen har meddelat och bifogat handlingar gällande
analysrapport avseende marksanering, bortkörda massor, slutrapport avseende
markförorening som har avhjälpts. Handlingarna finns i ärendet.
Miljöenheten har meddelat, i ärendet om marklov, att tillstånd finns för
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schaktning, sprängning, borrning, pålning, spontning samt åter/-utfyllnad för
byggnation inklusive väg och ledningar inom sekundär skyddszon. Tillstånd finns
även för schaktning och åter/- utfyllnad för väg inom primär skyddszon. Tillstånd
finns för utsläpp av avloppsvatten till mark eller ytvatten för hantering av
dagvatten och nödbrädd från pumpstation inom sekundär skyddszon. Tillstånden
är kopplade med villkor. En separat kontrollplan ska skickas till miljöinspektör på
bygg- och
miljöavdelningen senast 6 veckor innan arbetet ska påbörjas.
Synpunkter från VA- och renhållningsenheten har framförts, i ärendet om
marklov, att fastigheten ligger inom Värmdö kommuns verksamhetsområde för
vatten och spillvatten, dagvatten gata och dagvatten fastighet. Dagvatten och/eller
dränvatten får inte tillföras spillvattenledningar.
Besök på fastigheten har företagits.
Yttranden
Sakägare har inte beretts tillfälle att yttra sig över ansökan då åtgärden följer
gällande detaljplan fullt ut.
Miljöenheten har yttrat enligt nedan kring buller och markåtgärder:
"Som de förstår hanteras samtliga markåtgärder nämnda ovan inom ärende
bygg.2017.5655 där beslut om marklov och om startbesked medgetts under
förutsättning att villkoren i beslut i ärende MIL.2012.3329 följs. Vidare så ska
sökande beakta att på fastigheten Brunn 1:739 bedrivs miljöfarlig verksamhet
med hantering av massor, samt brädgård. Transporter och andra moment kopplade
till dessa verksamheter kan alstra störande buller som sökande bör ta i beaktning.
Eftersom det är nybyggnation tillämpas riktvärdena i Boverkets vägledning om
industri och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av
bostäder. Se mer i yttrandet som medföljer som bilaga."
Sökande har kring buller bemött yttrandet med:
"Delar av planområdet påverkas tidvis av industribuller från pågående
verksamhet. Innan inflyttning kan ske ska riktvärden för industribuller uppfyllas.
Avtal finns mellan kommunen och verksamhetsutövaren om att avskärma
industribullret.
• I Plankartan står på kvartersmark för J1K, avsedd för småindustri: Verksamhet
får inte vara störande för omgivningen.
Samt under STÖRNINGSSKYDD: Följande riktvärden (Naturvårdsverkets
övergångsvägledning) för verksamhetsbuller får inte överskridas i
användningsgräns mot norr och väster inom kvartersmark för J1K:
- vardagar kl. 07-18, 50dB (A) ekvivalent ljudnivå
- nätter kl 22-07, 40 dB (A) ekvivalent ljudnivå eller 55 dB(A) maximal ljudnivå,
samt
- övrig tid 45 dB(A) ekvivalent ljudnivå"
Ärendet har remitterats till Storstockholmsbrandförsvar ( SSBF ). Synpunkter
från Storstockholmsbrandförsvar har framförts gällande.
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"SSBF förutsätter att dessa seniorboenden inte ingår i någon form av
behovsprövning eller andra kriterier som kan påverka valet av verksamhetsklass
och därigenom nivå av brandskydd.
Ventilationen är en kvarstående utredningspunkt, vilket även framgår av
brandskyddsbeskrivningen. Detta behöver redovisas och verifieras i
byggåtgärdsskedet. Systemet ska även fungera och verifieras för strömbortfall
samt rökspridning via tilluftsidan.
I brandskyddsbeskrivningen står det att ”Där det finns risk för brandspridning från
underliggande fönster till brandtekniskt avskild vind via takfot eller gavelsprång
utförs takfot/gavelsprång brandcellsavskiljande i lägst brandteknisk klass El 30.”
SSBF anser att detta inte är tydligt och att det kan bli öppet för tolkning. BBR
hänvisar till avskiljning om ovanliggande vind är egen brandcell, som i aktuellt
fall. Avstånd mellan fönster saknas beskrivet.
SSBF kan inte se hur brandslussens funktion upprätthålls om en lägenhetsdörr
lämnas öppen, vilket bör förtydligas.
De beskriver även att eftersom det nu inte är inglasade balkonger i föreslaget så är
brandkonsultens bedömning rimlig i att föreskriftskraven om skydd mot
brandspridning mellan byggnader utifrån BBR uppfylls."
Bemötande kring synpunkter som beskrivits ovan är att det är byggnadstekniska
frågor som får tas upp till det tekniska samrådet som ska ske innan de får ett
startbesked.
De skriver även om eventuella framtida inglasningar:
"Avstånd mellan punkthusens balkonger beskrivs bli knappa 6 meter.
Bedömningen av brandkonsulten är att detta ändå uppfyller föreskriftskraven om
skydd mot brandspridning mellan byggnader utifrån BBR, med hänsyn till
obrännbar fasad, obrännbar balkong som även är sparsamt möblerad. Utifrån den
beskrivningen anser SSBF att brandkonsultens bedömning är rimlig. Dock tas det
ingen hänsyn till att balkongerna i framtiden kan glasas in och kanske möbleras i
stor omfattning."
Bemötande kring detta är att som ansökan ser ut så är det inte fråga om några
inglasade balkonger. Sökande har också svarat med att det inte ingår någon
inglasning i detta projekt och att en brandprojektering kring inglasning får fångas
upp i förekommande fall.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning
Ansökan avser uppförande av fyra flerbostadshus i fyra våningar med vind
innehållandes förråd och teknikrum inom ett område med detaljplan avsedd för
flerbostadshus. Byggnaderna föreslås, enligt ansökningshandlingarna, att få
fasader med vit pust, betongpannor på taket i grafitfärg (gråaktig) och träfönster i
rött.
Planområdet ligger nära centrala Brunn som är ett centrumutvecklingsområde i
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kommunens översiktsplan, 2012-2030. Längst norrut i planområdet, vid
korsningen mellan Eknäsvägen och Entreprenadvägen, möjliggör detaljplanen en
framtida cirkulationsplats, i enlighet med kommunens och Trafikverkets planer.
Bostadsrättsföreningen Vargbacken vill åstadkomma lägenheter för seniorboenden
och inför ansökan om bygglov har förslag på byggnationer diskuterats på möten
med exploateringsavdelningen, där även arkitekt, bygglovshandläggare,
byggherre, kommunantikvarie och projektor varit med. Aktuell del av fastigheten
har en gemensam byggrätt och de nu föreslagna punkthusen följer mötenas och
detaljplanens syfte för området.
All parkering ska lösas inom kvartersmark. Parkering för seniorboendet kommer
främst att ske på gatorna för att undvika stora, hårdgjorda ytor. Ett antal
gemensamma parkeringsytor kommer att iordningställas. I föreslagen utformning
som ingår i denna ansökan, är det 145 parkeringsplatser. I planbeskrivningen, på
sida 20, står det beskrivet om parkeringsnormen 1,0 per bostad inklusive
besöksparkeringar. Sökande har uppgivit att de planerar för ca 150 lägenheter och
att markingenjören tror sig kunna få fram ca 160 platser, det skulle innebära att de
klarar den beskrivna parkeringsnormen.
Sökande beskriver att:
"Det totala antalet lägenheter för området är ännu inte helt fastlagt. Vi har i avtal
med kommunen förbundit oss att underställa exploateringsavdelningen allt vi har
för avsikt att bygga innan bygglov söks, och vi är ännu inte vid den punkt där hela
området kan presenteras. Det kommer dock att bli ca 150 boendeenheter. För info
kan jag informera att vi har ramavtal med Sunfleet som säger sig kunna placera 3
bilar i området och jag inväntar mer detaljerad information från dem. Jag ser det
dock som att vi är väl försörjda med parkeringsplatser och ber att få återkomma
med detaljer efter det att exploateringsavdelningen så småningom har godkänt vår
planerade bebyggelse."
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska utföras och ska följa givna
tillstånd och entreprenadbestä mmelser.
En översiktlig bedömning har gjorts angående påverkan av trafikbuller.
Bedömning av situationen i nuläget är att det inte finns risk för att trafikbuller kan
orsaka en olägenhet.
Ansökan bedöms därmed uppfylla kraven för bygglov i 2 kap 6 § första stycket 1
och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 § och 8 kap. 1-3, 6, 7, 9-13, 17 och 18 § PBL.
Ansökan bedöms därmed uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL.

Information och upplysningar
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter det datum då det kungjorts i Post- och
Inrikes Tidningar, och tre veckor efter det att berörd sakägare delgivits såvida det
inte överklagas.
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Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-,
byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Byggherren ska se till att åtgärderna
genomförs i enlighet med de krav som gäller enligt PBL eller föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller
anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den
kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. Om åtgärden
kräver tillstånd eller dispenser från andra myndigheter, ansvarar byggherren för
att sådana inhämtas.
I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader finns bestämmelser
om vilka riktvärden för buller som ska tillämpas vid bostadsbyggnader i samband
med planläggning och i ärenden om bygglov samt förhandsbesked. Det är
fastighetsägarens ansvar att se till att gällande riktvärden uppfylls i samband med
byggnation. Om det i ett senare skede visar sig att riktvärdena inte uppfylls så är
det fastighetsägarens ansvar att åtgärda detta. Enligt 8 § i förordning (2015:216)
om trafikbuller vid bostadsbyggnader så ska en beräkning av buller även ta
hänsyn till framtida trafikflöden som kan ha betydelse för bullersituationen.
Byggnaden får inte tas i bruk innan fastigheten har anslutits till kommunens VAnät.
Fastigheten befinner sig i högriskområde för radon. Då fastigheten befinner sig i
högriskområde så ska radonmätning enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ske.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren (arrendator).
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaderna
för lägeskontroll debiteras separat om den utförs av kommunens Kart- och GIS
enhet.
Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska utföras. Avledning av dagvatten
och dräneringsvatten ska ske på sådant sätt att inte olägenheter uppstår för
intilliggande fastigheter.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft.
För start- och slutbesked debiteras separat efter det att samråd för respektive
besked hållits.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN
Peter Leeb
Bygglovhandläggare/Miljöinspektör
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Bilagor:
Entreprenadbestämmelser
Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenhetens yttrande

Sändlista
Delges beslut med post
Sökande, annan part (fastighetsägare, arrendator)
Kontrollansvarig
Meddelande om kungörelse
Sakägare, rågrannar som inte har haft invändningar
Kungörelse i Post- och inrikestidningar
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Tid för överklagande
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.
Om du tagit del av beslutet genom kungörelse i post- och inrikes tidningar ska ditt
överklagande ha inkommit till bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden senast 4
veckor efter att det har kungjorts. Endast byggbeslut
Hur du utformar sitt överklagande mm
I skrivelsen med överklagandet ska du;
- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i
protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras
Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.
Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.
Underteckna överklagandet
Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.
Var ska överklagandet lämnas/skickas?
Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.
Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG
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ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

DATUM

NYBYGGNADSKARTA 2018-05-22

BRUNN 1:852
BRF VARGBACKEN PUNKTHUSEN 2, 4, 6 & 8
NYBYGGNADSKARTA
UPPDRAG NR/RITN. RIT/KONSTR
NR
AV
HANDLÄGGARE
VÄRMDÖ KOMMUN

ANSVARIG
SKALA

1:1000

NUMMER

BET

2018-03-09

Hedström & Taube | projekteringsledning

Brunn 1:852, b rf Varg backen
Granskning
avseende
tillgänglighet
och
användbarhet för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga
Bilaga till sakkunnigutlåtande

2018-03-09

Innehållsförteckning
1.

LÄSANVISNING

2.

CHECKLISTA P B L

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.

2
8
8
8
8
8

kap
kap
kap
kap
kap
kap

6
1
2
4
5
9

PBF
PBF
PBF
PBF

3
3
3
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kap

5
5
5
5
5
5

1§
4 §
17 §
18 §

5
6
6
6

5

CHECKLISTA B B R

6

4.1
BBR 1:3 De allmänna råden
4.2
BBR 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftsutrymmen
4.3
BBR 3:1 Tillgänglighet och användbarhet
4.4
BBR 3:111 Krav på tomter samt utformningskrav och tekniska egenskapskrav på
byggnader
4.5
BBR 3:113 Dimensionerande mått för rullstol
4.6
BBR 3:12 Tillgänglighet och användbarhet på tomter
4.7
BBR 3:122 Gångvägar, angörings- och parkeringsplatser
4.8
BBR 3:1221 Gångytor på tomter
4.9
BBR 3:1222 Ramper på tomter
4.10
BBR 3:1223 Kontraster och markeringar på tomter
4.11
BBR 3:1224 Belysning för orientering på tomter
4.12
B B R 3 : 1 2 2 5 Orienterande skyltar på tomter
4.13
BBR 3:13 Tillgängliga och användbara entréer till byggnader
4.14
BBR 3:132 Allmänt
4.15
BBR 3:14 Tillgänglighet och användbarhet i byggnader
4.16
BBR 3:142 Entré- och kommunikationsutrymmen
4.17
BBR 3:1421 Gångytor i byggnader
4.18
BBR 3:1423 Kontraster och markeringar i byggnader
4.19
BBR 3:1424 Belysning för orientering i byggnader
4.20
BBR 3:1425 Orienterande skyltar i byggnader
4.21
BBR 3:143 Dörrar och portar
4.22
BBR 3:144 Hissar och andra lyftanordningar
4.23
BBR 3:146 Tillgänglighet... i enskilda bostäder i ett plan
4.24
BBR 3:148 Bostadskomplement
4.25
BBR 3:2 Bostadsutformning
4.26
BBR 3:211 Utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav
4.27
BBR 3:22 Allmänt om utformning av bostäder
4.28
BBR 3:222 Bostäder större än 55 m
4.29
BBR 3:223 Bostäder större än 35 m och högst 55 m
4.30
BBR 3:224 Bostäder o m högst 35 m
4.31
BBR 3:23 Bostadskomplement
4.32
BBR 3:4 Driftutrymmen
4.33
BBR 3:422 Avfallsutrymmen och avfallsanordningar
4.34
BBR 3:423 Avfallshantering i bostadslägenheten
4.35
BBR 5 Brandskydd
4.36
BBR 8 Säkerhet vid användning
4.37
BBR 8:2 Skydd mot fall
4.38
BBR 8:21 Belysning i kommunikationsutrymmen
'.
4.39
BBR 8:22 Skydd mot att halka och snubbla
2

2

2

2
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Granskning mot lagstiftning och andra kravdokument
avseende tillgänglighet & användbarhet.
Uppdragsnamn

Uppdragsgivare

Fastighetsbeteckning

Företag

(Kommun)

Kontaktperson

Benämning

Uppdragsansvarig

Datum

Jenny Afvander

2018-03-06
Rev. datum
20XX-XX-XX

1.

Läsanvisning

Vid varje punkt finns kommentar "OK", "Se punkt" eller
" O K " innebär att handlingarna som granskats godkänns efter den detaljeringsgrad som
handlingen visar.
"Se punkt" innebär att det finns en kommentar att läsa i utlåtandet. Kommentaren är antingen en
"Anmärkning", "Avvikelse" eller "Information".
"-" innebär att punkten inte alls har kunnat granskas baserat på handlingarnas detaljeringsgrad.
Denna symbol används företrädesvis vid granskning inför bygglov/tekniskt samråd.
För punkt som granskats, även delvis, sätts datum.
I början av BBR, avsnitt 3:1 respektive 3:2, finns en föreskrift med förteckningar över vilka
föreskrifter eller allmänna råd som är utformningskrav,
eller både
utformningskrav och tekniska egenskapskrav.
Avsnitt 3:12 Tillgänglighet och användbarhet på tomter (BBR) innehåller också regler om
tomter. Kraven på tomter finns i 8 kap. 9 § PBL. Utformningskraven finns i 8 kap. 1 § PBL och
3 kap. 1 och 4 §§ PBF, medan
Kraven på tomter och utformningskraven prövas vid bygglovet.

Föreskrifter och allmänna råd till både utformnings- och tekniska egenskapskrav är
rödmarkerade.
Föreskrifter och allmänna råd enbart till utformningskrav är blåmarkerade.
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2.

Checklista P B L

Kursiverad text redovisar krav enligt PBL.
2.1

P B L 2 kap 6 §

2018-03-06

OK

Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och
byggnadsverk
utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
att använda området.
2.2

P B L 8 kap 1 §

En byggnad ska vara tillgänglig och användbar för personer
orienteringsförmåga.
2.3

P B L 8 kap 2 §

2018-03-06

OK

med nedsatt rörelse-

eller

OK

2018-03-06

Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap.
2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden.
2.4

P B L 8 kap 4 §

2018-03-06

-

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga ifråga om tillgänglighet
användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår
som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.
2.5

av

och

föreskrifter

2018-03-06

P B L 8 kap 5 §

Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de uppfylls vid nybyggnad och med normalt underhåll
kan antas komma att fortsätta att vara uppfyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd.
De egenskapskrav som ska uppfyllas vid tillämpningen av första stycket är de krav som gäller
när uppförandet eller ändringen görs. Kraven ska uppfyllas i samma omfattning av byggnaden
som anges i 2 § första stycket, om inte annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd
av 16 kap. 2 §.
2.6

2018-03-06

P B L 8 kap 9 §

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas så att personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga
ska kunna komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda
tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena
i övrigt inte är orimligt, och risken
för olycksfall
begränsas.

3.

Checklista P B F

Kursiverad text redovisar krav enligt PBF.
3.1

P B F 3 kap 1 §

OK

2018-03-06

För att uppfylla det krav på lämplighet för sitt ändamål som anges i 8 kap. 1 § 1 plan- och
bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara utförd på ett sådant sätt att
bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara utrymmen för sömn och vila, samvaro,
,
matlagning, måltider, hygien och förvaring.
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Bostäderna
hygien.
3.2

ska med hänsyn till användningen

ha inredning och utrustning för matlagning

OK

P B F 3 kap 4 §

(Gäller utformningskrav

och

avseende tillgänglighet

och

2018-03-06

användbarhet)

Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 1 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska vara
tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga,
ska
byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra
lyftanordningar.
Trots första stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan
lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken,
ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan
lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning
jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.
3.3

2018-03-06

P B F 3 kap 17 §

För att uppfylla det krav på lämplighet för det avsedda ändamålet som anges i 8 kap. 4 § första
stycket 7plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad som innehåller bostäder vara
projekterad och utförd på ett sådant sätt att bostäderna i skälig utsträckning har avskiljbara
utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, hygien och förvaring.
Bostäderna
hygien.
3.4

ska med hänsyn till användningen

ha inredning och utrustning för matlagning

och

2018-03-06

P B F 3 kap 18 §

För att uppfylla det krav på tillgänglighet och användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första
stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnad vara projekterad och utförd på ett
sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.
Om det behövs för att en byggnad enligt 8 kap. 4 § första stycket 8 plan- och bygglagen ska
vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga,
ska byggnaden vara försedd med en eller flera hissar eller andra
lyftanordningar.
Trots andra stycket behöver en bostad inte vara tillgänglig genom en hiss eller annan
lyftanordning, om byggnaden har färre än tre våningar. Om bostaden inte kan nås från marken,
ska byggnaden dock vara projekterad och utförd på ett sådant sätt att en hiss eller annan
lyftanordning kan installeras utan svårighet. Vid tillämpningen av detta stycke ska med våning
jämställas vind där det finns en bostad eller huvuddelen av en bostad.

4.

Checklista B B R

Utformningskraven prövas vid bygglovet medan de tekniska egenskapskraven behandlas i
samband med tekniskt samråd och startbesked.
Kursiverad text redovisar krav enligt BBR.
4.1

B B R 1:3 De allmänna råden

De allmänna råden innehåller generella rekommendationer
om tillämpningen av föreskrifterna
i denna författning och i huvudförfattningarna
och anger hur någon lämpligen karteller bör
handla för att uppfylla
föreskrifterna.
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4.2

B B R 3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd o c h drifts utrymmen

4.3

B B R 3:1 Tillgänglighet o c h användbarhet...

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 1, 4 och 9 §§ PBL och 3 kap. 4
och 18 §§ PBF.
Avsnitt 3:5 innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 § PBL och 3 kap. 23 §
PBF. (BFS 2011:26).
4.4

B B R 3:111 K r a v på tomter s a m t utformningskrav o c h t e k n i s k a e g e n s k a p s k r a v på
byggnader

Allmänt råd:
Avsnitt 3:12 innehåller föreskrifter och allmänna råd om tomter.
Avsnitten 3:13 och 3:14 innehåller föreskrifter och allmänna råd till antingen
utformningskraven, de tekniska egenskapskraven eller till båda.
Kraven på tomter och utformningskraven på byggnader prövas vid bygglovet. De
tekniska egenskapskraven på byggnader hanteras i samband med det tekniska samrådet
och startbeskedet på samma sätt som de övriga tekniska egenskapskraven.
Tillämpningsområdena
i avsnitt 3:131 och 3:141 gäller oavsett om det är fråga om regler som
är utformningskrav eller tekniska egenskapskrav på byggnader.
Föreskrifter

och allmänna råd för tomter finns i avsnitt

Föreskrifter
finns i

och allmänna råd till både utformningskraven

a) avsnitt 3:132 föreskriften

första

stycket,

b) avsnitt 3:142 föreskriften

första

stycket,

c) avsnitt 3:1422föreskriften
d) avsnitt 3:143 föreskriften
e) avsnitt

första
tredje

3:12.
och de tekniska

egenskapskraven

stycket,
stycket,

3:1453föreskriften,

f ) avsnitt 3:147, och
g) avsnitt

3:148.

Föreskrifter

och allmänna råd enbart till utformningskraven

finns

i

a) avsnitt 3:132 föreskriften

andra stycket, allmänna rådet första

stycket,

b) avsnitt 3:142 föreskriften

andra och tredje stycket, allmänna rådet första och andra

c) avsnitt 3:1422föreskriften

andra stycket, allmänna rådet första stycket

d) avsnitt 3:143 föreskriften

första stycket, allmänna rådet första och andra

e) avsnitt 3:144 föreskriften

första och femte stycket, allmänna rådet första och andra

f ) avsnitt

stycket,

a-d,
stycket,
stycket,

3:1452,

g) avsnitt 3:1453 allmänna rådet första stycket och andra stycket a, och
h) avsnitt 3:146 föreskriften
stycket.

första, andra och tredje stycket, allmänna rådet första och andra
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•

Definitionerna i avsnitten 3:112 och 3:113 gäller oavsett om det är fråga om regler om tomter
eller om regler som är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav på byggnader.
2018-03-06

OK

B B R 3:113 D i m e n s i o n e r a n d e mått för rullstol

4.5

Då det i denna författning anges att tomter, byggnader eller delar av byggnader ska vara
tillgängliga och användbara ska måtten för eldriven rullstol för begränsad
utomhusanvändning
(mindre utomhusrullstol) vara dimensionerande
och utrymme för manövrering med rullstol ska
finnas. Måtten för manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning
(inomhusrullstol)
får dock vara dimensionerande i enskilda
bostadslägenheter.
Allmänt råd:
Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten och
användbarheten för en mindre utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter
och för en inomhusrullstol en cirkel med diametern 1,30 meter.
4.6

B B R 3:12 Tillgänglighet o c h användbarhet på tomter

4.7

2018-03-06

B B R 3:122 Gångvägar, angörings- o c h parkeringsplatser

Minst en tillgänglig och användbar gångväg ska finnas
byggnader och
-

bostadskomplement,

-

parkeringsplatser,

- angöringsplatser
-friytor,

för

mellan tillgängliga

entréer till

bilar,

samt

- allmänna gångvägar

i anslutning

till tomten.

Tillgängliga och användbara gångvägar ska där det är möjligt utformas utan
Där nivåskillnader inte kan undvikas ska de utjämnas med ramper.
Tillgängliga

och användbara

gångvägar

ska

- kunna särskiljas från möblerade ytor,

samt

nivåskillnader.

- vara lätta att följa,
- kunna användas som sammanhängande

taktila och visuella

ledstråk.

Allmänt råd:
Exempel på friytor är lekplatser, bollplaner och gemensamma uteplatser. En tillgänglig
och användbar gångväg bör vara så horisontell som möjligt, inte luta mer än 1:50 i
sidled, ha en f r i bredd på minst 1,5 meter alternativt minst 1,0 meter och då ha
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vändzoner med högst 10 meters mellanrum, vid öppningar i t.ex. staket, häckar och
liknande ha en f r i bredd på minst 0,90 meter, vara fri från hinder, samt utjämnas med en
0,9-1,0 meter bred ramp till O-nivå om det finns nivåskillnader vid övergången mellan
olika typer av gångytor och platser.
Naturliga ledytor som gräskanter, murar, staket, kanter och fasader kan kompletteras
med konstgjorda ledytor till ett sammanhängande ledstråk.
Fasta sittplatser med rygg- och armstöd i anslutning till tillgängliga och användbara
gångvägar och entréer ökar tillgängligheten och användbarheten för personer med
nedsatt rörelseförmåga.
En angöringsplats för bilar ska finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna
ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till
bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser
ska vara
fast, jämn och halkfri.
Allmänt råd:
Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimensioneras med hänsyn till avsedd
användning eller antal bostäder och långsiktigt behov.
Breddmått på en parkeringsplats som ska medge att rullstol tas in från sidan bör vara 5,0
meter. Breddmått kan minskas om gångytan bredvid kan tas i anspråk eller om
parkeringsplatser för rörelsehindrade finns bredvid varandra.
Lutningen i längs- och sidled på angöringsplatser och parkeringsplatser för
rörelsehindrade bör inte överstiga 1:50.
Parkeringsplatser för rörelsehindrade bör vara tydligt skyltade, även vintertid.
4.8

2018-03-06

B B R 3:1221 Gångytor på tomter

Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
sig fram och så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
Markbeläggningen

kan ta

på gångytor ska vara fast, jämn och halkfri.

Gångytor kan t.ex. finnas på gångvägar,

lekplatser och ramper samt i trappor.

Allmänt råd:
Betongmarkplattor, släta stenhällar, fasta och jämna grusytor och asfalt är exempel på
lämpliga ytmaterial.
4.9

2018-03-06

B B R 3:1222 R a m p e r på tomter

Ramper ska kunna användas av personer

med nedsatt rörelseförmåga.

De ska luta högst 1:12.

Allmänt råd:
Ramper bör kompletteras med trappor där det är möjligt.
För personer med nedsatt rörelseförmåga kan det vara svårt att klara flera ramper i rad
med en total höjd på mer än 1,0 meter.
En ramp bör ha minst 2 meter långa vilplan, ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter
mellan vilplanen, ha en f r i bredd på minst 1,3 meter, vara f r i från hinder, samt ha ett
minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns nivåskillnader mot omgivningen.
En ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta men blir säkrare
att använda om den inte lutar mer än 1:20.
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4.10

2018-03-06

B B R 3:1223 Kontraster o c h markeringar på tomter

Parkeringsplatser, angöringsplatser för bilar och friytor, liksom gångytor,
konstgjorda ledytor samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka.

trappor, ramper och

Allmänt råd:
Kontrast mot omgivningen kan åstadkommas med avvikande material och ljushet.
Konstgjorda ledytor kan bestå av material med avvikande struktur och ljushet som fälls
in i markbeläggningen, t.ex. tydligt kännbara plattor i en slät yta.
En ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS (Natural Color System) mellan
kontrastmarkeringen och den omgivande ytan kan avsevärt öka möjligheten f ö r synsvaga
att uppfatta markeringen.
4.11

2018-03-06

B B R 3:1224 B e l y s n i n g för orientering på tomter

Belysningen längs tillgängliga och användbara gångvägar och vid
parkeringsplatser,
angöringsplatser för bilar och friytor, ska utformas så att personer med nedsatt rörelseorienteringsförmåga
kan orientera sig.

eller

Allmänt råd:
På tillgängliga och användbara gångvägar bör markytan vara tillräckligt och j ä m n t
belyst. Fast belysning bör inte vara bländande.
4.12

2018-03-06

B B R 3:1225 Orienterande skyltar på tomter

Orienterande

skyltar ska vara tillgängliga

och

användbara.

Allmänt råd:
Orienterande skyltar bör vara lättbegripliga och lättlästa, ha ljushetskontrast och vara
placerade på lämplig höjd så att de kan läsas/höras såväl av personer som använder
rullstol som av stående personer med nedsatt syn.
De bör placeras där man förväntar sig att de ska finnas och så att man kan komma tätt
intill dem.
Textstorleken bör väljas efter läsavståndet och ytan bör inte ge upphov till reflexer.
Skyltar bör kompletteras med bokstäver i upphöjd relief samt i vissa fall med punktskrift
och talad information och tydliga, lättförståeliga och välkända bildsymboler.
4.13
4.14

B B R 3:13 Tillgängliga o c h användbara entréer till b y g g n a d e r
B B R 3:132 Allmänt

OK

2018-03-06

Huvudentréer till bostadshus ska placeras och utformas så att de är tillgängliga och
användbara. Även övriga entréer till bostadshus ska vara tillgängliga och användbara om det
behövs för att uppfylla kraven på tillgänglighet och användbarhet. Tillgängliga entréer ska vara
lätta att upptäcka.
Allmänt råd:
Utöver huvudentrén kan även andra entréer behöva göras tillgängliga och användbara,
t.ex. i situationer där terrängen eller placeringen av bostadskomplement gör att avståndet
annars blir för långt.

Hedström & Taube | Projekteringsledning
TIL Bilaga

10 (23)

2018-03-09

4.15
4.16

B B R 3:14 Tillgänglighet o c h användbarhet i b y g g n a d e r
B B R 3:142 Entré- o c h k o m m u n i k a t i o n s u t r y m m e n

Entré- och kommunikationsutrymmen
ska vara tillgängliga
nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga.

OK

2018-03-06

och användbara för personer

med

Entré- och kommunikationsutrymmen
ska ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol och
utformas så att personer som använder rullstol kan förflytta sig utan hjälp.
Entré- och kommunikationsutrymmen
ska där det är möjligt, utformas utan nivåskillnader. Där
nivåskillnader i kommunikationsutrymmen
inte kan undvikas ska skillnaderna utjämnas med
ramp. hiss eller annan lyftanordning och trappa.
Allmänt råd
Ett kommunikationsutrymme bör a) ha en f r i bredd på minst 1,30 meter, gäller dock inte
trappor, b) vid begränsade hinder, t.ex. pelare, ha en f r i bredd på minst 0,80 meter.
För bostadslägenheter finns lämpliga mått på entré- och kommunikationsutrymmen i SS
91 42 21 (normalnivån).
4.17

2018-03-06

B B R 3:1421 Gångytor i b y g g n a d e r

Allmänt råd

4.18

2018-03-06

B B R 3:1423 Kontraster o c h markeringar i b y g g n a d e r

Allmänt råd:

4.19

2018-03-06

B B R 3:1424 B e l y s n i n g för orientering i b y g g n a d e r

Allmänt råd:
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4.20

2018-03-06

B B R 3:1425 Orienterande s k y l t a r i b y g g n a d e r

Allmänt råd:

4.21

B B R 3:143 Dörrar o c h portar

OK

2018-03-06

Tillgängliga och användbara dörrar och porlar ska utformas så att de medger passage med
rullstol och så att tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från
rullstolen. Även andra öppningar i förflyttningsvägar
ska utformas så att de medger passage
med rullstol.

Allmänt råd:
Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90°, vid
a) entrédörrar,
b) hissdörrar,
c) korridordörrar som är placerade vinkelrätt mot korridorens längdriktning,
d) öppningar i förflyttningsvägar,
e)

0
g) dörrar till bostadskomplement.
För dörrar i bostäder finns lämpliga passagemått och lämpliga mått på betjäningsareor i
SS 91 42 21 (normalnivån).
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4.22

B B R 3:144 H i s s a r o c h andra lyftanordningar

2018-03-06

OK

Då hissar eller andra lyftanordningar krävs för att höstäder ska vara tillgängliga
användbara ska minst en av dem rymma en person som använder rullstol och en

och
medhjälpare.

Allmänt råd:
Vilka hissar och andra lyftanordningar som ska vara tillgängliga och användbara regleras
i 3 kap. 4 och IS §§, PBF.
Hissar som uppfyller kraven finns i SS-EN 81-70. Typ 2(1,1 x 1,4 meter) och 3 (2,0 x
1,4 meter) i SS-EN 81-70 uppfyller kraven på tillgängligt och användbart utrymme i
hissen.

4.23

B B R 3:146 Tillgänglighet... i e n s k i l d a bostäder i ett plan

OK

2018-03-06

Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer
med nedsatt rörelseförmåga. För sådana terrasser som kompletterar tillgängliga och
användbara samt väl placerade balkonger är tillgängligheten och användbarheten
tillgodosedd,
om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp.
Minst dörren till huvudentrén samt minst en dörr till varje rum (inklusive rum för matlagning
och ett hygienrum), balkong, terrass och uteplats ska medge passage med rullstol. Det ska
finnas tillräcklig plats att öppna och stänga dörrarna från rullstolen.
Minst ett hygienrum ska vara tillgängligt och an vändbart för personer med nedsatt
rörelseförmåga och utformas så att det lätt kan ordnas plats för medhjälpare.
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Allmänt råd:
Dimensionerande mått som är lämpliga med hänsyn till tillgängligheten och
användbarheten i rum finns i SS 91 42 21 (normalnivån).
2

Studentbostäder om högst 35 m enligt avsnitt 3:225 kan utformas utan plats för
medhjälpare på sängens bortre sida.

4.24

Förvaringsutrymmen
enligt avsnitt 3:23, postboxar,
och andra bostadskomplement
ska vara tillgängliga
4.25

2018-03-06

B B R 3:148 B o s t a d s k o m p l e m e n t

tvättstugor, avfallsutrymmen,
och användbara

sopnedkast

B B R 3:2 B o s t a d s u t f o r m n i n g

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 1 och 17 §§ PBF. Avsnitt 3:5
innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 7 § PBL.
4.26

B B R 3:211 Utformningskrav respektive t e k n i s k a e g e n s k a p s k r a v

Allmänt råd:
Avsnitt 3:2 innehåller föreskrifter och allmänna råd till antingen utformnings kraven, de
tekniska egenskapskraven eller till båda.
Utformningskraven prövas i bygglovet och de tekniska egenskapskraven hanteras i
samband med det tekniska samrådet och startbeskedet på samma sätt som övriga
tekniska
egenskapskrav.
Föreskrifter och allmänna råd till både utformningskraven och de tekniska egenskapskraven
finns i
a) avsnitt 3:22 allmänna rådet andra stycket,
b) avsnitt 3:222 föreskriften,
c) avsnitt 3:223 föreskriften första stycket,
d) avsnitt 3:224 föreskriften första stycket, allmänna rådet tredje stycket,
e) avsnitt 3:225 föreskriften första stycket, allmänna rådet tredje och fjärde stycket,
f ) avsnitt 3:226 föreskriften tredje stycket, allmänna rådet,
g) avsnitt 3:227 sjunde stycket, allmänna rådet första, andra och tredje stycket, och
h) avsnitt 3:228 fjärde stycket.
Föreskrifter och allmänna råd enbart till utformningskraven finns i
a) avsnitt 3:22 föreskriften första stycket, tredje stycket a, c-e, g - j och fjärde stycket, allmänna
rådet första och tredje stycket,
b) avsnitt 3:221 föreskriften,
c) avsnitt 3:222 allmänna rådet,
d) avsnitt 3:223 föreskriften andra stycket, allmänna rådet,
e) avsnitt 3:224 föreskriften andra stycket, allmänna rådet första stycket.
f ) avsnitt 3:225 föreskriften andra stycket, allmänna rådet första stycket,
g) avsnitt 3:226 föreskriften första stycket,
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h) avsnitt 3:227 föreskriften första, tredje, fjärde, femte och sjätte stycket,
i) avsnitt 3:228 föreskriften första stycket, allmänna rådet, och
j ) avsnitt 3:23 föreskriften, allmänna rådet första och andra stycket.

Definitionen i avsnitt 3:212 gäller oavsett om det är fråga om utformningskrav eller tekniska
egenskapskrav.
4.27

Bostäder ska dimensioneras

och disponeras

2018-03-06

OK

B B R 3:22 Allmänt o m utformning av bostäder

med hänsyn till sin långsiktiga

användning.

I bostaden ska finnas
a) minst ett rum för

personhygien,

c) rum eller avskilj bar del av rum for daglig

samvaro,

d) rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila,
e) rum eller avskiljbar del av rum för

matlagning,

g) utrymme för måltider i eller i närheten av rum for
h) entréutrymme

med plats för ytterkläder

matlagning,

m.m.,

i) utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam
j) utrymmen för förvaring,

tvättstuga

saknas,

och

Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska också utformas så
att den med bibehållen f unktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet.
Allmänt råd:
En balkong, uteplats eller ett liknande utrymme bör finnas i anslutning till bostaden.
Dimensionerande mått och inredningslängder som är lämpliga vid utformningen av
bostaden finns i SS 91 42 21.
Plats för en kombinerad tvättmaskin och torktumlare uppfyller kravet på utrymme för att
tvätta och torka tvätt maskinellt i bostaden.
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4.28

B B R 3:222 Bostäder större än 55 m

2018-03-06

OK

2

Bostäder med en boarea (BOA) större än 65 m ska utformas med hänsyn till det antal
som de är avsedda för.

personer

2

Allmänt råd
2

Bostäder med en BOA större än 55 m bör ha plats för parsäng i minst ett rum eller i en
avskiljbar del av ett rum för sömn och vila.
2

Bostäder med en BOA större än 55 m som är avsedda för flera studenter kan utformas
utan plats för parsäng i något rum eller i en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila.
4.29

2

B B R 3:223 Bostäder större än 35 m o c h högst 55 m
2

OK

2

2018-03-06

1

Bostäder med en BOA större än 35 m och högst 55 m ska utformas med hänsyn till sin storlek.
I sådana bostäder är det dock tillräckligt att antingen rummet för sömn och vila eller rummet
med inredning och utrustning för matlagning är en avskiljbar del av ett rum. Avskiljbar del av
rum ska ha fönster mot det fria och ska utformas så att den med bibehållen funktion kan
avskiljas med väggar från resten av rummet.
Allmänt råd
2

2

Bostäder med en BOA större än 35 m och högst 55 m kan utformas utan plats för
parsäng i något rum eller i en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila.
4.30

B B R 3:224 Bostäder o m högst 35 m

2018-03-06

OK

2

2

Bostäder med en BOA om högst 35 m ska utformas med hänsyn till sin storlek.
I sådana bostäder får utrymmena för

funktionerna

a) daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum utan att vara
avskiljbara, och
b) daglig samvaro samt sömn och vila överlappa

varandra helt eller delvis.

Allmänt råd
2

1 bostäder med en BOA om högst 35 m bör
a) utrymmet för inredningslängden för matlagning vara minst 1,80 meter brett,
b) utrymmet för inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter brett, och
c) platsen för ytterkläder i kapphylla vara minst 0,40 meter bred.

Regler om bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen finns i avsnitt 3:227
4.31

B B R 3:23 B o s t a d s k o m p l e m e n t

OK

2018-03-06

/ bostadslägenhetens
närhet ska det finnas en gemensam tvättstuga med möjlighet att tvätta och
torka maskinellt, om det saknas utrymme att tvätta och torka tvätt maskinellt i den enskilda
bostadslägenheten
(jämför avsnitt 3:22).
I bostadslägenheten
eller i dess närhet ska det finnas låsbart utrymme för förvaring
säsongsutrustning
och liknande.
I bostadslägenhetens
nårhet ska det finnas rum förförvaring
av barnvagnar,
utomhusrullstolar, rollatorer och liknande samt utrymme för postboxar.

cyklar,

av
'
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Allmänt råd:
Förvaringsutrymmen (se SS 91 42 21) samt gemensamma tvättstugor bör finnas inom 25
meters gångavstånd från en sådan entré som avses i avsnitt 3:132.
I SS 91 42 21 finns lämpliga mått för förvaring.

4.32

B B R 3:4 Driftutrymmen

Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 8 kap. 4 § första stycket 9 och 9 § PBL
samt 3 kap. 9 och 10 §§ PBF. Avsnitt 3:5 innehåller också föreskrifter och allmänna råd till 8
kap. 7 § PBL.
4.33

2018-03-06

B B R 3:422 Avfallsutrymmen o c h avfallsanordningar

I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas utrymmen eller anordningar för hantering av
avfall som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden. Utrymmena ska utformas och
dimensioneras så att de, utöver vad som anges i avsnitt 3:42, möjliggör återvinning av avfallet.
Utrymmen eller anordningar för hantering av avfall ska anpassas
- hämtningsintervallen

och

- sorten och sammansättningen
- behovet av

till

avfallsmängderna,
av avfall,

rengöring,

- behovet av att de ska kunna användas så att risken för olycksfall begränsas,
- lokala regler för avfallshantering

om hur avfall sorteras, förvaras

Grovavfall ska kunna tas om hand

separat.

Sopnedkast och rörtransportsanordningar
upp sam Ungs utrym men.

ska kunna spärras från

Utrymmen eller anordningar för hantering av avfall får inte
- så att avfall måste transporteras
där livsmedel förvaras, samt

och

samt

hämtas.

tillhörande

placeras

genom utrymmen där personer

vistas mer än tillfälligt

eller

- så att matavfall måste transporteras genom kommunikationsutrymmen
i direkt anslutning
utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.

till

Allmänt råd:
Hushållsavfall som av hygieniska skäl behöver lämnas ofta, som t.ex. matavfall, bör
kunna lämnas så nära bostaden som möjligt. Avståndet mellan byggnadens entréer och
utrymmen eller anordningar för avfall bör inte överstiga 50 meter för flerbostadshus.
A v avsnitt 3:1 framgår att avfallsutrymmen och avfallsanordningar ska vara tillgängliga
och användbara.
Regler om utformning av driftutrymmen ges också ut av Arbetsmiljöverket.
Regler om manuell hantering och belastningsergonomi ges ut av Arbetsmiljöverket.
4.34

2018-03-06

B B R 3:423 Avfallshantering i bostadslägenheten

I bostadslägenheter

ska det finnas plats för källsortering

av avfall.
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4.35

B B R 5 Brandskydd

Se

2018-03-06

Se punkt

2018-03-06

brandskyddsdokumentation.

4.36

B B R 8 Säkerhet vid användning

4.37

B B R 8:2 S k y d d mot fall

4.38

Se punkt

B B R 8:21 B e l y s n i n g i k o m m u n i k a t i o n s u t r y m m e n

Belysningen i kommunikationsutrymmen
ska utformas med sådan styrka och jämnhet
personer kan röra sig säkert inom byggnaden.

att

Allmänt råd:
Belysningsinstallationer bör utformas enligt SS 437 01 46. Den fasta belysningen bör
inte vara bländande.
4.39

2018-03-06

B B R 8:22 S k y d d mot att halka o c h s n u b b l a

Gångytor ska utformas så att risken för att halka
lutning, väta, spill eller nedisning ökar risken för
till detta. Oväntade förändringar av ytmaterialens
gångriktningen ändras. Ytorna ska utformas utan
eller låga hinder som är svåra att upptäcka.

och snubbla begränsas. lutrymmen där
halka ska ytmaterialens egenskaper
anpassas
halkegenskaper ska undvikas, särskilt där
oväntade små nivåförändringar,
ojämnheter

Allmänt råd:
Dörr- och portöppningar bör utformas utan nivåskillnader, om det inte av t ex fukt- eller
klimatskäl behöver finnas en tröskel. En eventuell tröskel bör dock vara så låg som
möjligt och fasas så att den är lätt att passera och så att risken för att snubbla minimeras.
Stödhandtag bör finnas i tillgängligt duschutrymmet.
Golvlutning i duschutrymmen beaktas.
Golv ska utföras i material så att risken för att halka eller snubbla minimeras.
4.40

2018-03-06

B B R 8:231 Ö p p n i n g s b a r a fönster, balkongdörrar o c h dylikt

/ utrymmen där barn kan vistas ska öppningsbara fönster och glaspartier - t.ex.
balkonginglasningar
- vilkas karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha
säkerhetsbeslag, spärranordningar
eller andra skydd som begränsar risken för att barn ska
falla ut. Balkongdörrar och öppningsbara fönster där avståndet mellan glasytan och golvet är
mindre än 0,60 meter ska ha säkerhetsbeslag och spärranordningar
som hindrar barn från att
öppna och passera dörren eller fönstret.
Säkerhetsanordningar

behöver inte finnas på fönster eller fönsterdörrar

i

markplanet.

Allmänt råd:
Med säkerhetsbeslag avses här ett beslag med en spärr som fixerar t.ex. ett fönster i
stängt läge. Med spärranordning avses en anordning med en spärr som hindrar t.ex. ett
fönster från att få mer än 10 cm f r i öppning. Båda dessa anordningar bör vara utförda så
att spärren inte kan hävas av barn men ändå kan nyttjas av personer med nedsatt
rörelseförmåga.

Hedström & Taube | Projekteringsledning
TIL Bilaga

18 (23)

2018-03-09

4.41

2018-03-06

B B R 8:232 Trappor, ramper o c h balkonger

Trappor och ramper i eller i anslutning
sig säkert.

till byggnader ska utformas så att personer

kan

förflytta

Allmänt råd:
För att trappan ska få en säker utformning bör man ta hänsyn till trappans lutning och
längd samt måttförhållandet mellan trappstegens höjd och djup. Lutningen i gånglinjen
bör inte ändras inom samma trapplopp. Enstaka trappsteg med avvikande höjd b ö r inte
förekomma. Där det inte går att undvika bör trappstegen tydligt markeras. Stegdjupet i
trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen.
Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas i två eller flera lopp med räcken eller
ledstänger.
Trappor bör förses med kontrastmarkeringar så att personer med nedsatt synförmåga kan
uppfatta nivåskillnaderna. En trappas nedersta plansteg och
motsvarande del av framkanten på trappavsatsen vid översta sättsteget
i varje trapplopp bör ha en ljushetskontrast på minst 0.40 enligt NCS
(Natural Color System). Markeringarna bör göras på ett konsekvent
sätt inom byggnaden.
Trapplanen bör ha minst samma bredd som trappan. Dörrar på
trapplan bör placeras så att det inte blir svårt att passera. I
flerbostadshus bör trapplan vara minst 1,5 meter djupa. Inom enskilda
bostadslägenheter bör trapplan vara minst 1,3 meter.
Vangstycken, socklar, räcken, ledstänger och dylikt bör inte på någon
sida inkräkta mer än högst 100 mm på trapploppens bredd. Avståndet
mellan begränsningsväggarna och trapploppens sidor bör vara högst
50 mm.

—

Trappor och ramper från bostadslägenheter och övriga utrymmen där människor vistas mer än
tillfälligt ska utformas så att transport av sjukbår blir säker. Detta gäller dock inte om
transporten kan ske med hiss eller någon annan
lyftanordning.
Allmänt råd:
Raka trappor, som leder till fler än två bostadslägenheter, uppfyller föreskriftens krav på
säker transport av sjukbår om trapploppen har en minsta bredd på 1,20 meter. Vinklade
eller svängda trappor kan behöva större svängradie.
Trappor, ramper, balkonger och dylikt i utrymmen där barn kan vistas, ska utformas så att
risken för barnolycksfall
begränsas.
Allmänt råd:
Öppningar mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm.
I bostadslägenheter bör trappor vara utformade så att grindar kan monteras i trappans
övre och nedre del.
4.42

B B R 8:2321 Räcken

2018-03-06

-

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som in,te avgränsas av väggar, ska ha räcken som
begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla
dynamisk påverkan av en människa.
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Allmänt råd:
Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga, Om en öppning vid sidan av ett
trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än
3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.
Räcken på trapplan inom den enskilda bostadslägenheten bör vara minst 0,9 meter höga.
Om våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv tillgolv, bör räcket vara minst 1,1
meter.
Räcken på trapplan utanför den enskilda bostadslägenheten samt räcken på balkonger
och loftgångar bör vara minst 1,1 meter höga.
Regler om glasräcken finns i avsnitt 8:35.
Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna med
huvudet. Öppningar i intervallet 110-230 mm bör undvikas. Räcken i utrymmen där barn kan
vistas, ska utformas så att barn inte skadar sig till följd av att de klättrar eller kryper.
Allmänt råd:
Räcken på balkonger, trapplan och trapplopp bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas
så att de inte går att klättra på. Vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda.
Fritt mått mellan balkongräckes underkant och balkonggolv, eller mellan ett trappräckes
underkant och trappstegens stegnos, bör vara högst 50 mm.
Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan eller golv bör vara
högst 100 mm.
Horisontella öppningar ovanför balkongfront bör utformas så att barn inte kan fastna
med huvudet. Öppningar i intervallet 110-230 mm bör undvikas.
4.43

Ramper och trappor ska ha balansstöd

2018-03-06

-

B B R 8:2322 Ledstänger

i form av ledstänger.

Ledstängerna

ska vara lätta att

gripa om.
Allmänt råd:
Ramper och trappor som har fler än tre steg, bör ha ledstänger på båda sidor. Lägre
ramper och trappor bör ha minst en ledstång.
Ledstänger bör sitta på 0,9 meters höjd. De bör löpa förbi trappan eller rampens början
och slut med minst 30 cm.
Ledstänger i trapphus i flerbostadshus bör ha kontrasterande ljushet gentemot omgivande
ytor.
Det bör vara möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningen.
Där en kontinuerlig ledstång inte fungerar på grund av utrymmets särskilda användning,
t ex läktare, kan en alternativ utformning av balansstödet göras som motsvarar
ledstångens funktion.
4.44

2018-03-06

B B R 8:233 S k y d d vid öppningar i byggnader

Om det finns öppningar i ytor som är avsedda att gå på ska dessa vara täckta av luckor, galler,
trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar.
Öppningarna kan också avgränsas med
skyddsräcken eller dylikt. I utrymmen där barn kan vistas ska luckor, galler, trallar och dylikt
utformas så att de inte kan lyftas av barn och så att risken för personskador
begränsas.
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4.45
4.46

B B R 8:3 S k y d d mot s a m m a n s t ö t n i n g o c h klämning
2018-03-06

B B R 8:31 Allmänt

Byggnader ska utformas så att risken för personskador till följd av sammanstötning
begränsas.
Byggnaders rörliga delar och anordningar ska vara placerade och utformade så att risken för
personskador genom klämning eller liknande
begränsas.
Allmänt råd:
Delar av byggnader och andra fasta anordningar, placerade på mindre höjd än 2,20 meter
över gångbana, bör byggas in eller utmärkas särskilt så att de inte utgör risk för personer
med nedsatt synförmåga.
Pendeldörrar bör utformas så att det går att se igenom dem.
Dörrar i skolor och förskolor samt entrédörrar till bostäder bör ha klämskydd.
4.47

2018-03-06

B B R 8:33 S k y d d mot o l y c k o r vid rörliga anordningar

Dörrar, portar, väggar, galler, grindar och bommar som öppnas av en motor och stängs av
upplagrad energi eller omvänt, ska utformas så att risken för personskador begränsas. Detta
gäller även för motordrivna bommar som både öppnas och stängs av en motor samt för
manuella vipportar.
Allmänt råd:
Manuella vipportar bör fästas med genomgående skruv med mutter eller motsvarande i
byggnadsdelar som har tillräcklig bärförmåga. Infästning med s.k. fransk skruv uppfyller
inte föreskriftens krav på begränsning av risken för personskador.
Dörrar, portar, väggar, galler, grindar och bommar utförda och installerade enligt SS-EN
12978 och SS-EN 13241-1 uppfyller föreskriftens krav.
Energi kan t.ex. lagras genom fjädrar, gummiband eller genom portens höjdläge.
Bestämmelser om hissar, rulltrappor, rullramper samt dörrar, portar, väggar, galler och
grindar som både öppnas och stängs av en motor finns i förordningen (1999:371) om
hissar och vissa andra motordrivna anordningar och i Boverkets föreskrifter och
allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
4.48

-

B B R 8:34 Fri höjd

Den fria höjden i utrymningsvägar,
vara minst 2,00 meter.
4.49

2018-03-06

trappor, dörrar och andra kommunikationsutrymmen

-

B B R 8:351 G l a s i byggnader, s k y d d mot sammanstötning

Stora glasytor i dörrar samt glasytor som kan förväxlas
tydligt markerade.

med dörrar eller öppningar

ska

2018-03-06

ska vara

Allmänt råd:
Markeringarna bör avvika mot bakgrunden och vara synliga för både stående och
sittande personer.
4.50

2018-03-06

B B R 8:352 S k y d d mot fall g e n o m glas

Glasytor ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan
Allmänt råd:

begränsas.

.
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Risk för fall kan anses föreligga då fallhöjden är mer än 2,0 meter till underliggande
mark eller golv och avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6
meter.
Laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353, räcke eller motsvarande kan fungera som
skydd.
4.51

2018-03-06

B B R 8:6 S k y d d mot instängning

Dörrar till hygienrum, bastu och andra utrymmen där någon kan bli oförutsett instängd, ska ha
en sådan stängnings anordning att en reglad eller låst dörr kan öppnas både inifrån och utifrån
utan nyckel eller särskilt verktyg.
Allmänt råd:
Trycken bör vara av ettgreppstyp i tillgängliga och användbara utrymmen.
4.52
4.53

B B R 8:9 S k y d d mot o l y c k o r på tomter
2018-03-06

B B R 8:91 S k y d d mot fall på tomter

Trappor och ramper i gångvägar mellan en byggnads tillgängliga entréer enligt avsnitt 3:132
och parkeringsplatser
och angöringsplatser för bilar, ska utformas så att personer kan förflytta
sig säkert.
Allmänt råd:
Trappor och ramper bör ha ledstång på ena sidan. Ledstången bör sitta på 0,9 meters
höjd.
För att trappan ska få en säker utformning bör man ta hänsyn till trappans lutning och
längd samt måttförhållandet mellan trappstegens höjd och djup. Lutningen i gånglinjen
bör inte ändras inom samma trapplopp.
Enstaka trappsteg med avvikande höjd bör inte förekomma.
Trappstegens djup i en trappa bör vara minst 0,30 meter, mätt i gånglinjen.
För att minimera risken att någon snubblar bör en trappa ha fler än två steg.
Trappor bör förses med kontrastmarkeringar så att synsvaga kan uppfatta
nivåskillnaderna. En trappas nedersta plansteg och motsvarande del av framkanten på
trappavsatsen vid översta sättsteget i varje trapplopp bör ha en ljushetskontrast p å minst
0.40 enligt NCS (Natural Color System). Markeringarna bör göras på ett konsekvent sätt.
4.54

2018-03-06

B B R 8:92 S k y d d av öppningar i marken på tomter

Om det finns öppningar i eller vid ytor som är avsedda att gå på ska öppningarna vara täckta
av luckor, galler, trallar eller andra lämpliga skyddsanordningar.
Öppningarna kan också
avgränsas med skyddsräcken eller dylikt.

5.

5.1

Checklista Hiss
2018-03-06

2 kap, 1 § G e m e n s a m m a krav för anordningarna

Manöverorgan i hisskorg och vid stannplan samt övrig utrustning i hisskorgen, ska vara
användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga
enligt punkterna
och 1.6.2.
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1.6.1

2018-03-09

Allmänt råd
Andra säkerhetsanordningar, t.ex. fotocellanordning eller korggrind i stället för korgdörr,
kan enligt 2 kap. 2 § (vid ändring av byggnad) endast godtas ... om tillgänglighetskraven
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inte kan uppfyllas.
5.2

2 kap, 5 § Tillgänglighet

2018-03-06

-

Krav på hiss eller annan lyftanordning med hänsyn till tillgängligheten för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, finns i avsnitt 3 Boverkets byggregler (BFS 2011:6).
Observera att hissinstallatören i sin försäkran om överensstämmelse endast bestyrker
huruvida en installerad hiss uppfyller tillgänglighetskraven enligt avsnitt 1.2 och 1.6.1 i
bilaga 5:1, eller inte. Installatören ansvarar inte för om hissen måste uppfylla dessa krav
enligt nationella regler. Byggherren är ansvarig för att nationella krav uppfylls.
Bilaga 5:1
1.2

Lastbärare

Lastbäraren i varje hiss ska utgöras av en hisskorg. Denna hisskorg ska vara konstruerad
tillverkad för att erbjuda utrymme och bärförmåga i relation till det största antal personer
den märklast som fastställts av installatören.

och
och

Om en hiss är avsedd för transport av personer och dess storlek så tillåter, ska hisskorgen vara
konstruerad och tillverkad på så sätt att den inte på grund av sina strukturella
egenskaper,
försvårar eller förhindrar tillgång till och användning av hissen för personer med
funktionsnedsättningar
samt möjliggöra lämpliga anpassningar avsedda att underlätta deras
användning av hissen.
1.6.1 Manöverorgan för hissar, som är avsedda för transport av personer med
funktionsnedsättningar
och utan medhjälpare, ska vara lämpligt konstruerade och placerade
detta ändamål.
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LÄGENHETS FÖRTECKNING PLAN 2 TOM 4
2:0R PÅ 51.5M2 FÖR 2 PERSONER
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HUSFÖRTECKNING
HUS 2, 4, 6, 8 = PUNKTHUS MED 16 LGH I FYRA PLAN
HUS 1, 3, 7, 1 1 , 13, 17, 36 & 38 = PARKVILLA MED 4 LGH I TVÅ PLAN
HUS 9 & 15 = PARKVILLA STÖRRE MED 4 LGH I TVÅ PLAN

antracitgrupperi

BET

ANT

ANDRINGEN AVSER

DATUM
1

r

BRUNN 1:852
Brf VARGBACKEN ETAPP 1

BYGGLOVSHANDLING

SIGN
1

DATUM

2018-02-16
ANSVARIG

SITUATIONSPLAN ETAPP1 1

SKALA

VÄRMDÖ KOMMUN

1400
UPPDRAG NR/RITN. NF RIT/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

j BET

2018- D3-09

10x14 O

10x14 Ö

LÄGENHETS FÖRTECKNING PLAN 2 TOM 4
2:OR PÅ 51.5M2 FÖR 2 PERSONER
3:A PÅ 62.4M2 FÖR 3 PERSONER
3:A PÅ 73.0M2 FÖR 3-4 PERSONER
FÖRRÅDSYTRYMMEN PLACERAS PÅ VIND

10x14

0 10x14 0

antracitgruppen

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM
,

BRUNN 1:852
Brf VARGBACKEN

BYGGLOVSHANDLING

SIGN
1

DATUM

2018-02-16
ANSVARIG

PLAN 3

SKALA

VARGBACKSVÄGEN 8
VÄRMDÖ KOMMUN

i

1:100
UPPDRAG NR/RITN. NR RIT/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

I BET

A:004

2018-03-09

LÄGENHETS FÖRTECKNING PLAN 2 TOM 4
2:0R PÅ 51.5M2 FÖR 2 PERSONER
3.A PÅ 62.4M2 FÖR 3 PERSONER
3:A PÅ 73.0M2 FÖR 3-4 PERSONER
FÖRRÅDSYTRYMMEN PLACERAS PÅ VIND

antracitgruppen

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

DATUM

BRUNN 1:852
Brf VARGBACKEN

BYGGLOVSHANDLING
PLAN 2
SKALA

VARGBACKSVÄGEN 8
VÄRMDÖ KOMMUN

2018-02-16
ANSVARIG

1:100
U P P D R A G NR/RITN. NR RIT/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

i BET

A:003

2018-03-00

i vindsförråd/Teknikrum

F.G.+42.40

vindsförråd/Teknikrum
»V/MYAY.Y.Yl

F.G.+39.40

2.60

F.G.+36.40

2.60

13.20

F.G.+33.40

3.10

F.G.+30.20

2.60

2.80

SEKTION A-A

antraritgruppen

BET

ANT

DATUM

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

DATUM

BRUNN 1:852
BrfVARGBACKEN

BYGGLOVSHANDLING
SEKTION A-A
SKALA

VARGBACKSVÄGEN 8
VÄRMDÖ KOMMUN

2018-02-16
ANSVARIG

1:100
U P P D R A G NR/RITN. NR RIT/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

.

A:002

BET

2018-03-09

10x14 0

LÄGENHETS FÖRTECKNING
2:APÅ41.8M2 FÖR 1 PERSON
2:0R PÅ 51.5M2 FÖR 2 PERSONER
3:A PÅ 73.0M2 FÖR 3-4 PERSONER
FÖRRÅDSYTRYMMEN PLACERAS PÅ VIND

ENTREPLAN

antracitgruppen

ÄNDRINGEN AVSER
DATUM

BRUNN 1:852
Brf VARGBACKEN

BYGGLOVSHANDLING
ENTREPLAN
SKALA

VARGBACKSVÄGEN 8
VÄRMDÖ KOMMUN

2018-02-16
ANSVARIG

1:100
U P P D R A G NR/RITN. NR RIT/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

.

A:001

I BET

2018-03-09

r

CNJ
"O
°co

"O
°(T3

LO
"O
»CO

La

i _

1_

:Q

•O

CO
"O

i

i2

FÖRRÄD
112.9 m
:!

co

LO

T""

T

"O

"O
°(T5

"O
°CÖ

=o

s•Q
—

i ~
i—
M—

-

i _

X"'"

1_
1

f—x

SLUSS

\

1 10x21 I

• • • ' ! !

TEKNIKRUM
54 1 m
2

antracitgruppen
BRUNN 1:852
Brf VARGBACKEN

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

BYGGLOVSHANDLING

SIGN

DATUM

2018-02-16
ANSVARIG

Plan 5 Vindsplan

VARGBACKSVÄGEN 6
VÄRMDÖ KOMMUN

DATUM

SKALA

1:100
U P P D R A G NR/RITN. NR R I T / K O N S T R AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

I BET

A.006

2018- 03-09

LÄGENHETS FÖRTECKNING PLAN 2 TOM 4
2:OR PÅ 51.5M2 FÖR 2 PERSONER
3:A PÅ 62.4M2 FÖR 3 PERSONER
3:A PÅ 73.0M2 FÖR 3-4 PERSONER
FÖRRÅDSYTRYMMEN PLACERAS PÅ VIND

antracitgruppen
BRUNN 1:852
Brf VARGBACKEN

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

BYGGLOVSHANDLING

SIGN

DATUM

2018-02-16
ANSVARIG

PLAN 4

SKALA

VARGBACKSVÄGEN 6
VÄRMDÖ KOMMUN

DATUM

1:100
UPPDRAG NR/RITN. NR RIT/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

BET

A:005

2018 03-09

10x14

O

10x14

O

LÄGENHETS FÖRTECKNING PLAN 2 TOM 4
2:0R PÅ 51.5M2 FÖR 2 PERSONER
3:A PÅ 62.4M2 FÖR 3 PERSONER
3:A PÅ 73.0M2 FÖR 3-4 PERSONER
FÖRRÅDSYTRYMMEN PLACERAS PÅ VIND

10x14

0

10x14

0

antracitgruppen

BET

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM
.

BRUNN 1:852
Brf VARGBACKEN

BYGGLOVSHANDLING

!

SIGN
I

DATUM

2018-02-16
ANSVARIG

PLAN 3

VARGBACKSVÄGEN 6
VÄRMDÖ KOMMUN

....

SKALA

1:100
UPPDRAG NR/RITN. NR RIT/KONSTR AV

HANDLÄGGARE

NUMMER

I BET

A:004

2018-03-09

B
Vargbacken - Brunn
1:852
Nybyggnad av flerbostadshus
Brandskyddsbeskrivning
Projekteringsunderlag
2018-01-19

Bygglovsskede

August Mårtensson
Handläggande brandingenjör (E)

Daniel Fridström
Internkontrollerande brandingenjör/
Civilingenjör riskhantering (K)

Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB
Gävlegatan 12 B
113 30 Stockholm

www.brandkonsulten.se
T -+46 8 505 344 00
E - info@brandkonsulten.se

—i—TTH—, - . , , —- ..

BRANDKONSULTEN

2018-03-09
2(27)

B
Vargbacken - Brunn 1:852, Nybyggnad av flerbostadshus
Brandskyddsbeskrivning
Uppdragsgivare:

Trumfator AB
Box 6359
102 35 Stockholm

*

Byggherre:

BRF Vargbacken

Objektsadress:

Gamla Brunnsvägen/Entreprenadvägen, Värmdö

Myndighetskrav:

Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 8 kap. 9 §.
Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF 3 kap. 8 §.
Boverkets byggregler BBR 25 (BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS
2017:5).
EKS 10 (BFS 2011:10 med ändringar t o m BFS 2015:6), avdelning C, kap.
1.1.2.
BBRAD 3 Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av
byggnaders brandskydd (BFS 2011:27).

Entreprenadform:

Projektets

Totalentreprenad

Q Enkel (E)

j"x~j Normal (N)

kompetensnivå

•

Kvalificerad (K)

Bygglovshandling

2018-01-19

AUM

DF

Version

Datum

Utförd av

Kontrollerad av

Vargbacken - Brunn 1:852, Nybyggnad av flerbostadshus
2018-01-19

BRANDKONSULTEN

2018-03-09
3(27)

B
Innehållsförteckning
1
1.1

Inledning
Införande av brandskyddslösning i samtliga handlingar

5
5

2

Dimensionerande förutsättningar

6

2.1

Omfattning

6

2.2

Dimensioneringsmetod

6

2.3

Detaljplan

6

2.4

Servitut

6

2.5

Våningsantal

6

2.6

Personantal

6

2.7

Verksamhetsklass (Vk)

6

2.8

Byggnadsklass

6

2.9

Konstruktion

6

2.10

Dimensionerande brandbelastning

7

2.11

Egen ambition

7

2.12

Dimensionering av bärverk

7

2.13

Räddningstjänstens insatstid

7

2.14

Brandfarlig vara

7

3

Sammanfattning brandskydd

8

4

Större utredningspunkter och verifieringar - sammanställning

11

5

Brandkrav Bygg

12

5.1

Utrymning

12

5.2

U t f o r m n i n g av utrymningsvägar

12

5.3

Dörrar i och till utrymningsväg

12

5.4

Dörr och lucka i brandcellsgräns

13

5.5

Skydd m o t brandspridning inom brandcell

14

5.6

Skydd m o t brand- och brandgasspridning mellan brandceller

15

5.7

Skydd m o t brandspridning mellan byggnader

18

5.8

Brandgasventilation

18

5.9

Räddningstjänstens åtkomlighet

19

5.10

Värmeproduktion - skydd mot uppkomst av brand

19

6

Brandkrav Konstruktion

20

6.1

Brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass

20

6.2

Dimensionering för olyckslast

21

7

Brandkrav El

21

7.1

Allmänbelysning i utrymningsvägar

21

7.2

Dörrmiljöer

21

7.3

Kraftförsörjning ventilationssystem

21

7.4

Brandvarnare

22

7.5

Brandgasventilation

22

Vargbacken - Brunn 1:852, Nybyggnad av flerbostadshus
2018-01-19

BRANDKONSULTEN

2018-03-09
4(27)

B
7.6

Ytskiktsklasser kablar

22

7.7

Brandklassade kablar

22

7.8

Kraftförsörjning och styrfunktioner hissar

23

8

Brandkrav Ventilation

23

8.1

Systembeskrivning

23

8.2

Verifiering fläkt i drift

23

8.3

Kanaler och imkanaler

23

9

Brandkrav Rörinstallationer

9.1

Ytskikt rör

24

10
11

Genomföringar i brandcellsgräns

12
13

25
Drift och underhåll

25

Kontroll av utförandet enligt PBL

26

14
Bilaga A

V a r g b a c k e n - B r u n n 1:852, Nybyggnad av flerbostadshus
2018-01-19

B RA N D KO N S U LTE N

2018-03-09
5(27)

B
1

Inledning
Brandskyddsbeskrivningen är ett underlag för arkitekt och teknikkonsulter. Handlingen anger
minimikraven avseende brand. I det fall högre krav förekommer i annan handling gäller det
högre kravet.
Avsnitt 2 redovisar.de dimensionerande förutsättningarna och avsnitt 3 är en sammanfattning
av brandskyddet. Mer detaljerade anvisningar finns för respektive disciplin under separata
avsnitt.
Kursiv text markerar att avsnittet ska utredas närmare. Utredningspunkter redovisas även i
avsnitt 4 "Större utredningspunkter och verifieringar - sammanställning".
Revideringar
Brandkonsulten AB uppdaterar brandskyddsbeskrivningen i projektets olika skeden och vid
ändringar som har stor påverkan på den valda brandskyddslösningen.
Vi markerar endast de revideringar som påverkar funktionskraven eller utförandet av
brandskyddet. Revideringar markeras med kantlinje i höger marginal i aktuellt stycke. Borttagen
text markeras som gonomstrukon endast när övriga projektorer behöver uppmärksammas på
att texten är borttagen.
Aktuell revidering
Denna version innehåller inga revideringar.
Underlag/ritningar
Underlag för denna beskrivning har varit odaterade ritningar upprättade av Anders Lundgren.
Se bifogade brandskisser.

1.1

Införande av brandskyddslösning i samtliga handlingar
Varje projektor ska se till att funktionskraven uppnås inom den egna disciplinen.
Brandkonsulten AB kan om så önskas ta fram en checklista för att underlätta övriga
projektorers egenkontroll avseende brandskydd.
Samtliga projektorer ska samordna sig kring brandskyddet inför upphandling av entreprenörer.
Syftet är att undvika fel som upptäcks först när projektet är färdigställt.
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Dimensionerande förutsättningar

2.1

Omfattning
Brandskyddsbeskrivningen avser nybyggnad av 4 punkthus och 11 parkvillor.
Punkthusen uppförs i 4 våningar och vind som delvis inreds.

(

Småhusen uppförs i två olika utformningar. Båda utformningarna utförs i två våningar med 4
bostäder i varje och delvis inredd vind.

2.2

Dimensioneringsmetod
Brandskyddet projekteras i tillämpliga delar genom förenklad dimensionering enligt de
allmänna råden i avsnitt 5:2-5:7 i BBR. Analytisk dimensionering har dock utförts för vissa delar.
Enklare kvalitativa verifieringar redovisas direkt i berört avsnitt och markeras med [AD].

2.3

Detaljplan
Brandkonsulten AB har inte erhållit någon information om eventuella krav i detaljplan som kan
påverka utformningen av brandskyddet.

2.4

Servitut
Inga fastighetsrättsliga förhållanden som påverkar brandskyddet är kända.

2.5

Våningsantal
Punkthus: 4 våningar och inredd vind
Parkvillor: 2 våningar och inredd vind

2.6

Personantal
Då byggnaderna utgörs av bostadshus bedöms personantalet uppgå till som mest 10 per bostad
och är därmed inte dimensionerande för brandskyddet.

2.7

Verksamhetsklass (Vk)
Verksamheten i byggnaderna utgörs av bostäder och hänförs till verksamhetsklass Vk3A.

2.8

Byggnadsklass
Punkthus: B r l
Parkvillor: Br2

2.9

Konstruktion
Punkthus
Stomme

Betong

Bjälklag

Betong

Fasad

Puts

Yttertak

Plåt

Isolering tak

Mineralull/stenull

Isolering yttervägg

Mineralull/stenull
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Parkvillor
Stomme

Trä

Bjälklag

Trä

Fasad

Trä

Yttertak

Plåt

Isolering tak

Mineralull/stenull

Isolering yttervägg

2.10

Mineralull/stenull

Dimensionerande brandbelastning
2

För verksamheten får maximal brandbelastning 800 M J / m tillämpas.

2.11 Egen ambition
Inga brandtekniska åtgärder utöver myndighetskraven vidtas. Detta innebär att särskilda
åtgärder för att förstärka egendomsskyddet inte utförs.

2.12

Dimensionering av bärverk
Brandteknisk dimensionering av bärverk utförs genom klassificering efter nominella
temperatur-tidförlopp.

2.13

Räddningstjänstens insatstid
Räddningstjänstens dimensionerande insatstid kan förutsättas understiga 20 minuter.

2.14

Brandfarlig vara
Förekommer inte.
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Sammanfattning brandskydd
Projekterat brandskydd i byggnaderna förutsätter inte räddningstjänstens medverkan.
Punkthus
Trapphus i punkthus utformas som en Tr2 trappa och får vara enda utrymningsvägen.
Lägenheter i markplan kan även utrymmas via balkongdörr direkt till det fria.
Parkvillor
Från parkvillor sker utrymning primärt via dörr till trapphus vidare till det fria, alternativt via
balkongdörr direkt till det fria eller genom att hoppa från balkong från plan 2.

Utrymningsplats
Krävs ej.

Gångavstånd t i l l utrymningsväg
Gångavståndet till närmaste utrymningsväg får i parkvillor inte överstiga 45 m. Sammanfallande
gångväg multipliceras med faktor 1,5.
Verkligt gångavstånd till Tr2-trapphuset är högst 30 m.
Där utrymning sker genom fönster och utan hjälp av räddningstjänsten minskas det tillåtna
gångavståndet till fönster till en tredjedel.
Aktuell utformning av planlösningar uppfyller kraven enligt erhållna ritningar.

I korridorände där utrymning enbart kan ske i en riktning får avståndet till närmsta trappa eller
utgång inte överstiga 10 m.

l:l^,l.fJJlMl',f.f?HT^I^——
Brandceller utförs generellt i lägst brandteknisk klass El 60.
Bostäder och utrymningsväg/trapphus utformas som egna brandceller.

Brandsektionering av $
2

Byggnadernas största brandceller understiger 1250 m och byggnaderna behöver därför inte
brandsektioneras.

Punkthus
Fasader utförs i lägst klass A2-sl,d0 (obrännbart material).
Brännbart material kan under vissa förutsättningar användas.
Parkvillor
Fasader utförs så att de uppfyller brandteknisk klass D-s2,d2.
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Skydd mot brandspridning mellan punkthus

Avstånd mellan punkthusens balkonger uppgår till knappt 6 m. Med hänsyn till att balkonger
och fasader utförs i obrännbart material och att brandbelastning på balkonger bedöms vara låg
samtidigt som avståndet mellan byggnadernas fasader uppgår till 8,0 m bedömer
Brandkonsulten AB att ingen ytterligare verifiering erfordras för att säkerställa att skydd mot
brandspridning mellan punkthus uppfylls. Bedömningen bygger även på erfarenheter från
strålningsberäkningar där kortare avstånd mellan byggnader påvisats uppfylla kraven på skydd
mot brandspridning mellan byggnader. [AD]
Skydd mot brandspridning mellan småhus
Brandspridning mellan byggnaderna begränsas genom skyddsavstånd kombinerat med
brandklassad yttervägg enligt tabell i avsnitt 0 "

Vargbacken - Brunn 1:852, Nybyggnad av flerbostadshus
2018-01-19

BRANDKONSULTEN

2018-03-09
10(27)

8
Skydd mot brandspridning mellan byggnader".
2

Småhusbebyggelsen av parkvillor delas in i grupper om högst 800 m sammanlagd
byggnadsarea. Varje grupp avskiljs med ett avstånd mellan grupperna på minst 8 m.

QSBBBI
Brandgasspridning - skyddsnivå
Skydd mot brandgasspridning till bostäder och utrymningsväg/trapphus ska utföras enligt
skyddsnivå 1 (f d förhindra).
Skydd mot brandgasspridning till övriga brandceller ska utföras enligt skyddsnivå 2 (f d avsevärt
försvåra).
Brandgasspridning - vald lösning
Punkthusen förses med ett för bostäderna gemensamt FX-system. Skydd mot
ska verifieras analytiskt i

brandgasspridning

bygghandlingsskedet.

Bostäder i parkvillor förses med separata FTX-system i form av varsin frånluftsvärmepump som
placeras inom respektive bostad.
Brandspridning
Brandspridning mellan brandceller ska förhindras. Brandspridning förhindras genom att kanaler
brandisoleras vid brandcellsgenombrott i samma klass som genombruten brandcell.

Lägenheter förses med brandvarnare.

sventilation
Punkthus
Trapphus förses med brandgasventilation i form av lucka i taket.
Parkvillor
Trapphus förses med brandgasventilation i form av öppningsbara fönster på varje våningsplan
alternativt med lucka i taket.

Räcfdningsväg
Byggnaderna nås via allmän körväg. Ingen räddningsväg erfordras därmed.

immmmmmm
Det åligger kommunen att tillse att brandvattenförsörjning finns i anslutning till byggnaderna.
Detta bör säkerställas i samråd med kommun.
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Större utredningspunkter och verifieringar sammanställning
I detta skede kvarstår följande:
Punkthusen förses med ett för bostäderna gemensamt FX-system. Skyddmot
brandgasspridning ska verifieras analytiskt i bygghandlingsskedet.
Brandgasventilation av trapphus utgörs av öppningsbara fönster i vartannat våningsplan
(fönster ska även finnas på det översta våningsplanet), alternativt lucka i trapphusets
topp. Samtliga fönster bör enkelt gå att öppna med en brandkårsnyckel utformad enligt SS
36S4.
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Brandkrav Bygg

5.1

Utrymning
Projekterat brandskydd i byggnaderna förutsätter inte räddningstjänstens medverkan.
Punkthus
Trapphus i punkthus utformas som en Tr2 trappa och får vara enda utrymningsvägen.
Lägenheter i markplan kan även utrymmas via balkongdörr direkt till det fria.
Parkvillor
Från parkvillor sker utrymning primärt via dörr till trapphus vidare till det fria, alternativt via
balkongdörr direkt till det fria eller genom att hoppa från balkong från plan 2.

5.1.1

Utrymning från balkong utan hjälp av räddningstjänsten
Parkvillor
Alternativ utrymning från plan 2 och 3 sker genom att hoppa från balkong på plan 2 placerad
högst 5 m över mark.
Fasad och markyta utformas på ett sådant sätt att risken för att skada sig på t ex räcken eller
något som sticker ut från huset minimeras.

5.2

Utformning av utrymningsvägar
Trapphus utförs med en minsta fri bredd av 0,90 m. Ledstänger etc får inkräkta maximalt 0,10
m på varje sida.
Utrymningsvägar utförs med minsta fri höjd 2,00 m.
Oväntade nivåskillnader i utrymningsvägar utformas på ett sådant sätt att risken för att halka
eller snubbla minimeras. Trappa placeras minst 0,80 m från dörr.
Utrymningstrappor utformas med samma lutning och mått på plan- och sättsteg som en trappa
avsedd för daglig kommunikation.
Blockerande eller brännbara material, t ex möbler, inredning och installationer, får inte
förekomma i utrymningsvägar.
Markytan utanför utrymningsvägar och fram till en säker plats utformas på ett sådant sätt att
utrymning inte försvåras och så att snöröjning underlättas.
I punkthus placeras postboxar i trapphus i anslutning till entrén. Postboxar utförs i obrännbart
material och med lutande ovandel för att förhindra att brännbart material riskeras placeras på
dessa.

5.2.1

Balkong för utrymning
Balkongräcke placeras högst 1,2 m över golv.
Balkongdörr får vara öppningsbara endast med nyckel. Bostäder är avsedda för ett litet antal
personer som samtliga har tillgång till egen nyckel. Låssystemet utformas så att balkongdörr
öppnas med samma nyckel som ytterdörrar.
Där utrymning ska kunna ske utan hjälp av räddningstjänsten får avståndet mellan
karmunderstycke och mark inte överstiga 5,0 m.

5.3

Dörrar i och till utrymningsväg
Dörrarna placeras så att de i öppet läge inte hindrar utrymning för andra personer.
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5.3.1

Slagriktning och bredder
Dörrar utförs med en minsta fri bredd av 0,80 m och fri höjd 2,00 m. Vid öppen dörr får
dörrbladet inte inkräkta på det fria måttet.

5.3.2

Öppningsfunktion
Dörrar i eller till utrymningsväg utförs öppningsbara utan nyckel eller verktyg.
Slagdörrar utförs öppningsbara genom tryck på dörren eller med lättmanövrerat trycke.
Observera att vred inte uppfyller kraven.
Vred i kombination med trycke godtas då dörrar betjänar färre än 50 personer.
Låsta dörrar med fördröjd öppning får inte förekomma.
Öppningsbeslag placeras 0,8 -1,2 m över golv.
Dörrar som endast är öppningsbara med nyckel kan tillåtas i bostäder då de är avsedda för ett
litet antal personer (< 10) som samtliga antas ha tillgång till egen nyckel. Alla dörrar bör kunna
öppnas med samma nyckel.
Öppningskraft
Dörröppningstrycket får maximalt uppgå till 150 N och kraften för att trycka ner trycket får inte
överstiga 70 N. Detta ska även uppfyllas vid icke fungerande öppningsautomatik.

5.4

Dörr och lucka i brandcellsgräns
Brandtekniska krav på dörrar och luckor i brandcellsgräns framgår av bifogade brandskisser och
utgår från följande principer:

*

Dörr mot trapphus

El 30-S C

Dörr mellan trapphus Tr2
och sluss

El 30-S C

Dörr mellan sluss till trapphus Tr2 och lokal

El 30-SaC

Dörr mellan sluss till trapphus Tr2 och bostad

El 30-Sa

Dörr mellan trapphus Tr2
och och teknikrum på vind

El 60-SmC

m

m

Inget krav på dörrstängare till
bostad, hissmaskinrum eller
teknikutrymmen

Inget krav på dörrstängare till
hissmaskinrum, teknikutrymmen

Röktäthetsklass Sm motsvarar enligt SS-EN 13501-2-2016 "Brandteknisk klassificering av
byggprodukter" röktäthetsklass S oo.
2

Om dörr i brandcellsgräns behöver stå uppställd för den ordinarie verksamheten förses den
exempelvis med magnetuppställning med hållmagnet kopplad till rökdetektorer placerade på
båda sidor om dörrpartiet.
Dörr som vetter mot trapphus utförs utan springa i underkant.
Tillhållning
Brandklassade dörrar förses med tillhållning.
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5.5

Skydd mot brandspridning inom brandcell

5.5.1

Ytskikt och beklädnad
I följande tabell framgår krav på ytskikt och beklädnader inom berörda lokaler.
Punkthus

Generellt krav

B-sl,d0 på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

C-s2,d0

B-sl,d0 på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

B-sl,dO på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

B-sl,dO på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

B-sl,dO på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

Förrådsvind

D-s2,d0

D-s2,d0

Mindre byggnadsdelar
(inte utrymningsväg) <20 %
av anslutande tak eller
vägg

D-s2,d0

D-s2,d0

Mindre rum, högst 15 m
där ytskiktet inte påverkar
utrymningssäkerheten i
byggnaden, ex hygienutrymme, bastu

D-s2,d0

D-s2,d0

Hisskorg i hisschakt
(hisschakt placerat i
utrymningsväg)

B-sl,dO på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

B-sl,dO på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

2

Trapphus
(utrymningsväg)

2

Aggregatrum

2

2

2
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Parkvillor

Generellt krav

C-s2,d0, fäst på
material av A2-sl,d0
eller på beklädnad
brandteknisk klass
K 10/B-sl,d0.

D-s2,d0

B-sl,d0 på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

B-sl,d0 på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

Förrådsvind

D-s2,d0

D-s2,d0

Mindre byggnadsdelar
(inte utrymningsväg) <20 %
av anslutande tak eller
vägg

D-s2,d0

D-s2,d0

Mindre rum, högst 15 m
där ytskiktet inte påverkar
utrymningssäkerheten i
byggnaden, ex
hygienutrymme, bastu

D-s2,d0

D-s2,d0

Hisskorg i hisschakt
(hisschakt placerat i
utrymningsväg)

B-sl,d0 på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

B-sl,d0 på material i
klass A2-sl,d0 eller på
beklädnad lägst klass
K 10/B-sl,d0.

2

Trapphus
(utrymningsväg)

2

2

2

2

Dfi-sl

2

Ytskiktskrav schakt redovisas i avsnitt 5.6.4 "Installationsschakt/slitsar och elnisch".
Ytskiktskrav ytterväggar redovisas i avsnitt 5.6.6 "Fasadbeklädnad yttervägg".

5.6

Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller

5.6.1

Brandcellsgränser
Brandcellsgränser utförs generellt i lägst brandteknisk klass El 60.
Brandcellsindelningen framgår av bifogade brandskisser och utgår från följande principer:
Bjälklag utgör generellt brandcellsgräns. Dock ej inom bostäder i två våningar.
Outnyttjade vindsutrymmen som gränsar mot bostadsutrymmen utförs brandtekniskt avskilda i
lägst brandteknisk klass El 60. Observera att brandcellsgränsen ska motstå brand från båda
sidor.

5.6.2

Aggregatrum
Aggregatrumsväggar och tak utförs med obrännbar isolering.

5.6.3

Takfot och gavelsprång
Där det finns risk för brandspridning från underliggande fönster till brandtekniskt avskild vind
via takfot eller gavelsprång utförs takfot/gavelsprång brandcellsavskiljande i lägst brandteknisk
klass El 30.

Vargbacken - Brunn 1:852, Nybyggnad av flerbostadshus
2018-01-19

BRANDKONSULTEN

2018-03-09
16(27)

B
Sammanbyggda småhus
Takfot utförs i lägst brandteknisk klass El 30 inom 1 m på vardera sidan av
brandcellsbegränsande vägg på vind.

5.6.4

Installationsschakt/slitsar och elnisch
Inspektionsluckor utförs i lägst samma klass som schaktvägg.
i
*
Invändiga ytor utförs i obrännbart material (A2-sl,d0) eller tändskyddande beklädnad (K2IO/Bsl,d0) med ytskikt klass B-sl,d0.
Ventilationsschakt
Schakt utförs igengjutna i bjälklag.
Avskiljande konstruktioner kring schakt utförs i lägst brandteknisk klass El 60.
Rörschakt
Rörschakt avskiljs vid bjälklag i samma brandtekniska klass som bjälklaget.
Elschakt
Elschakt avskiljs vid bjälklag i samma brandtekniska klass som bjälklaget.
Schakt gemensamma för ventilation, el och rör
Om schakt gemensamma för ventilation och andra installationer så som el och rör förekommer
ska ventilationskanaler avskiljas från övriga brännbara installationer i lägst brandteknisk klass
El 15.
Elnisch i trapphus
Tabellen nedan gäller för elnischer med elinstallationer såsom elmätare, säkringsskåp och
kopplingsdosor placerade i trapphus.

<0,5 m

2

<0,5 m

2

>0,5 m

2

>0,5 m

2

Lägst E 30

Ingen klass

NEJ

El 60

Lägst E 30

E 15

NEJ

El 60

Elnisch/elrum Tr2-trapphus
Tabellen nedan gäller för elnischer med elinstallationer såsom elmätare, säkringsskåp och
kopplingsdosor placerade i slussen till Tr2-trapphus. Observera att elnischer inte får placeras i
trapphuset.

Tätat i

Nischfronter

bjälklag
Lägst El 60

El 30

NEJ

El 60
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5.6.5

Ytterväggskonstruktioner i Punkthusen
Yttervägg verifierad enligt SP Fire 105
Ytterväggskonstruktion kan utföras enligt SP FIRE 105, utgåva 5.
Dessutom ska avskiljande funktion mellan brandceller säkerställas.
Yttervägg som inte är verifierad enligt SP Fire 105
Om inte prov enligt SP Fire 105, utgåva 5 utförs så behöver väggen utföras med följande krav:
1.

Avskiljande funktion mellan brandceller erhålls genom att ytterväggskonstruktioner
uppfyller krav på brandcellsavskiljande funktion efter provning enligt SS-EN 13501-2 med
brandpåverkan enligt kapitel 4.2 (standardbrandkurvan).

2.

Brandspridning inuti vägg begränsas genom att ytterväggar endast innehåller material av
lägst klass A2-sl,d0 eller att material avskiljs på ett sådant sätt att en brand inuti väggen
hindras från att sprida sig förbi avskiljande konstruktion.

3.

Risk för brandspridning längs med fasadytan begränsas genom att väggen utförs i lägst
klass A2-sl,d0. Som alternativ kan kraven uppfyllas genom att ytterväggen kläs utvändigt
med material i lägst klass D-s2,d2 och om något av följande villkor är uppfyllda:

4.

5.6.6

a.

byggnaden har högst två våningsplan,

b.

beklädnaden, oavsett byggnadens höjd, täcker endast byggnadens
bottenvåning

c.

byggnaden har högst åtta våningsplan och förses med automatiskt
släcksystem samt att ytterväggen i bottenvåningen utförs i material i lägst A2sl,dO.

d.

byggnaden har högst åtta våningsplan och brännbart material av lägst klass
D-s2,d2 endast täcker en begränsad del av fasadytan.

Ytterväggar utformas så att kravet på att risken för större nedfallande byggnadsdelar,
såsom glasskivor, större putsstycken, plåtar och liknande begränsas.

Fasadbeklädnad yttervägg
Parkvillor
Fasader utförs så att de uppfyller lägst brandteknisk klass D-s2,d2.
Punkthusen
Fasader utförs i lägst klass A2-sl,d0 (obrännbart material).
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5.7

Skydd mot brandspridning mellan byggnader

5.7.1

Skydd mot brandspridning mellan parkvillor
2

Småhusbebyggelsen delas in i grupper om högst 800 m sammanlagd byggnadsarea. Varje
grupp avskiljs med ett avstånd mellan grupperna på minst 8 m.
Skydd mot brandspridning mellan småhus (parkvillor) utförs enligt nedan. Då parkvillor ligger
som närmast 4,5 m från varandra tillåts enligt nedan tabell högst 1 m oklassad fönsterarea.
Med hänsyn till att även 1 m oklassad fönsterarea per fasad tillåts om avståndet mellan
byggnaderna är 2 m bedömer Brandkonsulten AB att ca 1,5 m oklassad fönsterarea per fasad
(som i aktuellt fall) och skyddsavstånd 4,5 m ger bättre skydd mot brandspridning mellan
byggnaderna än alternativet 2 m skyddsavstånd och 1 m oklassad fönsterarea. [AD]
2

2

2

2

El 30 (inkl dörrar) utan fönsteröppningar
2

El 30 (inkl dörrar) med högst 1 m oklassad
fönsterarea

2m

2

5.7.2

El 30 med högst 4 m oklassad fönsterarea

5m

El 30 (inkl dörrar) utan begränsningar av oklassad
fönsterarea

7m

Taktäckning
Punkthus
Taktäckning utförs med något av följande två alternativ
obrännbart material (A2-sl, dO)
material av lägst klass B ooF(t2) på obrännbart underlag (A2-sl,d0)
R

Parkvillor
Taktäckning får utföras med brännbar taktäckning i lägst klass B oF(t2) på brännbart underlag.
Taktäckning på tak över uteplats, skärmtak och liknande utförs i lägst klass E.
RO

5.8

Brandgasventilation

5.8.1

Brandgasventilation av trapphus och hisschakt
Punkthus
Brandgasventilation i Tr2-trapphus utgörs av lucka i trapphusets topp.
2

Schakt och lucka utförs med en minsta fri area om 1 m . Luckan förses med manuell
öppningsanordning som placeras i trapphusets entrévåning.
Hisschakt placeras i Tr2-trapphusets brandcell och betjänas därför av samma
brandgasventilation.
Med hänsyn till att bostboxar placeras i trapphusets brandcell utförs brandgasventilation
automatisk som aktiveras av detektor längst upp i trapphuset. Brandgasventilationen ska även
kunna aktiveras manuellt via don i.anslutning till entrén.
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Parkvillor
Brandgasventilation

av trapphus utgörs av öppningsbara fönster i vartannat

(fönster ska även finnas pä det översta våningsplanet),

alternativt

Samtliga fönster bör enkelt gå att öppna med en brandkårsnyckel

våningsplan

lucka i trapphusets

topp.

utformad enligt SS 3654.

2

Schakt och lucka utförs med en minsta fri area om 1 m . Luckan förses med manuell
öppningsanordning som placeras i trapphusets entrévåning.

5.8.2

Brandgasventilation av vind
Förrådsutrymme på vind i punkthus
Erfordras ej då byggnaden inte överstiger 4 våningsplan.

5.8.3

Utformning
Brandgasventilatorer utförs enligt EN 12101-2.
Öppningar för brandgasventilation placeras så att negativ vindpåverkan undviks. För vertikala
öppningar innebär detta underkantshängda och utåtgående luckor.
Eventuella galler utformas och monteras så att de inte försämrar brandgasventilationens
funktion.
Brandgasventilatorer utförs så att de efter aktivering kan återställas på ett enkelt och säkert
sätt.
För att hindra obehöriga från att aktivera brandgasventilationen kan manöverdon placeras i
skåp, öppningsbart med s k brandkårsnyckel utformad enligt SS 3654.

5.9

Räddningstjänstens åtkomlighet
Räddningstjänstens insatstid bedöms uppgå till mer än 10, men mindre än 20 minuter.

5.9.1

Byggnadens åtkomlighet för räddningstjänsten
Byggnaden är åtkomlig för räddningstjänsten genom att räddningsfordon kan ställas upp inom
50 m från byggnadens angrepps-/tillträdesvägar.
Avstånd från uppställningsplats av räddningsfordon till närmsta brandpost får inte överstiga
75 m.

5.9.2

Tillträdesvägar för räddningstjänsten
Räddningstjänstens tillträdesvägar till byggnaden utgörs primärt av byggnadens utrymningsvägar och dörrar i fasad.

5.10 Värmeproduktion - skydd mot uppkomst av brand
Brandskyddsbeskrivningen beskriver endast övergripande vad som krävs för att uppfylla BBR
avsnitt 5:4 "Skydd mot uppkomst av brand".
Byggnaden förses med fjärrvärme. Inga särskilda åtgärder erfordras därmed för att förhindra
uppkomst av brand.
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Brandkrav Konstruktion
Bärverk dimensioneras genom klassificering efter nominellt temperatur-tidförlopp
(standardbrandkurva enligt avsnitt 4.2 i SS-EN 13501-2).

6.1

Brandsäkerhetsklass och brandteknisk klass
Byggnadsdelar härrörs till brandsäkerhetsklasser och brandteknisk klass med avseende på
bärverk enligt följande:
Punkthusen

IfliÉ

bärverksklass I

Bärverk i säkerhetsklass 1, takfot och icke-bärande
innervägg

1

R0

Trapplan och trapplopp som utgör utrymningsväg och
balkong utan gemensamt bärverk.

3

R30

Övriga bärverk i säkerhetsklass 2 och säkerhetsklass 3
eller bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande
konstruktioner i motsvarande brandteknisk klass El 60.

4

R60

Säkerhetsklassen för en byggnadsdel bestäms av konstruktören.
Parkvillor

Byggnadsdelar

Brandsäker-

Brandteknisk

1

hetsklass

bärverksklass

1

Bärverk i säkerhetsklass 1

i

R0

Takfot
Icke-bärande innervägg
Skärmtak
Balkong utan gemensamt bärverk.
Sekundärbärverk såsom åsar, fribärande takplåtar
och dylikt som inte är stomstabiliserande

Bärverk som tillhör byggnadens huvudsystem.

R30

Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande
konstruktioner i motsvarande brandteknisk klass
El 30.
Bärverk som krävs för att upprätthålla avskiljande
konstruktioner i motsvarande brandteknisk klass
El 60.

4

R60

Säkerhetsklassen för en byggnadsdel bestäms av konstruktören.
Bärverk för undertak
2

Bärverk för lätta undertak (<20 kg/m ), inklusive infästningar, utförs på ett sådant sätt att de
klarar en påverkan av 300 °C under 10 min utan att förlora sin funktion
Bärverk i hisschakt
Bärverk i hisschakt som inte påverkar byggnadens bärförmåga kan utföras utan brandteknisk
klass.
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Dimensionering för olyckslast
Trapphus (Tr2) (trapplopp, trapplan, vilplan samt bärverk till dessa) som utgör enda
utrymningsväg ska dimensioneras för olyckslast.
Om inte annan specificerad olyckslast överstiger laster enligt nedan ska trapphus som utgör
enda utrymningsväg dimensioneras för olyckslast enligt metod a) i avsnitt 3.3(2) i EN 1991-1-7
för följande olyckslaster (enligt 2a § i EKS):
Bärande väggar och bjälklag 34 k N / m

2

Pelare, balkar och takstolar 100 kN/m (om inte annan last bedöms lämpligare)
Ovan ska säkerställas i samråd med konstruktör i projektet.

7

Brandkrav El

7.1

Allmänbelysning i utrymningsvägar
Generellt
Trapphus förses med allmänbelysning i hela sin längd.
Belysningsstyrkan utformas så att den i genomsnitt inte understiger 100 lux i utrymningsväg.
Strömbrytare i utrymningsväg förses med lysdiod/glimlampa. Alternativt utförs belysningen så
att den tänds automatiskt.
Punkthusen, Tr2-trapphus
Två efter varandra följande ljuspunkter i utrymningsvägar ansluts till olika gruppsäkringar och
olika jordfelsbrytare.
Elkablar för belysning i Tr2-trapphus, med tillhörande korridorer/slussar, skyddas mot direkt
brandpåverkan utanför trapphusen i minst 30 minuter. Kravet avser kablar förlagda i de delar
av byggnaden som betjänas av trapphuset.

7.2

Dörrmiljöer

7.2.1

Öppningsautomatik
Där öppningsautomatiken behövs för att klara öppningskraften 150 N förses automatiken med
nödström.
Där öppningsautomatiken behövs för att klara kraven på frångänglighet utförs
strömförsörjningen till dörrautomatiken brandklassad inom egen brandcell. Om
kabeldragningen endast är lokal, intill dörren, utgår krav på klassad kabel eftersom en brand vid
dörren gör dörren oanvändbar vid utrymning.
Manöverdon för dörröppnare bör placeras med centrum 0,80 m från golvet eller marken och
minst 0,70 m, men gärna 1,0 m, från hörn eller dörrbladets framkant i ogynnsammaste läge.

7.3

Kraftförsörjning ventilationssystem
Vid fläkt i drift måste aggregatets elmatning skyddas mot brand där den går genom av
aggregatet betjänade brandceller. Kravet gäller i minst 60 minuter. Alternativt kan elmatningen
utföras med motsvarande brandtålighet, se avsnitt 7.7 "Brandklassade kablar". Fläkt får inte
anslutas till jordfelsbrytare.
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7.4

Brandvarnare
Bostäder förses med brandvarnare i sådan omfattning att larmsignal kan uppfattas i utrymmen
där personer stadigvarande kan vistas.
För att uppnå en god täckningsgrad behöver minst en brandvarnare placeras på varje plan som
innehåller utrymmen där man vistas mer än tillfälligt. Brandvarnare behöver placeras i, eller
utanför, varje rum för sovande personer. Om trappor förekommer behöver brandvarnare även
placeras i utrymmet direkt ovanför trappan.
2

En brandvarnares övervakningsområde bör inte överstiga 60 m . Dessutom bör avståndet
mellan två brandvarnare inte vara större än 12 m. Brandvarnaren placeras i taket, inte på
väggen, med ett fritt utrymme på minst 50 cm runt om. Den får inte heller placeras i närheten
av ventilationsöppningar.
Brandkonsulten AB rekommenderar i första hand nätanslutna brandvarnare med batteribackup
och i andra hand brandvarnare försedda med batteri med extra lång livslängd, 10 år. Där flera
brandvarnare installeras i samma lägenhet bör de seriekopplas. Exempel på detta är i
etagelägenheter där brandvarnare ska finnas i varje plan.
Brandvarnare utformas enligt SS-EN 14604 och förses med larmindikator.

7.5

Brandgasventilation
Vid elektrisk styrning ska luckan öppnas när elektriciteten bryts. Ett brytande system bör förses
med nödströmsförsörjning för att undvika att luckan öppnas i onödan vid ett kortvarigt
strömbortfall.
Återställning av motordrivna brandgasventilatorer utförs med separat manöverdon placerat
lätt åtkomligt för räddningstjänsten.

7.5.1

Brandgasventilation av trapphus och hisschakt
Manöverdon förses med standardiserad skylt (AFS 2008:13) som anger donets funktion.
Brandgasventilationen ska även aktiveras automatiskt med rökdetektor placerad längst upp i
trapphuset.
För att hindra obehöriga från att aktivera brandgasventilationen kan manöverdon placeras i
skåp, öppningsbart med s k brandkårsnyckel utformad enligt SS 3654.

7.6

Ytskiktsklasser kablar

Utrymningsväg

Cca-Sl,dl

Där endast enstaka kablar förekommer kan de utföras i klass D -s2,d2
ca

Övriga utrymmen

7.7

Dca-s2,d2

Brandklassade kablar
Brandklassade kablar enligt IEC 60 331, SS-EN 50200, DIN 4102-12 eller brandklassad kabel
enligt BBR uppfyller kraven på säkerställd funktion vid brand.
Observera att kablar klassade enligt brandspridningsklasserna F1-F4 endast avser
brandspridningsegenskaperna, inte skydd av kabelns funktion.
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7.8

Kraftförsörjning och styrfunktioner hissar
Elkablar till hissmaskineri utförs avskilda i klass El 30 eller motsvarande inom de brandceller
som betjänas av hissen med undantag för hisschaktet. Alternativt utformas hissen så att den
automatiskt går till närmaste stannplan vid strömavbrott.
Strömförsörjningen kan anses vara skyddad om elmatningen i hela sin sträckning fram till
hisschakt/hissmaskinrum är förlagd i brandceller som inte betjänas av hissen, dvs brandceller
som inte har någon dörr direkt mot hisshallen.

8
8.1

Brandkrav Ventilation
Systembeskrivning
Punkthus förses med ett för bostäderna gemensamt FX-system.
Parkvillor förses med separata FTX-system för respektive bostad.
Brandgasspridning - skyddsnivå
Skydd mot brandgasspridning till bostäder och trapphus som utgör utrymningsväg ska utföras
enligt skyddsnivå 1 (f d förhindra).
Skydd mot brandgasspridning mellan övriga brandceller ska utföras enligt skyddsnivå 2 (f d
avsevärt försvåra).
Brand- och brandgasspridning - vald lösning
Brand och brandgasspridning mellan brandceller ska förhindras. Brand och brandspridning förhindras i parkvillor genom att lägenheter förses med separat ventilation med tilluft via don i
fasad (eller motsvarande) frånluft med separata FTX-system i form av frånluftsvärmepump.
För att säkerställa att brand- och brandgasspridning via det gemensamma frånluftssystemet i
punkthusen förhindras kommer en analytisk verifiering genomföras i ett senare skede.
Ambitionen är att visa på att erforderligt skydd uppnås med hjälp av fläkt i drift vid brand så att
inga brandspjäll utöver mot el-rum erfordras.

8.2

Verifiering fläkt i drift
Ett ventilationssystem med bra förutsättningar för att uppnå skydd mot brandgasspridning med
fläkt i drift har t ex:
Separata kanaler från respektive brandcell till samlingslåda eller samlingskanal,
Fläkten placerad högst upp i systemet
Kanaler med samma dimension hela vägen
Inga injusteringsspjäll på kanaler som betjänar mer än en brandcell.
Relativt höga tryckfall till respektive brandcell
Plats för bypass av filter i fläktrummet

8.3

Kanaler och imkanaler

8.3.1

Material i kanaler
Kanaler utförs generellt av obrännbart material (A2-sl,d0).
Uteluftsdon placerade mindre än 1,2 m i vertikalled från fönster i annan brandcell utförs i
obrännbart material. Isolering kring kanalen/uteluftsdonet ska vara obrännbar.
Till- och frånluftsdon utförs så att de upprätthåller sin funktion, med avseende på tryckfall, vid
brandpåverkan.
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8.3.2

Upphängningsanordningar
Nedanstående tabell förutsätter osprinklad brand. Ej fläkt i drift.

8.3.3

Inom schakt El 60

R15

Inom brandcell

R60

Inom sista brandcell

R 60 inom 5 m från
brandcellsgräns.
Övrigt R 15

Inom aggregatrum

R 15

På oinredd vind

R15/R 30

Beroende på yttertakets
bärverk.

Imkanal
Imkanal från kök
Imkanaler från hushållsspisar utförs i lägst brandteknisk klass El 15. Inom kök kan kanalerna
utföras oisolerade (E 15) om de är besiktningsbara och med skyddsavstånd på 30 mm till brännbart material.
Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller
skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras
mot brännbart material.
Brandkonsulten AB rekommenderar att imkanaler kök utförs enligt principer för klass 3 i
Imkanal 2012.

9

Brandkrav Rörinstallationer

9.1

Ytskikt rör
Väggar
Rörisolering
>20%av

A2i.-sl,d0 eller ytskiktskravet
för angränsande ytor på

anslutande tak eller

väggar, tak och golv.

A2 -sl,d0 eller ytskiktskravet
för angränsande ytor på
väggar, tak och golv.
L

vägg

10

Bi_-sl,d0 där omgivande ytor

Rörisolering,
mindre omfattning

Bi_-sl,d0 där omgivande ytor
har kravet B-sl,d0.

<20 % av anslutande
tak eller vägg

c -s3,dO där omgivande ytor
har kravet C-s2,d0.

CL-s3,d0 där omgivande ytor

Di_-s3,d0 där omgivande ytor
har kravet D-s2,d0.

D -s3,d0 där omgivande ytor

L

har kravet B-sl,d0.
har kravet C-s2,d0.
L

har kravet D-s2,d0.

Hissar
Hissmaskin och brytskivor kan placeras i samma brandcell som hisschaktet. Hissmaskinskåp
med ringa brandbelastning kan placeras i hisschakt eller trapphus.
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Genomföringar i brandcellsgräns
Genomföringar utförs i samma brandtekniska klass som den avskiljande byggnadsdelen.
Tätningar utförs med typgodkänt material enligt med typgodkännandet tillhörande handlingar.
Eldosor, infällda belysningsarmaturer, manövertablåer etc i brandcellsgräns utförs så att
väggens brandklass generellt sett inte försämras.
Genomföringen ska utföras på ett sådant sätt att även spridning av kalla brandgaser förhindras.
Särskilt viktigt är det att beakta denna problematik vid utförande av:
Genomföringar för tomrör som installeras för framtida behov av kabeldragningar.
Genomföringar med knippen av skyddsrör där brandcellskravet är den enda anledningen
att täta.
Genomföring i brandcellsgräns med ett plaströr större än 20 mm eller med fler än ett plaströr
tätas med typgodkänd metod (svällande brandmassa eller dylikt). Genomföring med endast
tomma plaströr ska dessutom pluggas i ena änden.
Isolering av ventilationskanaler utförs bruten i brandcellsgräns. Tätning med brandskyddsmassa
eller motsvarande placeras direkt mot kanal.
Håldäcksbjälklag
Dräneringshål i håldäcksbjälklag ska alltid tätas mot
Utrymningsväg, dvs trapphus
Bostäder

12

Skyltprogram
Manöverdon för brandgasventilation förses med standardiserad skylt (AFS 2008:13) som anger
donets funktion.

Brandgasventilation

13

Drift och underhåll
Drift- och underhållsrutiner tas fram för följande:
Ventilationssystemets funktion vid brand.
Evakueringsspjäll, brandgasspjäll, brand-/brandgasspjäll.
Brandgasventilation trapphus.
Brandvarnare.
Allmänbelysning.
Drift- och underhållsplanen bör redovisa tidsintervall och hur underhållet ska utföras.

14

Brandskisser
Ritningar med Brandkonsulten AB:s anteckningar, daterade 2018-01-19.
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Bilaga A Kontroll av utförandet enligt PBL

I anslutning till att en relationshandling ska upprättas behöver Brandkonsulten AB utföra en
kontroll enligt PBL då bl a egenkontroller/intyg enligt nedan och relationsritningar kommer att
efterfrågas.
Kontroll utförs okulärt och för att säkerställa att utformningen stämmer med huvudprinciperna
i brandskyddsbeskrivningen. Kontrollen omfattar inte gömda eller dolda delar som förutsätts ha
omfattats av dokumenterad egenkontroll.
Nedan ges förslag på punkter som kan erfordra intyg i samband med kontrollen.
1.

Byggnadsdelar - att avskiljande byggnadsdelar är utförda enligt brandteknisk klass på
ritning. Intyget bör vara övergripande och omfatta samtliga utförda brandcellsgränser.

2.

Genomföringar - att genomföringar i brandcellsgräns är tätade med typgodkänt material
enligt tillhörande handlingar. Intyget bör vara övergripande och omfatta samtliga
brandcellsgränser.

3.

Branddörrar - att montering av dörrar, inklusive drevning, är utförd enligt monteringsanvisningar.

4.

Beklädnader och ytskikt - att ytskikt uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.

5.

Taktäckning - att taktäckningen uppfyller klass T (B oF(t2)) monterat på aktuellt underlag.

6.

Bärande konstruktion - att berörda bärverk, inklusive upplag, är skyddade mot brand i
brandteknisk klass enligt brandskyddsbeskrivningen.

7.

Allmänbelysning i utrymningsväg - att utrymningsvägar i sin helhet är försedda med
allmänbelysning och att två efter varandra följande ljuspunkter är anslutna till olika
gruppsäkringar. Dessutom att allmänbelysningens tändningsfunktion uppfyller kraven i
brandskyddsbeskrivningen.

8.

Allmänbelysning i utrymningsväg Tr2-trapphus - att utrymningsvägar i sin helhet är
försedda med allmänbelysning och att två efter varandra följande ljuspunkter är anslutna
till olika gruppsäkringar. Dessutom att elkablar för belysning i trapphus och hisshallar
upprätthåller sin funktion under 30 minuters brandpåverkan. Att allmänbelysningens
tändningsfunktion uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.

9.

Utrymning från plan 1 tr genom att hoppa från balkong - att det från parkvillor går att
hoppa från plan 1 tr utan att det finns risk att skada sig på räcken, något som sticker ut
från huset eller liknande.

10.

Brandvarnare - att brandvarnare är installerade enligt kraven i brandskyddsbeskrivningen
och funktionsprovade.

11.

Brandgasventilation i trapphus - att brandgasventilation i trapphus är installerad och
utformad enligt kraven i brandskyddsbeskrivningen och att brandgasventilationens
öppningsfunktion är provad.

12.

Brandgasventilation i hisschakt - att brandgasventilation i hisschakt är installerad och
utformad enligt kraven i brandskyddsbeskrivningen och att brandgasventilationens
öppningsfunktion är provad.

13.

Maskinrumslös hiss utan brandgasventilation - att hiss uppfyller de punkter avseende
säkerhetsinstallationer som redovisas i avsnitt 10.

14.

Strömförsörjning till hiss - att kraftmatning till hiss är skyddad mot brand i minst
30 minuter hela vägen från inkommande elservis till hisschaktet.

RO
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15.

16.

Ventilation - att ventilationsanläggningen är utförd enligt ventilationsritningar och
anvisningar, d v s anläggningen är utförd så att skydd mot brand- och brandgasspridning
via ventilationssystemet mellan olika brandceller är utfört enligt funktionskraven i
brandskyddsbeskrivningen avsnitt 8 "Brandkrav Ventilation".
Ventilationsschakt - att ventilationsschakt som är igengjutna i bjälklag är utförda med
, schaktväggar i lägst brandteknisk klass El 30 och att ventilationsschakt som är öppna i
bjälklag är utförda med schaktväggar i lägst brandteknisk klass El 60. Bör
fotodokumenteras.

17.

Rörschakt - att rörschakt är igengjutna i bjälklag, alternativt utförda med schaktväggar i
lägst brandteknisk klass El 30. Bör fotodokumenteras.

18.

Elschakt - att elschakt är igengjutna i bjälklag, alternativt utförda med schaktväggar i lägst
brandteknisk klass El 60. Bör fotodokumenteras.

19.

Biandschakt - att ventilationskanaler är avskilda från brännbara rör- och elinstallationer i
lägst brandteknisk klass El 15.

20.

Elnischer i trapphus - att elnischer i trapphus är igengjutna i bjälklag och att nisch större
än 0,5 m är avskild i lägst brandteknisk klass E 15.
2

21.

Schakt, ytskikt - att invändiga ytskikt i schakt är utförda i obrännbart material (A2-sl,d0)
eller tändskyddande beklädnad (K 10/B-sl,d0) med ytskikt klass I (B-sl,d0). Bör
fotodokumenteras.
2

22.

Kablar ytskiktsklass - att kablar uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.

23.

Funktionsklassade kablar - att kablar uppfyller kraven i brandskyddsbeskrivningen.

24.

Jordfelsbrytare - att installation av jordfelsbrytare utförts på sådant sätt att brandtekniska
funktioner som t ex allmänbelysning och fläktar inte sätts ur spel.
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Brunn 1:852, brf Vargbacken
Sakkunnigutlåtande avseende tillgänglighet och
användbarhet för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga
BYGGLOV

2018-03-09

Sakkunnigutlåtande avseende tillgänglighet & användbarhet
Uppdragsnamn

Uppdragsgivare

B r u n n 1:852

Antracitgruppen

Värmdö

A n d e r s Lundgren

B rf V a r g b a c k e n
Uppdragsansvarig

Datum

J e n n y Afvander

2018-03-06
Rev. datum
20XX-XX-XX

1.

Sammanfattning

1.1

Bakgrund

Jenny Afvander har granskat rubricerat objekt inför bygglovsansökan med avseende på
tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Rubricerat objekt är en nybyggnation av flerbostadshus.
Objektet omfattar tio byggnader (tre varianter) av parkvillatyp, om två våningsplan med förråd
på vinden, samt fyra punkthus om fyra våningsplan med förråd på vinden. Samtliga byggnader
är försedda med hiss.
1.2

L a g a r , föreskrifter o c h andra för projektet s t y r a n d e dokument

1.2.1

Lagstiftning för utlåtande

PBL - Plan- och bygglagen (SFS 2010:900 med ändringar t o m SFS 2017:761)
PBF - Plan och byggförordningen (SFS 2011:338 med ändringar t o m SFS 2017:423)
BBR - Boverkets Byggregler (BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2017:5, BBR25)
1.2.2

Lagstiftning för projektering

Denna lagstiftning granskas under projektering. Vid slutsyn kommer eventuella kommentarer
till lagstiftningen inte redovisas i sakkunnigutlåtandet.
H l 7 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna
anordningar (BFS 2011:12 med ändringar t.o.m. 2016:11)
1.3

R i s k a n a l y s för projektorer o c h entreprenörer

Om objektet i varje måttstudie projekteras för miniminivå enligt svensk standard kan det leda
till problem under byggtiden. De byggtoleranser som normalt gäller vid byggnationer gör att
måttkraven enligt svensk standard svårligen kan uppfyllas.
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Om WC i bostad utförs med vägghängt porslin, och det då blir en nisch som bygger in i
rummet, blir det svårt att uppfylla tillgänglighetskraven. Måtten för ett sådant WC/badrum bör
ökas till 1800 mm mellan väggarna (istället för 1700 enligt SS 91 42 21)
1.4

G r a n s k a d e handlingar

Bygglovshandling daterad 2018-02-16.
1.5

Syn

Syn kommer, efter avrop, att utföras när objektet är färdigställt.

Sakkunnigutlåtande
Jag anser att objektet har goda förutsättningar att uppfylla de krav på tillgänglighet och
användbarhet som ställs på byggnaden enligt gällande lagstiftning.

Stockholm, 2018-03-06

(t

Jenny Afvander

UJ <

I S i

Certifierad Sakkunnig av tillgänglighet

Kommentarer
Följande kommentarer är en sammanfattning från egenkontrollen (se Bilaga).
Kommentarerna är antingen en 'Anmärkning", "Avvikelse" eller "Information".
Avvikelse är sådan anmärkning som kommunen eventuellt godkänner som mindre avvikelse.
Numreringen i vänstra kolumnen hänvisar till motsvarande punkt i egenkontrollen.
4.35

Krav kring brand- och utrymningsstrategi ställs av brandkonsulten och redovisas i
brandskyddsbeskrivningeiV-dokumentationen. Samordning mellan brand- och
Information

tillgänglighetskrav bör ske under projektets gång.
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Dnr

2018-03-29

BYGG.2018.1025

Linnéa Thunberg
linnea.thunberg@varmdo.se
08-570 481 73
Miljöinspektör

BRUNN 1:852: Yttrande angående bygglovsansökan för
uppförande av flerbostadshus
Till Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten har inkommit en remiss från
byggenheten gällande bygglov för uppförande av flerbostadshus på fastigheten
Brunn 1:852.
Fastigheten är placerad inom sekundär skyddszon inom Ingarö
vattenskyddsområde. Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten vill upplysa om
att sökande tidigare fått tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet för
schaktning, sprängning, borrning, pålning, spontning samt åter/-utfyllnad för
byggnation inklusive väg- och ledningar. Tillståndet har givits i ärende
MIL.2012.3329.
Vad Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten förstår hanteras samtliga
markåtgärder nämnda ovan inom ärende BYGG.2017.5655 där beslut om
marklov och om startbesked medgetts under förutsättning att villkoren i beslut i
ärende MIL.2012.3329 följs.
Sökande har även inkommit med en ansökan om tillstånd för borrning för
bergvärme på fastigheten, ärende MIL.2017.5655. .I det ärendet hanteras även
tillståndsansökan enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet.
På fastigheten Brunn 1:739 bedrivs miljöfarlig verksamhet med hantering av
massor, samt brädgård. Transporter och andra moment kopplade till dessa
verksamheter kan alstra störande buller som sökande bör ta i beaktning. Eftersom
det är nybyggnation tillämpas riktvärdena i Boverkets vägledning om Industrioch annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder.
Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsenheten har inga ytterligare synpunkter.
BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN
Linnéa Thunberg
Miljöinspektör
Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 • Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00 (vxl) • E-post: varmdo.kommun@varmdo.se
Hemsida: www.varmdo.se • organisationsnummer 212000-0035
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YTTRANDE
2018-04-17
Dnr: 305-483/2018
Daedalos nr: 2018-001947

Handläggare

Robin Haglund
070-764 89 00

Värmdö kommun
Att: Peter Leeb
miljo-bygg@varmdo.se

Yttrande angående bygglov för flerbostadshus,
Brunn 1:852, Värmdö kommun (ert dnr
BYGG.2018.1025)
Storstockholms brandförsvar (SSBF) har av Bygg- och miljöavdelningen erbjudits
möjlighet till yttrande avseende rubricerat ärende. Yttrandet omfattar bygglovets
överensstämmelse med detaljplan avseende planbestämmelser som syftar till
säkerhetsåtgärder samt bygglovets lämplighet för avsett ändamål beträffande möjlighet
till räddningsinsatser. Yttrandet berör även tekniska egenskapskrav enligt plan- och
bygglagen (SFS 2010:900) för fyra punkthus med vind enligt kommunens önskan i
remissen till SSBF.

Säkerhetsåtgärder i planbestämmelser
Detaljplaneområdet sträcker sig över delvis primärt samt sekundärt
vattenskyddsområde. Vattentillgången i kommunen bör skyddas och hänsyn bör tas till
detta under byggtid samt givetvis för färdig byggnation, anslutande vägar etc. Spill från
exempelvis parkerade fordon bör inte få kunna förorena vattentäkten. SSBF påminner
om att Länsstyrelsen fastställt föreskrifter för vattentäkten.
I detaljplanen framgår att området söder om bostadskvarteret planeras för småindustri
och hantverk samt kontor. Verksamheter här får enligt plan inte vara störande för
omgivningen. SSBF bedömer att detta även borde gälla risknivån avseende
olycksrisker. Det framgår dock inte vad som definieras som störande eller om den
kommande verksamhetsfastigheten kommer medföra riskkällor som kan påverka
bostadsområdet.
SSBF har inte identifierat några riskkällor som bedöms behövas utredas vidare i detta
skede.

Möjlighet till räddningsinsatser
SSBF bedömer att det inte föreligger några hinder med planerad bebyggelse avseende
möjligheter till räddningsinsatser. Det framgår dock inte i plan hur brandvattnet är
tänkt att dimensioneras. Detta bör kommunen beskriva i ärendet.

Tekniska egenskapskrav
SSBF har även studerat brandskyddsbeskrivning (version bygglovsskede) av de fyra
föreslagna punkthusen och ser generellt sett inga hinder för bygglov att beviljas. SSBF
förutsätter att dessa seniorboenden inte ingår i någon form av behovsprövning eller
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andra kriterier som kan påverka valet av verksamhetsklass och därigenom nivå av
brandskydd.
Ventilationen är en kvarstående utredningspunkt, vilket även framgår av
brandskyddsbeskrivningen. Detta behöver redovisas och verifieras i
byggåtgärdsskedet. Systemet ska även fungera och verifieras för strömbortfall samt
rökspridning via tilluftsidan.
I brandskyddsbeskrivningen står det att ”Där det finns risk för brandspridning från
underliggande fönster till brandtekniskt avskild vind via takfot eller gavelsprång
utförs takfot/gavelsprång brandcellsavskiljande i lägst brandteknisk klass El 30.”
SSBF anser att detta inte är tydligt och att det kan bli öppet för tolkning. BBR hänvisar
till avskiljning om ovanliggande vind är egen brandcell, som i aktuellt fall.
Avstånd mellan fönster saknas beskrivet.
SSBF kan inte se hur brandslussens funktion upprätthålls om en lägenhetsdörr lämnas
öppen, vilket bör förtydligas.
Avstånd mellan punkthusens balkonger beskrivs bli knappa 6 meter. Bedömningen av
brandkonsulten är att detta ändå uppfyller föreskriftskraven om skydd mot
brandspridning mellan byggnader utifrån BBR, med hänsyn till obrännbar fasad,
obrännbar balkong som även är sparsamt möblerad. Utifrån den beskrivningen anser
SSBF att brandkonsultens bedömning är rimlig. Dock tas det ingen hänsyn till att
balkongerna i framtiden kan glasas in och kanske möbleras i stor omfattning. Detta
kanske inte är aktuellt beroende på balkongernas utformning, men går det inte att
utesluta bör även sådant scenario verifieras.

Övrigt
SSBF har inte i detalj studerat det tekniska brandskyddet för parkvillorna, vilket bör
kompletteras med ritningar/illustration för att bättre få en förståelse. SSBF studerar
gärna detta vidare när bygglov sökes för dessa om kommunen önskar fortsatt hjälp.
Punkter för parkvillorna som behöver förtydligas


Utrymning plan 3 (otydligt)



Takfot/gavelutsprång (otydligt)



Avstånd mellan byggnader (Resonemang bedöms relevant, men behöver
kompletteras med bild/ritning)
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Underlag för yttrande
Som underlag för yttrandet har SSBF tagit del av följande handlingar:


Brandskyddsbeskrivning (bygglovsskede), Vargbacken – Brunn 1:852,
flerbostadshus, Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB, 2018-01-19.



Detaljplan för del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505, Brunn 1:739 samt Brunn
1:760, Vargbacken. Laga kraft 2015-09-11, Dnr 15KS/143, Värmdö kommun.



Remiss, BRUNN 1:852: Ansökan om bygglov för flerbostadshus, 2018-03-23,
BYGG.2018.1025, Värmdö kommun.



Planritning, sektionsritning, fasadritning för Vargbacksvägen 2-8, BRF
Vargbacken, Brunn 1:852, Värmdö. Antracitgruppen 2018-02-16
(bygglovshandlingar).

Intern kvalitetssäkring
Detta yttrande har granskats internt av annan handläggare inom SSBF.
Internkontrollant för detta yttrande är Mårten Markselius, Brandingenjör och
civilingenjör riskhantering.
Storstockholms brandförsvar
Robin Haglund
Brandingenjör och civilingenjör riskhantering
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