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Abstract 

As a consequence of the current imbalance in the housing market, the regulations for 

residential construction have been discussed at great length. One of the points of contention 

has been the inefficiency of the municipal planning processes. Another issue is the overly 

complex and detailed nature of zoning plans. To solve these issues, the Government has 

decided to implement a state-planned process that aims to increase the municipal planning of 

residential construction and the supply of land allocation. One of the additional directives of 

this state initiative is to investigate issues relating to local opportunities to set detailed 

requirements in zoning plans. Against this background, the aim of this thesis is to investigate 

how detailed zoning plans and their provisions actually look like today and answer the 

question how often the plan provisions governing aesthetics, building techniques and 

disturbance occurs in newly established zoning plans. The intention is to give a picture of the 

current situation and to provide examples of occurring formulations. 

  

Fifty zoning plans, established between the years 2013 and 2015, from fifty different 

municipalities around the country have been studied. The plans were for new residential areas 

where new apartment buildings constitute the main purpose and involve at least fifty planned 

new housing. 

 

The result of the study shows that a bit more than half of the plans contain provisions 

governing any form of aesthetics. Additionally, many plan provisions governing construction 

technical characteristics. Overall regulates the majority of plans the disturbance levels in some 

way. The results indicate in other words that the provisions of the zoning plans regarding the 

aesthetics is generally occurring. 
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Sammanfattning 

Under en längre tid har regelverket kring bostadsbyggandet diskuterats som en konsekvens av 

den rådande obalansen på bostadsmarknaden. Diskussionen har kritiserat de kommunala 

planeringsprocesserna och deras ineffektivitet. En del av denna kritik är riktad mot 

detaljplaners höga detaljeringsgrad. Utöver en allmän debatt pågår på regeringens initiativ 

idag en statlig planprocessutredning. Syftet med utredningen är att öka den kommunala 

planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av markanvisningar. Ett av 

tilläggsdirektiven i denna utredning handlar om att utreda frågor kring kommuners möjlighet 

att ställa detaljerade krav i en detaljplan. Mot bakgrund av detta är syftet med detta 

examensarbete är att undersöka hur ofta planbestämmelser som reglerar estetik, byggteknik 

och bullernivå förekommer i nyligen upprättade detaljplaner. Avsikten är att ge en bild av 

nuläget samt att ge exempel på förekommande formuleringar. 

 

Femtio detaljplaner, upprättade mellan åren 2013 och 2015, från femtio olika kommuner runt 

om i landet har studerats. Detaljplanerna är upprättade för nyexploatering av bostadsområden, 

där nya flerbostadshus utgjorde huvudsyftet och omfattade minst femtio planerade nya 

bostäder. 

 

Resultatet av studien visade att drygt hälften innehåller bestämmelser som på något sätt 

reglerar estetik. Dessutom innehåller många planer bestämmelser som reglerar byggtekniska 

egenskaper. Majoritet av planerna reglerar även bullernivåer.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Idag är urbaniseringen åter mycket snabb men bostadsbyggandet har förblivit lågt. (Boverket, 

2013, s.3) I tillväxtregionerna råder det bostadsbrist och på flera andra håll i landet är 

bostadsutbudet i obalans. (Nypelius, 2014) Enligt Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät 

rapporterade 126 av landets kommuner att de har generell bostadsbrist, att jämföra med 22 

stycken år 1992 och 44 stycken år 2000. (Nybyggarkommissionen, 2015) Under en längre tid har 

därför regelverket kring bostadsbyggandet diskuterats och analyserats, vilket bland annat har 

mynnat ut i en kritik rörande de kommunala planeringsprocessernas ineffektivitet. En del av 

denna kritik är detaljplaners höga detaljeringsgrad. PBL-kommittén konstaterade 2005 att 

detaljplaneinstrumentet i allt högre grad används för att förbereda enstaka projekt, vilket tar 

sig uttryck i alltmer detaljerade detaljplaner. (SOU, 2013, s.103) Enligt kommittén beror detta på 

att bygglovsprövningen upplevs som svag av kommunen och att det underlättar för dem att få 

gehör för sina önskemål om de uttrycks i form av bestämmelser i detaljplanen.  

 

I rapporten “Detaljplaner i praktiken - Är plan- och bygglagen i takt med tiden?” konstateras 

att grunden för det svenska plan- och tillståndssystemet i princip är oförändrad sedan 1931 års 

stadsplanelag. Detaljplanen fungerade då som en plan för framtida bebyggelse. Under de 

senaste decennierna har den dock kommit att användas allt mer för att pröva och reglera 

specifika projekt, där projektidén redan är formulerad innan arbetet med detaljplanen 

påbörjats. (Kalbro T, 2012, s.5)  

 

Eftersom tiden är lång från det att detaljplaner utarbetas till dess att byggen påbörjas har 

risken att detaljplaner blir svåranvända framhållits i diskussioner. Detta kan ses som en effekt 

av att det redan i programskedet tas fram beskrivningar av byggnaders estetiska utformning 

eller byggtekniska egenskaper, som efter några år blir bindande planbestämmelser. Risken 

kan då vara stor att marknadsförhållandena har hunnit ändras. Några exempel på förändringar 

som anses kunna komma att skapa låsningar och bromsa planprocessen och därmed 

byggandet är samhällets efterfrågan eller syn på god arkitektur, konjunkturcykler, nya 

kunskaper om byggteknik samt nya direktiv angående bullernivåer.  
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Tidigare studier pekar på att exploatörer och byggherrar, efterfrågar flexibla detaljplaner för 

att lättare kunna möta förändringar av typ nämnda ovan. (Sjöstrand C. & Stanislawska D., 2012, s.28) 

Även hos regeringen har denna problematik diskuterats. I propositionen 2013/14:126 - En 

enklare planprocess, framhölls att regeringens uppfattning är att planbestämmelser i 

detaljplaner rörande utformning, det vill säga i första hand sådana frågor som reglerar den 

arkitektoniska eller estetiska utformningen, snabbt blir inaktuella. Med bakgrund av detta 

föreslogs att dessa bestämmelser helt skulle upphöra att gälla när detaljplanens 

genomförandetid löper ut. Detta menade regeringen skulle tydliggöra möjligheten att pröva 

sådana frågor som avser den yttre utformningen i ärenden om förhandsbesked och bygglov. 

Det i sin tur skulle leda till att kommuner låter bli att göra detaljplanerna fullt så detaljerade. 

Förslaget avslogs men på regeringens initiativ pågår nu en ny statlig planprocessutredning 

som syftar till att öka den kommunala planläggningen för bostadsbyggande och utbudet av 

markanvisningar. (Socialdepartementet, 2014) Ett av tilläggsdirektiven i denna utredning handlar 

just om att utreda frågor om kommunernas möjligheter att ställa detaljerade krav i en 

detaljplan. (Socialdepartementet tilläggsdirektiv, 2014) 

 

Det är uppenbart att diskussionen kring hur detaljplaner skall bli mer flexibla och huruvida 

detaljplaner bör eller inte bör innehålla detaljerade bestämmelser är i ropet, både i branschen 

och på statlig nivå. Mot bakgrund av detta är det därför intressant att backa ett steg och 

undersöka hur detaljplaner och planbestämmelser faktiskt är utformade idag.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur ofta planbestämmelser som reglerar 

estetik, byggteknik och bullernivå förekommer i nyligen upprättade detaljplaner. Avsikten är 

att ge en bild av nuläget samt att ge exempel på förekommande formuleringar. Förhoppningen 

är också att uppsatsen ska kunna ligga till grund för och fungera som en fundamental studie 

vidare studier kan baseras på. 

1.3 Angränsande undersökningar  

 Under de senaste åren har ett antal studier som gränsar till detta examensarbete gjorts. Nedan 

sammanfattas tre av dessa kort. Dessa är intressanta då denna uppsats dels innehåller delar av 

de tre studierna men även är en utveckling av dessa. Utöver dessa har regeringen tillsatt 

flertalet utredningar under de senaste åren, vilka exemplifierats i bakgrunden. 
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1.3.1 Detaljplaner i praktiken - Är plan- och bygglagen i takt med tiden? 

I denna rapport undersökte Thomas Kalbro, Eidar Lindgren och Jenny Paulsson, Kungliga 

Tekniska Högskolan 2012, om lagstiftningen bättre skulle kunna anpassas till hur 

planprocessen bedrivs i praktiken. Tidsåtgången, bygglovsprövningen samt kopplingar mellan 

detaljplan och gestaltningsprogram undersöktes. Som avslutning redovisas förslag på hur ett 

nytt system för planering och tillstånd skulle kunna se ut. De föreslog att det skulle räcka med 

ett enda “byggbeslut” istället för två beslut i form av detaljplan och bygglov. 

1.3.2 Planprocessen, en nulägesanalys – Kommuners och exploatörers åsikter 

kring planarbetet  

Denna studie är ett examensarbete skrivet av Christofer Sjöstrand och Daniela Stanislawska 

vid Kungliga Tekniska Högskolan 2012. Syftet med examensarbetet var att undersöka vad 

handläggare och exploatörer i Stockholms län ansåg om detaljplaneprocessen ur olika 

aspekter. I arbetets diskussion skriver författarna att detaljeringsgraden i detaljplaner var en av 

de större frågorna under intervjuerna. Kommunerna fick frågan om hur de bestämde vilken 

detaljeringsgrad som skulle användas, medan exploatörerna fick frågan vad de ansåg om 

detaljeringsgraden i detaljplaner. Exploatörerna sa att de ville ha så flexibla planer som 

möjligt, och att de egentligen förespråkar generella planer. För handläggarna på kommunen 

vägde dock tilliten och samarbetet tungt. För dem fungerade detaljeringsgraden som en 

garanti för att exploatören håller det han lovat. 

1.3.3 Offentlig reglering av byggprojekt - För detaljerat och för tidigt?  

I denna rapport skriven 2012 vid Kungliga Tekniska Högskolan följer Thomas Kalbro, Eidar 

Lindgren och Jenny Paulsson upp den tidigare studien “Detaljplaner i praktiken - är plan- 

och bygglagen i takt med tiden?” och undersökte nu djupare frågorna kring problematiken 

med hög detaljeringsgrad i detaljplanerna. Bland annat utreddes på vems uppdrag 

gestaltningsprogram upprättas samt kopplingen mellan detaljplan och program. För att nå en 

balans mellan estetiska frågor och ekonomi/teknik föreslås att fler aspekter måste få utrymme 

vid framtagandet av gestaltningsprogram och detaljplaner. Deras avslutande 

rekommendationer var att detaljerade gestaltningskrav företrädesvis bör ställas i bygglov 

och/eller avtal, inte i detaljplanen. Vidare diskuteras om detaljplanen ska sluta gälla när 

genomförandetiden har gått ut.  
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1.4 Metod och urval 

För att undersöka detaljplaners planbestämmelser och dess förekomst utfördes en fallstudie. 

Studien bygger på en granskning av femtio stycken detaljplaner från femtio olika kommuner i 

Sverige. För att få en representativ geografisk spridning har urvalet av kommuner baserats på 

en lista över hur många bostäder per capita det förväntas byggas i Sveriges 290 kommuner 

under åren 2013 och 2015. Listan sammanställdes av Boverket på uppdrag av Dagens 

Industri. (Lejonhufvud, 2014) I syfte att förenkla insamlingen av aktuella detaljplaner har endast 

planer som varit tillgänglig på de aktuella kommunernas hemsidor från 24 mars 2015 till 2 

april 2015 inkluderats. Utöver detta har urvalsmaterialet avgränsats till att endast omfatta 

planer med följande kriterier. Detaljplanen skulle vara upprättad för nyexploatering av 

bostadsområden där nya flerbostadshus utgjorde huvudsyftet, samt omfatta 

nybyggnadsprojekt där minst femtio nya bostäder planeras. Dessutom styrdes urvalet av en 

tidsaspekt där de nyaste planerna med kriterierna ovan valdes. Detta mynnade ut i ett urval 

bestående av femtio detaljplaner upprättade mellan åren 2013 och 2015, vilka har kommit 

olika långt i planprocessen. (Bilaga 2) Eftersom syftet är att ge en bild av hur nyligen 

upprättade detaljplaner utformats behövde planerna inte nödvändigtvis vara antagna. För att 

skapa en representativ bild av nuläget har urvalet gjorts helt slumpmässigt. Förutom 

kriterierna nämnda ovan har därför detaljplanernas innehåll inte beaktats under 

urvalsprocessen.  

 

I syfte att urskilja bestämmelser som kunde anses vara detaljerade, valdes fem detaljplaner 

slumpmässigt vilka sedan granskades överskådligt. Resultatet av denna granskning 

kompletterades med förekommande planbestämmelser som exemplifierats i tidigare studier, 

samt i den allmänna debatten. Detta lade grunden för framtagandet av elva slutgiltiga 

variabler. Förhoppningen var att dessa skulle fånga tänkbara detaljerade regleringar i 

detaljplanerna. Genom kategoriseringen kunde bestämmelserna på ett bättre sätt 

åskådliggöras. Variabler vars förekomst systematiskt granskades i de femtio detaljplanerna 

var: fasadfärg, fasadmaterial, takestetik, fönsterestetik, entréestetik, övrig estetik, hänvisning 

till gestaltningsprogram, hänvisning till annat dokument, byggteknik, bullernivå samt 

illustration i detaljplan. 
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1.5 Disposition 

Examensarbetet är indelat i fem kapitel. Det första, där denna disposition ingår, beskriver 

undersökningens bakgrund, syfte, avgränsningar, angränsande undersökningar samt den 

metod som användes för att genomföra granskningen. I det andra kapitlet framförs aktuell 

lagstiftning som berör detaljplaner i PBL. Det tredje kapitlet redovisar studiens resultat av de 

granskade femtio detaljplanerna där även exempel på detaljrika bestämmelser citeras. I kapitel 

fyra analyseras och diskuteras resultatet. Där ges även förslag på vidare studier inom ämnet, 

som åtföljs av ett avslutande kapitlet där slutsatserna presenteras. 
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2. Lagregler om plan- och tillståndsprocessen 

2.1 Plansystemet enligt PBL 

I Sveriges Plan- och bygglag finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och 

byggande, PBL 1:1. Bestämmelserna där avser att främja en samhällsutveckling med jämlika 

och goda sociala levnadsförhållanden samt en god och långsiktigt hållbar livsmiljö. Det är 

landets kommuner som antar planer inom de ramar som samhället bestämt, PBL 1:2. En tanke 

som genomsyrar PBL är att skapa goda möjligheter till medborgarinflytande så att 

medborgarna i samhället ges möjlighet att påverka och få insyn i planläggningen. (Boverket, 

2015) Det ska alltid ske en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, PBL 2:1. 

 

Planläggning sker på olika sätt och i PBL återfinns bestämmelser om fyra olika planer: 

regionplanen, översiktsplanen, detaljplanen och områdesbestämmelser. (Kalbro T. & Lindgren E, 

2015, s.28-29) Tillstånd till bygglov, marklov eller rivningslov kan grundas på prövning mot 

översiktsplanen, områdesbestämmelser eller detaljplanen, där detaljplanen och 

områdesbestämmelser är juridiskt bindande medan översiktsplanen fungerar vägledande. 

Detta åskådliggörs i figuren nedan.  

 

 

Figur 2. Plan- och tillståndssystemet i PBL 
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2.2 Detaljplanen 

Detaljplaner upprättas för att bland annat reglera markanvändning, byggande, 

fastighetsindelning och gemensamhetsanläggningar vid framförallt större byggprojekt eller 

omvandlingar av bebyggelseområden, PBL 4:2. Detaljplanen fastställer kommunens och 

fastighetsägarnas rätt- och skyldigheter.  I enlighet med det kommunala planmonopolet är det 

kommunen som bestämmer var, hur och när en detaljplan ska upprättas. I plan- och bygglagen 

regleras i vilka fall detaljplaner måste upprättas. Detta så kallade detaljplanekrav anges i 4 

kap. 2-3§§ PBL. Kravet uppstår alltid vid större exploateringar och anspråk på att använda 

mark- och vattenområden för bebyggelse och byggnadsverk. 

 

En detaljplan ska alltid bestå av en plankarta med tillhörande planbestämmelser som är 

juridiskt bindande och ska följas vid bygglovsprövning. Av plankartan ska det framgå hur 

planområdet delas upp för skilda ändamål och vilka bestämmelser som gäller för olika 

områden. Den ska åtskilja allmänna platser från kvartersmark och i förekommande fall 

vattenområden. Utformningen av allmän plats samt kvartersmarkens användning ska anges. 

Dessutom måste detaljplanen ha en så kallad genomförandetid. Tiden ska bestämmas så att 

det finns rimliga möjligheter att genomföra planen, men tiden får inte vara kortare än fem år 

och inte längre än femton år, PBL 4:21. Under denna angivna period får planen inte ändras 

eller upphävas mot fastighetsägares vilja om inte särskilda skäl föreligger, PBL 4:39. En 

detaljplan gäller dock till dess att den ändras eller upphävs, PBL 4:38. 

 

Utöver dessa obligatoriska uppgifter måste detaljplanen även ha ett minsta innehåll som 

diskuteras i förarbetena till 1987 års Plan- och bygglag. För bostadsområden nämns bland 

annat att det är rimligt att planen redovisar om det gäller enbostadshus i högst två våningar 

eller flerbostadshus i högre höjd än två våningar där det maximala antalet våningar bör anges. 

Likaså bör det anges om det är friliggande eller sammanbyggda hus som skall byggas.  

Utöver detta framhålls att läget för tillfarter och parkeringar samt större gemensamma ytor för 

större områden bör anges. (Kalbro T. & Lindgren E. 2015, s. 31-32) 

 

Även placering, utformning och utförande samt mark- och genomförandefrågor går att 

precisera enligt 4 kap. 6-20§§ PBL. Planen kan med andra ord reglera bland annat byggnaders 

färg, form, material och byggnadssätt vad gäller grundläggning och bullerdämpning.  
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Planbestämmelser med krav på ett visst tekniskt utförande av byggnader måste dock vara 

motiverade av de speciella förhållanden som råder i planområdet. I övrigt gäller de generella 

krav på byggnaders tekniska egenskaper som framgår av 8 kap PBL och föreskrifter som 

utfärdas av Boverket. Kommun kan därför inte ställa egna krav på byggnaders tekniska 

egenskaper, PBL 8:4 a. (Kalbro T & Lindgren E, 2015, s.31-32) Angående buller införs den 1 juni i 

år nya riktvärden från Regeringen i syfte att öka och underlätta bostadsbyggandet, framförallt 

mindre bostäder. De nya riktvärdena tillåter en högre bullernivå för små lägenheter, SFS 

2015:216. 

 

Av bestämmelserna i Plan- och bygglagen ska tydligt framgå hur planen reglerar byggandet. 

Utöver detta ska utformningen av planen ta skälig hänsyn till befintlig bebyggelse-, 

äganderätts- och fastighetsförhållanden. En viktig grundprincip vid sidan av ovan nämnda 

bestämmelser är att detaljplanen inte får göras mer detaljerad än vad som är nödvändigt med 

hänsyn till planens syfte enligt 4 kap 32§ 3st PBL.  

 

Något som inte regleras i lagtext men som inte sällan används vid bostadsexploateringar är så 

kallade gestaltningsprogram. Dessa fungerar ofta som ett komplement till detaljplanen för att 

styra bebyggelseutformning med mera.  

 2.3 Detaljplaneprocessen 

När detaljplaner ska upprättas skall parter som berörs av planen ges inflytande och 

rättssäkerhet. Detta sker bland annat genom samråd där kommunen har chans att informera de 

som berörs och samtidigt lyssna på åsikter kring planen. Parallellt med detta strävar man efter 

en snabbt och effektiv planprocess. Förfarandet blir därmed en inte helt okomplicerad 

kompromiss mellan dessa två mål. I januari 2015 förändrades processen för att ta fram en 

detaljplan något. Syftet var att effektivisera planprocessen genom att fler planförslag skulle 

kunna handläggas genom en enklare process. Idag används därför två typer av förfaranden. 

Oftast används ett standardförfarande som består av samråd, underrättelse, granskning, 

granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft, figur 3. 

 

 

Figur 3. Standardförfarande vid upprättandet av detaljplan 
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När vissa villkor, så som att planförslaget ska vara förenligt med översiktsplanen, inte är 

uppfyllda kan inte detta standardförfarande användas. Då tillämpas istället ett utökat 

förfarande. Detta förfarande består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, 

granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft, figur 4. 

 

 

Figur 4. Utökat förfarande vid upprättandet av detaljplan 

 

De detaljplaner som granskats i denna studie uppfördes dock genom det äldre förfarandet 

varför även en redogörelse med tillhörande schematisk bild av detta följer nedan. 

 

 

Figur 5. Plan- och tillståndsprocessen för större projekt 

 

Processen kunde tidigare och kan fortfarande inledas med att ett planbesked begärs av den 

som avser att vidta åtgärder som kan förutsätta att en detaljplan antas. Ett planbesked ger 

besked om kommunen har för avsikt att påbörja planläggning eller inte, PBL 5:2. Om 

kommunen anser att det behövs för att underlätta planarbetet kan därefter ett planprogram 

upprättas, PBL 5:10. Detta anger förutsättningar och mål för planeringsarbetet.  
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Om den nya markanvändningen förväntades orsaka en ”betydande miljöpåverkan” ska 

miljöbalkens regler om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar tillämpas 6 kap. 

11–18 §§ MB.  

 

Det slutgiltiga planförslaget skulle tidigare kungöras och anslås på kommunens anslagstavla 

och i ortstidning samt vara tillgängligt för granskning i minst tre veckor efter samråd, PBL 

5:18–25, figur 5. Denna skulle också skickas till berörda parter. Idag ska kungörelsen ske 

redan inför samrådet, figur 4. Detaljplanen ska i regel antas av kommunfullmäktige. En 

detaljplan kan överklagas av ”den som beslutet angår”, PBL 13:9. 

2.4 Bygglovet 

Trots att en detaljplan till exempel saknar bestämmelser kring fasadfärg är det inte fritt fram 

för fastighetsägaren att utan vidare bestämma färg själv. Detaljplanehanteringen följs 

nämligen upp med ytterligare en tillståndsprövning, bygglovet. Det som inte regleras i 

detaljplanen prövas genom bygglov. Tanken med detta tvåstegsförfarande vid 

tillåtsprövningar är att första steget ska behandla mer övergripande frågor medan prövningen 

av bygglovet i det andra steget ska behandla detaljfrågor. I 9 kap PBL med tillhörande 

förordning regleras på ett uttömmande sätt vad som kräver bygglov. Vid sidan av dessa 

generella regler får det i detaljplanen finnas bestämmelser som säger att vissa preciserade 

åtgärder inte ska kräva bygglov, PBL 9:7. Den generella bygglovsplikten kan även utökas för 

ett begränsat antal åtgärder angivna i lagen, PBL 9:8.  

Vid byggprojekt där förutsättningarna eller visionen med projektet av någon anledning 

förändras kan avvikelser från detaljplanen uppstå. I dessa fall kan bygglov ändå beviljas om 

avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och är att 

betraktas som liten eller är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, PBL 9:31 b. Här måste dock först berörda 

grannar höras, PBL 9:25. Efter det att genomförandetiden är slut får bygglov ges trots 

avvikelse om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Ytterligare anledning till ett beviljande är om 

åtgärden innebär en lämplig kompletterande markanvändning till den som har bestämts i 

detaljplanen, PBL 9:31 c. I annat fall måste planen ändras enligt de regler om samråd som 

diskuterats i föregående avsnitt. 
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3. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet från granskningen av de studerade detaljplanerna. Figuren 

nedan visar en resultatsammanställning av alla granskade variabler, som sedan redovisas 

närmare i egna avsnitt. 

 

 

Figur 6. Tabell över antalet detaljplaner som innehåller/inte innehåller bestämmelser som 

reglerar angivna variabler 

 

Redovisningen av antalet planer som innehöll respektive typ av bestämmelse eller hade 

hänvisningar presenteras i cirkeldiagram i egna avsnitt. I varje redovisningsavsnitt följer 

sedan ett antal utvalda exempel på formuleringar som återfanns i planbestämmelserna. Flera 

inhämtade formuleringar finns exemplifierade i sin helhet i bilaga 1. 
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3.1 Fasadfärg 

Av femtio undersökta detaljplaner påträffades i nio, det vill säga 18 %, bestämmelser som på 

något vis reglerade fasadfärg. Både bestämmelser som direkt angav en specifik färg till mer 

generella beskrivningar förekom. En återkommande reglering i flera av planerna var 

variation. 

 

Figur 7. Procentuell andel detaljplaner som reglerar/inte reglerar fasadfärg 

 

Exempel på planbestämmelser som reglerar fasadfärg: 

 

”Putsfasader ska bemålas inom följande NCS-kulörintervall: gråvit NCS S: 1000N-2500N 

eller 1002R-2502R, svart NCS S: 8000N-8500N, mörkviolett NCS S: 6010-Y90R – 7010-

R10B, rosa NCS S: 3010- Y80R – 4010-Y90R eller röd NCS S: 4040-Y70R – 5040 

Y80R”                                                   

 

”Ny bebyggelse ska utformas med stående locklistpanel i falurödfärg med få vita detaljer och 

mörka portar som ansluter till karaktärsdrag hos bebyggelse i omgivningen”  

 

”Fasad inom egenskapsområde ska ges egen kulör i förhållande till övriga 

egenskapsområden, dock får samma kulör förekomma inom högst två olika 

egenskapsområden. Egenskapsområdet med fasader närmast cirkulationsplatsen ska ges två 

olika kulörer” 

 

”Ny bebyggelse ska utformas med variation i takutformning, färgsättning, materialval och 

fasadutformning. Syftet med bestämmelsen är att skapa variation i bebyggelsens utformning. 

Variationen ska medverka till att bryta ner skalan och skapa intressant gaturum” 

18% 

82% 
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3.2 Fasadmaterial 

Av femtio undersökta detaljplaner reglerade 18, det vill säga 36 %, på något vis fasadmaterial. 

Även här förekom bestämmelser som reglerade variationen men även mer specifika 

bestämmelser, som till exempel typ av träslag.  

 

Figur 8. Procentuell andel detaljplaner som reglerar/inte reglerar fasadmaterial 

 

Exempel på planbestämmelser som reglerar fasadmaterial: 

 

“Fasadtegel muras på plats. Rörelsefogar på såväl tegelfasader som putsade fasader 

placeras i innerhörn eller i dolda lägen. Norrhusens sockelvåningar mot Mjölnarvägen 

utformas med fasader av rosttrögt stål (corensstål)” 

 

“Bostäders huvudbyggnader ska i huvudsak uppföras med stenmaterial och taken ska 

beläggas med tegelröda eller gråsvarta pannor, alternativt falsad plåt” 

 

“Fasadmaterial ska i huvuddrag utgöras av trä.” och “Fasadmaterial skall domineras av en 

variation av trä eller glas” 

 

“Fasader ska utformas i tegel, glas, betong, och/eller puts i enlighet med 

gestaltningsprogram” 

 

 

 

 

36% 

64% 
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3.3 Takestetik 

Av femtio undersökta detaljplaner reglerade 22, det vill säga 44 %, på något vis takestetik. 

Både färg- och materialregleringar påträffades. Även taklutningsspecifikationer förekom.  

 

Figur 9. Procentuell andel detaljplaner som reglerar/inte reglerar takestetik 

 

Exempel på planbestämmelser som reglerar takestetik: 

 

“Tak ska förberedas för installation av solpaneler väl integrerade i takens gestaltning. 

Komplementbyggnader skall förses med växtbeklädda tak. Vårdbyggnad skall förses med 

inslag av växtbeklädda tak” 

 

“Huvudbyggnad utförs med tegelrött sadeltak” 

                                                                

“Tak ska utformas med asymmetriska, branta snedtak. Enligt illustration i planbeskrivning. 

Takfönster och takkuper får anordnas. Solpanelser/solceller får integreras i taket.” och 

Utformning av tak skall ges en särskild omsorgsfull gestaltning” 

 

“Tak ska utföras som pulpettak eller platta tak i plåt eller sedum. Största taklutning är 10 

grader. Tekniska utrymmen ska vara inrymda inom takfall” 

 

 

 

 

 

44% 

56% 
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3.4 Fönsterestetik 

Av femtio undersökta detaljplaner reglerade tre, det vill säga 6 %, på något vis fönsterestetik. 

Dessa tre exemplifieras nedan. 

 

Figur 10. Procentuell andel detaljplaner som reglerar/inte reglerar fönsterestetik 

 

Exempel på planbestämmelser som reglerar fönsterestetik: 

 

“Fönster ska ha ett smäckert uttryck och ligga nära fasadliv” 

 

“Fönster i bottenvåningen mot torgyta relaterade till bestämmelse om lokalyta för 

centrumfunktioner får högst ha en bröstningshöjd om 70 cm. Fönsterytans totala area i 

bottenvåningen skall vara minst 35 % av den totala fasadytan mot torgyta” 

 

“En varierad fasadkaraktär skapas genom val av olika material, fönstersättning, 

bottenvåningens och takfotens utformning samt färgsättning” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% 

94% 

JA

NEJ



 

 

16 
 

3.5 Entréestetik 

I femtio av de undersökta detaljplanerna återfanns i sex, det vill säga av 12 %, bestämmelser 

som på något vis reglerade byggnaders entréer och dess estetik. 

 

Figur 11. Procentuell andel detaljplaner som reglerar/inte reglerar entréestetik 

 

Exempel på planbestämmelser som reglerar entréestetik: 

 

“Entréer, ramper och parkeringsplan ska vara ljusa, väl belysta och upplevas som trygga” 

 

“Tydliga och genomgående entréer ska finnas mot gata och gård. Tak över entréerna mot 

gatan undantas” 

 

“Ny bebyggelse ska utformas med stående locklistpanel i falurödfärg med få vita detaljer och 

mörka portar som ansluter till karaktärsdrag hos bebyggelse i omgivningen” 
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3.6 Övrig estetik 

Utöver de variabler som redan redovisats återfanns andra bestämmelser som reglerade estetik 

men som inte passade in under ovan nämnda avsnitt. I femtio undersökta detaljplaner 

återfanns i tjugo, det vill säga 40 %, bestämmelser av detta slag. 

 
Figur 12. Procentuell andel detaljplaner som reglerar/inte reglerar övrig estetik 

 

Exempel på planbestämmelser som reglerar övrig estetik: 

 

“Flerbostadshus ska uppföras med ett slankt formspråk med tydlig kort- respektive långsida” 

 

“Varje byggnad skall ges ett eget arkitektoniskt uttryck i fasad” 

 

“Utformning av fasader och tak ska ges en särskild omsorgsfull gestaltning. Fria gavlar 

utformas som framsidor med omsorgsfull gestaltning” 

3.7 Detaljplaner där estetik regleras i något avseende 

Vid en sammanställning av ovanstående avsnitt framgår att av totalt femtio undersökta 

detaljplaner reglerar 32 stycken en eller flera av tidigare nämnda variabler. Hela 53 % reglerar 

med andra ord den yttre arkitektstoniska estetiken på något vis.  

 
Figur 13. Procentuell andel detaljplaner som reglerar/inte reglerar estetik i något avseende 
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3.8 Hänvisning till gestaltningsprogram 

Av femtio undersökta detaljplaner hänvisar sju, det vill säga 14 %, till gestaltningsprogram i 

planbestämmelserna. Hänvisningarnas utformning varierar. Det förekommer både 

planbestämmelser som anger att gestaltningsprogrammet ska följas, men även mer otydliga 

bestämmelser som att gestaltningsprogrammet bör följas eller ska vara vägledande förekom. 

Dessa räknas båda som hänvisningar och någon skillnad mellan dem har ej gjorts i denna 

studie. I gestaltningsprogrammen förekommer bestämmelser som reglerar utformning. De 

planer som på något vis hänvisar till gestaltningsprogram och i dessa program reglerar 

utformningen i form av redan studerade variabler har här inte dubbelredovisats, utan 

omnämns enbart under denna rubrik som hänvisning till gestaltningsprogam.  

 

 

Figur 14. Procentuell andel detaljplaner som hänvisar/inte hänvisar till gestaltningsprogram 
 

Exempel på planbestämmelser som hänvisar till gestaltningsprogram: 

 

“Balkonger/burspråk/utskjutande partier får utföras utöver angiven byggnadsvolym, enligt 

riktlinjer i det övergripande miljö och gestaltningsprogrammet för Barkabystaden” 

 

“Generellt för planområdet gäller att: gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid 

gestaltning och utformning” 

 

“Fasader ska utformas i enlighet med gestaltningsprogram” 
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3.9 Hänvisning till andra dokument 

Utöver hänvisningar till gestaltningsprogram påträffades hänvisningar till andra typer av 

dokument. Av de femtio undersökta detaljplanerna hänvisade 17, det vill säga 34 %, till andra 

dokument. Det förekom både dokument som hänvisade till rent byggtekniska regleringar så 

som markstabiliserande åtgärder, men även estetiska regleringar så som ljusplan.  

 

Figur 15. Procentuell andel detaljplaner som hänvisar/inte hänvisar till andra dokument 

 

Exempel på planbestämmelser i studerade planer som hänvisar till andra dokument: 

 

“För delområdet mellan Packhusgatan och Inre Hamnen gäller att markstabiliserande 

åtgärder genomförs enligt IEG Rapport 6:2008. För delområdet mellan Packhusgatan och 

Tullholmsviken gäller att vid belastning av marken utöver befintlig marknivå skall stabiliteten 

verifieras så att gällande rekommendationer enligt IGE Rapporten 6:2008 uppfylls”  

 

“Uppföljning och kontroll av de bullerdämpande åtgärderna skall regleras i kontrollplanen” 

 

“Avschaktning måste utföras längs hela planområdets västra gräns med en bredd på minst 8 

m. Beräkningar enligt PM geoteknisk utredning, ÅF Infrasturcture 2014-05-08, rev A 2014-

05-25” 

 

“Belysningsarmaturer ska vara helt avbländade och en ljusplan ska redovisas enligt rubriken 

Ljussättning i planbeskrivningen innan bygglov, alternativt bygganmälan godkänns” 
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3.10 Byggteknik 

Av femtio undersökta detaljplaner reglerade 23, det vill säga 46 %, på något vis byggteknik. 

Primärt rörde regleringarna ventilation och brandsäkerhet. 

 

Figur 16. Procentuell andel detaljplaner som reglerar/inte reglerar byggteknik 

 

Exempel på planbestämmelser i studerade planer som reglerar byggteknik: 

 

“Bostadshusen närmast Kolbäcksvägen/E4 skall förses med fönster och fasadmaterial som 

motstår brand samt ventilation som kan stängas vid nödläge” 

 

“B3, Bostadshus ska utformas med utrymning bort från Storgatan, fasader av huvudsakligen 

obrännbart material och med andra utrymmen än sovrum mot Storgatan. Mellan hus och 

Storgatan ska finnas barriär som hindrar mekanisk konflikt och vätska att rinna in i 

kvarteret” 

 

“Byggnader ska utformas och utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till +108,5 

meter över X nollplan inte skadar byggnaden” 
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3.11 Bullernivå 

Av femtio undersökta detaljplaner reglerade 42, det vill säga 84 %, av planerna bullernivåerna 

med nivåer baserade på Boverkets byggregler. 

 

Figur 17. Procentuell andel detaljplaner som reglerar/inte reglerar bullernivån 

 

Exempel på planbestämmelser i studerade planer som reglerar bullernivå: 

 

“Bostäder ska utformas så att värden för vibrationer inomhus inte överskrider 0,4mm/s vägd 

RMS” och “Bebyggelse ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 

får högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) utanför fönster. Minst en 

balkong/uteplats till varje bostad eller annan gemensam uteplats i anslutning till bostäderna 

ska utföras eller placeras så att de utsätts för högst 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå och högst 70 

dB(A) maximal ljudnivå (frifältsvärde). Bostäder ska utföras så att ekvivalent ljudnivå i 

boningsrummen inte överstiger 30 dB(A) och att maximal ljudnivå inte överstiger 45 dB(A) 

mellan klockan 19-07” 

 

“Bullerskydd ska anordnas längs med hela körbanan med ett avstånd om högst 0,5m från 

körbana och till en höjd av 1 m. Fasader ska utformas så att vid utförandet Boverkets 

gällande riktvärden för ekvivalenta bullernivåer utvändigt vid fasad ej överskrids. Minst en av 

bostadens uteplatser ska inte utsättas för maximala ljudnivåer över 70 dB(A). Riktvärdet 0,4 

mm/s vägt RMS-värde (vibrationsnivå) ska inte överskridas i rum avsedda för sömn”  
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I en av detaljplanerna skrev man att om Boverket ändrar sina nivåer i sina förordningar ska 

dessa gälla istället. 

 

“I det fall riktvärdena för buller lagreglerats till en högsta ekvivalentnivå utomhus vid fasad 

som är annan än 50 dB(A), ska vid bygglov istället lagkravet gälla om bygglovsprövningen 

sker efter det att förordningen har trätt i kraft” 

 

I en annan plan bifogades en tabell över störningsskydd för trafikbuller. 

 

 

Figur 18. Tabell för störningsskydd 
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3.12 Illustration i DP 

I 16, det vill säga 32 %, av de totalt femtio granskade detaljplanerna påträffades illustrationer 

som bland annat illustrerar tänkt bebyggelse. Dessa tillhör dock inte de bindande 

planbestämmelserna. 

 

Figur 19. Procentuell andel detaljplaner som har/inte har illustrationer i detaljplanen 
 

Exempel på illustrationer i studerade detaljplaner: 

 

 

      Figur 20. Illustrationskarta 

                                                                              Figur 21. Referensbilder 

 

 

Figur 22. Illustration av området 
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4. Avslutande diskussion 

I avsnittet Angränsande undersökningar nämndes att tidigare forskning framförallt behandlat 

detaljeringsgraden i gestaltningsprogram samt planbestämmelser som hänvisar till detta 

dokument. Resultatet av denna studie visar att 14 % av de granskade detaljplanerna innehåller 

hänvisningar till ett gestaltningsprogram och att 32 % av planerna innehåller illustrationer. 

Dessa illustrationer och formuleringar som ”Utformning av byggnader och mark skall följa de 

intentioner som redovisas i till planen hörande gestaltningsprogram” bekräftar SOU:s 

slutsatser från 2013 att detaljplaner idag utformas med ett specifikt bostadsprojekt i åtanke. 

Vad denna fallstudie pekar på är att detaljerade bestämmelser som reglerar gestaltningen 

direkt i planbestämmelserna är än mer vanliga. Drygt hälften av detaljplanerna har 

bestämmelser som reglerar någon form av estetik, och mer än en tredjedel av innehåller 

illustrationsmaterial. Dessutom innehåller många planer bestämmelser som reglerar 

byggtekniska egenskaper. Sammantaget reglerar även majoriteten av planerna bullernivåerna. 

 

Som framgår av teoridelen är möjligheten att reglera bebyggelsens utformning genom 

detaljplanen relativt omfattande och styrs av de uttömmande bestämmelserna i plan- och 

bygglagens fjärde kapitel. Detaljplanen får dock inte vara mer detaljerad än vad som behövs 

med hänsyn till planens syfte. Många av de bestämmelser som vi i vår undersökning påträffat 

går att hänvisa till de uttömmande bestämmelserna och tillhör sådant som är tillåtet att reglera. 

Svårare att avgöra och tolka är om planbestämmelserna är att anses vara mer detaljerade än 

vad som behövs med hänsyn till planens syfte. Med förbehållet att vi inte känner till 

bakgrunden till detaljplanerna har vi dock svårt att tro att formuleringar som “Tegelröda eller 

gråsvarta pannor. Sadeltak minst 30 grader lutning, högst 50 % av takets längd får utföras 

med takkupor, frontespiser samt torn” hör till sådana bestämmelser som behövs med hänsyn 

till planens syfte. Oavsett om denna typ av bestämmelser är att ses som tillåtna enligt lag eller 

inte, är det av vikt att belysa diskussionen som råder kring huruvida en hög detaljeringsgrad i 

första steget i tillåtsprövningen kan bidra till praktiska såväl som rättsliga komplikationer. 
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Trender och variationen av synen på god arkitektur har tidigare påtalats kunna skapa låsningar 

och bromsa byggprojektet till följd av detaljerade bestämmelser. Med tanke på den tid det kan 

ta från att en detaljplan upprättats till dess att bygget påbörjas är det förståeligt att en 

bestämmelse som “Ny bebyggelse ska utformas med stående locklistpanel i falurödfärg med 

få vita detaljer och mörka portar...” kan komma att kännas inaktuell inom några år. En 

mycket detaljerad plan torde öka risken för att det slutliga projektet inte är förenligt med den 

gällande planen.  

 

Det är inte bara tidsaspekten som kan komma att öka risken för komplikationer. Trots att en 

detaljplan är ny och planprocessen flutit på i ett bra tempo, finns det ibland behov av 

avvikelser eller planändringar innan bygglov kan ges, vilket kan förskjuta byggstarten. 

Genom att upprätta mer flexibla planer tror vi att detta kan undvikas. 

 

Samtidigt finns vissa incitament till att detaljerade bestämmelser kan vara nödvändiga. En 

tanke som genomsyrar plan- och bygglagen är att skapa goda möjligheter till 

medborgarinflytande. Det går att argumentera för att detaljerade bestämmelser bidrar till att 

det är lättare för medborgarna att skapa sig en bild av den framtida bebyggelsen. Komplexa 

planeringsituationer, som konsekvens av att man väljer att förtäta städerna och bygger i redan 

befintliga stadsmiljöer, gör att större hänsyn måste tas för att fler berörs av förändringen. 

Detta skulle kunna vara en förklaring till varför bestämmelser som reglerar estetik är så pass 

vanligt förekommande som denna studie pekar på. Tidigare studier pekar, som vi tidigare 

belyst, på att kommunen ser bestämmelserna som en garanti för att exploatörer håller det de 

lovat eller blir som kommunen tänkt sig. Vi ställer oss dock frågan om dessa detaljerade 

bestämmelser nödvändigtvis måste finnas just i detaljplanen. 

 

Ytterligare en konsekvens av förtätningen av städer är att många planområden idag påverkas 

av trafikbuller. I 42 av de granskade planerna regleras bullernivåerna med nivåer baserade på 

Boverkets byggregler. Precis som vid detaljerade bestämmelser avseende estetik kan problem 

uppstå när bullernivåer låses in. Ett aktuellt exempel på detta är de nya riktvärden från 

Regeringen som införs i juni i år. De nya riktvärdena tillåter en högre bullernivå för små 

lägenheter i syftet att underlätta för bostadsbyggandet. Problemet är att många gällande 

detaljplaner redan reglerat tillåten bullernivå i detaljplanerna och därmed låst in denna nivå. 

De nya riktvärdena kan därmed komma att bli svåra att tillämpa i praktiken i dessa fall.  
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Om en reglering av bullernivåer måste ske anser vi att ett bättre alternativ är att bestämma att 

nivåerna ska styras av Boverkets senaste riktvärden, vilket påträffats som en planbestämmelse 

i en av de undersökta planerna. 

 

I denna studie har vi undvikt att dra några slutsatser kring huruvida detaljplanerna är för 

detaljerade eller ifall dessa bestämmelser är att föredra eller inte. Vi kan konstatera att 

detaljerade bestämmelser förekommer, men undersökningen säger inget om följderna av 

dessa. Ett intressant uppslag för vidare studier vore därför att följa upp de granskande 

detaljplanerna eller liknande planer med detaljerade bestämmelser för att utreda vilka 

konsekvenser denna grad av detaljreglering redan haft eller kommer att få för bebyggelsen.  

Med andra ord undersöka vilka reella problem låsta bestämmelser leder till i praktiken. En 

annan ingångsvinkel vore att studera varför dessa bestämmelser upprättas och vad syftet med 

dem från början varit. Vidare vore det intressant att undersöka huruvida syftet med detaljrika 

detaljplaner uppfylldes, exempelvis genom intervjuer med kommuner. 
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5. Slutsats 

Enligt undersökningen av femtio nyligen upprättade detaljplaner som presenteras i detta 

examensarbete framgår att mer än hälften av de granskade detaljplanerna reglerar någon form 

av estetik. En majoritet reglerar bullernivåer och närmare hälften reglerar byggteknik. 

Dessutom hänvisas det även i en del fall till gestaltningsprogram och andra dokument som i 

sin tur reglerar ovanstående undersökta variabler. Detta pekar med andra ord på att 

bestämmelser i detaljplaner rörande utformning generellt sett är förekommande snarare än 

undantag. Resultatet motiverar en fortsatt diskussion och utredning rörande för- respektive 

nackdelar med denna typ av bestämmelser i detaljplaner. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Fler iakttagna 

planbestämmelser 
 

Fasadfärg 
 

”Putsfasader ska bemålas inom följande NCS-

kulörintervall: gråvit NCS S: 1000N-2500N eller 

1002R-2502R, svart NCS S: 8000N-8500N, 

mörkviolett NCS S: 6010-Y90R – 7010-R10B, rosa 

NCS S: 3010- Y80R – 4010-Y90R eller röd NCS S: 

4040-Y70R - 5040-Y80R.”      

                                                    

”Ny bebyggelse ska utformas med variation i 

takutformning, färgsättning, materialval och 

fasadutformning. Syftet med bestämmelsen är att 

skapa variation i bebyggelsens utformning. 

Variationen ska medverka till att bryta ner skalan och 

skapa intressant gaturum.” 

 

”Ny bebyggelse ska utformas med stående 

locklistpanel i falurödfärg med få vita detaljer och 

mörka portar som ansluter till karaktärsdrag hos 

bebyggelse i omgivningen.” 

 

”Fasad inom egenskapsområde ska ges egen kulör i 

förhållande till övriga egenskapsområden, dock får 

samma kulör får förekomma inom högst två olika 

egenskapsområden. Egenskapsområdet med fasader 

närmast cirkulationsplatsen ska ges två olika 

kulörer.” 

 

”Samtliga byggnader inom respektive 

bebyggelsegrupp skall ha enhetlig utformning 

avseende färgskala.”  

                           

”Tegelfasaderna ska utformas med tegel i olika 

tegelkulörer. Inom varje kulör ska teglet skifta och 

teglets yta och form ska vara varierande.”  

 

Fasadmaterial                                    
 

”Byggnader ska huvudsakligen utformas med fasad i 

tegel.”    

                          

“Träfasader ska uppföras i gran-, ceder- eller lärkträ 

och kan lämnas obemålade, behandlade med SIIO-

Wood Protection eller bemålade med någon av ovan 

angivna NCS-kulörer.” 

 

”Ny bebyggelse ska utformas med variation i 

takutformning, färgsättning, materialval och 

fasadutformning. Syftet med bestämmelsen är att 

skapa variation i bebyggelsens utformning. 

Variationen ska medverka till att bryta ner skalan och 

skapa intressant gaturum.” 

 

“Obehandlad koppar och zink får inte användas som 

utvändigt byggmaterial.” 

 

“Fasadtegel muras på plats. Rörelsefogar på såväl 

tegelfasader som putsade fasader placeras i innerhörn 

eller i dolda lägen. Norrhusens sockelvåningar mot 

Mjölnarvägen utformas med fasader av rosttrögt stål 

(corensstål).” 

 

“Fasader ska i huvudsak uppföras i sten- eller 

tegelmaterial. Mindre trä eller glaspartier får 

förekomma. Samt “Fasader ska i huvudsak uppföras i 

stenmaterial.” 

 

“Huvudsak stenmaterial, alternativt falsad plåt” 

 

“Byggnad skall utformas som olika byggnadskroppar 

med maximal fasadlängd om 40 m, sammanlänkade 

med glaspartier eller motsvarande, Fasaderna skall 

ges varierad och småskalig utformning genom bl a 

materialval” 

 

“Fasadmaterial ska i huvuddrag utgöras av trä. 

Fasadmaterial skall domineras av en variation av trä 

eller glas” 

 

“Varierad fasadkaraktär skapas genom val av olika 

material” 

 

“Tegel, betong, glas, eller puts i enlighet med 

gestaltningsprogram” 

 

“Fasader skall minst var 12m utföras varierat både i 

uttryck, färgval och höjd.  Får ej ha fasadbeklädnad 

av koppar eller omålad zink” 

 

“Stående locklistpanel, stående träpanel, särskild 

omsorg till val av fasadmaterial” 

 

“Fasad ska vara i tegel eller huvudsak tegel” 

 

“Gestaltningsprogram, takvåning i trä eller liknande 

lätta material, gröna” 

 

Takestetik 
 

“Tak får bebyggas med teknikutrymmen till en yta om 

högst 20 procent” 

 

“Ny bebyggelse ska utformas med variation i 

takutformning, färgsättning, materialval och 

fasadutformning. Syftet med bestämmelsen är att 

skapa variation i bebyggelsens utformning. 

Variationen ska medverka till att bryta ner skalan och 

skapa intressant gaturum.” 

 

“Huvudbyggnad utförs med tegelrött sadeltak.” 

 

“Obehandlad koppar eller zink får inte användas som 

utvändigt byggmaterial” 

 

“Tegelröda eller gråsvarta pannor. Sadeltak minst 30 

grader lutning, högst 50 % av takets längd får utföras 

med takkupor, frontespiser, torn” 



 

 

 

“Tak ska förberedas för installation av solpaneler väl 

integrerade i takens gestaltning. 

Komplementbyggnader skall förses med växtbeklädda 

tak. Vårdbyggnad skall förses med inslag av 

växtbeklädda tak” 

 

“Minst 50 % av takytan ska vara planterad som en del 

i dagvattenhanteringen” 

 

“Utformning av tak skall ges en särskild omsorgsfull 

gestaltning. Tak ska utformas med asymmetriska, 

banta snedtak. Enligt illustration i planbeskrivning. 

Takfönster och takkuper får anordnas. 

Solpanelser/solceller får integreras i taket” 

 

“Tak ska utföras som pulpettak eller platta tak i plåt 

eller sedum. Största taklutning är 10grader. Tekniska 

utrymmen ska vara inrymda inom takfall.” 

 

“Får ej ha takförklädnad av koppar eller omålad zink. 

Takkupor får uppföras till minst 50 % av takets 

längd” 

 

“Taklutning, utöver angiven byggnadshöjd får 

takkupor anordnas utmed högst 30 % av  

fasadenslängd” 

 

“Taktäckning ska vara rött lertegel som ansluter till 

karaktärsdrag i övrig bebyggelse i omgivningen” 

 

”Tekniska utrymmen ska vara integrerade med takets 

form. Enhetligt takmaterial samt färgskala med övrig 

bebyggelse” 

 

Fönsterestetik 
 

”Fönster ska ha ett smäckert uttryck och ligga nära 

fasadliv” 

 

“Mindre trä eller glaspartier får förekomma” 

 

“Varierad fasadkaraktär genom val av 

fönstersättning” 

 

Entréestetik 
 

“Entrétaken ska ha lätt utformning och minst 3 m över 

platsmark för att ge god visuell kontakt mellan 

inomhusmiljö och gata” 

 

“Entréer ska orienteras synligt mot gatan” 

 

“Entréer till trapphus ska vara genomgående och 

markeras tydligt i fasad” 

 

“Entréer, ramper och parkeringsplan ska vara ljusa, 

väl belysta och upplevas som trygga” 

 

“Mörka portar” 

 

 

 

 

Övrig estetiskreglering 

 

“Varje byggnad skall ges ett eget arkitektoniskt 

uttryck i fasad” 

“Längsta sammanhållen fasad längt är 25m, därefter 

ska höjd ändras med minst en våning, fasadfärg 

ändras och eller fasad förskjutas 50 cm. Minst 20 % 

av bebyggelsen ska bebyggas med respektive 

våningsantal” 

“Flerbostadshus ska uppföras med ett slankt 

formspråk med tydliga lång- respektive kortsidor” 

“Skärmar mellan högre byggnadsdelar ska vara 

transparanta” 

“Byggnader närmast Vaksalgatan ska särskilt 

uppmärksammas och utformas med hög arkitektonisk 

utformning. Byggnader ska placeras så att minst 3 

kvartersliknande enheter/gårdar skapas… 

öppningarna ska vara minst 10m breda… Inom och 

mellan enheterna ska byggnadshöjd och utformning 

varieras” 

“För att motverka storskalighet skall fasader längre 

än 40m utföras varierande” 

“Skyltning för verksamheter i området ska inordnas i 

fasadens gestaltning, skyltprogram för Nyköpings 

kommun skall följas” 

“Utformning av fasader och tak ska ges en  särskild 

omsorgsfull gestaltning. och Fria gavlar utformas som 

framsidor med omsorgsfull gestaltning” 

”Särskilt omsorg till byggnadskroppens utformning 

och av material” 

“Tydlig avgränsande sockel annan färg eller material, 

fasader mot gata ska brytas ner i kortare enheter” 

“Fasader mot gata och park skall utföras uppdelade i 

tydliga volymer med olika uttryck. Fasader mot park 

skall utföras med ett horisontellt fasaduttryck skapat 

av balkonger och solavskärmningar och med inslag av 

“gröna” fasader (se getsaltningsprogram).  

“Trasformationsstation regleras orimligt hårt, 

fasader/gavelspetsar/rött tegel, samma som 

lokalstallets/endast svart slätplåt sadeltak/inga 

takskyltar” 

“Byggnaders sockel ska ges ett eget individuellt 

uttryck” 

 



 

 

 

Hänvisning till gestaltningsprogram 
 

“Kulturhistoriskt villa ska följa gestaltning. ALL NY 

bebyggelse ska följa gestaltningsprogram. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader” 

 

“Balkonger/burspråk/utskjutande partier får utföras 

utöver angiven byggnadsvolym, enligt riktlinjer i det 

övergripande miljö och gestaltningsprogrammet för 

Barkabystaden”                   

 

“Huvudgata, lokalgata och gårdsgata ska utformas 

enligt typsektion på s. 13” 

 

“Gestaltningsprogrammet skall vara vägledande vid 

utformning och gestaltning av allmän plats” 

 
“Fasader ska utformas enligt gestaltningsprogram 

 

“Utformning av byggnader och mark skall följa de 

intentioner som redovisas i till planen hörande 

gestaltningsprogram” 

 

“Gestaltningsprogram ska vara vägledande vid 

gestaltning och utformning” 

 

Hänvisning till annat dokument 
 

“Placering av hus enligt illustration i 

planbeskrivingen” 

 

“Uppföljning och kontroll av de bullerdämpande 

åtgärderna skall regleras i kontrollplanen” 

“Avschaktning måste utföras längs hela planområdets 

västra gräns med en bredd på minst 8 m. Beräkningar 

enligt PM geoteknisk utredning, ÅF Infrasturcture 

2014-05-08, rev A 2014-05-25” 

“Uddevalla kommuns policy samt 

dagvattensutredning Skarsjövallen Ljungskile” 

“Se planbeskrivning "dagvatten", våningar - se 

planbeskrivning under rubrik Planförslag/bebyggelse 

som förtydligar planbestämmelsen i text och 

illustration” 

“Se planbeskrivning", "Bättre för alla - basutformning 

för bostäder i nyproduktion" ska följas” 

“Förändringar av befintlig byggnad ska ske varsamt 

beskrivs i planbeskrivningen. Marklov krävs för att 

fälla träd enligt bilaga, Inventering och 

bevarandevärdering av träd” 

Byggteknik 
 

“Utforma byggnader och tekniska utrymmen så att 

naturligt översvämmande vatten upp till 2,5m inte 

skadar byggnaden/anläggningen” 

 

 

“Bebyggelsen utformas på sådant sätt att den inte tar 

skada av högvatten upp till nivån plus 2,5m. Lägsta 

tillåtna schaktningsdjup. Gästäta konstruktioner, 

ventilationsutrymme mellan bostadsbebyggelsen och 

mark” 

 

“Byggnader som vetter mot E18 ska ha stärkt stomme 

och brandklassade fasader, friskluftsintag ska 

placeras från E18 för byggnader 150m eller närmare 

E18. Källare ska utföras vattentäta” 

 

“Bostadshusen närmast Kolbäcksvägen/E4 skall 

förses med fönster och fasadmaterial som motstår 

brand samt ventilation som kan stängas vid nödläge”  

 

“Bostadshus 3 ska ha fasader av huvudsakligen 

obrännbart material. Mellan hus och Storgatan ska 

finnas barriär som hindrar mekanisk konflikt och 

vätska att rinna in i kvarteret” 

 

“Vid detaljprojektering ska lokalstabiliteten 

kontrolleras för planerad byggnation, B1 - nivån för 

marken får inte förändras mer än 0,5 m från 

grundkartans nivåangivelse om inte detaljerad 

geoteknisk beräkning kan visa att stabiliteten kan 

säkerställas. Grundläggning på pålar till fast botten.” 

 

“På grund av översvämningsrisker gäller följande: 

För bostadsändamål får färdigt golv ej anordnas 

under nivån +6,30 m över nollplanet För skoländamål 

får färdigt golv ej anordnas under nivån +6,00 m över 

nollplanet” 

 

“Tekniska anläggningar (el, va, värme och tele) skall 

översvämningsskyddas allternativt att lägsta höjd på 

färdigt golvskall ligga på +46,75 (Karlstads 

höjdsystem RH00)”  

 

“Byggnader ska utföras så att de bedöms klara ett 

högsta vattenstånd på +2,2 (RH2000) utan att ta 

väsentlig skada, Mot Lennings väg ska fasader ha 

obrännbart material” 

 

“Fasader vända mot järnväg inom 35 m skall utföras 

med obrännbar fasad. Friskluftsintag ska placeras på 

den sida som inte vetter mot järnvägen. Fönster mot 

järnväg skall inte vara öppningsbara förutom vid 

underhåll och klara värmestrålning upp till 20 KW/m2 

under minst 30 min” 

 

“Fasader ska utföras brandklassade alternativ med 

förstärkt brandskydd. Ventilationsdons placering och 

förses med nödavstängning” 

 

“Oljeavskiljande åtgärder ska utföras från öppna 

körytor och öppna parkeringsytor. Takvatten ska ledas 

via stuprör med utkastare till gräsyta. 

In/utluftsintag/entréer/utrymningsvägar ska placeras 

bort från väg där farligt gods transporteras. Fasader i 

brännbart material, Fönsterpartier ska vara 

brandklassade” 

 

 



 

 

 

“Fasader skall utföras av obrännbart material, Tak 

skall utföras av obrännbart material” 

 

“Byggnader ska utformas och utföras så att naturligt 

översvämmande vatten upp till +108,5 meter över X 

nollplan inte skadar byggnaden” 

 

Bullernivå 

“Minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska 

ha 55dbA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Bullernivå 

uteplats” 

“Minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet ska 

ha 55dbA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Bullernivå 

uteplats” 

”Bullerskydd ska anordnas längs med hela körbanan 

med ett avstånd om högst 0, 5m från körbana och till en 

höjd av 1 m, SAMT boverkets gällande riktvärden för 

bullernivåer och vibrationsnivåer (0,4 mm/s RMS-

värde)” 

“Uteplats, störningsskydd, ljudnivå vid fasad. Om 

lagkrav ändras ska gäller samma krav här” 

 

“Bostadshus ska byggas med tyst sida mot E4 enl. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd” 

“Bostäder ska utformas så att värden för vibrationer 

inomhus inte överskrider 0,4mm/s vägd RMS, 

störningsskyddsgränser för bl.a. uteplats och 

boningsrum. Fasaden ska dämpa minst 35 dBA och 

uppfylla riktvärden enligt svensk standard” 

“Bostäder ska utföras så att stomljud i boningsrum inte 

överstiger ljudnivån 30 dBA (slow) vid tågpassage” 

“Bostad skall utformas så att minst hälften av 

bostadsrummen är vända mot tyst eller ljuddämpad 

sida (<50 dBA). Externt industribuller från 

verksamheten (U1), skall begränsas så att det inte ger 

upphov till högre ekvivalent ljudnivå än gällande 

riktvärde” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Tabell över de femtio granskade detaljplanerna 
 

 


