KALLELSE
2020-01-21

Sammanträde med bygg- och miljönämnden
Tid:

Tisdag 2020-01-28, kl. 13.00.

Plats:

Sal Kvallsta, plan 3, Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta

Handlingar finns att läsa på Knivsta kommuns hemsida.
Förhinder:
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta
meddelande till eva.paulsrud@knivsta.se.

Dagordning
1.

Upprop

2.

Justering

Förslag: Protokollet justeras av ordföranden och justerare senast 31 januari 2020.
3.

Godkännande av dagordning

Bygglov
Beslutsärenden
4.

, byggsanktionsavgift för ändrad användning av lokal
BMK 2019-426
Förslag till beslut: byggsanktionsavgift

5.

, byggsanktionsavgift för olaga bygge av komplementbyggnad
BMK 2019-407
Förslag till beslut: byggsanktionsavgift

6.

Brunnby 7:1, bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus samt en
komplementbyggnad
BMK 2019-402
Förslag till beslut: bevilja

7.

, bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus (11 lägenheter)
BMK 2019-158
Förslag till beslut: avslå

Informationsärenden
8.

Information om tillsynsplan enligt plan- och bygglagen 2020

9.

Information om kommande större och pågående projekt

Miljö
Beslutsärenden
10.

yttrande i MÖD mål M 9621-19, ansökan om
strandskyddsdispens för uterum, altan, trappa och brygga
MI.2017.801
Förslag till beslut: att lämna yttrande, daterat 2020-01-08 till Mark- och miljödomstolen

Information
11.

Diskussion kring prioritering i behovsutredning och tillsynsplan för
miljöenheten. Beslut om behovsutredning och tillsynsplan tas i februari efter inspel
från nämnd.

12.

Information om tre fattade delegationsbeslut

Övrigt
Information
13.

Information om kommunens Medborgarråd

14.

Information om uppdraget som trafiknämnd

15.

Information om månadens innovation gällande förenkling, effektivisering,
digitalisering eller ändamålsenlighet av verksamheten inom bygg- och
miljökontoret
BMN-2018/70

16.

Information om Knivsta servicerapport 2019

17.

Information om planeringsdagar 2020

Anmälningsärenden
18. Anmälan av delegationsbeslut

Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning
Bilaga nummer

2

Byggnadsnämndens diarienummer

BMK 2019-426

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Ändrad användning (väsentligt annat ändamål)

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

Övrig byggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Nej

Area

240

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 8 § 4 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 11 och som innebär ändrad
användning innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
4. för en annan byggnad än de som avses i 1–3, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,00625
prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser.

Beräkning
Sanktionsarea

225

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel

(0,25*pbb)+(0,00625*pbb*sanktionsarea)

Beräkning

(0,25*46500)+(0,00625*46500*225)

Beräknad sanktionsavgift

77 016 kr

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Andreas Ågren
Christofer Mattsson
BMK 2019-000426
den 9 december 2019 13:49:30
image001.png

Hej Christofer,
Har läst igenom ”Kommuniceringen inför beslut” i ärendet.
Byggsanktionsavgiften kommer i slutändan att drabba nyttjaren av lokalen. Nyttjaren har gjort de
anmälningarna till kommun och myndighet som denne trott varit nödvändiga för att kunna ta
lokalen i bruk dvs anmälan till miljöenheten samt sotare. Både anmälan om livsmedelshantering
och sotningsintyg skall finnas hos kommunen. Att de åtgärder som nyttjare genomfört krävde
bygglov var denne inte medveten om.
Finns med anledning av ovan inte möjlighet till nedsättning av sanktionsavgiften?
Kommunen borde med anledningen av inkomna handlingar kunnat ana att en bygglovspliktigt
åtgärd ändå varit förestående och meddelat den som lämnat in övriga handlingar om detta.
Vänligen
Andreas Ågren
Förvaltare
Direkt: 08-562 517 25
andreas.agren@fastpartner.se

FastPartner AB, Box 55625, Sturegatan 38, 102 14 Stockholm Tel vxl: 08-402 34 60 Fax: 08-402 34 61
Postadress: Fastpartner AB, Johanneslundsvägen 12, 194 61, Upplands Väsby
Besöksadress: Johanneslundsvägen 12, 194 61, Upplands Väsby
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Byggsanktionsavgift
Fastighetsbeteckning
Bilaga nummer

2

Byggnadsnämndens diarienummer

BMK 2019-407

Ärendebeskrivning
Ärende

Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?

Lov eller anmälningspliktiga åtgärder som rör en
byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt
ärende?

Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör
åtgärden?

Komplementbyggnad

Fanns beviljat bygglov eller var
anmälan inlämnad innan åtgärden
påbörjades?

Nej

Area

84

Plan och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 2 p
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) påbörja en
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4
plan och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea

Beräkning
Sanktionsarea

69

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)

46 500 kr (2019)

Beräkningsgrundande formel

(0,25*pbb)+(0,005*pbb*sanktionsarea)

Beräkning

(0,25*46500)+(0,005*46500*69)

Beräknad sanktionsavgift

27 668 kr
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Skickat: den 14 december 2019 11:00
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>
Ämne: Re: Kulör garageport, Brunnby 7:1, BMK 2019-402

Hej Marie!

Vi har nu lyckats hitta en färgkod som är lämplig att ha på garageportar utan att de blir allt
för varma. Den färg vi vill ha är mörkt grå (NCS-kod: S8500-N).

Vi är väldigt glada över att ni tycker att husets utformning är passande på platsen för det
tycker vi också. Ungefär när kommer nämndssammanträdet i januari att äga rum?

Hälsningar
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UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

Byggnadsdel/Yta

Material

Kulör

Skifferplattor.

Gråsvart

Träpanel, stående,
målad.

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör.

Planplåt, lackerad

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör.

Stål, fabrikslackerade,
inkl plåtdetaljer

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Plåt

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Trä, aluminiumklädda
lackerade

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Trä, målad

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Aluminium
Lackerade

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Planplåt

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Fibercement

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Anm

Sockel
S1

Fasad
T1

Falu röd, eller likvärdig

Tak, - Plåt
P1

Taksäkerhet
Nockräcken, gångbryggor,
snörasskydd, etc

Takavvattning
Hängrännor, stuprör

Fönster

Fönstersmyg
Falu röd, eller likvärdig

Entrépartier, Utvändiga partier
av metall

Plåtdetaljer
Fönsterbleck, plåtuppvik, huvar
och dyl. Plåtar kring partier.
Entrébalkong, undersida

2/3

UTVÄNDIG KULÖR- OCH MATERIALBESKRIVNING

Entrébalkong, pelare och
Front.
Limträ, målad

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Stål, lackerade

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Liggande träpanel
Målad.

NCS: S 5040-Y70R
Eller närliggande kulör

Falu röd, eller likvärdig

Utv. ståldörrar inkl. karmar,
Till lägenheter, ÅV rum och RS
frd.
Plank
Falu röd, eller likvärdig

3/3
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BESKRIVNINGAR
UTV. KULÖR OCH MATERIALBESKRIVNING

2019-10-18

A - BILAGA
A-01

KOMPLEMENTBYGGNAD

1:100

2019-10-18

A-01-1 ÖVERSIKTSPLANER
A-01.1-001
A
A-01.1-002
A

SITUATIONSPLAN
MARKPLANERINGSRITNING

1:250
1:200

2019-04-17
2019-04-17

2019-10-18
2019-10-18

A-40-1 PLANER 100-DELAR
A-40.1-001
A PLAN 10 - 11
A-40.1-002
A PLAN 12 - 13

1:100
1:100

2019-04-17
2019-04-17

2019-10-18
2019-10-18

A-40-2 SEKTIONER
A-40.2-001
A-40-3 FASADER
A-40.3-001
A-40.3-002
A-40.3-003

A

SEKTIONER

1:100

2019-04-17

2019-10-18

A
A

FASAD MOT NORR OCH SÖDER 1:100
FASAD OM ÖSTER OCH VÄSTER 1:100
FASADUTSNITT
1:50

2019-04-17
2019-04-17
2019-10-18

2019-10-18
2019-10-18
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Utv. kulör och
materialbeskrivning.
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Ny Beskrivning

5LWQLQJDU
5LWQLQJVQU

%HW

GENERELLT

-

A-01.1-001

A

A-01.1-002

A

bQGULQJHQDYVHU

Färdigt golv i alla hus höjt med 1 decimeter,
Tjocklek på yttervägg i trapphusvolym och komplementbyggnad har
ändrats från 200-300 mm. Tjocklek på entrebalkongens platta och tak
har ökat, pelare har tillkommit. Entrepartier med
dörröppningsautomatik och väggar har tillkommit mot trapphusvolymen.
Balkonger och entréer norr om trapphusvolymen utgår, fönster mot
norr i trapphusvolymen tillkommer. Takavvattning redovisas. Tak på
trapphusvolym och komplementbyggnad justerat. Fönsterstorlekar
justerade på komplementbyggnad, gavelfasaderna och fasader mot
loftgång. Uppstigningslucka till tak tillkommer. Förändrad
fönstersättning på plan 10, sekundär entré till lgh utgår.
Redovisning av tilltänkt avstyckning tillkommer. Koordinater justerade
efter ny kontur av entrébalkong och efter förändrade ytterväggar,
Förklaringar flyttad till ritning: A-40-1-001. Skraffering tillagd.
Utöver generella ändringar: Förändrad markplanering. Markmaterial
tillkommer, Gemensamma uteplatser samt lekplats redovisas. Parkering
flyttas från gårdsplan framför huset till befintlig parkering, 2 nya
parkeringsplatser utgår. 2 Cykelplatser tillkommer. Redovisning av
uppställningsplatser för brandbil och brandstegar tillkommer.
Reningsanläggning flyttad p.g.a uppställning för brandstege. Huvudmått
utgår, redovisas endast på ritning A-40-1-001.
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A-40.1-001

A

A-40.1-002

A

A-40.2-001

A

A-40.3-001

A

A-40.3-002

A

A-40.3-003
A-01

-

bQGULQJHQDYVHU

Utöver generella ändringar: Förklaringar tillkommer. Ändrad planlösning
på plan 10: Tvättstuga och RS-Frd byter plats, FRD och teknikutrymme
byter plats. Invändig planlösning i den norra husvolymen (lägenhet,
teknik, RS-FRD och tvättstuga) spegelvänds i nordsydlig riktning.
Inredning redovisas i tvättstuga. Öppning mellan hall och kök samt
köksuppställning i lägenheter om 2 RoK justerade.
Utöver generella ändringar. På plan 13 tllkommer vägg och dörr mot
invändig trappa.
Utöver generella ändringar: justerad terränghanteringen. Innertak i
komplementbyggnad tillagd. Sockel redovisas.
Utöver generella ändringar: Justerad terränghanteringen. Material och
kulör redovisas på ritning. Sockel redovisas. hänvisning till utvändig
material och kulörbeskrivning tillkommer. Sänkt bröstningshöjd på små
fönster på husets gavlar.
Utöver generella ändringar: Justerad terränghanteringen. Material och
kulör redovisas på ritning. Fasad på komplementbyggnad och plank
redovisas nu på bilaga A-01. Sockel redovisas. Sänkt bröstningshöjd på
små fönster på husets gavlar.
Ny Ritning
Ny Bilaga

 

Från: Andree Dage <andree.dage@knivsta.se>
Skickat: den 22 november 2019 12:08
Till: Marie Sandström <Marie.Sandstrom@knivsta.se>
Ämne:

Planenhetens bedömning gällande föreslaget förhandsbesked för fastigheten
är
att det finns vissa aspekter som talar för ett behov av detaljplaneläggning enligt PBL 4 kap 2 §. Dels
finns det aspekter som talar för att det föreslagna byggnadsverket till sin utformning avviker från den
befintliga vad gäller skalan och därmed får betydande inverkan i enlighet med plankravet PBL 4 kap 2
§ 1 p. I samma lagrum lyfts också utvecklingstrycket fram som avgörande för behovet av detaljplan.
Den aktuella lokaliseringen är i ett område där det råder en viss efterfrågan för bebyggande. Stor
efterfrågan talar också för att det kan bli en framtida sammanhållen bebyggelse som behöver
samordnas och regleras genom en detaljplan enligt 4 kap 2 § 1 p. Planenhetens bedömning är
således att det finns aspekter av den föreslagna bebyggelsen som talar för ett behov av
detaljplaneläggning.

Med vänliga hälsningar,

Andree Dage
Planhandläggare

Samhällsbyggnadskontoret
Knivsta kommun
Telefon växel: 018-34 70 00
Besöksadress: Centralvägen 18
www.knivsta.se
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DOKUMENT ID: 20191112-30127
DATUM: 2019-11-12 | SIDAN 1 (1)

knivsta@knivsta.se

Yttrande Remiss bygglov,

, BMK 2019-158

Roslagsvatten har fått rubricerad remiss för yttrande. I anslutning till de föreslagna bostäderna
finns ett allmänt ledningsnät för spillvatten. Dock är det i dagsläget oklart om kapacitet finns i
reningsverket för att ansluta ytterligare elva bostäder. Det finns ingen allmän vattenförsörjning i
anslutning till de föreslagna bostäderna.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster skulle dessa bostäder anses ha rätt till en allmän VAanslutning med anledning av att området utgör så kallad samlad bebyggelse.
Befintlig översiktsplan anger att ny bebyggelse i anslutning till samlad bebyggelse bör prövas
genom detaljplaneläggning. I befintlig översiktsplan redovisas Vassunda-Edeby som
utvecklingsområden för bostäder. I den översiktsplan som är föreslagen men ännu inte antagen
anges att ny bostadsbebyggelse på landsbygden ska ha anslutning till kommunalt VA.
VA-planen anger att Vassunda reningsverk är i behov av upprustning och modernisering, liksom
ledningsnätet till reningsverket. En utökning av befintligt verksamhetsområde i Vassunda föreslås
först 2027-2031.
Roslagsvattens bedömning är att all exploatering i området bör samordnas med VA-planens tidplan,
dvs. 2027-2031, och med översiktsplanens målsättning om föregående detaljplanering.
Detaljplanering krävs (och lämpligtvis även planprogram) för att på ett tydligt sätt definiera
kapacitetsbehoven inför en upprustning av ledningsnät och reningsverk. Utredningar behövs även
för att klargöra hur området ska försörjas med allmänt vatten.
Med vänliga hälsningar
Terees von Stedingk

Roslagsvatten
Adress: Box 437, 184 26 Åkersberga | Besöksadress: Sågvägen 2
Telefon vxl: 08-540 835 00
info@roslagsvatten.se | roslagsvatten.se
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Remissyttrande bygglov,

BMK 2019-000158

Samhällsbyggnadskontoret har mottagit en remiss gällande bygglov för uppförande av två
flerbostadshus på fastigheten
Detta yttrande gäller för Trafik & gatuenhetens
synpunkter på bygglovsansökan.
Ansökan gäller för uppförande av två flerbostadshus med totalt 11 lägenheter i korsningen
mellan länsväg 255 och 1046. I nära anslutning finns busshållplats som trafikeras av två
busslinjer, 183 Knivsta – Sigtuna och 101 Knivsta – Uppsala. Gång- och cykelväg finns anlagd
intill väg 1046 in till Knivsta och en förstudie för en utbyggnad av gång- och cykelväg från
Vassunda till Uppsala kommer att göras under 2020. En parkeringsplats finns idag anlagd i
korsningen som har till syfte att tjäna som pendlarparkering till busshållplatsen. Knivsta kommun
arrenderar idag parkeringen av fastighetsägaren och kommunen äger och förvaltar
belysningsanläggningen.
Till ansökan finns en parkeringsutredning från Alsike fastighets AB som för ett resonemang kring
antalet parkeringsplatser och dess framtida nyttjande. I dokumentet hänvisas till de goda
cykelförbindelserna med Knivsta och närheten till kollektivtrafik varför man hävdar att en låg pnorm ”bör” kunna tillämpas. Man föreslår att utöka befintlig parkering med 4-8 platser till de
befintliga 13 platserna, och att ett samnyttjande kan ske. Parkeringen föreslås i framtiden
arrenderas av Knivstabostäder.
Busslinje 183 har entimmes trafik vardagar med första buss mot Knivsta klockan 06.07 och sista
buss från Knivsta mot Vassunda går klockan 22.45. Helg är lågtrafik med totalt 7 bussar i vardera
riktningen. Busslinje 101 har också entimmes trafik vardagar med första buss mot Uppsala
klockan 06.08 och mot Knivsta klockan 05.48. Sista buss från Uppsala avgår 23.15 vardagar. Helg
är även för linje 101 lågtrafik med buss varannan timme i vardera riktningen. Läget är därmed
kollektivtrafikförsörjt, men turtätheten är begränsad, särskilt mot Uppsala.
Möjligheten till att säkert gå eller cykla mot Knivsta är möjlig genom den cykelbana som finns
anlagd längs väg 1046. Denna är belyst och driftas av Trafikverket. Från Vassunda till Knivsta
station är sträckan 3,8 km. Sträckan går genom ett jordbrukslandskap till största delen över öppna
fält utan kontakt med intilliggande bebyggelse. Möjligheten att gå eller cykla till Knivsta finns
alltså idag, men sträckan är relativt lång och med tanke på sträckningen måste även
trygghetsaspekten vägas in. Samma sträcka genom bebyggelse med variation, möjlighet till skydd
från vind i form av byggnader eller annat saknas. Till Uppsala längs med väg 255 planeras en GCväg och regionen gör en ÅVS under 2020. Från Vassunda till Flottsund är avståndet längs vägen
drygt 11 km och till centrala Uppsala ca 19 km.
Sammantaget ger vår bedömning att vi ställer oss tveksamma till att bygga med lågt p-tal på
platsen. Avsaknaden av service eller andra målpunkter i närområdet gör att avstånden är relativt
stora. Det finns en möjlighet att cykla till Knivsta, men till avstånd skall även trygghetsaspekten
vägas in. Även om cykelvägen är belyst saknas kontakt med annat än passerande bilar.
Möjligheterna till pendlande med buss med de två huvudsakliga regionbussar som trafikerar
hållplatsen finns, med relativt goda förbindelser mot Knivsta vardagar, och något mindre goda
förbindelser mot Uppsala. Helger är bussförbindelserna att betrakta som begränsade. Den
inventering som gjordes av regionen 2017 på länets samtliga pendlarparkeringar som
parkeringsutredningen hänvisar till utfördes inte som en längre studie utan bara med en enda
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räkning per pendlarparkering, troligen även sommartid. Gatuenhetens uppfattning är att
parkeringen har mycket hög beläggning vid de tillfällen den observeras dagtid, och detta styrks
av frekventa felanmälningar gällande långtidsparkerade bilar som upptar plats. Därför ser vi
samnyttjandet av parkeringen enligt utredningen som problematiskt. Skulle som
parkeringsutredningen föreslår kommunfastigheter ta över arrendet förlorar kommunen
dessutom rådigheten över parkeringen och den riskerar då att förlora möjligheten att nyttjas som
pendlarparkering om det önskade låga p-talet inte kan uppnås.
Kristofer Kvarnström
Gatuchef

Från: planochbygg.solna@vattenfall.com <planochbygg.solna@vattenfall.com>
Skickat: den 1 november 2019 07:36
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne: Vattenfall Eldistribution ABs yttrande - Remiss bygglov,

BMK 2019-158

Hej!
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall, har studerat översänd remiss för ”Bygglov,
BMK 2019-158”.
Vattenfall har elnätanläggningar inom område för planerade nya byggnader bestående av 12 kV
markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, och 0,4 kV
kabelskåp, svart rektangel. Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt.

Vattenfalls bedömning är att följande åtgärder behöver utföras för att möjliggöra planerade
åtgärder:
 Markkablarna på vägens norra sida behöver lägesjusteras för att få till uppställningsplats för
brandbil.
 Kabelskåpet som står på norra sidan om vägen måste flyttas för att kunna få till
uppställningsplats för brandbil.
 Den 0,4 kV markkabel som går från kabelskåpet till byggnad på fastighet norr om aktuellt
område måste flyttas för att byggnation ska kunna ske som planerat.
Under förutsättning att exploatören beställer och bekostar ovan beskrivna åtgärder har Vattenfall
inget att erinra i detta bygglovsärende.
Vattenfall vill informera om följande:





Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall, men
bekostas av exploatören.
Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och
telestyrelsens www.ledningskollen.se
Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.
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Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall
så att de säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte
innehålls.

Vänliga hälsningar
Rino Hulth
Tel 070 379 84 84
---------------------------------På uppdrag av
Tillstånd & rättigheter
Vattenfall Eldistribution AB
rino.hulth@vattenfall.com
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Från:
Skickat: den 15 november 2019 15:47
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne: Byggnation i vassunda

Dnr BMK 2019 –000158
1. Varför bygga ett fyrvåningshus som skiljer sig mot övrig bebyggelse som i huvudsak är
en/tvåplanshus byggda på
50-och 60-talen huset skulle ej passa in i miljön.
2. För våran egen del som bor på 5:2 så skulle vårat privatliv bli lidande tack vare insyn från fönster
mot norr inpå våran
bakgård där vi vistas mycket solar mm . Huset ifråga skulle skymma solen från att nå in på bakgården
. Anledningen till att vi flyttade hit till vassunda var att komma bort från höghus mm !
3. Sprängning ? Vi oroar oss för hur mycket sprängningarna kommer att påverka oss och vårat hus då
infiltration är
planerad tätt intill vår tomtgräns där berget är mer eller i dagen och sprängning kommer att erfodras
?
Var kommer vattnet ta vägen då vi redan idag har problem med icke sväljande dagvattenbrunnar ?
4. Bebyggelse: Vi tycker det vore mycket trevlig med fler människor som flyttar hit men att man
bygger hus som smälter in i miljön bygg gärna på den föreslagna tomten men inget fyravåningshus !
5. Parkering ? Vi som bor så här lite utanför centrala knivsta vet att man inte klarar sig utan bil ! med
andra ord
så med 11 nya lägenheter och 1 bil per hushåll så undrar man hur pendlarparkerarna skall skall kunna
parkeraom folk inte hunnit åka iväg till arbetet ?
6. Trafik : Enligt parkeringsutredningen passerar det mycket lite trafik vilket ej stämmer ! Mycket
tungtrafik från färjor mm
vid rusningstid kan köerna vara långa . väg 255 är numera ganska hårt trafikerad ytterligare en
anledning till att valet avhusplacering ej är den bästa.
7. Buller ? Hur mycket trafikbuller dörrstängningar slammer på sena kvällar från parkeringen kommer
vi närmaste grannar att få utstå ?
Oroande undrande hälsningar !
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Vassunda 20191115

Bygg- och miljökontoret
Knivsta kommun
741 75 Knivsta
knivsta@knivsta.se

Yttrande över bygglovsärende dnr BMK 2019-000158,

Placering – Byggnaden är placerad väldigt nära vägen med gångbana. Endast ca 3 meter enligt
skalmått på ritning från fasad till trottoar/tänkt tomtgräns. Det borde vara ett större avstånd än så,
jämför det mått som man ofta har i ett samhälle där man har en detaljplan som reglerar detta. Det
förefaller märkligt att man placerar byggnaderna så nära vägen i den här miljön när man enligt ritning
har en tomt som inte ännu är avstyckad, här finns plats att göra en mycket bättre lösning vad gäller
buller och insyn mm.
I handlingen sägs att det finns 3 busslinjer här. Busslinjerna är i praktiken 2 st. Linje 101 som går från
Knivsta via Vassunda till Uppsala. Linje 183 som går från Knivsta via Vassunda till Sigtuna. Linje 188 är
bara en variant av linje 183 som bara ersätter (inte kompletterar) just 183 en gång på morgonen och
en gång på kvällen, den går då från Sigtuna via Vassunda till Uppsala. Finns också skoltrafik dagtid.
Man hänvisar till den planerade cykelvägen till Uppsala, den finns inte ännu, tidplanen är vad
undertecknad förstår än så länge osäker.
Oklart var handikapparkering ska placeras, på ritning visas ett läge på del av befintlig parkering, i text
sägs det på gårdsytan mot vägen.

Utformning – En så hög byggnad som ritningarna visar och med placering så nära vägen känns
främmande i den aktuella miljön där byggnaderna annars är 1 till 2 våningar. En byggnad som bättre
svarar mot omgivande på 2 eller möjligen 2,5 våningar skulle vara mer rimligt och passa in bättre i
omgivningen och då placerad med ett större avstånd från vägen.

Parkering – Parkeringen finns och den används och den ger möjlighet för boende i relativ närhet att
parkera för samåkning eller för byte till kollektivtrafik. Den möjligheten får inte försämras. Behovet
av parkering för de boende enligt denna ansökan får inte räknas för lågt då boendet ändå ligger
lantligt och man ofta kan behöva en bil på ett annat sätt här än om man bor i tätorten.
Parkeringen måste ha en viss marginal av platser för om parkeringen vid något tillfälle skulle bli full så
finns inget annat alternativ. Intilliggande enskilda väg till Edeby Backe samfällighetsförening som
undertecknads fastighet har del i är inte på något vis disponibel för parkering.

Tveksam till hur delad parkering boende och pendlare fungerar, hur fungerar skyltning, eventuella
motorvärmarplatser.

Buller – Vad framgår av handlingarna så finns ingen trafikbullerutredning. Det som nämns i ansökan
tycks inte bygga på en sådan utredning.
Som bulleråtgärder nämns ett lågt plank, höjd ca 1,5 meter enligt skalmått på ritning, och
komplementbyggnaden som är placerad en bra bit in på tomten, ca 7 meter från vägen, det lämnar
en stor del utan skydd. Dessa åtgärderna kan möjligen ge en marginell effekt för bottenplanet men
för planen däröver finns inget skydd. Buskar och träd ger ingen eller mycket liten effekt. Minst
hälften av rummen ska kunna vädras mot tyst sida. Eftersom hiss, trapphus och loftgång ligger mot
den tystaste sidan så ligger sannolikt sovrummen mot en mer ljudutsatt sida, detta utan att ha sett
planritningarna som inte ingick i utskicket.
Det man här kallar ”Gredelbyleden”, väg 1046, kan inte beskrivas som en ”väg med mycket lite
trafik”. Här passerar istället en hel del trafik. Eftersom det är stopplikt på fler håll så blir det en hel
del accelerationer och inbromsningar. Stort trafiktryck är det till exempel i nära anslutning till
tågavgångar från Knivsta då det kan bildas bilkö på väg 1046 då trafiken från väg 255 har företräde.
Slutsats när det gäller buller – det behövs en trafikbullerutredning för att reda ut fakta om detta.

Sopor – Plats för sopor/återvinning och plats för sopbil framgår inte av handlingar.

Vatten – Vattenbrunn ej utredd, endast redovisat som ett förslag till läge för en brunn.

Avlopp – Vid tidigare nybyggnader i området har man lett till och tagit om hand avloppet i
reningsverk. Är det utrett om den lokala lösning som situationsplanen redovisar får plats fungerar för
11 lägenheter och kan ersätta avlopp till reningsverk?

Summering – Med underlag av ovanstående synpunkter på placering och utformning och brist på
utredningar och faktaunderlag så anser undertecknad att man inte kan ge bygglov till projektet i
utformning enligt de handlingar som redovisats i utskick för ”Möjlighet till yttrande” 2019-10-29.
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Vassunda 20191115

Bygg- och miljökontoret
Knivsta kommun
741 75 Knivsta
knivsta@knivsta.se

Yttrande över bygglovsärende dnr BMK 2019-000158,

Placering – Byggnaden är placerad väldigt nära vägen med gångbana. Endast ca 3 meter enligt
skalmått på ritning från fasad till trottoar/tänkt tomtgräns. Det borde vara ett större avstånd än så,
jämför det mått som man ofta har i ett samhälle där man har en detaljplan som reglerar detta. Det
förefaller märkligt att man placerar byggnaderna så nära vägen i den här miljön när man enligt ritning
har en tomt som inte ännu är avstyckad, här finns plats att göra en mycket bättre lösning vad gäller
buller och insyn mm.
I handlingen sägs att det finns 3 busslinjer här. Busslinjerna är i praktiken 2 st. Linje 101 som går från
Knivsta via Vassunda till Uppsala. Linje 183 som går från Knivsta via Vassunda till Sigtuna. Linje 188 är
bara en variant av linje 183 som bara ersätter (inte kompletterar) just 183 en gång på morgonen och
en gång på kvällen, den går då från Sigtuna via Vassunda till Uppsala. Finns också skoltrafik dagtid.
Man hänvisar till den planerade cykelvägen till Uppsala, den finns inte ännu, tidplanen är vad
undertecknad förstår än så länge osäker.
Oklart var handikapparkering ska placeras, på ritning visas ett läge på del av befintlig parkering, i text
sägs det på gårdsytan mot vägen.

Utformning – En så hög byggnad som ritningarna visar och med placering så nära vägen känns
främmande i den aktuella miljön där byggnaderna annars är 1 till 2 våningar. En byggnad som bättre
svarar mot omgivande på 2 eller möjligen 2,5 våningar skulle vara mer rimligt och passa in bättre i
omgivningen och då placerad med ett större avstånd från vägen.

Parkering – Parkeringen finns och den används och den ger möjlighet för boende i relativ närhet att
parkera för samåkning eller för byte till kollektivtrafik. Den möjligheten får inte försämras. Behovet
av parkering för de boende enligt denna ansökan får inte räknas för lågt då boendet ändå ligger
lantligt och man ofta kan behöva en bil på ett annat sätt här än om man bor i tätorten.
Parkeringen måste ha en viss marginal av platser för om parkeringen vid något tillfälle skulle bli full så
finns inget annat alternativ. Intilliggande enskilda väg till Edeby Backe samfällighetsförening som
undertecknads fastighet har del i är inte på något vis disponibel för parkering.

Tveksam till hur delad parkering boende och pendlare fungerar, hur fungerar skyltning, eventuella
motorvärmarplatser.

Buller – Vad framgår av handlingarna så finns ingen trafikbullerutredning. Det som nämns i ansökan
tycks inte bygga på en sådan utredning.
Som bulleråtgärder nämns ett lågt plank, höjd ca 1,5 meter enligt skalmått på ritning, och
komplementbyggnaden som är placerad en bra bit in på tomten, ca 7 meter från vägen, det lämnar
en stor del utan skydd. Dessa åtgärderna kan möjligen ge en marginell effekt för bottenplanet men
för planen däröver finns inget skydd. Buskar och träd ger ingen eller mycket liten effekt. Minst
hälften av rummen ska kunna vädras mot tyst sida. Eftersom hiss, trapphus och loftgång ligger mot
den tystaste sidan så ligger sannolikt sovrummen mot en mer ljudutsatt sida, detta utan att ha sett
planritningarna som inte ingick i utskicket.
Det man här kallar ”Gredelbyleden”, väg 1046, kan inte beskrivas som en ”väg med mycket lite
trafik”. Här passerar istället en hel del trafik. Eftersom det är stopplikt på fler håll så blir det en hel
del accelerationer och inbromsningar. Stort trafiktryck är det till exempel i nära anslutning till
tågavgångar från Knivsta då det kan bildas bilkö på väg 1046 då trafiken från väg 255 har företräde.
Slutsats när det gäller buller – det behövs en trafikbullerutredning för att reda ut fakta om detta.

Sopor – Plats för sopor/återvinning och plats för sopbil framgår inte av handlingar.

Vatten – Vattenbrunn ej utredd, endast redovisat som ett förslag till läge för en brunn.

Avlopp – Vid tidigare nybyggnader i området har man lett till och tagit om hand avloppet i
reningsverk. Är det utrett om den lokala lösning som situationsplanen redovisar får plats fungerar för
11 lägenheter och kan ersätta avlopp till reningsverk?

Summering – Med underlag av ovanstående synpunkter på placering och utformning och brist på
utredningar och faktaunderlag så anser undertecknad att man inte kan ge bygglov till projektet i
utformning enligt de handlingar som redovisats i utskick för ”Möjlighet till yttrande” 2019-10-29.
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Skickat: den 14 november 2019 15:52
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne: Yttrande avs nybyggnad av två flerbostadshus i Vassunda

Diarienr: BMK 2019-000158

Vassunda är idag enbart småhusbebyggelse, ganska typiskt för trakten, och det skulle givetvis vara
helt förödande för områdets karaktär att uppföra två stora 4-våningshus i den miljön.

Förutom miljöaspekten så är korsningen mellan 255:an och Gredelbyvägen redan idag ganska tungt
trafikerad och att där tillföra 11 lägenheter förefaller inte särskilt genomtänk ur ett trafik, buller och
miljöperspektiv.

Slutligen så är det en tydlig risk att den befintliga pendlarparkeringen minskas eller helt försvinner .
Det är sannolikt att samtliga 11 planerade hushåll har minst en bil- I Vassunda behövs bilen då det är
4km till närmaste samhällsservice och livsmedelsbutik.

MVH

_______________________________
Mob: +46 (0)704- 71 36 65
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2019-11-13
Yttrande över bygglovsansökan
Diarenummer BMK 2019-000158
Yttrandekommentarena är lämnade av
Vi tackar för möjligheten till att få yttra oss om ett byggnadsprojekt som gör oss mycket
fundersamma om hur Knivsta kommun tänker. För bara ett par år sedan upprättades en ny detaljplan
över Knivsta kommun och då nämndes ingenting om att Knivsta hade planer på att bebygga
Vassunda med höga flerfamiljshus. Tvärtom nämndes att i Vassunda och på andra ställen i
kommunen så skulle man hålla en låg bebyggelse och inte förtäta speciellt mycket. Förtätningen
skulle ffa ske i Nydal och centrum av Knivsta. Med detta som grund har familjer tagit beslut om att
bosätta sig runt om i Vassunda. De tänkta husen kommer att skugga och förändra situationen för de
närmsta grannarna.

Marken som är tänkt för projektet känns rätt inklämd mellan tre väl trafikerade vägar. Och dessa tre
vägar ökar trafiken dessutom på mer och mer år från år. Vi som bor här märker av en tydlig ökning.
Att benämna dem som lite trafikerade överensstämmer inte med upplevelsen av att bo bredvid dem
i dag. Dessutom med endast ett övergångställe i hela Vassunda och inga fartsänkande åtgärder på
vägarna heller. En del av trafiken är dessutom tung och går från tidiga morgonen till sen kväll.
Marken som är tilltänkt till projektet (stigar) används frekvent av oss som bor i Vassunda för att
kunna ta sig mellan dessa vägar utan att behöva gå på dem då det är klart olämpligt. Barn från
Nykvarn som ska med bussen nyttjar den för att slippa vara i trafiken. Vi med hundar nyttjar den för
att slippa vara i trafiken. Hur tänker ni om de barn som eventuellt kommer att bo i lägenheterna.
Man kan ju inte låta några barn var ute med så mycket tung och frekvent trafik så nära inpå.
Dessutom med dåliga möjligheter att ta sig någonstans utan att vara en fara i trafiken.

Vad gäller utredningen om bilar och parkeringar så tycker vi att ni drar konstiga slutsatser. Att bo på
landet, som det faktiskt är frågan om här, kräver bil. Se bara på ”gamla affären” och de lägenheter
som finns där. Alla har bil. Frågan är inte om man kommer ha bil eller inte utan med vad kommer
dessa bilar att drivas. Vi drar slutsatsen att ett rätt högt parkeringsbehov kommer att finnas. Vad
gäller pendlarparkeringen så används den mer frekvent än bara för ett år sedan. Många bilar står
även där på nätterna. Vår slutsats är att säkert många som jobbar på Akademiska sjukhuset väljer att
parkera i Vassunda och ta bussen in. Pendlarparkeringens utnyttjande ökar hela tiden. En
pendlarparkering kan inte vara belagd till 100% då vågar man inte som pendlare lita på att man får
plats och man kommer att välja andra alternativ istället. Så att belägga parkeringen med de boendes
bilar kommer att vara kontraproduktivt för kommunen.

Om vi sedan får tycka något om husen så kommer de att smälta in dåligt med den stil med lite
utskjutande tak som de kommer att ha. Vassundas bebyggelse består ju tillstörst del av en rätt lantlig
karaktär på bebyggelsen. Dessa hus passar bättre in i ett mer stadslikt område än vad vi önskar att
Vassunda ska vara eller långt söderut i Sverige där denna typ av hus är mer vanlig.
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Avloppsfrågan i Vassunda är ju ytterligare en intressant detalj att nämna. Med det reningsverk som
finns och den belastning som det har så känns det inte som att det är betjänt av en påkoppling av två
stora flerfamiljshus. Att Vassundas avlopp ska gå till Käppala känns som en lösning som är rätt långt
fram i tiden.
motsäger den önskan om bygglov då vi
tror att placeringen av husen är olämplig och bättre ställen torde finnas för ett sånt här projekt.

-----Ursprungligt meddelande----Från: Mona Rosenlund <rosenlund.mona@gmail.com>
Skickat: den 13 november 2019 20:51
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne:
diarienummer BMK 2019-000158
Hej,
Vi har mottagit information om planer på nybyggnad av två flerbostadshus i Vassunda. Vi vill bestrida
detta då vi inte alls tycker att det är lämpligt. Det är redan i nuläget väldigt trafikerat i området vid
korsningen i Vassunda under delar av dagen. Det innebär ofta långa väntetider på morgonen och
efter avslutad arbetsdag. Dessutom är korsningen redan i dagsläget olycksbenägen och flera olyckor
har inträffat under årens lopp, vilket med stor sannolikhet kommer att öka med en till utfart etc.
Vi anser inte heller att det passar in i landsbygdsmiljön med två flerbostadshus, och vi har valt att bo
på landsbygden för att det ska vara en lugnare miljö utan den här typen av hyreshus.
Vattentillgången är en annan väldigt viktig fråga. Om inte kommunalt vatten ska dras in i de nya
fastigheterna kommer en ny brunn att konkurrera med våra enskilda brunnar vilket inte känns bra.
Med vänlig hälsning,

2019-000158
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SELF BUILD HOUSE / VASSUNDA HUSEN
Self Build House är en prototyp för en hustyp, men också prototyp för en utbildnings - och byggprocess som kan
bidra till starkt hållbara kvarter. Projektet är en kombination av experimentellt utvecklingsarbete,
organisationsinnovation och hållbart byggande. Resultetet av projektet är ett bostadshus med 11 lägenheter på
en vackert belägen tomt i Knivsta Kommun. Projektet är en del av det forsknings och utbildningssammarbetet
mellan KTH Arkitekturskola och Knivsta bostäder som inledes 2018.
Cirka 11 bostäder är planerade att byggas i två parallella huskroppar. Gemensamt är att båda husen byggs som
lågenergihus, nära passivhusstandard, utrustade med cirkulära vatten, avlopp och energisystem. Borrad brunn är
projekterad samt ett minireningsverk från Ecobox.Husen kan även ansluta till kommunalt VA. En tomt är utsedd i
Vassunda utanför detaljplanelagt område i Knivsta och en överenskommelse finns med markägaren, Svenska
kyrkan, om fortsatt gemensam utveckling av konceptet. Tomten, vald p.g.a. dess goda kommunikationer med
bussar och cykelbana, kommer att köpas av det allmännyttiga Knivstabostäder som anlitar en lokal
byggentreprenör inom s.k. utvecklingsupphandling, samt initierar ett ASF – Arbetsintegrerande Socialt Företag.
Husen kommer byggas av ett lokalt byggföretag i samverkan med ett arbetsintegrerande socialt företag (ASF) där
nyanlända med byggerfarenhet får träning i byggyrken samt tillgång till betalbara bostäder via Knivstabostäder
De hållbara bostäder som tillskapas är tänkta att exempelvis bli kooperativa hyresrätter, där bygglärlingars
arbetsinsats skulle kunna bli del av insatsen till hyresrätten. Hyran ska ligga under normhyra.
Husen är utvecklade från ideer uppkomna på kurser på Masternivå på Arkitekturskolan och i samarbete arkitektur
studenter, nyanlända arkitekter samt Erseus arkitekter
Två byggsystem ska provas utifrån en livscykelanalys som utförs av KTH Arkitekturskolan iform av student
masterprojekt. Likaså ska byggsystemen utvärderas socioekonomiskt – även denna görs som ett Master projekt
1. Hur väl de kan tillskapa verkligt betalbara bostäder med goda miljö- och klimatvärden.
2. Om de underlättar för små byggaktörer att etablera sig.
3. Hur väl de uppfyller målet att ge nyanlända byggträning.
Det ena byggsystemet är Isotimber (diffusionsöppna träbyggblock med isolerande frästa luftkanaler) med stomme
av korslimmat trä, KLT.Det andra byggystemet är i betong från Finja betong.
Med projektet Self Build House hoppas vi få igång en byggprocess som skall fungera som ett av många alternativ
till dagens byggande. Vi ser liknande projekt testas runt om i Europa och initiativ till andra socialt hållbara
byggprojekt finns i Sverige. Vårt samarbete mellan kommun, universitet och privat byggare är unikt och vi ser stor
utvecklingspotential där detta projekt kan bli vägvisare.
Med vänlig hälsning / Per Franson, Arkitekt och Lärare på Arkitekturskolan vid KTH.
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SAMMANFATTNING
Tyréns har fått

i Knivsta utanför Stockholm. Projektet innefattar nybyggnation
av två flerbostadshus. Utredningen syftar till att klarlägga om tomten är lämplig för
bostadsbyggande ur trafikbullersynpunkt.
Bedömningsgrund
I projektet gäller de nationella riktvärdena enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader, Svensk Författningssamling 2017:359, (avsnitt 2 i denna rapport).
Slutsats
Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad uppgår till som mest 59 dBA vid de planerade byggnaderna,
trafikbullerförordningens riktvärde (Leq ≤ 60 dBA) innehålls och planlösningar kan utformas fritt.
Riktvärdena för uteplats i anslutning till bostad (ekvivalent ljudnivå ≤ 50 dBA och maximal
ljudnivå ≤ 70 dBA) kan innehållas om de boende ges tillgång till gemensam uteplats som
placeras i bullerskyddat läge. För uteplats gäller att ekvivalent ljudnivå Leq ej bör överskrida
50 dBA, maximal ljudnivå Lmax bör ej överskrida 70 dBA.
Trafikflödena är prognoser som beräknats med hjälp av trafikverkets schabloner vilket innebär
en osäkerhet. I utredningen har det antagits att hälften av Gredelbyledens uppmätta trafikflöde
fortsätter förbi fastigheten, på sträckan väster om korsningen med väg 255. Trafikverket
redovisar ingen mätdata på den delen av Gredelbyleden.
Skulle trafikflödet på en väg halveras sjunker den ekvivalenta ljudnivån med ca 3 dB.
Ljudutbredning två meter över mark samt högsta nivå för något våningsplan redovisas på
bilagda bullerkartor i bilaga AK01 - AK02. Beräknade ljudnivåer vid varje våningsplan redovisas i
avsnitt 4.
Ljudmiljön inomhus
Krav på fönsters ljudisolering är beroende av dimensionerande ljudnivå vid fasad, fasadens
ljudisolerande egenskaper, rummets storlek, rumstyp samt hur stor del av fasaden som utgörs
av fönster/fönsterdörr. Balkongdörrar har generellt lägre ljudisolering än fönster och bör
undvikas vid fasaden närmast Gredelbyleden på det södra huset.
Översiktliga beräkningar visar att Boverkets krav på högsta ljudnivå från trafik kan innehållas
även med lätt fasadkonstruktion. Det ställs dock höga krav på ljudisoleringen för ingående
byggnadsdelar. Fasad av betong har generellt bättre förutsättningar att klara krav på
ljudisolering mot trafikbuller och kan medföra att ljudkrav på fönster kan sänkas jämfört med
motsvarande fall med lätt fasad.
Detaljerad utredning av frågan krävs, i senare skede.
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1

BAKGRUND OCH UPPDRAGSBESKRIVNING

Tyréns har fått i uppdrag av KTH Architecture genom Per Franson, att utreda omgivningsbuller
för fastigheten
i Knivsta utanför Stockholm. Projektet innefattar nybyggnation
av två flerbostadshus. Utredningen syftar till att klarlägga om tomten är lämplig för
bostadsbyggande ur trafikbullersynpunkt. Se situationsplan nedan.

Figur 1 Situationsplan
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2

BEDÖMNINGSGRUNDER NYBYGGNATION AV BOSTÄDER

Den 1 juli 2017 trädde nya riktlinjer i kraft gällande buller från väg- och spårtrafik vid
bostadsbyggande. För nybyggnation av bostäder ersätter denna bestämmelse riktvärdena i
Svensk författningssamling, förordning 2015:216. Den nya förordningen innebär en höjning
av de tidigare riktvärdena med 5 dB och kan tillämpas på planärenden som påbörjats från
och med den 2 januari 2015. Tabellen nedan sammanfattar de nya bestämmelserna.

Tabell 1. Riktvärden utomhus för ljudnivå från vägtrafik vid nybyggnation av
bostadsbyggnader.
Ekvivalent A-vägd
ljudnivå, LpAeq,nT [dBA]
Ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad
som inte bör överskridas

60a)

Dock om bostaden <35 m2

-

Maximal A-vägd
ljudnivå, LpAFmax,nT [dBA]

65a)

-

Ljudnivå som inte bör överskridas vid
50
70b)
en uteplats, om en sådan ska anordnas
i anslutning till byggnaden
Högsta ljudnivå vid fasad på en
55
70 (kl. 22-06)
ljuddämpad sida
a) Kan överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot ljuddämpad sida,
vid ombyggnad (PBL kap. 9, §2, 1 st.3) räcker ett bostadsrum.
b) Kan överskridas med som mest 10 dBA-enheter fem gånger per timme mellan kl. 06.00
och 22.00.
Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som
har betydelse för bullersituationen.
Ordlista
x

Bostadsrum: rum för daglig samvaro, utom kök, och rum för sömn

x

dBA: en med frekvensfilter A-vägd ljudtrycksnivå

x

Ekvivalent ljudnivå: en medelljudnivå för spårtrafik och vägtrafik, beräknad som ett
frifältsvärde och som ett medelvärde per dygn under ett år

x

Maximal ljudnivå: en ljudnivå för spårtrafik och vägtrafik av den mest bullrande
fordonstypen med tidsvägning F, beräknad som ett frifältsvärde

x

Frifältsvärde: en ljudnivå som inte påverkas av reflexer vid egen fasad

x

Uteplats: en iordningställd yta avsedd för vistelse utomhus

3

FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1

BERÄKNINGSMODELL

Den Nordiska beräkningsmodellen för Vägtrafikbuller, rev. 1996 har använts för beräkning av
ljudutbredning från vägtrafik. Beräkningsmodellen finns beskriven i Naturvårdsverkets rapport
4653.
Beräkningarna har genomförts med programmet SoundPlan (version 8.1) från Braunstein +
Berndt GmbH. Programmet utnyttjar tredimensionella digitalkartor över området, även
inkluderande byggnader. Utbredningsdämpning, markabsorption, skärmning, reflektioner mm.,
hanteras automatiskt av programmet i enlighet med rådande beräkningsmodeller.
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3.2

UNDERLAG
x
x

Situationsplan erhållet av beställaren, daterad 2019-07-04
Vägtrafikuppgifter erhållet ur Trafikverkets nationella vägdatabas. Trafikverkets
uppräkningstal för manuella beräkningar har använts.

I Tabell 2 sammanfattas utredningens vägtrafikmängder. Uppmätta vägtrafikflöden har räknats
upp med Trafikverkets schablon för manuell uppräkning av vägtrafikflödet för prognosår 2040.

Tabell 2 Trafikflöden, prognos för år 2040.
ÅDT1) [st]

Skyltad hastighet
[km/h]

Andel tung trafik [%]

Väg 255

6 000

50

7

Väg 1046 Gredelbyleden

4 400

50

10

Väg 1046 Gredelbyleden väster om
korsningen med väg 255

2 2002)

50

10

Väg 1039

4 800

50

8

Väg

1) Antal

fordon under ett årsmedeldygn.
2) Värde uppskattat av Tyréns – detaljerad mätning för det aktuella vägutsnittet saknas

4

RESULTAT

Beräknade ljudnivåer redovisas i bilagda bullerutbredningskartor samt i figurerna nedan:

x

Bilaga 1 Ekvivalent ljudnivå två meter över mark samt vid fasad.

x

Bilaga 2 Maximal ljudnivå två meter över mark samt vid fasad.

Ljudutbredning två meter över mark är s.k. icke frifältsvärden där reflex i samtliga fasader
ingår. Ljudnivåer vid fasad är frifältsvärden där reflexen i den egna fasaden tagits bort. Det är
frifältsvärden som anges i nationella trafikbullerförordningen som riktvärden för högsta
trafikbullernivåer vid bostads fasad. Frifältsvärdet är alltid lägre än icke frifältsvärdet.
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Figur 2 Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från korsningen Gredelbyleden – väg 255.

Figur 3 Ekvivalent ljudnivå vid fasad. Vy från nordväst.
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Figur 4 Maximala ljudnivåer vid fasad. Vy från korsningen Gredelbyleden och väg 255.

Figur 5 Maximala ljudnivå vid fasad. Vy från nordväst
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5

KOMMENTARER

5.1

BULLERNIVÅER UTOMHUS

Dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad uppgår till som mest 59 dBA vid de planerade byggnaderna,
trafikbullerförordningens riktvärde innehålls och planlösningar kan utformas fritt.
Riktvärdena för uteplats i anslutning till bostad (ekvivalent ljudnivå ≤ 50 dBA och maximal
ljudnivå ≤ 70 dBA) kan innehållas om de boende ges tillgång till gemensam uteplats som
placeras i bullerskyddat läge. För uteplats gäller att ekvivalent ljudnivå Leq ej bör överskrida
50 dBA, maximal ljudnivå Lmax bör ej överskrida 70 dBA.
Trafikflödena är prognoser som beräknats med hjälp av trafikverkets schabloner vilket innebär
en osäkerhet. I utredningen har det antagits att hälften av Gredelbyledens uppmätta trafikflöde
fortsätter förbi fastigheten, på sträckan väster om korsningen med väg 255. Trafikverket
redovisar ingen mätdata på den delen av Gredelbyleden.
Halverat trafikflöde på en väg innebär att den ekvivalenta ljudnivån minskar med ca 3 dB.
5.2

BULLERNIVÅER INOMHUS

Krav på fönsters ljudisolering är beroende av dimensionerande ljudnivå vid fasad, vald
kravnivå/ljudklass, fasadens ljudisolerande egenskaper, rummets storlek, rumstyp samt hur stor
del av fasaden som utgörs av fönster/fönsterdörr. Balkongdörrar har generellt lägre ljudisolering
än fönster och bör undvikas vid fasaden närmast Gredelbyleden på det södra huset.
Översiktliga beräkningar visar att Boverkets krav på högsta ljudnivå från trafik kan innehållas
även med lätt fasadkonstruktion. Det ställs dock höga krav på ljudisoleringen för ingående
byggnadsdelar. Fasad av betong har generellt bättre förutsättningar att klara krav på
ljudisolering mot trafikbuller och kan medföra att ljudkrav på fönster kan sänkas jämfört med
motsvarande fall med lätt fasad.
Detta behöver utredas i detalj i senare skede.
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Dnr BMK 2019-000158 – Ankom 2019-10-21

PARKERINGSUTREDNING TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV
Läget i Vassunda är valt för att det erbjuder hållbara transportalternativ till bilen, här finns både
busshållplats med tre busslinjer och en nybyggd cykelbana in till Knivsta (15 min med cykel).
Cykelväg till Uppsala planeras i framtiden.
Bostäderna är del av ett projekt om ”starkt hållbara” bostäder i samverkan mellan KTH
Arkitekturskolan, Boverket och Knivstabostäder.
Hållbara kommunikationer är en viktig del av hållbarhetskonceptet.
BIL
Därför bör en relativt låg p-norm för bilar kunna tillämpas. Vi föreslår att några (4-8 st) ytterligare
p-platser tillskapas vid den befintliga pendlarparkeringen (idag 13 platser).
En utredning från Region Uppsala (Inventering av pendlarparkering i Uppsala län 2017) visar att
pendlarparkeringen dagtid endast utnyttjas till cirka 60%. I snitt står då 5 platser oanvända varje
dag. Det finns alltså utrymme för samutnyttjande av pendlarparkering dagtid. Kvällstid och på
nätter torde parkeringen stå mer eller mindre helt tom och kan även då nyttjas av de nya boende.
Totalt skulle det kunna ge 8 + 5 = 13 stycken p-platser för bil på 11 lägenheter, vilket är i överkant.
En möjlighet är att bygga färre nya p platser.
Pendlarparkeringen arrenderas idag av kommunen från Svenska kyrkan och skulle i framtiden
arrenderas från Knivstabostäder.
TILLGÄNGLIGHET
En handikapp-parkering skapas på den lilla gårdsytan ut mot Gredelbyvägen (se situationsplan).
CYKEL
Nya cykelparkeringar tillskapas inomhus i boden 16 platser.
Ytor finns även utomhus på gården nära entréerna. 11 platser. Totalt 27 platser.
Cykelparkeringarna är ramlåsbara.

BULLER
Störningarna från länsväg 255 bedöms som relativt begränsade.
Det buller som ändå uppstår skärmas av med två åtgärder:
• ett plank mot parkeringen och väg 255
• den bod som också gränsar mot parkeringen och väg 255
De utgör tillsammans en bullerskärm. Även utan dessa åtgärder har lägenheter och sovrum
möjlighet att öppna vädringfönster åt flera håll.
Mot Gredelbyleden, som har mycket lite trafik, byggs staket och plantering med buskar.
Eventuellt buller från busshållplatsen avskärmas av den trädbeväxta kulle som ligger mellan
husens gård och busshålllplatsn.

För vidare information
Jan Rydén, ombud Knivstabostäder
Alsike Fastighets AB
jan.ryden@knivsta.se
Mobil: 070 3641460
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Carl Elgenstierna
Erseus Arkitekter

Vassunda, Knivsta
PM brandskydd – Nybyggnad flerbostadshus
Briab har på uppdrag av Erseus Arkitekter blivit ombedda att i ett tidigt skede se över relevanta
delar av brandskyddet vid planerad nybyggnation av flerfamiljshus inom fastigheten
a
Knivsta.
Detta PM har upprättats i ett tidigt skede varpå samtliga krav som ställs på brandskyddet inte
redovisas. Syftet med utlåtandet är att i ett tidigt skede identifiera områden som exempelvis kan
påverka byggnadens utformning.
Den brandskyddstekniska dimensioneringen har skett mot Boverkets byggregler, BBR 27
(BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. 2018:15).
Brandskyddsdimensioneringen omfattas av kontroll enligt anvisningarna i Briabs ledningssystem,
vilket är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta utlåtande har kvalitetskontrollerats av
Peter Nilsson, Briab.
Sist i detta PM finns Brandskisser med brandcellsgränser mm. bifogade.

Allmänna förutsättningar
Projektet omfattar i huvudsak två huskroppar som sammanbinds av loftgång med tillhörande
trapphus. Brandtekniskt dimensioneras huskropparna som en byggnad. Intill byggnaden avses en
komplementbyggnad uppföras inom 8 meter från huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden avses
utföras i fyra våningsplan och komplementbyggnaden i ett plan.
Huvudbyggnaden ska dimensioneras för att uppfylla kraven för byggnadsklass Br1 och
verksamhetsklass 3A (bostäder) samt komplementbyggnaden för byggnadsklass Br3.
Ritningsunderlag utgörs av plan- och fasadritningar (2019-07-04) upprättade av Erseus Arkitekter.

Brandskyddstekniska krav
Brandceller
Respektive bostad ska utgöra en egen brandcell i lägst brandteknisk klass EI 60. De delar av
komplementbyggnaden som placeras inom 8 meter från huvudbyggnaden ska utföras i lägst
brandteknisk klass REI 60, kravet gäller både väggar och tak.
Det utvändiga trapphuset ska utföras tätt med dörrar mot loftgång i lägst brandteknisk klass EI 15,
som ska förses med dörrstängare. Dörrar som vetter direkt mot trapphus ska utföras i lägst
brandteknisk klass EI230S200.

Dnr BMK 2019-000158 – Ankom 2019-10-21

Vassunda Säby 5:1, Knivsta
Brandtekniskt utlåtande
Nybyggnad flerbostadshus, tidigt skede
2019-09-24

2 av 3

Mellan plan 3 och 4 ska det finnas en dörr i lägst brandteknisk klass E 30 då utrymning sker via
fönster i det övre planet (detta innebär att väggar behöver vara täta kring öppning på plan 4).
Kravet omfattar inte ventilationsbrandskydd.
Utvändiga ytskikt
Enligt nu gällande förslag avses fasaden utföras med träpanel. Då byggnaden hänförs till
byggnadsklass Br1 ställs höga krav på ytterväggarnas utformning med hänsyn till brand. På
marknaden finns brandskyddsimpregnerade fasadsystem bestående av träpanel som testats och
godkänts enligt SP FIRE 105. Godkännande enligt SP Fire 105 innebär att hela ytterväggens
konstruktion testats och godkänts.
Loftgångar avses utföras i trä. Då loftgångarna utgör utrymningsväg ställs höga krav på framförallt
ytskikt och undersida loftgångsplattor behöver bekläs med obrännbart material (alternativt
utföras med ytskikt som uppfyller lägst B-s1,d0) för att säkerställa att gällande ytskiktskrav
efterlevs. Ytskiktskrav på väggar kan normalt utfyllas med brandimpregnerad träpanel.
Bärande stomme
Bärande byggnadsdelar i huvudbyggnaden inklusive loftgångar och takkonstruktion ska utföras i
lägst brandtekniskt R 60.
Även om detta utlåtande upprättats i ett tidigt skede och att val av stomsystem inte bestämts vill
Briab belysa att om stommen utförs med brännbara material så som trä, ställs stora krav på
detaljutformningen med hänsyn till brandskyddet.
Fönster i yttervägg
Delar av komplementbyggnaden som är placerad inom 8 meter från huvudbyggnaden ska utifrån
förenklad dimensionering utföras utan fönster alternativt med fönster i lägst brandteknisk klass EI
60. Det finns sannolikt möjlighet att tillåta mindre oklassade fönster men detta behöver då
utredas och strålningsberäkningar utföras.
Fönster inom huvudbyggnaden tillhörande olika brandceller(bostäder) och som är placerade
antingen motstående inom 5 meter eller i vinkel inom 2 meter ska utföras brandklassade i lägst
brandteknisk klass E 30. På erhållet underlag förekommer inga fönster inom dessa avstånd.
Vertikalt avstånd mellan fönster tillhörande olika brandceller (gäller öppningsbar del) ska utföras i
lägst brandteknisk klass E 30 och får endast vara öppningsbara för underhåll.
Möjlighet till utrymning vid brand
Loftgångar med tillhörande trapphus utgör primär utrymningsväg från bostäderna. Som alternativ
utrymningsväg avses utrymning ske med hjälp av räddningstjänstens bärbara steg-utrustning.
Knivsta brandstation är placerad inom 10 minuters insatstid varpå de kan tillgodoräknas för
utrymning. Utrymning med hjälp av räddningstjänsten ska vara möjlig via fönster i fasad (inte mot
loftgång).
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Fönster avsedda för utrymning ska vara sidohängda och öppningsbara utan nyckel eller redskap.
Fönster ska ha en fri öppning med minst 0,50 meters bredd och minst 0,60 meters höjd, dock ska
summan av bredd och höjd vara minst 1,50 meter.
Avståndet mellan mark och underkant av öppning fönster ska inte överstiga 11 meter för att
utrymning ska kunna ske med bärbar stegutrustning, i annat fall ska uppställningsplats för stegbil
anordnas.
Möjlighet till räddningsinsats
Närmaste brandstation är placerad i Knivsta och insatstiden bedöms understiga 20 minuter.
Då byggnaden utförs utanför tätbebyggt område vill Briab belysa att det behöver finnas tillgång till
släckvatten för räddningstjänsten. Detta är ingenting som berörs i gällande bygglagstiftning men
frågan bedöms viktig att utreda för att en släckinsats ska kunna ske på ett tillfredställande vis.
Räddningstjänsten bör rådfrågas angående möjlighet att nyttja alternativa system så som tankbilar
istället för konventionella brandposter i gata. Vid upprättandet av detta PM har inte befintliga
förutsättningar kontrollerats.
Brandgasventilation av trapphus kan ske via dörrar mot loftgång.
Briab – The right side of risk

Stefan Nilsson
Brandskyddsprojektör
T: 08 406 66 04
M: stefan.nilsson@briab.se
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ANSVARIG

FS / PF

PLAN 12 - 13
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

ͲϰϬ͘ϭͲϬϬϮ

BET



)g5./$5,1*$52&+
)g5(6.5,)7(5
SE RITNING A-40.1-001

+39,60

5550

°
,00
45

+34,50
+33,55

2700

+33,20

2700

+30,10

+27,00
8,00°

BEF. MARKLINJE
3500

+24,50

+23,00

+23,10

+23,00

SEKTION A

FK 2019-07-04
A PM01-BL

brandtek
huvud
Ytte

BET

ÄNDRINGEN AVSER

SIGN

+26,00

+23,00

+24,10
+23,00

+23,00

SEKTION B

5

10m

M: T:
Stefan
2019
08St
40

A

2019-07-04 11:32:41

CE

DATUM

+26,30

BEF. MARKLINJE

0

2019-xx-xx

ERSÉUS ARKITEKTER

UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

DATUM

ANSVARIG

SKALA

N

08-556939

HANDLÄGGARE

CE

A1 1:100
A3 1:200

BET



)g5./$5,1*$5

stora
Fönf

ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER

P1

T1

T1

STÅENDE TRÄPANEL MÅLAD
NCS: S 5040-Y70R

T2

LIGGANDE TRÄPANEL MÅLAD
NCS: S 5040-Y70R

P1

PLÅT, LACKAD
NCS: S 5040-Y70R

S1

SKIFFERPLATTOR, GRÅSVART

R1

SMIDESRÄCKE, STÅL, LACKAT
NCS: S 5040-Y703

T1

)g5(6.5,)7(5
-

T1

BEF. MARKLINJE

S1

S1

S1

TILLGÄNGLIG GÅNGVÄG

PARKERING

+b19,61,1*$5

FASAD MOT SÖDER

FÖR REDOVISNING AV FASADMATERIAL PÅ
KOMPLEMENTBYGGNAD OCH PLANK. SE BILAGA
A-01

stora
Fönf

UTVÄNDIG MATERIAL OCH KULÖRBESKRIVNING

P1

FK 2019-07-04

P1
A PM01-BL
BET

0,9 m

T1

0,5 m

P1

T1

ÄNDRINGEN AVSER

2019-xx-xx

CE

DATUM

SIGN

z''>Ks^,E>/E'
&>ZK^d^,h^

R1
T1

R1

11,3 m

11,3 m

BEF. MARKLINJE

S1

S1

S1

PARKERING
A

ERSÉUS ARKITEKTER

08-556939

0

5

10m

M: T:
Stefan
2019
08St
40

2019-07-04 11:33:04

FASAD MOT NORR
UPPDRAG.NR

DATUM

2019-04-17

RITAD/KONSTR. AV

CE

HANDLÄGGARE

CE

ANSVARIG

FS / PF

FASAD MOT NORR OCH SÖDER
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

ͲϰϬ͘ϯͲϬϬϭ

BET



)g5./$5,1*$52&+
)g5(6.5,)7(5

stora
Fönf

SE RITNING A-40.3-001

P1

P1

R1
T1

T1

R1

KOMPLEMENTBYGGNAD

S1

PLANK

S1

TOMTGRÄNS
KÖRBANA

TROTTOAR

stora
Fönf

FASAD MOT ÖSTER

FK 2019-07-04

P1
A PM01-BL

P1

BET

8,00°

T1

ÄNDRINGEN AVSER

2019-xx-xx

CE

DATUM

SIGN

T1

T1

&>ZK^d^,h^

R1

R1

S1

S1

S1

A
TROTTOAR

ERSÉUS ARKITEKTER

08-556939

KÖRBANA

0

5

10m

M: T:
Stefan
2019
08St
40

2019-07-04 11:33:16

FASAD MOT VÄSTER
UPPDRAG.NR

DATUM

2019-04-17

RITAD/KONSTR. AV

CE

HANDLÄGGARE

CE

ANSVARIG

FS / PF

FASAD OM ÖSTER OCH VÄSTER
SKALA

A1 1:100
A3 1:200

NUMMER

ͲϰϬ͘ϯͲϬϬϮ

BET



Sammanställning: VA-lösning Vassunda - etapp 1
Bakgrund
IVL har fått en förfrågan från Jan Rydén/Kent Ryberg, Knivsta angående att vara behjälpliga i att se över
VA-lösningar för Vassunda, Knivsta. Området ska bestå av flerbostadshus och byggas i flera etapper, varav
den första etappen omfattar i storleksordningen 16 lägenheter och följande etapper upp till totalt 2000
lägenheter. Byggstarten för etapp 1 blir i bästa fall under hösten 2018.
Inledning
Inledningsvis har vi prioriterat lösningar för etapp 1 med ett kommande bygglov under hösten 2018. Med
den tidshorisonten har vi fokuserat på befintliga lösningar och tekniker och dessutom beaktat möjligheten
till viss uppskalning inför senare etapper.
Aktiviteter
Beställningen av projektet inkom den 8 mars 2018. Efter inledande mailväxling hölls ett telefonmöte den 19
mars (deltagare: Sara Nilsson och Jonas Röttorp (IVL), Kent Ryberg och Jan Rydén (Knivsta)), varpå vi tog
fram exempel på reningstekniker samt presentationsmaterial. Den 27 mars hölls ett möte på IVL:s kontor där
avloppsvattenrening och kretsloppslösningar diskuterades i generella ordalag och exempel på mer specifika
lösningar för etapp 1 presenterades i form av tre olika typer av minireningsverk. För att bedöma om dessa
lösningar skulle kunna vara lämpliga för etapp 1 behövdes information om vilka reningskrav som gäller i
det berörda området, vilket inkom den 5 juni. Baserat på detta bedömdes lämpligheten av de lösningar som
gavs som exempel i presentationsmaterialet från mötet (skickades på begäran till Knivsta den 25 april) och
berörda leverantörer kontaktades. Denna sammanställning skickades sedan till Knivsta den 19 juni.
VA-lösningar
Enligt uppgift från Knivsta råder normal skyddsnivå i området, vilket enligt HVMFS 2016:17
(tillhandahållet av Knivsta) innebär minst 70% reduktion av fosfor (tot-P) och minst 90 % reduktion av
organiska ämnen (BOD) samt att inget krav på kvävereduktion föreligger.
Baserat på ovan nämnde reningskrav samt önskad tidplan för byggprojektet bedömer vi att det är lämpligt
att man använder sig av en beprövad off-the-shelf-lösning i form av ett minireningsverk. På mötet i mars
presenterades tre exempel på minireningsverk som använder sig av olika tekniker: Ecobox (Ecotech),
BioDisc (Kingspan), WSB Clean (Watersystems Sverige AB/Tranås Cementvarufabrik).

Ecobox

BioDisc

WSB Clean

Leverantörerna av de tre minireningsverken kontaktades via telefon och efterföljande mail för att inhämta
information om respektive reningslösning. En sammanställning av informationen presenteras i tabellen på
sista sidan. Samtliga tre minireningsverk ska uppfylla reningskraven (vilket även fler minireningsverk på
marknaden gör). Kostnaden för själva reningsverken och för drift/underhåll skiljer sig mellan
leverantörerna. Värt att notera är att slamtömning troligtvis inte ingår i de specificerade priserna. Det är
vanligt att leverantörerna ger garanti under förutsättning att serviceavtal tecknas, vilket vi rekommenderar
att man gör. Det ger även bättre koll på kostnader för drift och underhåll. Gällande uppskalning så är ett av
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systemen (Ecobox) modulärt, medan övriga kan installeras parallellt. Smidigast är i samtliga fall att
förbereda för uppskalning i samband med installation.
De rubriker som anges i tabellen är relevanta vid framtagande av ett förfrågningsunderlag för upphandling.
Värt att beakta att det finns fler minireningsverk på marknaden som kan uppfylla kraven för Vassunda.
För kommande etapper kan mer anpassade kretsloppslösningar användas, så för att i framtiden kunna
använda sig av dessa även för fastigheterna i etapp 1, föreslås att separata ledningar för olika
avloppsströmmar (gråvatten/svartvatten/evt. matkvarnar) installeras i fastigheterna i etapp 1, även om de i
ett första skede slås samman och renas tillsammans på konventionellt vis. Dag/dräneringsvatten ska inte
ledas in till reningssanläggningen.
Fortsättning
Fortsättningsvis är IVL gärna behjälpliga som rådgivare och bollplank i den fortsatta
upphandlingsprocessen för etapp 1 och för val av tekniker för kommande etapper. Om målet är att utveckla
mer innovativa kretsloppsanpassade VA-lösningar rekommenderar vi att initiera ett forskningsprojekt,
vilket skulle kunna ske med Knivsta separat eller tillsammans med Täby Kyrkby som har liknande
frågeställningar (om projektet uppfyller vissa kriterier har IVL möjlighet att inom ramen för sin
samfinansierade forskning bidra till upp till 50% av projektbudgeten).

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Org.nr: 556116-2446

Box 21060, SE-100 31 Stockholm

Box 53021, SE-400 14 Göteborg

IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd.

VAT no.: SE556116244601

Valhallavägen 81, 114 27 Stockholm

Aschebergsgatan 44, 411 33 Göteborg

Säte/registered office: Stockholm

Tel: +46 (0)10-788 65 00

Tel: +46 (0)10-788 65 00

www.ivl.se

Fax: +46(0)10-788 65 90

Fax: + 46 (0)10-788 68 90

Max 12m3
Ja, Ecobox Modular är modulärt och kan byggas
ut
Ja, flertalet referenser

Belastningskapacitet
Möjligt att skala upp?

Referenser

Reningsresultat
(P, N, BOD)
Garantier på
reningsresultatet?

Driftkostnad inklusive förbrukningsmateriel, el
och serviceavtal blir ungefär 1920 kr/hushåll
räknat på 16 hushåll.
Reduktion av P 90%, reduktion av N 50%,
reduktion av BOD 90%
Ja, om serviceavtal och om man följer Ecotechs
riktlinjer för vad han häller ner i avloppet.

https://www.ecot.se/reningsverk/ecoboxsmall-minireningsverk/ecobox-bioreningsverk/ecobox-bio-reningsverk-large/
(Information om Ecobox Modular finns dock ej
på nätet)
Karl-Gustav Niska, karl-gustav.niska@ecot.se,
070-205 28 65;
Carl-Johan Larm, carl-johan.larm@ecot.se, 0702558764
Ca 300 000-350 000 (exkl moms) för Qdim 50PE
beroende på konfiguration och krav.

Ecobox Modular
Ecotech

Driftkostnad/underhåll
(per år)

Pris reningsverk

Kontakt

Kapacitet
Länkar

Minireningsverk
Leverantör

Nja, man kan installera flera parallellt (bör vara
med i planeringen av den första anläggningen).
Ja

P i renat vatten: 1 mg/L, BOD i renat vatten 20
mg/L, reduktion av N 50%
DoP vedlagt

Ström: 1000 kr, serviceavtal (frivilligt): 12 000 (inkl
kemikalier).

SEK 180 000 (leverat till Knivsta)

Helge Rindal, helge.rindal@kingspan.com, +47
97543105

50 pe
https://www.kingspan.com/se/svse/produkter/avlopp/reningsverk/biodisc-ba-bdminireningsverk

BioDisc
Kingspan

288 000 exkl moms (inklusive teknisk
inkoppling av Watersystems personal) frakt
(olossat) 8000:-, kranbilslyft av underdelar till
förberedd grop 8000:- = 304 000 exkl moms
Ström: 6000 kWh, serviceavtal 10 800 (exkl
moms) (inkluderar flockningsmedel och
vattenanalys vid ackrediterat laboratorium)
Reduktion av P 90%, reduktion av BOD 90%,
reduktion av N 50%
20 års garanti lämnas på reningsfunktionen
under förutsättning att spillvattnet är av
normalkvalitet och att serviceavtalet
vidmakthålls samt att eventuellt utslitna delar
byts. Möjlighet till förlängning 10 år i taget.
7.5 m3 spillvatten per dygn, 3 kg BOD/dygn
Nja. Inte modulärt, så man kan inte lägga till
tankar, men man installera flera parallellt
Ja, flertalet referenser.

Henrik Schagerström,
henrik@tranascementvarufabrik.se, 0140 - 38
65 95

WSB Clean
Watersystems Sverige AB/Tranås
Cementvarufabrik
50 pe
http://www.tranascementvarufabrik.se/prod
ukt/minireningsverk/

ECOBOX MODULAR
Svensktillverkat system utan kemikalier

Ecobox Modular är ett ﬂexibelt, modulärt system där anläggningens utformning
anpassas efter kundens och miljökravens behov. Systemets uppbyggnad gör att
installation och placering blir enkelt samtidigt som det har hög driftsäkerhet och är
enkelt att underhålla. Systemet går också att bygga ut över tid om förutsättningarna
ändras och man vill ha ett system att växa i. Ecobox Modular uppfyller de högsta
miljökraven i Sverige.
Ecobox Modular består av olika moduler som
kombineras och dimensioneras för att på ett
optimalt sätt rena avloppsvattnet. Tekniken
bygger på självfall vilket innebär att inga
pumpar används för att transportera vattnet
genom systemet. Tack vare att inga kemikalier

används för fosforreningen är systemet fritt från
reglersystem för kemikaliehantering.
Istället används fosforﬁlter som även tar bort
bakterier från vattnet vilket gör att utsläppsvattnet
är hygient och kan släppas direkt i recipienten.

Vattenrening
Ptot (Totalfosfor)
BOD (Syretärande ämnen)
Ntot (Totalkväve)
Bakterier (Fecal Coliform)

Reduktion
>90%
>90%
>50%
>99,99%
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ECOBOX MODULAR
Svensktillverkat system utan kemikalier

Sedimentmodul
mentmodul
Alla avloppssystem
vloppssystem består av någon typ av slamfång.
ox Modular görs detta i sedimentmodulen. Den består
I Ecobox
mavskiljare där vattnet får passera genom ett antal steg för att fånga upp fasta partiklar i vattnet.
av slamavskiljare
Dessa sedimenterar i de olika stegen och slamsugs regelbundet beroende på storlek och belastning.
Här sker också en biologisk process.

BIO-modul
BIO
d l

Klarvattenmodul
Kl
d l

FFosformodul
f
d l

I Biomodulen sker den biologiska
reningen genom tillförsel av syre
i vattnet. Systemet är uppbyggt med
så kallad ﬁx-ﬁlm teknik som innebär att bioﬁlm växer på ett media
i vattnet. I den här processen är det
syretärande ämne (BOD) samt kväve
som renas.

Klarvattenmodulen har till uppgift
att ta hand om partiklar som ﬁnns
kvar i vattnet efter den biologiska
reningsprocessen. Dessa sedimenterar
här och pumpas tillbaka med hjälp av
en mammutpump till slamavskiljaren.
Vattnet ut från denna modul är således
helt klart och rent förutom den fosfor
som ﬁnns löst i vattnet.

I fosformodulen ﬁltereras vattnet
genom ett reaktiv ﬁltermaterial för
att binda den fosfor som ﬁnns löst
i vattnet. Här sker även rening av
bakterier som ﬁnns kvar i vattnet.
Utsläppsvattnet från detta steg är
således helt färdigrenat och kan
återföras till naturen.

Skandinavisk Ecotech AB www.ecot.se info@ecot.se 0927 775 75

