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Beslut om antagande av detaljplan för 
Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 
1301Ä2 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med för detaljplan för 

Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde) Kungsängen, nr 1301Ä2, godkänns. 

2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för för detaljplan för 

Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde) Kungsängen nr 1301Ä2, godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 

m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen 

3), Kungsängen, nr 1301Ä2, antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

Beslut om nytt planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. Syftet med 

planförslaget är skapa en flexibel plan med varierad bebyggelse i form av cirka 

470 bostäder som uppförs som flerbostadshus, radhus och trygghetsboende. 

Service möjliggörs i form av mindre centrumverksamheter, förskola och en 

grundskola för cirka 500 elever med gymnastiksal för skolans ändamål. I den 

gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från området och även 

i denna plan skapas förutsättningar för att säkerställa en avlastning på 

Pettersbergsvägen. 

Detaljplanen har varit på granskning under vintern 2021. Förslaget har 

reviderats efter att planen var på granskning, huvudsakligen avseende 

dagvatten, risk och buller. 
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Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-05-02 KS 16/0265 

 
 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

 Beslut om planuppdrag, KS den 5 oktober 2016, § 135 

 Beslut om samråd, Samhällsbyggnadsutskottet den 28 augusti 2019 § 

36 

 Beslut om granskning, Samhällsbyggnadsutskottet den 27 oktober 2021 

§ 50 

Ärendet 

Den 11 februari 2015 antogs detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde, §7. Detaljplanens huvudsakliga syfte var att skapa 

förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av Brunna verksamhetsområde och att 

möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder väster om E18. Efter 

antagandet av detaljplanen har det dock visat sig att efterfrågan på lokaler för 

externa handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder fortsätter 

att öka. Kommunstyrelsen beslutade därför, på exploatörens begäran, att ge 

samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en ändring av gällande 

detaljplan för att minska mängden handel och öka inslaget av bostäder och 

kommunal service. Beslut om nytt planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. 

Planområdet är beläget nordväst om Kungsängens tätort vid trafikplats Brunna. 

Granhammarsvägen går längs planområdets östra sida och Pettersbergsvägen 

längs den västra. Planområdets totala areal är cirka 9,4 hektar. Väg E18 ligger i 

anslutning till planområdet och är en väg av riksintresse. Planområdet ligger 

inom Kungsängens-Tibble 1:331, ägs huvudsakligen av Norrboda 

Handelsområde i Upplands Bro AB. Mindre andel gatu- och naturmark samt en 

remsa framtida kvartersmark ut mot Granhammarsvägen i planområdets södra 

del tillhör Kungsängens-Tibble 1:3 som ägs av Upplands-Bro kommun. 

Tongivande yttranden har under planprocessen handlat om risk- och 

bullersituationen, påverkan på trafiksituationen lokalt och för E18 samt 

miljökvalitetsnormer för vatten. En del av yttranden rör befintliga 

trafiksituationer och önskemål om olika åtgärder för att förbättra kring gatorna, 

som till exempel hastighetssänkningar. 
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Syfte och mål 

Gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antogs i 

november 2011 och aktualitetsförklarades år 2018. I översiktsplanen föreslås 

planområdet nyttjas för verksamhetsändamål och/eller handel vilket innebär att 

planförslaget frångår översiktsplanens intention. Eftersom det nya planförslaget 

delvis inte följer översiktsplanen handläggs planen enligt reglerna om utökat 

förfarande, PBL 2010:900.  

Syftet med planförslaget är skapa en flexibel plan med varierad bebyggelse i 

form av cirka 470 bostäder som uppförs som flerbostadshus, radhus och 

trygghetsboende. Service möjliggörs i form av mindre centrumverksamheter, 

förskola och en grundskola för cirka 500 elever med gymnastiksal för skolans 

ändamål. I den gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från 

området och även i denna plan skapas förutsättningar för att säkerställa en 

avlastning på Pettersbergsvägen. Den del av planområdet som har lagts ut som 

Natur enligt plankartan bevaras för att säkerställa att vissa naturvärden i 

området bibehålles. Syftet med detaljplanen är även att den lastgata som ligger 

norr om handelsplatsen och idag är planlagd som kvartersmark istället 

omvandlas till allmän plats (gata). 

Planförslaget innehåller en varierad bebyggelse för bostäder, trygghetsboende, 

skola och förskola. Bebyggelsen har anpassats till den kuperade terrängen i så 

hög utsträckning som möjligt, samtidigt som tillgänglighetskrav ska kunna 

uppnås. Ett grönstråk är bevarat i väster som en tillgång för både boende och 

skolbarn. För ett möjliggöra en framtida koppling mellan planområdet och 

Gröna Dalen, förslagsvis med en gång- och cykelbro, har grönstråket förlängts 

fram till Granhammarsvägen. 

Efter granskningen har följande revideringar gjorts i detaljplaneförslaget: 

 Plankartan har kompletterats med bestämmelser skydd mot störningar 

och buller. 

 Mindre revideringar och kompletteringar i bullerutredningen. 

 Dagvattenutredningen har uppdaterats. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med information efter reviderade 

utredningar. 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar 
tillkommit. Kontoret bedömer att de kompletteringar och revideringar som 

gjorts efter granskning är av begränsad omfattning, med undantag för sänkta 
hushöjder, vilket dock inte bedöms medföra några negativa konsekvenser och 
därmed likställs med en revidering i begränsad omfattning. Kontoret bedömer 

därför att detaljplanen inte behöver skickas på granskning igen. 
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Barnperspektiv 

Då planområdet medger plats för skola och förskola har infrastrukturen i 

området tagit särskild hänsyn till barns säkerhet. Stråk har planerats med både 

gång- och cykelvägar. Ett stråk har förberetts mot Granhammarsvägen där en 

gång- och cykelbro planeras för en säker överfart. I planområdet har så mycket 

naturområden sparats som möjligt som ger tillgång till spontan lek. Lekplatser 

planeras även inom bostadsområdena. 

Föreslagen bebyggelse anses medföra en variation av bostadsformer- och 

storlekar, vilket kan främja social mångfald i området. Barn och ungdomar kan 

med fördel involveras i processen framöver, exempelvis vid detaljutformning 

av någon av stadsdelens nya platser.  

I närheten av planområdet finns större idrottsplatser och grönområden inom 

räckhåll. Nya rörelsemönster ställer krav på trygga och säkra gång- och 

cykelvägar både inom samt utanför planområdet. Främst gäller det i relation till 

de större vägar som avgränsar planen i dagsläget, där passagen över 

Granhammarsvägen i höjd med busshållplatsen måste göras trafiksäker.  

  

 

 

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Plankarta, den 13 maj 2022 

2. Planbeskrivning, den 13 maj 2022 

3. Illustrationsbilaga, den 15 februari 2021 

4. Granskningsutlåtande, den 14 april 2022 
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5. Exploateringsavtal, den 13 maj 2022 inklusive bilagor (utöver bilaga 1 -

plankarta, bilaga 2 – Planbeskrivning och bilaga 4 - Illustrationsbilaga) 

enligt nedan: 

a. Karta över marköverlåtelseområde (bilaga 3) 

b. Överenskommelse om fastighetsreglering (bilaga 5) 

c. Utbyggnads- och driftkalkylredovisning (bilaga 6) 

d. Dagvattenutredning (bilaga 7) 

e. Trafikutredning (bilaga 8) 

f. PM om sulfidberg (bilaga 9) 

g. Exploateringsavtal och tillägg till exploateringsavtal samt 

kartbilder (bilaga 10-11) 

h. Käppalas riktlinjer för länshållningsvatten (bilaga 12) 

i. Checklista vid dagvattenhantering (bilaga 13) 

j. Etappindelning och skedesplan (bilaga 14) 

 

Beslut sänds till 

 Norrboda Handelsområde i Upplands Bro AB 
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Illustrationslinje
Trappor Illustrationstext

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras till en högsta höjd
om 3 meter ovan mark,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Skydd mot störningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Byggnation i anslutning till ledning får inte påbörjas utan
föregående samråd med ledningsägare,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

ILLUSTRATION

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

m1 Friskluftsintag ska placeras på tak eller sida bort från
drivmedelsstation. Fasad som vetter mot
drivmedelsstation ska utföras i obrännbart material,,
4 kap. 12 § 1 st 3 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

8.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

14 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

34 Största takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f1

Endast radhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2

Endast flerbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3

Fasader mot Granhammarsvägen ska ha olika kulör
för varje trapphusenhet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4

Entréer mot Granhammarsvägen ska vara tydligt
markerade och uppglasade,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5

Trapphus ska placeras i fasad mot Granhammarsvägen
och ska vara tydligt utskiljbara och glasade,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

e1 Högsta utnyttjandegrad är 25 % per fastighet inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta utnyttjandegrad är 30 % per fastighet inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Högsta utnyttjandegrad är 35 % per fastighet inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Utförande

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för angöring och
parkering,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för angöring, parkering
och torg,  4 kap. 18 § 1 st  p.

m2 Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå ska
uppföras mot Pettersbergsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

Där plankartan medger radhus (f1) får, utöver största byggnadsarea, även ett förråd
tillhörande varje radhus uppföras till en största byggnadsarea om 5 kvadratmeter.

f6

Portik ska finnas mellan trapphusen till en fri höjd om minst 4 meter
och en bredd om minst 5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7

Komplementbyggnad får uppföras till en högsta höjd om 3 meter och
till en största storlek om 15 kvadratmeter per trapphus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

II Högsta antal våningar. Souterräng tillåts där det är lämpligt sett till
markens befintliga lutning.

f8

Vind får inte inredas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Startbesked för radhusbebyggelse öster om Femstenavägen får inte ges förrän
skärmande flerbostadsbebyggelse uppförts enligt illustration nedan.

f9

Staket och bullerskydd får uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Garage medges under mark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning av allmän plats
Dagvattenhantering Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Villkor för lov
a1 Marklov för trädfällning och schaktning får endast beviljas om träd

är sjuka eller utgör en risk,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

f10

Staket ska finnas i fastighetsgräns mot fastighet
Kungsängens-Tibble 1:646,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

DagvattenanläggningE1

SkolaS

FörskolaS1

Dagvatten ska fördröjas lokalt och takvatten avledas inom kvartersmark.

Bostäder ska utformas så att riktvärden för buller innehålls.

Där plankartan medger radhus (f1) får, utöver största byggnadsarea, altaner till en
största storlek om 30 kvadratmeter uppföras i direkt anslutning till varje radhus.

Där plankartan medger radhus (f1) får, utöver största byggnadsarea, fristående
miljörum uppföras till en högsta höjd om 3 meter.

Radhusbebyggelse placeras minst 3 meter från allmän plats (GATA) med syfte
att skapa ett tydligt gaturum. Radhusbebyggelse anpassas till befintlig marknivå
för att minska sprängning av befintlig mark.

Utöver minsta takvinkel får takkupor anordnas på byggnader mot Granhammarsvägen
motsvarande en längd om högst en tredjedel av byggnadens fasadlängd.

m3 Byggnad ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i
varje lägenhet vänds mot en bullerskyddad sida,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Skydd Befintlig slänt bevaras,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.
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Syfte och huvuddrag
Syftet med planförslaget är skapa en flexibel plan med varierad bebyggelse i form av cirka 470
bostäder som uppförs som flerbostadshus, radhus och trygghetsboende. Service möjliggörs i form av
mindre centrumverksamheter, förskola och en grundskola för cirka 500 elever med gymnastiksal för
skolans ändamål. I den gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från området och även
i denna plan skapas förutsättningar för att säkerställa en avlastning på Pettersbergsvägen. För att
koppla området till Gröna dalen hålls en yta öppen för att möjliggöra för byggnation av en gång- och
cykelbro över Granhammarsvägen så att gång- och cykeltrafik enkelt och trafiksäkert kan ta sig från
planområdet till Idrottsplatsen i Gröna dalen och i förlängningen Kungsängen där pendeltågen går och
ytterligare service finns att tillgå. Den del av planområdet som har lagts ut som Natur enligt plankartan
bevaras för att säkerställa att vissa naturvärden i området bibehålles. Syftet med detaljplanen är även
att den lastgata som ligger norr om handelsplatsen och idag är planlagd som kvartersmark istället
omvandlas till allmän plats (gata).

Bakgrund
11 februari 2015 antogs detaljplan för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde, §7.
Detaljplanens huvudsakliga syfte var att skapa förutsättningar för en fortsatt utbyggnad av Brunna
verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder väster om E18. Handeln
var förlagd till fem större handelsbyggnader placerade runt ett stort parkeringstorg. En
handelsutredning för Upplands-Bro kommun samt utvecklingsprogrammet för Brunna
verksamhetsområde låg till grund för planeringen av verksamhetsområdet och handelsplatsen.
Efter antagandet av detaljplanen har det dock visat sig att efterfrågan på lokaler för externa
handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder fortsätter att öka. Kommunstyrelsen
beslutade därför, på exploatörens begäran, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en
ändring av gällande detaljplan för att minska mängden handel och öka inslaget av bostäder och
kommunal service. Beslut om nytt planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135. Detaljplanen har ändrats
en gång tidigare med syfte att möjliggöra för en byggnad som inte kunde beviljas bygglov för enligt
detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade om ändringen av detaljplanen den 8 juni 2016 §90.

Fram tills detaljplanens granskningsskede har planen bedrivits som en ändring av gällande detaljplan,
handlagd med standardförfarande enligt PBL 2010:900. Planförfarandet har efter samrådet ändrats till
utökat förfarande enligt PBL 2010:900. En ny detaljplan tas fram istället för att gällande detaljplan
ändras. Detta då planförslaget bedöms frångå översiktsplanens inriktning för området.

Planprocessen
Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2017. Planförslaget är därmed upprättat enligt Plan- och bygglagen PBL
(2010:900) enligt dess lydelse efter den 1 januari 2015. Handläggningen har fram till och med samråd
av detaljplanen skett med standardförfarande. Efter detaljplanens samråd har planförfarandet övergått
till så kallat utökat förfarande.

Aktuellt planarbete drivs under den gällande detaljplanens pågående genomförandetid. Detta kan
motiveras genom PBL (2010:900) 4 kap 39 § som medger att en plan kan ersättas före
genomförandetidens utgång på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt som inte har kunnat
förutses vid planläggningen (se rubrik Bakgrund ovan).

Preliminär tidplan
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Samrådsbeslut (SBU) augusti 2019
Samrådstid september-oktober 2019
Granskning kvartal fyra 2021
Antagande (KF) kvartal ett 2022

Planuppdrag
Kommunstyrelsen beslutade om nytt planuppdrag 5 oktober 2016, §135 i syfte att ta fram förslag till
ny detaljplan för Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde genom standardförfarande.

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken
Detaljplanen bedöms vara förenlig med miljöbalkens tredje kapitel avseende lämplig användning av
mark och vatten, samt femte kapitlet avseende miljökvalitetsnormer. Något riksintresse enligt
miljöbalkens fjärde kapitel berörs inte. Se avsnittet Konsekvenser av planens genomförande.

Behovsbedömning
Behovsbedömningen har genomförts med en genomgång av den checklista som Upplands-Bro
kommun använder sig av. Bedömningen baseras på underlag från VISS (miljökvalitetsnormer för
ytvatten), artdataportalen, SLB, Upplands-Bro kommuns översiktsplan och
miljökonsekvensbeskrivningen för den nu gällande detaljplanen.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan. Bebyggelsen
mot Granhammarsvägen kommer utsättas för höga bullernivåer. Riktvärdena klaras i och med att
hälften av boningsrummen kan vändas mot en sida med max 55 dBA ekvivalenta bullernivåer.
Boverkets byggregler gällande bullernivåer inomhus bedöms kunna uppfyllas genom fasad- och
fönsteråtgärder. Vidare medför planen påverkan på ytvatten i och med ökade mängder dagvatten till
vattenförekomsten Mälaren-Görväln.

Risk på grund av olyckor på Granhammarsvägen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan
eftersom bebyggelsen vänder sig bort från Granhammarsvägen och därmed inbjuder inte ytan mellan
bebyggelsen och vägen till stadigvarande vistelse. En riskutredning har också tagits fram för
detaljplanen. Med samma resonemang bedöms inte heller luftföroreningar utgöra risk för betydande
miljöpåverkan eftersom bebyggelsen är vänd bort från Granhammarsvägen.

För detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram vilken innehåller liknande åtgärder som för den
nu gällande detaljplanen. I den bedöms föroreningsmängderna kunna minskas i en sådan omfattning
att endast små negativa konsekvenser bedöms uppstå, se utredning Norrboda - Dagvattenhantering,
Tyréns AB, 2022-04-04.

Föroreningsbidraget från befintlig skogsmark är marginellt jämfört med de exploateringar som
planeras. Dels beror detta på att föroreningshalterna ökar väsentligt i dagvatten vid en exploatering,
dels på att avrinningsfaktorn i skogsmark är liten i jämförelse med den som uppkommer i ett
exploaterat område med hårdgjorda ytor. Effekten blir därmed dubbel: mer förorenat dagvatten
avrinner i större mängder. Det är därför inte möjligt att ha samma låga utsläppsnivå som skogsmark
efter en exploatering, oavsett normalt förekommande LOD-åtgärder. Det finns ingen reningsteknik
förutom infiltration eller reningsverk med fällningssteg och kväverening som kan rena dagvatten efter
exploatering i sådan utsträckning att utsläppsnivån bibehålls på samma nivå som från ett skogsområde.

Dagvattnet från planområdet kommer även att renas ytterligare nedströms i den befintliga
Tibbledammen innan det rinner vidare till recipienten. Denna rening är inte med i beräkningarna i
dagvattenutredningen. Procentuell rening i Tibbledammen från 2007-2009 finns med, tabell 9 i
dagvattenutredningen, som visar på hög grad av rening.
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Avseende tungmetaller bidrar Tibbledammen med rening så att utsläppen ligger på ungefär samma
nivå som i nuläget (tabell 11) för koppar, zink, kadmium samt minskar för bly, krom och nickel. För
fosfor och kväve kvarstår dock att utsläppen från planområdet ökar trots rening både inom
planområdet och Tibbledammen. Som nämnts ovan är detta en konsekvens av att naturmark
exploateras. Beträffande antracen (se avsnitt 4.3) som är en del av PAH så bedöms endast en marginell
del av summa PAH (PAH 16) utgöras av antracen, enligt data för flera undersökningar av dagvatten12
förekom antracen endast i cirka 1 procent av proverna. Planområdet bedöms därför inte kunna påverka
förekomsten av antracen i recipienten. Generellt gäller också att recipienten är stor och därmed inte så
lått påverkbar samt att det finns en mängd olika föroreningskällor i det stora tillrinningsområdet som
har och har haft betydligt större påverkan än från planområdet.

Utöver den hantering och rening av dagvatten som kan antas ske i dagvattenanläggningar kommer
dagvatten inom området även infiltrera ned i marken inom gröna ytor. Då det planeras relativt stora
ytor av gröna områden kan antagande göras om att dagvatten utöver de 20 mm som planeras
omhändertas i dagvattenanläggningar kommer ges rening. De åtgärder som planeras inom Gröna dalen
och som nämnts ovan i avsnitt 4.6 Utvecklingsprogram för Gröna dalen antas ge ytterligare rening av
dagvatten från planområdet när de är anlagda. Då det planeras för öppna dagvattenlösningar genom
hela dalen kommer dagvatten från planområdet ges ytterligare rening genom bland annat
sedimentation och fastläggning av partiklar i dessa anläggningar. Som resultat kan det antas att
ytterligare rening än det som presenteras i dagvattenutredningen och under avsnitt Dagvatten i detta
dokument.

Plandata
Läge och areal
Planområdet är beläget nordväst om Kungsängens tätort vid trafikplats Brunna. Granhammarsvägen
går längs planområdets östra sida och Pettersbergsvägen längs den västra. Planområdets totala areal är
cirka 9,4 hektar. Väg E18 ligger i anslutning till planområdet och är en väg av riksintresse.
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Karta med planområdesgräns ungefärligt utritad.

Markägoförhållanden
I planområdet ingår följande fastigheter:
Planområdet ligger inom Kungsängens-Tibble 1:331, ägs huvudsakligen av Norrboda Handelsområde
i Upplands Bro AB. Mindre andel gatu- och naturmark samt en remsa framtida kvartersmark ut mot
Granhammarsvägen i planområdets södra del tillhör Kungsängens-Tibble 1:3 som ägs av Upplands-
Bro kommun.

Gällande planer och tidigare ställningstaganden
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, betecknas området som
primärt bebyggelseläge.

Översiktsplan
Gällande översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010, antogs i november 2011 och
aktualitetsförklarades år 2018. I översiktsplanen föreslås planområdet nyttjas för verksamhetsändamål
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och/eller handel vilket innebär att planförslaget frångår översiktsplanens intention. Området uppges
regleras delvis av områdesbestämmelser för verksamheter och utformning av området bör ske med
hänsyn till områdets exponerade läge. Vidare står det i översiktsplanen att i samband med
planläggning av området behöver vattenfrågor studeras ytterligare. Möjliga bil-/buss-, gång- och
cykelvägskopplingar norrut till Brunna industriområde, Lejondals naturreservat och Hällkanas
friluftsområde ska undersökas.

Detaljplaner
Gällande detaljplan i planområdet
Planområdet omfattas i sin helhet av detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301
(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) som vann laga kraft 2015. Den har fortfarande
genomförandetid kvar, då den sattes till 10 år från den dag planen vann laga kraft, vilket var 2015-03-
12. Detaljplanen medger utbyggnad av Brunna verksamhetsområde öster om E18, samt en ny
handelsplats och nya bostäder väster om E18. Vidare möjliggör detaljplanen en ny vägförbindelse
under E18 som ska koppla samman Brunna verksamhetsområde med bostadsområdet och
handelsplatsen i Norrboda. Detaljplanen anger att Mätarvägen förlängs till Granhammarsvägen för att
skapa en bra förbindelse för tunga transporter både inom planområdet och för angränsande nya
verksamhetsområden norr om E18. Planen syftar också till att knyta samman gång- och cykelvägnätet
norr och söder om E18 samt att säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering inom planområdet.

Förutsättningar
Natur
Mark och vegetation
Planområdet består av kuperad, skogsklädd naturmark. I låg- och skugglägen finns fuktiga miljöer
med större gran- och lövträdsinslag. Enstaka mycket små områden finns där vattennivån ligger nära
markytan. Området har inte några stora värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora
delar är påverkat av trafikbuller samt influerat av den intilliggande handelsplatsen.

Inom aktuellt område förekommer det berg i dagen, ytligt berg och svackor fyllda med lera och
humusjordar. På vissa ställen kan det förekomma torv och gyttja. Enligt SGU:s jordartskarta
förekommer det tunt eller osammanhängande ytlager av morän och sandig morän i området.
Grundvattnet förväntas följa områdets topografi.
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Fotografi över del av planområdet som visar platsens terräng- och markförhållanden (Tyréns 2018).

Enligt terrängmodell är svackorna framförallt NNO–SSV-ligt respektive NV–SO-ligt orienterade.
Det exponerade berget består i huvudsak av en ljusgrå till grå bergart, som okulärt bedöms ha en
granitisk sammansättning. Graniten har en kornstorlek som varierar mellan fint medelkornig till
medelkornig och bedöms som massiv och homogen. Graniten har en naturlig sprickighet och
bergmassans huvudstruktur är medel- till storblockig. Till viss del uppvisar graniten en förskiffring.
Enligt SGU:s berggrundskarta förekommer det inte några större deformationszoner inom
projektområdet. Strax öster om projektområdet finns det, enligt berggrundskartan, en nordsydlig
ospecificerade deformationszon (förkastning, spricka, sprickzon, krosszon).

Planområdet har utretts genom okulär besiktning för att göra en bedömning av sulfidmineral i berg.
Bergmassan i detaljplaneområdet är huvudsakligen lättvittrad och inga synliga sulfidmineraler kunde
identifieras okulärt, men det förekommer lokalt oxiderade ytor vilket ger en indikation på
sulfidmineral i bergmassan då de ofta resulterar i oxidation i sprickor. Oxidation ger endast en
indikation att berget kan innehålla sulfidmineraler eftersom oxiderade ytor också kan bildas av
järnmineraler som förekommer mer frekvent i bergmassorna jämfört med sulfidmineraler.
Om bergmassor ska återanvändas och krossas inom arbetsområdet rekommenderas att bergmaterialet
provtas och kontrolleras i kommande byggskede. Då kan det frilagda berget karteras och prov av
utschaktade massor skickas på analys för förekomst av sulfider. Om det i byggskedet lokalt visar sig
förekomma höga halter sulfider i berget kan det hanteras genom att massorna avgränsas från övriga ej
sulfidhaltiga massor och fraktas till bergkrossanläggning eller deponi. (PM Utredning Sulfidberg,
Tyréns, 2020-09-15)

Landskaps- och stadsbild
Planområdet ligger nära E18 och är till stor del skogsklätt med inslag av berg i dagen och mindre
fuktiga partier - sänkor (se fotografi ovan). En del av området betecknas som naturmark i gällande
detaljplan. Som en konsekvens av gällande detaljplan har exploatering påbörjats i direkt anslutning till
aktuellt planområde och en del markförberedning har gjorts inom det nu gällande planområdet. Den
påbörjade exploateringen har skett nordost om planområdet där handelsplats Brunna Park har
etablerats. Där ligger Coop, Byggmax och Biltema samt en stor gemensam parkering i mitten. Den
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västra delen av planområdet gränsar till påbörjad exploatering enligt gällande detaljplan och
inflyttning i dessa bostäder är påbörjad.

I söder sluttar planområdet kraftigt mot Granhammarsvägen och mot den öppna ”Gröna dalen”, som
ligger i sydost på andra sidan Granhammarsvägen. ”Gröna dalen” kallas det landskapsstråk som
kopplar ihop stora delar av Kungsängen med Mälaren i söder. Det är ett välanvänt rekreationsområde
och här ligger även flera idrottsanläggningar. I den del som ligger närmast planområdet ligger
exempelvis en idrottsplats med flera fotbollsplaner. Granhammarsvägens norra del upplevs som
överdimensionerad med breda, dubbla körbanor, medan den södra delen har byggts om med smalare
körbanor, dock fortfarande med ett brett, väl tilltaget vägområde. Området avgränsas i väster av
Pettersbergsvägen, och på andra sidan denna ligger Norrboda, ett nybyggt område med främst
villabebyggelse samt några flerbostadshus. Norr om planområdet utbreder sig ett större skogsparti och
rekreationsområde som leder fram till Örnässjön och Lillsjön. Skogspartiet avgränsas i öster av E18
som med sina på- och avfartsramper är en kraftig barriär i landskapet.

Karta som visar planområdet och dess närområde med fokus på natur, vatten och landskap. Utdrag ur Illustrationsbilaga
Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Ett för området viktigt landmärke är vattentornet som syns från E18 i västlig riktning och från olika
punkter inom kommunen.

Väster om planområdet ligger bostadsområdet Norrboda, som planerades under 1980-talet. Området
planlades ursprungligen i detaljplan nr 8804 och avsågs främst bebyggas med flerbostadshus. Stora
delar av detaljplanen byggdes dock aldrig ut och har ersatts av en ny detaljplan för Tibbleskogen, nr
0901, som främst innehåller småhusbebyggelse. I området finns även en förskola.
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Planområdet sett från Granhammarsvägen (Tyréns 2018).

Rekreation och friluftsliv
Området har inte några större värden för friluftsliv eller rekreation eftersom det till stora delar är
påverkat av trafikbuller. Viss rekreation eller lek kan förekomma i skogsområdet mellan
handelsområdet och det nybyggda bostäderna väster om planområdet.

Fornlämningar
Under framtagandet av gällande detaljplan genomfördes en arkeologisk utredning
(Riksantikvarieämbetet, 2014) inom planområde. Inga nya okända fornlämningar konstaterades. Sedan
tidigare fanns en bebyggelselämning, Kungsängen 100:1, registrerad i riksantikvarieämbetets
fornlämningsregister. Lämningen finns inom gällande planområdets sydvästra hörn. Lämningen
omfattas inte av planområdet för detta planförslag.

Förorenad mark
Under 2014 påträffades en oljetank i området, denna har fraktats bort och markprovtagningar visade
att marken under oljetanken inte var förorenad (PM Provtagning av mark kring oljetank inom
fastigheten Kungsängens-Tibble 1:331, Tyréns AB, 2014-02-07).

Bebyggelse
Övergripande disposition
Inom planområdet och dess närhet planerades under 1960-talet en storskalig utbyggnad. Vattentornet i
nordväst byggdes under denna tidsperiod och i förlängningen av nuvarande Pettersbergsvägen anlades
den första etappen av Drottningvägen, en huvudled som skulle förlängas långt västerut i riktning mot
Bro, med stora nya utbyggnadsområden. Pettersbergsvägen var tänkt att bli en gata med stor dignitet i
likhet med Granhammarsvägen som byggdes under samma tidsperiod. Utbyggnaden kom dock aldrig
till stånd och första etappen av Drottningvägen slutar i ett obebyggt skogsparti norr om vattentornet.
På 1980-talet planerades istället bostadsområdet Norrboda, se nedan. Direkt sydöst om planområdet,
nedanför Granhammarsvägens vägbank, finns Kungsängens nybyggda idrottsplats som drivs av
kommunen och har ett stort antal besökare från såväl kommunen som omgivande kommuner.
Detaljplanen för idrottsplatsen, nr 0611, reglerar zonen närmast planområdet som parkering samt
allmän plats.

Det aktuella området består för närvarande av ett handelsområde som byggts enligt den gällande
detaljplanen. Handelsområdet består i dagsläget av COOP, McDonalds, Byggmax och Biltema samt
kundparkeringar. Provisoriska angöringsvägar till handelsområdet är helt eller delvis utbyggda.
Genomförandet av gällande detaljplan är påbörjat även för området norr om E18, vilket byggs ut som
verksamhetsområde som planerat. Även bostadskvarteren i sydväst byggs enligt gällande detaljplan.
Drivmedelsstationen har ännu inte anlagts. Området för aktuell ändring av detaljplan är idag, frånsett
infartsväg till handeln, helt obebyggt.
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Området nås via Pettersbergsvägen samt genom en vägport under E18. Granhammarsvägen ligger
betydligt lägre än planområdet vid handelsplatsen. Mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen finns en
nyligen utbyggd vägport för bil-, gång- och cykeltrafik. Väster om området står vattentornet som utgör
ett landmärke.
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Karta som visar planområdet och dess koppling till närliggande bebyggelsestruktur. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda
Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Bostäder
Inom befintlig detaljplan har bostäder byggts utmed Pettersbergsvägen. I dessa byggnader finns det
även mindre verksamheter etablerade så som ett gym. Väster om Pettersbergsvägen ligger
bostadsområdet Norrboda som planerades på 1980-talet. Området planerades i en tidstypisk
postmodern stil med ett slingrande gatunät och flerbostadshus i nära kontakt med naturen. Idag sker en
pågående utbyggnad av både småhus och flerbostadshus i området och det finns en förskola samt en
livsmedelsbutik.

Verksamheter
Det finns inga verksamheter inom planområdet idag.

Lekplats
I planområdet saknas idag lekplatser och den närmaste ligger i anslutning till Kungsängens idrottsplats
vilket innebär att barn i området behöver korsa Granhammarsvägen för att få access till lekplatsen
Drömparken.

Drivmedelsstation
I korsningen Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen finns det enligt den gällande detaljplanen en
byggrätt för drivmedelsstation. Drivmedelsstationen är dock inte uppförd i dagsläget.
Påfyllningsanordning för drivmedel, pumpar och biogaslager bör förläggas till tomtens södra del
närmast Granhammarsvägen enligt plankartan. Laddstation för elfordon finns på Lidls parkering.
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Handel
Vid korsningen mellan Pettersbergsvägen och Norrbodavägen, direkt väster om planområdet, finns en
Lidl-butik. Direkt norr om planområdet finns COOP, Biltema, Byggmax, ett apotek och en restaurang
och dessa utgör tillsammans handelsområdet som kallas för Brunna Park. Byggnaderna inom
handelsplatsen är placerade kring ett stort parkeringstorg. I Kungsängens centrum, cirka 2,5 km från
planområdet finns apotek, två livsmedelsbutiker, systembolag och ett litet utbud av mindre butiker och
kommersiell service.

Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Skola och förskola
I Norrboda, i nära anslutning till planområdet västerut, finns förskola. I Tibble, cirka 1,5 km från
planområdet, finns skola och gymnasieskola.

Trafik och kommunikationer
Biltrafik

Planområdet har god tillgänglighet för motorfordon. Området ligger perifert i Stockholmsregionen
men med motorvägsförbindelse till norra delen av centrala Stockholm samt Enköping och Västerås.
E18, motorvägen mellan Stockholm och Enköping/Västerås, tillhör det överordnade statliga vägnätet
och är med ca 35 000 f/d den dominerande trafikådern genom området. Högsta tillåtna hastighet längs
E18 är 110 km/tim.

Planområdet nås via Pettersbergsvägen eller Femstenavägen. Pettersbergsvägen ansluter via
Granhammarsvägen och trafikplats Brunna med av- och påfartsramper till E18 både norr- och söderut.
Granhammarsvägen ligger betydligt lägre än planområdet vid handelsplatsen och är huvudgata mellan
Kungsängen och Brunna. Granhammarsvägen trafikeras idag av ca 8 000 fordon per dygn och högsta
tillåtna hastighet är 60 km/tim.
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Flygbild över området, år 2018. Ungefärlig position av planområdet är markerat i orange, markerat i blått är det redan
utbyggda handelsområdet (Upplands-Bro, 2019).

Godstrafik förekommer i dagsläget framförallt på E18 och Granhammarsvägen. E18 är primär
transportled medan Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods.

Det saknas uppdaterade trafikmätningar för Pettersbergsvägen. Vid den tidigare trafikutredningen
(2014) bedömdes trafikmängden till ca. 500 fordon per vardagsmedeldygn. Enligt trafikalstring är
nuläge uppräknat till 2018 på Pettersbergsvägen 600 fordon per ÅDT (årsdygnstrafik). Högsta tillåtna
hastighet längs Pettersbergsvägen är 30 km/tim.

En temporär angöringsgata har anlagts till handelsområdet år 2018. Denna är en provisorisk
enkelriktad tillfartsgata mellan Pettersbergsvägen och handelsplatsen.

Från korsningen Pettersbergsvägen/ Norrbodavägen går den gatan Femstenavägen norrut genom
planområdet. Gatan är enkelriktad för biltrafik i nordlig riktning med gång- och cykelbana på västra
sidan. Femstenavägen är tänkt att omgestaltas i samband med detaljplanens genomförande.

Parkering
I dagsläget finns en stor parkeringsplats direkt norr om planområdet med cirka 400 parkeringsplatser
som förser butikerna vid handelsplatsen med kundparkeringar. Enligt tidigare trafikutredning (2014)
skulle handelsplatsen anläggas med ett parkeringstal om 26 platser per 1000 BTA. Dagens
handelsplats har ett parkeringstal på 19 platser per 1000 BTA. Detta innebär att det behövs en högre
omsättning per plats för att tillgodose samma behov.

Leveranser till och från handelsplatsen sker idag via en anlagd lastgata som leder ut på
Pettersbergsvägen norr om handelsplatsen. Då tunneln som byggts ut under E18 nu är färdigställd
förbjuds tung trafik på Pettersbergsvägen med infart från Pettersbergsrondellen. Tung trafik kommer
även i framtiden att kunna nyttja den nya vägen mellan handelsområdet och rondellen på
Granhammarsvägen.

Gång-, cykel- och mopedtrafik
Pettersbergsvägen har gång-och cykelbana på sin västra sida mellan Granhammarsvägen och
Norrbodavägen. Längre norrut i höjd med vattentornet har en tillfällig gång- och cykelbana anlagts
utmed en angöringsgata till handelsområdet. För närvarande finns ingen fullständigt utbyggd gång-
och cykelväg utmed Granhammarsvägen men anslutande vägar finns både på södra och norra sidan.
Däremellan har vägrenen på västra sidan av vägen avskilts från körbanan med lätta pollare för gång
och cykel. Kommunen har kopplat samman gång- och cykelvägnätet i området under 2018.
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Norr om planområdet finns en gång- och cykelväg som leder under E18. Denna väg ansluter till en
befintlig gång- och cykelväg norr om E18 och används redan idag av gående och cyklister som ett
alternativ till den mer trafikerade Granhammarsvägen. Andra gång- och cykelvägar i närheten är
huvudsakligen förlagda till park- och naturområdena, bland annat i Gröna dalen. Cykelavståndet från
planområdet till centrala Kungsängen och pendeltågsstationen är ca 2 kilometer.

Kollektivtrafik
Området förses med kollektivtrafik via buss på Granhammarsvägen. Busstrafiken går i kvartstrafik på
Granhammarsvägen till Kungsängens station en stor del av dagen, där turerna är anpassade till
pendeltåget till/från Stockholm. Hållplatser finns på Granhammarsvägen, dels vid Mätarvägens
förlängning och dels 200 meter väster om Pettersbergsvägen. I figuren nedan visas ett utdrag från SL
med dagens linjedragning.

Närmaste spårbundna kollektivtrafik finns i Kungsängens centrum med pendeltågslinjen mot
Stockholms central och Nynäshamn samt norrut mot Bålsta.

En busslinje planerades redan under tidigare detaljplanearbete att gå på Pettersbergsvägen och ansluta
Granhammarsvägen med den förlängda Mätarvägen på vägen genom vägportarna under E18.
Busshållplatser är byggda väster om handelsplatsen och öster om bostadsområdet Norrboda på
Pettersbergsvägen, vilket även skulle försörja de nu planerade bostäderna och skolan .

Linjekarta över kollektivtrafiken i närområdet (SL, 2019).

Tillgänglighet
Större delen av planområdet är idag inte tillgängligt för personer med funktionshinder eftersom det
består av naturmark utan anlagda stigar eller gångvägar samt att det är kuperad terräng. Det finns en
gång- och cykelväg längre österut, i rekreationsområdet Gröna dalen, som har god tillgänglighet men
som ligger relativt långt från bebyggelsen.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Planområdet (cirka 6 ha) ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, sekundär zon. Avrinningen
belastar ett allmänt ledningsnät i Gröna dalen. Recipient för dagvattenutsläpp är vattenområdet
Mälaren-Görväln. Ekologisk status enligt VISS bedöms som måttlig. Kemisk status uppnår ej god
status främst pga förorenade sediment utanför Lövsta soptipp i Stockholm.
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Marken i området utgörs mestadels av berg med tunt lager morän. Inslag av morän finns, främst i
mellersta och norra delen. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen
begränsade i delar av planområdet. Vid skolan i planområdets norra del samt vid bostadshusen i den
södra delen finns bäst förutsättningar för infiltration.

Planområdet består i nuläget uteslutande av naturmark vars avrinning huvudsakligen sker direkt mot
Gröna dalen där huvudledningar för dagvatten är förlagda. En lågpunkt finns längs med
Granhammarsvägen och diket som gränsar mot planområdet. Enligt ledningskarta finns en kulvert
under vägen på denna plats som avleder dagvatten mot ledningsnät i Gröna dalen.
Utöver naturmarken i planområdet avvattnas befintligt handelsområde, stora hårdgjorda ytor i Brunna
verksamhetsområde, Granhammarsvägen och E18 samt bostadsbebyggelse via ledningar och diken till
ledningssystemet i Gröna dalen. Även stora ytor med naturmark öster om Gröna dalen ingår i
tillrinningsområdet. Söder om anslutningspunkterna för planområdet ansluts även stora delar av
bebyggelsen i Kungsängen.

Ledningssystemet i Gröna dalen har i nuläget begränsad kapacitet i förhållande till avrinningsområdet
där planområdet utgör en mindre del. Översvämningar har förekommit i ett område söder om
korsningen E18/Granhammarsvägen. Det behövs åtgärder i detta område för att kunna hantera både
dagens och framtida dagvattenflöden. Hydrauliska utredningar har genomförts av kommunen, dessa
pekar på risk för överbelastning i nuläget vid 5-årsregn.

Hela avrinningssystemet mynnar i en damm (Tibbledammen) avsedd för rening av dagvatten. En
sedimentprovtagning av kommunens dammar under 2019 visade att Tibbledammen innehöll en stor
mängd sediment. En sedimenttömning genomfördes därför under 2020 vilket bedöms ge
förutsättningar för en fortsatt god funktion under lång tid framöver. Tibbledammen kommer därför att
kunna bidra med ytterligare rening av dagvatten från planområdet utöver den rening som föreslås inom
planområdet. Därutöver planeras åtgärder för dagvattensystemet i Gröna dalen som ytterligare kan öka
dammens reningsförmåga.

Utloppet från dammen mynnar i Tibbleviken som utgör en del av Görväln, en större vik i Mälaren. I
den södra delen av Görväln ligger Görvälns vattenverk som förser kommunerna norr om Stockholm
med dricksvatten. Vattenområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde. Vattenområdet (primär
zon) och ett angränsande landområde (sekundär zon) ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde.
Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen vilket skärper kraven på framtida dagvattenhantering
samt även under byggskedet.
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Utsläppspunkt i recipienten. Planområdet är ungefärligt markerat med svart streckad linje.

Vatten och avlopp
I anslutning till planområdet finns VA-ledningar i Pettersbergsvägen. Huvudvattenledningen till
Kungsängens vattentorn skär diagonalt genom planområdet.

Värme
Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen och fortsätter längs den befintliga gångstigen genom vägportarna
under E18 och vidare i gång- och cykelvägen som ansluter till Brunna verksamhetsområde.

El, tele, bredband
Bebyggelsen som har tillkommit i och med den nu gällande detaljplanen är försörjd genom ett
etablerat nät för tele, el och bredband.

Störningar och risker
Buller
Planområdet är idag bullerstört från framförallt E18 och Granhammarsvägen.

Risk
Idag är risknivån i planområdet mycket låg och väldigt få människor rör sig här. Det finns inga
riskkällor inom planområdet utan riskkällan utgörs av transporter med farligt gods på framförallt E18.
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Planförslag
Bebyggelse
Övergripande disposition
Planförslaget innehåller en varierad bebyggelse för bostäder, trygghetsboende, skola och förskola.
Planområdet planeras för ca 470 lägenheter varav ca 100 radhus, 270 lägenheter i flerbostadshus och
ca 80-100 lägenheter i ett trygghetsboende. Ett grönstråk är bevarat i väster som en tillgång för både
boende och skolbarn. För ett möjliggöra en framtida koppling mellan planområdet och Gröna Dalen,
förslagsvis med en gång- och cykelbro, har grönstråket förlängts fram till Granhammarsvägen.

Centralt i planområdet finns radhus samlade i grupper utmed Femstenavägen. Som en krans runt
radhusens östra och södra sida föreslås flerbostadshus. Mellan radhusen och handelsområdet i norr
föreslås ett mindre torg kantat av service och butiker i bottenvåningen av flerbostadshus. Torget kan få
funktionen av en lokal mötesplats som kompletterar den befintliga mer storskaliga handeln.
Användningsbestämmelsen C (centrum) rymmer all den verksamhet som kan tänkas behövas i ett
lokalt centrum. Plankartan reglerar att en lokalarea om minst 400 kvadratmeter ska finnas i
bottenvåningar (B2). Vid torget finns även ett mindre parkområde där lekplats är planerad. Torget och
parkytan planläggs som allmän platsmark. Uteserveringar kan hanteras genom tillstånd.

En ny gata anläggs söder om Coop och sträcker sig förbi det nya torget för att sedan korsa
Femstenavägen och ansluta till Pettersbergsvägen norr om Norrbodavägen. På en höjd utmed den nya
gatans norrsida är trygghetsboendet placerat. Väster om trygghetsboendet möjliggörs en skola med
tillhörande gymnastiksal. Mitt emot skolverksamheten planeras en förskola med förskolegård i direkt
anslutning till befintlig naturmark.

Bebyggelsen har anpassats till den kuperade terrängen i så hög utsträckning som möjligt, samtidigt
som tillgänglighetskrav ska kunna uppnås. Det innebär att en del radhus och flerbostadshus kommer
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att utföras som souterränghus och att byggnader kommer att trappa i höjd med en varierad taksiluett
som följd. Mellan radhusen och flerbostadshusen föreslås ytterligare en lekplats där barn från
närområdet kan mötas.

Radhusen
. Radhusen placeras i terrängen för att kunna spara så mycket naturmark som möjligt. Husen trappas i
höjd med upp till tre våningar (inklusive souterrängvåning) och kommer sannolikt att utföras i trä.
Uteplatserna på radhusens baksidor utförs som uppbyggda altaner över naturmarken. Entrégårdarna
vänds mot en smal radhusgata som är gestaltad för gång- och cykeltrafik men med möjlighet för
räddningsfordon och sopbilar att ta sig fram. Området föreslås också ha gemensamma sophus.

Exempel på hur radhusen kan utföras i lutande terräng. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU
arkitekter.

Referensbilder för radhusen i området. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Flerbostadshusen
Flerbostadshusen byggs mellan fyra och sju våningar beroende på markens lutning. De varierar i höjd
och kulör för varje trappuppgång. Bebyggelsen mot Granhammarsvägen är sammanbyggd med smala
öppningar i fasad och fungerar därför som ljuddämpare för bakomliggande bostadsgårdar och radhus.
Flerbostadshusens huvudentréer vetter mot en entrégata i öst som kantas av parkeringsplatser, träd och
carports. På andra sidan byggnaderna, västerut mot radhusen, finns även entréer till halvprivata gröna
gårdsmiljöer och privata uteplatser.
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Vy från Granhammarsvägen mot nordväst. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Tre av flerbostadshusen tar även upp höjdskillnaden mellan Coop och bostadsgården närmast söder
om handelsområdet. Det ger möjlighet till ett parkeringsdäck i flera våningar, dolt bakom byggnaderna
och där det övre planet utgör entrégata och förgård till bostäderna (se bild nedan). Garaget föreslås bli
en gemensamhetsanläggning som nyttjas av alla flerbostadshus inom planområdet.

Principsektion genom parkeringsdäck. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Tre flerbostadshus kantar torgets östra och norra sida. Då torget är upphöjt från omgivande gatunivåer
nordöst om byggnaderna får dessa en souterrängvåning som nås från kvarterets utsida. I
souterrängvåningen ryms soprum, huvudentréer, cykelrum, etc. En av byggnaderna föreslås utföras i
tio våningar för att markera områdets centrala punkt.
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Illustrationsbild över torget och flerbostadshusen intill handelsområdet. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna
2021-02-15, BAU arkitekter.

Eftersom detaljplanen inte specifikt reglerar byggnadsplacering eller lägenhetsfördelning har ingen
dagsljusstudie utförts. Detta ska göras inför bygglov.

Uteplatser och gårdar
Både radhusen och flerbostadshusen får privata uteplatser intill fasad. Uteplatserna angränsar i sin tur
till halvprivata grönskande gårdar som är bilfria. Gångstigar mellan de olika gårdarna och vägarna
föreslås för att ge goda kopplingar mellan de olika delarna av planområdet. Det ska vara lätt att gå
mellan bostaden och skolan, torget eller omgivningen.

Referensbilder uteplatser och gårdar.
Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.
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En lekplats föreslås mellan radhusen och flerbostadshusen och kan bli en naturlig mötesplats för de
boende i området. Vid torget sparas en del av befintligt berg och natur och kompletteras med
planteringar och möblering där de boende kan sitta eller leka. Torgytan ansluter till bergets form så att
gränsen mellan torg och park upplevs naturlig.

Referensbilder för utformning av torg och befintligt berg möter torget med exempelvis markbeläggning runt
sparat berg. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Trygghetsboende
Mitt i området, med utsikt över torget, radhusen, förskolan och handelsplatsen, föreslås ett
trygghetsboende. Boendet får nära till service och dess entré kan ske både från gårdsnivån och
Femstenavägen intill torget. Två byggnader placeras i vinkel runt en trädgård i söder och har ytor för
personal och samvaro i bottenvåningen. Användningsbestämmelsen B medger olika typer av bostäder,
bland annat trygghetsboende.

Skola
Områdets grundskola för åk F-9 ligger utmed Pettersbergsvägen i väster. Skolan planeras för cirka 500
elever. Skolgårdens friyta beräknas bli cirka 7797 kvm vilket innebär en friyta på cirka 14-15 kvm per
elev. En skyddad skolgård bildas där dagens bergshöjder delvis bevaras och integreras i den nya
gården. Med hjälp av terrasseringar, trappor och sittgradänger skapas en lekfull skolgård med
klätterlek och platser för umgänge. Skolans huvudentré placeras mot ett entrétorg i norr. Entrétorget
blir en samlande mötesplats som knyter samman skolgården med områden för sport, bollek och
parkeringsmöjligheter i nordost. Skolans inlastning sker från den nya gatan i söder. Själva
skolbyggnaden ges varierande golvhöjder med fallande höjd mot norr och byggnadskroppen följer
därmed den naturliga terrängen. Detaljplanen medger byggnader om två våningar och ett
souterrängplan.

Skolans idrottshall placeras i sydost med entré mot den nya gatan. Hallens höga väggar ger
möjligheter till souterränglösningar där hallen på ett hänsynsfullt sätt kan anpassas till befintliga
höjdskillnader i terrängen.
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Skolan, dess idrottshall och förskolan nås alla från en samlande entréplats vid den nya gatan, där
vägen smalas av till ett körfält och gång- och cykelvägarna är breda. Detta skapar en trafiksäker
skolväg och gör att idrottshallen kan samnyttjas mellan de båda skolverksamheterna.

Förskola
Områdets förskola ligger söder om den nya gatan där parkering och angöring anordnas mot vägen.
Söder om förskolebyggnaden skapas en skyddad gård. Närmast huset iordningställs småbarnslek,
sittplatser och ytor för skapande. En liten bana för motorikträning kan anläggas vid västra gaveln.
Längst mot söder sparas den befintliga skogen med anslutande gång- och cykelslinga. Mindre inslag
av lek anläggs utmed slingan.

Förskolan föreslås byggas i två våningar och planeras för cirka 120 barn. Gården har en friyta på cirka
30 kvm per barn och en total friyta på cirka 3750 kvm.

Möjlig utformning av skola och förskola med tillhörande skolgårdar samt gymnastiksal.

Sektionen visar skolgårdens höjdförhållande i relation till den befintliga handelsplatsen. Utdrag ur Illustrationsbilaga
Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Gestaltning
Centralt för gestaltningen av planområdet är att bebyggelsen ska anpassas till landskapet samt att
höjdvariation har eftersträvats för bebyggelsen. De högre flerbostadshusen har placerats på lägre
liggande mark eller norr om radhusen för att inte dominera eller skugga radhusen. Den nya
bebyggelsen ska inte bli högre än befintlig bebyggelse vid Hjärtstensvägen. Solstudier har tagits fram
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som visar solförhållanden för utemiljöerna. Särskild vikt har lagts vid att placera byggnader på ett sätt
som ger mycket goda solförhållanden för skolgård, förskolegård och torg.

Bilder som visar solljusförhållandena olika tider under året. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15,
BAU arkitekter.

Planbestämmelser för utformning reglerar att flerbostadshusens fasader sinsemellan ska vara varierade
i kulör för varje trapphusvolym och med tydligt markerade och uppglasade entréer. Trapphusen i
byggnaderna mot Granhammarsvägen ska placeras synliga i fasad, tydligt urskiljbara genom till
exempel uppglasning, avvikande kulör eller livförskjutning. Fasaderna ska även ha varierad takfot, till
exempel med hörntorn och takkupor. Detaljplanen reglerar därför högsta nockhöjd och minsta
takvinkel med möjlighet till takkupor över denna höjd till högst en tredjedel av fasaden mot
Granhammarsvägen. Högsta tillåtna nockhöjd varierar även utmed Granhammarsvägen för att medge
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olika antal våningar. Mot gården illustreras även delvis indragna fasader på översta våningsplanet för
att sänka intrycket av höjderna samt för att ge variation och möjlighet till långa terrasser.

Exempel på gestaltning av flerbostadshus med uppdelade huskroppar, entréer och varierade höjder. Utdrag ur
Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Illustration som visar fasad på flerbostadshus med beskrivning av viktiga gestalningsprinciper/tankar?. Utdrag ur
Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

God orientering och trygghet för samtliga trafikslag är av stor vikt. Omsorg för detaljer bör läggas där
människor stannar upp och vistas, som gångstråk och mötesplatser. Dessa platser bör formges så att
besökare och boende uppmuntras att stanna till samt röra sig till fots inom området.

Entréer till området bör ges en tydlig och attraktiv utformning, som underlättar orienterbarheten och
ger en lugn trafikmiljö. Medel att nå detta kan vara trädrader längs gatorna, passager för gående och
cyklister som märks ut med avvikande beläggning och god belysning, vilket ger ett sammanhållet och
tydligt gaturum.

I illustrationsbilagan (BAU, 210215) redovisas fler bilder och beskrivningar av planförslaget.

Natur
Mark och vegetation
Planförslaget innebär att naturmark i området bebyggs. Befintlig detaljplan medger att handelsområdet
utökas ytterligare. Detta planförslag får ses som en bättre möjlighet att bevara den natur som går och
även utveckla vissa naturdelar så att de blir mer tillgängliga. Delar av befintlig naturmark kommer att
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få funktion som skolgård. Utifrån bedömningen att planområdet generellt inte hyser höga naturvärden
är bedömningen att planförslaget sammantaget bedöms innebära små negativa konsekvenser för
naturmiljö regionalt.

Den nya väg för nyttotrafik som föreslås från Granhammarsvägens rondell upp till handelsområdet
anläggs i kraftigt sluttande terräng som idag består av naturmark. Genomförandet av vägen kommer
att innebära släntning där naturmark tas i anspråk och istället planläggs som gata.

Släntutfall från den nya lastgatan. Vy mot nordväst.

För att minimera den negativa påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att i övrigt använda de
värden som finns som ett tillskott i planen. Gatustrukturer och byggnader bör anpassas så att så
mycket som möjligt av värdefull vegetation sparas.

Landskaps- och stadsbild
Naturmarken i planområdet kommer till största delen ersättas av bostäder, skolor och trygghetsboende
samt nya vägar för angöring till området. Det kommer att krävas omfattande schakter och utfyllnader
för att skapa tillgänglighet i det kuperade området. Flerbostadshusen kommer att vara synliga både
från E18 i norrgående riktning, och från Granhammarsvägen väster om E18.

Vy från E18 sydöst. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.
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Rekreation och friluftsliv
Stora skogsområden tas i anspråk för ny bebyggelse, men områdena har idag begränsade
rekreationsvärden på grund av buller och närhet till både handel och bostäder som redan har byggts ut
i enlighet med befintlig detaljplan. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att
det blir möjligt att röra sig genom området.

Trafik och kommunikationer

Illustration som visar planerad trafik inom planområdet. Utdrag ur Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU
arkitekter.

Biltrafik
Mätarvägen och Pettersbergsvägen har knytits ihop via de befintliga tunnlarna under E18 (se figur på
nästkommande sida). Tunnlarna har nu förstärkts för att klara busstrafik. Här anläggs även en gång-
och cykelväg i enlighet med kommunens gång- och cykelplan. En ny busslinje är planerad att gå
genom tunnlarna under E18 och sedan vidare längs Pettersbergsvägen förbi bostadsområdet Norrboda.
Pettersbergsvägen ska fungera som en stadsgata utan tung trafik med undantag för den allmännyttiga
framtida busslinjen.

All godstrafik till och från handelsområdet leds in i området från den kommande rondellen på
Granhammarsvägen vid påfarten till E18. Detta för att i möjligaste mån skilja godstrafiken från övrig
trafik. Planområdet har två förbindelser med det övriga vägnätet, alla tillfarterna nås från
Pettersbergsvägen samt från den nya vägförbindelsen mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen.
Granhammarsvägen får en koppling in i området från den planerade rondellen vid påfarten till E18.
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Länk mellan Mätarvägen och Pettersbergsvägen (svart pil) samt länk mellan Granhammarsvägen och lastgatan (lila pil)
(Eniro Maps, 2019)

E18 och Granhammarsvägen kommer även fortsättningsvis att utgöra huvudvägnät. Övriga gator
planeras som lokalgator. Alla nya vägar i planområdet ska kunna trafikeras med personbil.

Inom området anläggs sex gator. Tre av dessa (gata 1, 5 och 6 se bild xxx nedan) blir allmän platsmark
(gata) och resterande gator planläggs som kvartersmark då de främst är till för trafik och angöring till
bostäderna. Utmed gata 1 och 6 föreslås även att gång- och cykelbana anläggs. På övriga gator inom
området sker cykling i blandtrafik. Alla gator inom området förslås hastighetsbegränsas till 30
kilometer i timmen.
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T.v. Gatutyper inom planområdet. T.h. referensbilder för gatumiljö med separerad gång- och cykelväg. Utdrag ur
Illustrationsbilaga Norrboda Brunna 2021-02-15, BAU arkitekter.

Kommunen planerar även för en ny gata i norra delen av planområdet. Den nya gatan ansluter från
cirkulationsplatsen på Granhammarsvägen, upp förbi COOP till lastgatan norr om handelsplatsen.
Gatans syfte är att försörja det tillkommande bostadsområdet Örnäs nordväst om Pettersbergsvägen
och handelsområdet. I planförslaget ska godstrafiken skiljas i möjligaste mån från övrig trafik till och
från handelsområdet. Varutransporterna till handelsplatsen hänvisas därför till denna gata då
Pettersbergsvägen ska utformas som en stadsgata.

Gata 1/Femstenavägen planläggs som gatumark (allmän plats) och kommer att verka som entré till
Norrboda Brunna. Gatan föreslås utformas med dubbelriktade körfält. Den föreslås få kombinerad
gång- och cykelbana på ena sida och gångbana på den andra, samt zoner för angöring, växtbädd,
cykelparkering och möblering.

Gata 2 och 5 försörjer flerbostadshusen och är utformade som dubbelriktade återvändsgator, med
zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Längs med gatorna finns även en
gångbana. Cykling sker i blandtrafik. Gata 5 planläggs som gatumark (allmän plats) medan gata 2
inryms inom kvartersmark för bostäder.

Gata 3 och 4 utformas som lokala slingor som försörjer radhusområdet. Dessa gator utformas som
gångfartsområden. Det innebär att alla funktioner samlas och att användningen ska sker på de
oskyddade trafikanternas villkor. Hastigheten för bilar ska motsvara gånghastigheten, fordon ska
lämna företräde och parkering får bara ske på anvisad plats. Gata 3 och 4 inryms inom kvartersmark
för bostäder.
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För personer med funktionsnedsättning, samt äldre och barn, har ofta små detaljer i trafikmiljön stor
betydelse för möjligheterna att våga och kunna gå ut. För att ett gångfartsområde ska fungera som det
önskas är det viktigt att planera ytan så att bilister inte kan köra fort eller ställa sig på ytor som inte är
markerade som parkering. Detta kan exempelvis göras genom att bryta siktlinjer och utforma
gaturummet med lokala avsmalningar.

Gata 6 passerar skola, förskola och trygghetsboende och planläggs som gatumark (allmän plats). Den
föreslås utformas med dubbelriktade körfält och förses med gångbana norr om körbana och en
kombinerad gång- och cykelbana söder om körbanan, närmst skola och trygghetsboende. På södra
sidan placeras även zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Vägarna i området
kommer att nyttjas av bland annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av
trafikmiljön. För att få mer hastigheterna i anslutning till skolan och förskolan kan en lokal avsmalning
av gatan anläggas.

Genom att både handel, bostäder och skola samsas i området utformas gator till att bli trafiksäkra,
tydliga och med inslag av träd och annan växtlighet. Vägarna i området kommer att nyttjas av bland
annat skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av trafikmiljön.

Gatusektioner
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Exempel på gatusektioner (samtliga sektioner finns att se i Trafikutredningen, Tyréns 201201).

Trafikalstring
Trafikutredningen visar att planförslaget enligt Trafikverkets alstringsverktyg kommer ge upphov till
sammanlagt ca 6700 resor/dag (sammanslaget alla färdsätt). Siffran innebär ca 5-6 resor/person och
dag vilket är en rimlig uppskattning för det totala antalet resor. Fördelningen av färdmedel uppskattas
enligt nedanstående diagram:

En sammanvägning av olika trafikalstringsmetoder visar att exploateringen med trygghetsboende,
skola och boende ger upphov till ca 1800 fordonsrörelser/dygn vilket motsvarar cirka 180
fordon/timme under högtrafik. Av dessa alstrar skol- och idrottsverksamheterna ca 1000
fordonsrörelser/dygn.

Trafikutredningen visar att det inte sker någon betydande förändring på Granhammarsvägen samt E18
med tillkommande trafik. Detta då den befintliga handelsplatsen alstrar mer trafik än planförslaget.
Planförslaget antas inte innebära några kapacitetsproblem på dessa vägar. Trafiksimuleringar och
kapacitetsberäkningar har genomförts för att säkerställa trafikkapaciteten för exploateringen och
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befintlig bebyggelse längs Pettersbergsvägen. Kapacitetsberäkningar med denna utformning har inte
heller visat på några kapacitetsproblem i korsningarna.

Parkering och angöring
Enligt Upplands-Bros kommuns tekniska handbok från år 2019 bedöms parkeringsbehovet i
kommunen utifrån olika zoner. Det är närheten till kollektivtrafik som är avgörande för hur parkering
ska regleras. Utredningsområdet ligger i zon C, vilket är mer än 1200 meter från spårbunden
kollektivtrafik. Kravet på mängden bilparkering inom bebyggelseförslaget har räknats fram genom
lägenhetsfördelning och zon.

Bebyggelseförslaget möjliggör för att anlägga 424 bilparkeringsplatser för boende, besökande samt
skol- och förskoleverksamheten vilket uppfyller behoven. Parkeringsplatserna är utformade som ett
tvåvånings parkeringsdäck samt flera mindre markparkeringar. Cykelparkering föreslås både inomhus
och utomhus med möjlighet till fastlåsning av ramen. Det är viktigt att utforma cykelparkeringen så att
den upplevs som trygg och säker för att öka cykelns konkurrenskraft. För att uppfylla kommunens
krav behövs cykelparkeringsplatser per lägenhet, totalt cirka 880 cykelparkeringar tillskapas i
förslaget.

För att planområdet ska uppfylla krav på tillgänglighet och angöring föreslås att gator utformas med
zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Framför respektive bostads-, skol- eller
butiksentré reserveras platser för funktionshindrade i angöringsfickor.

Handel och verksamheter
För den intilliggande handelsplatsen finns i nuläget cirka 400 markparkeringsplatser.

Från gata 6 ordnas angöring för inlastning till grundskolan samt angöring och parkering till förskolan.
Parkering och angöring till grundskolan anordnas från Pettersbergsvägen norr om skolbyggnaden
närmare huvudentrén. Vägarna i området kommer att nyttjas av bland annat skolbarn vilket ställer
höga krav på en säker utformning av trafikmiljön. Cykelparkeringar ska anordnas på strategiska
platser nära det anslutande cykelvägnätet och/eller nära entréerna. Lastplatser bör i största möjliga
mån utformas så att backning inte sker, särskilt inom torgområden eller i närheten av skolan, då
backning utgör en säkerhetsrisk.

Bostäder
Upplands-Bro kommun har inte någon politiskt antagen parkeringsnorm för bostäder och därmed görs
bedömningen av parkeringsbehov i bygglovsskedet för varje enskilt projekt. I detaljplanen ska dock
säkerställas att det går att ordna parkering i tillräcklig omfattning för den föreslagna bebyggelsen.

Parkering anordnas huvudsakligen i parkeringsdäcket intill Coop. Parkeringsdäcket föreslås vara
i tre plan plus ett övre som utgör entrégård för de bostadshus som är sammanbyggda med
parkeringsdäcket. Utmed gata 2 i södra/ östra kanten av planområdet finns kompletterande
markparkering och möjlighet till carports. På gårdarna kan cykelparkering i förråd eller under
skärmtak anordnas. Antalet möjliga parkeringar anses kunna täcka behovet, beroende på antal
lägenheter i slutliga förslaget.

Gemensamma parkeringsytor för radhusen anordnas längs gata 3 nära infarterna från Femstenavägen.
Parkering för rörelsehindrade kan anordnas på några platser utmed radhusgatan.

Trygghetsboendet angörs både från Femstenavägen, där sopbilar och varutransporter kan ske,
och från den nya gatan där parkering föreslås på en del av gården. Viss besöksparkering kan ske
på kantstensparkering utmed Femstenavägen.
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Gång- och cykeltrafik
Gena, tydliga och självförklarande gång- och cykelstråk är en förutsättning om fler ska börja pendla
med hållbara trafikslag. En grundskola och förskola ska anläggas inom området och därför är det
viktigt att reflektera över utformningen av korsningspunkterna för oskyddade trafikanter för att
säkerställa trafiksäkerheten. Ett sammanhållet system av gång- och cykelvägar föreslås för att knyta
ihop området och koppla det till omgivningen, se illustrationsbilagan och gatusektionerna nedan.

De två större gatorna inom området, Gata 1 och 6, som leder till skolan och handelsområdet förses
med en gemensam gång- och cykelbana på en sida om gatan och en gångbana på andra sidan. Gata 1
föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på västra sidan. Gata 3 föreslås få en kombinerad
gång- och cykelbana på södra sidan.

Gång- och cykelbanorna utformas som gemensamma banor med en bredd på minst 3,5 meter. Där
gång- och cykelbanan korsar lokalgatorna anläggs övergångsställen och cykelöverfarter. Av
säkerhetsskäl bör en skyddsremsa på 1 meter (minsta mått 0,5 meter enligt kommunens riktlinjer)
anläggas på de ställen angöring tillåts direkt mot cykelbanan. Denna zon ger plats för viss avlastning
och skydd mot uppslagna dörrar, men även utrymme för vägskyltar och snöupplag.

Gata 2 och 5 inom området utformas med gångbana på en eller båda sidor om gatan. Medan gata 3 och
4 utformas som gångfartsområden. Gångbanorna bör utformas med en minsta bredd om 2,5 meter. De
låga motortrafikmängderna som antas trafikera gatorna i kombination med låga hastigheter medger att
cykling kan ske i blandtrafik samt gångfartområden.

Detaljplanen utgör inget hinder för att i framtiden anlägga en planskild gång- och cykelväg över
Granhammarsvägen från planområdet vid parkeringshuset för att koppla samman planområdets gång-
och cykelvägar med idrottsplatsen och centrala Kungsängen. Att en bro över Granhammarsvägen
kommer till är nödvändigt för att säkra trafiksäker passage för barnen som ska från skolan i
planområdet till idrottsplatsen i Gröna dalen. Frågan om bron behandlas i det exploateringsavtal som
upprättas med ändringen av detaljplanen.

Kollektivtrafik
Busstrafik tillåts trafikera genom porten under E18 vilket gör att en busslinje som trafikerar
planområdet via Pettersbergsvägen och den nya vägförbindelsen till Mätarvägen är möjlig i framtiden.
Vilken linje som i framtiden kan går via det nya handelsområdet är ännu inte bestämt. Turtätheten
rekommenderas vara minst halvtimmestrafik till handelsområdet under morgon och eftermiddag.

Två nya hållplatser har inrättats på Pettersbergsvägen i höjd med den planerade utfarten från
bostadsområdet väster om Pettersbergsvägen i väntan på att busstrafiken ska tillåtas trafikera gatan.
Därigenom kommer både bostadsområdet, handelsplatsen och skola samt trygghetsboende få en bättre
tillgång till kollektivtrafik när busstrafik börjar trafikera Pettersbergsvägen. Avståndet fågelvägen
mellan bostäderna längst bort från hållplatsen och hållplatsen blir då cirka 300 meter.

Tillgänglighet utomhus
I området finns betydande nivåskillnader. De flesta gator och gångstråk kommer att klara den
längslutning på maximalt 5 % som krävs för god tillgänglighet. De flesta gående och cyklister kommer
norr- eller söderifrån och kan därmed använda Pettersbergsvägen eller den nya förbindelsen från
Mätarvägen under E18.

Vid de föreslagna bostadskvarteren blir tillgängligheten god då såväl Pettersbergsvägen som
bostädernas angöringsgator utformas med lätt lutning. Anslutande gångvägar lutar högst 5 %.

För besökare till planområdet och handelsplatsen kommer tillgängligheten att vara god från den
framtida busshållplatsen vid Pettersbergsvägen. Tillgängligheten är besvärligare när det gäller
busshållplatser vid Granhammarsvägen. Det tillgängliga stråket inom planområdet från



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 2 - Planbeskrivning antagande 2022-05-13

37

Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2 Planbeskrivning

Granhammarsvägen till handelsplatsen följer Pettersbergsvägen. Pettersbergsvägen, i kombination
med befintlig gång- och cykelväg väster om Lidl, blir också det tillgängliga stråket för gående och
cyklister som rör sig mellan Kungsängen och handelsplatsen.

Förslag på orienteringslinjer från lokaltrafik och parkering till bostäder och butikslokaler bör finnas
med i underlag och projektering för exploatering av dessa gångytor. Vid ljussättning och färgval ska
orientering för personer med nedsatt orienteringsförmåga tas i beaktning.

Teknisk försörjning
Dagvatten
Planområdet har utformats så det finns möjligheter till fördröjning och reningsåtgärder på flera ställen.
Planerade åtgärder som exempelvis växtbäddar, diken, fördröjningsmagasin och viss del
genomsläpplig markbeläggning som minskar avrinningen. Plankartan är försedd med bestämmelser
för dagvattenhantering, mark som ej får hårdgöras, att dagvatten ska fördröjas lokalt samt att takvatten
ska avledas inom kvartersmark.
Dagvattenåtgärder förklaras närmare under avsnittet Konsekvenser av planens genomförande -
Dagvatten, sidan 40 – 44.

Vatten och avlopp
Den nya bebyggelsen ansluts till det kommunala nätet. Det finns anslutningspunkter intill
planområdet.

Värme
Den nya bebyggelsens uppvärmning regleras inte i detaljplanen. Fjärrvärme finns i Pettersbergsvägen.

El, tele, bredband
Tillkommande bebyggelse ska anslutas. Detaljplanen skapar plats för en ny elnätsstation i
planområdets östra del.

Avfall
Enligt den nu gällande detaljplanen är det tillåtet att anlägga återvinningsstation inom hela
handelsplatsens område, men specifika lägen har inte anvisats på plankartan. Detta eftersom det
bedömdes att handelsplatsen kommer att medföra ett behov av minst en återvinningsstation. Ett
möjligt läge för en sådan beskrevs då vara vid drivmedelsstationen som ska uppföras sydväst om
planområdet vid korsningen Petterbergsvägen/Granhammarsvägen, vilket finns markerat på
illustrationsplanen för nu gällande detaljplan. Denna placering rekommenderas även i denna
detaljplan, och återvinningsstationen ska försörja även de nya bostäder som kommer till.

För bostadskvarteren föreslås avfallshämtning ske vid fastighetsgräns. Något mer avancerat system
t.ex. sopsugsanläggning är inte aktuellt i planområdet.

Konsekvenser av planens genomförande
Behovsbedömning
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare
med är framförallt buller och dagvatten. Dessa hanteras i separata utredningar.

Vad gäller buller så är området idag mycket bullerstört från Granhammarsvägen och E18.
Planförslaget innebär att mängden trafik ökar, inte minst inne i området. Bullernivåerna vid fasad mot
Granhammarsvägen beräknas bli så höga att minst hälften av boningsrummen behöver placeras mot en
sida med högst 55 dBA ekvivalenta bullernivåer. För att klara inomhusbullernivåerna enligt Boverkets
byggregler krävs särskilda lösningar vad gäller fasadmaterial, fönster och ventilation.
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Inga miljökvalitetsnormer för luft överskrids i området. Vad gäller miljökvalitetsmålet Frisk luft ligger
värdena för partiklar nära målvärdena. Genomförandet av planen kommer sannolikt medföra ökad
trafik på Granhammarsvägen varför föroreningshalterna kan antas öka i någon mån. Utsläpp av större
partiklar (PM 10) är kopplat till slitage av däck och vägbana varför ett skifte bort från fossildrivna
fordon inte påverkar mängden partiklar (PM 10) på samma sätt som för kvävedioxid och mindre
partiklar (PM 2.5). I ett öppet landskap ventileras luftföroreningar effektivt bort vilket antas gälla i det
här fallet.

Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods. I direkt anslutning till planområdets
södra del är en drivmedelstation planlagd enligt nu gällande detaljplan, dock ännu ej byggd. Om denna
byggs innebär det att mängden farligt gods transporter på Granhammarsvägen kan komma att öka. En
drivmedelstation utgör i sig själv ett riskobjekt vilket tas hänsyn till i riskutredningen.

Marken i området utgörs mestadels av berg med sannolikt tunt lager vittringsjord. Inslag av morän
finns, troligen inte så djupa lager. Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten är troligen
begränsade. Flödesberäkningar visar på en stor ökning av dagvattenavrinningen från området efter
exploatering. Detta beror på att skogsmark med låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda
markytor. Detsamma gäller föroreningsbelastningen via dagvatten som ökar på Mälaren vilket är
oundvikligt då naturmark exploateras. Vad gäller föroreningsbelastning så ökar den marginellt efter
exploateringen.
Föroreningsbidraget från befintlig skogsmark är marginellt jämfört med de exploateringar som
planeras. Dels beror detta på att föroreningshalterna ökar väsentligt i dagvatten vid en exploatering,
dels på att avrinningsfaktorn i skogsmark är liten i jämförelse med den som uppkommer i ett
exploaterat område med hårdgjorda ytor. Effekten blir därmed dubbel: mer förorenat dagvatten
avrinner i större mängder. Det är därför inte möjligt att ha samma låga utsläppsnivå som skogsmark
efter en exploatering, oavsett normalt förekommande LOD-åtgärder. Det finns ingen reningsteknik
förutom infiltration eller reningsverk med fällningssteg och kväverening som kan rena dagvatten efter
exploatering i sådan utsträckning att utsläppsnivån bibehålls på samma nivå som från ett skogsområde.

Dagvattnet från planområdet kommer även att renas ytterligare nedströms i den befintliga
Tibbledammen innan det rinner vidare till recipienten. Denna rening är inte med i beräkningarna i
dagvattenutredningen.

Avseende tungmetaller bidrar Tibbledammen med rening så att utsläppen ligger på ungefär samma
nivå som i nuläget för koppar, zink, kadmium samt minskar för bly, krom och nickel. För fosfor och
kväve kvarstår dock att utsläppen från planområdet ökar trots rening både inom planområdet och
Tibbledammen. Som nämnts ovan är detta en konsekvens av att naturmark exploateras. Beträffande
antracen som är en del av PAH så bedöms endast en marginell del av summa PAH (PAH 16) utgöras
av antracen, enligt data för flera undersökningar av dagvatten förekom antracen endast i cirka 1
procent av proverna. Planområdet bedöms därför inte kunna påverka förekomsten av antracen i
recipienten. Generellt gäller också att recipienten är stor och därmed inte så lått påverkbar samt att det
finns en mängd olika föroreningskällor i det stora tillrinningsområdet som har och har haft betydligt
större påverkan än från planområdet.

Byggskedet bedöms kunna påverka vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha vidtagit
åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli.
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta.

Planförslaget innebär att dagens naturmark till stor del ersätts av byggnader för bostäder, skola samt
nya vägar. Då planområdet generellt inte hyser höga naturvärden är bedömningen att planförslaget
sammantaget medför små negativa konsekvenser för naturmiljö regionalt. För att minimera den
negativa påverkan på naturmiljön lokalt är det viktigt att använda de värden som finns som ett tillskott
i planen. Gatustrukturer och byggnaderna bör anpassas så att så mycket som möjligt av värdefull
vegetation sparas.
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Planförslaget bedöms innebära små negativa konsekvenser för friluftslivet då området idag inte har
några stora värden för rekreation. Passager för gående och cyklister finns kvar eller utvecklas så att det
blir enklare att röra sig genom området.

Landskapsbilden kommer påverkas av genomförandet av planen. De nya byggnaderna kommer att
vara väl synliga från omgivande vägar, bland annat från väg E18 (se fotomontage nedan).

Fotomontage. Vy ifrån E18:s norrgående körfält. (BAU 2020).

Buller och vibrationer
En trafikbullerutredning har tagits fram (Tyréns, 2022-02-28). Beräkningar av trafikbullret visar att
fasader som vetter mot Granhammarsvägen och i nordost mot E18 får ekvivalenta ljudnivåer mellan
60 och 66 dBA. Detta gäller främst byggnaderna i direkt anslutning till Granhammarsvägen, men
också byggnader som ligger intill Stora Coop. Lägenheter vid dessa lägen måste planeras så att minst
hälften av bostadsrummen vetter mot en ljuddämpad sida. Alternativt kan smålägenheter placeras vid
fasader där ekvivalenta ljudnivån är som högst 65 dBA.
Som beräkningarna visar medför en avskärmning att ekvivalenta ljudnivån inte längre överskrider
riktvärdet för ljuddämpad sida, 55 dBA. Även riktvärdet för maximal ljudnivå innehålls. Resterande
byggnader inom planområdet innehåller alla riktvärdet om 60 dBA ekvivalent ljudnivå och kan därför
utformas fritt vad gäller buller.

Plankartan reglerar byggnader längs Granhammarsvägen med att minst hälften av bostadsrummen för
varje lägenhet ska vändas mot bullerskyddad sida.

Exempel på åtgärd, avskärmning mellan byggnader.
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Samtliga kvarter har tillgång till ytor där uteplatser kan förläggas där ekvivalenta ljudnivån inte
överstiger 50 dBA. Den maximala ljudnivån överskrids dock dagtid för ytorna runt flera av
flerfamiljshusen samt radhusen i mitten av planområdet som därför behöver åtgärder om uteplatser ska
anordnas. För flerbostadshusen kan uteplatsernas läge anpassas till platser där riktvärdena uppfylls.
Plankartan innehåller en flexibilitet i placering av radhusens lägen och ger därför möjlighet att genom
medveten placering skapa bullerskyddade uteplatser som uppfyller riktvärden för maxnivåer. För att
säkerställa bullersituationen för radhusen reglerar plankartan även att slutbesked för radhusbebyggelse
inte får ges förrän skärmande flerbostadsbebyggelse uppförts.

Nordväst i planområdet planeras både grundskola och förskola. Beräkningarna visar att ekvivalenta
ljudnivåer understiger 50 dBA för båda skolområden. Maximala ljudnivåer beräknas överskrida 70
dBA vid förskolans skolgård men inte vid Grundskolan. Grundskolans skolområde förväntas klara
riktvärdena för ytor som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Förskolans gård behöver
åtgärder för att maximala ljudnivån ska underskrida 70 dBA. Detta kan vara åtgärder i form av
bullerskyddsskärmar, exempelvis mot Pettersbersvägen. Beräkningar visar att en två meter hög skärm
mot Pettersbergsvägen gör att maximala ljudnivåer i centrala delar av förskolans gård innehåller
riktvärdet om högst 70 dBA.

Plankartan reglerar att bullerskydd till en höjd av 2 meter ska uppföras mot Pettersbergsvägen vid
skolan.

Maximala ljudnivåer (t.v.) och ekvivalenta ljudnivån (t.h.) på förskolegården inklusive 2m hög bullerskyddsskärm längs med
Pettersbergsvägen (Tyréns 2022).

Buller från verksamheterna inom befintligt handelsområde överskrider inte gällande riktvärden för
industribuller.

Resultatet sammantaget för alla beräknade ljudkällor visar ingen skillnad vid fasad jämfört med
trafikbullret. Detta beror på att industribullret är så pass mycket lägre än trafikbullret så det påverkar
inte den totala ljudnivån vid fasad. Tittar man på ljudnivån 1,5 meter över mark ser resultatet något
annorlunda ut. Här syns det att ljudnivån över parkeringsytan i norr beräknas bli ca 3dB högre än för
bara trafikbuller. Detta påverkar dock inte bostadsytor.
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Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 2 m över
mark i dBA (Tyréns 2022).
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Beräknade maximala ljudnivåer dagtid från väg prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden på fasad, 2 m över mark
i dBA (Tyréns 2020).
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Nedan utdrag ur bullerutredningen som visar beräknade ljudnivåer från väg för alla våningar.
Trafikdata prognosår 2040 med ny exploatering.

Vy från norr (Tyréns 2022). Vy från söder (Tyréns 2022).

Vy från väster (Tyréns 2022).

Vy från öster (Tyréns 2022).
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Risk
En riskutredning har tagits fram (Tyréns 22-03-14) för att utreda vilka riskkällor som kan påverka
planområdet. Då planerad bebyggelse ligger närmare led för farligt gods än 150 meter rekommenderar
Länsstyrelsen i Stockholms län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra om planerad
bebyggelse är lämpligt utifrån ett riskperspektiv (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2016).

De riskobjekt i närområdet som bedömts nödvändiga att utreda vidare är transporter av farligt gods på
Granhammarsvägen och en planerad drivmedelsstation i anslutning till planområdet.
Granhammarsvägen är rekommenderad sekundär transportled för farligt gods där farligt gods fraktas i
huvudsak till närliggande drivmedelsstationer. Enligt den gällande detaljplanen för Norrboda
handelsområde finns det även en byggrätt för att uppföra en drivmedelsstation i direkt anslutning till
planområdet, men antalet transporter bedöms vara begränsat. I dagsläget ligger planerna på is men nu
aktuellt planarbete behöver förhålla sig till stationen som en framtida potentiell riskkälla.

Tabell som visar vilka riskkällor som identifierats i riskutredning (Tyréns 2022).

Diagram som visar resultat av beräknad samhällsrisk år 2040 (Tyréns 2022).

Resultatet av riskutredningen visar att planområdets individ- och samhällsrisk ligger under ALARP-
1området, vilket medför att risknivån är acceptabel utan vidare åtgärder. Nedanstående åtgärder
bedöms dock erforderliga, med hänsyn till rimlighetsprincipen, vid utformningen av detaljplanen i
syfte att erhålla en tolerabel risknivå.

Åtgärder till följd av transporter av farligt gods på Granhammarsvägen

• Bebyggelsefritt skyddsavstånd 0 - 15 meter där stadigvarande vistelse ej uppmuntras (zon A
markanvändning accepteras).

1 ALARP står för As Low As Reasonably Practicable och innebär att riskera kan tolereras om alla rimliga åtgärder är
vidtagna.
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• Möjliggöra utrymning på annan sida från väg för byggnader inom 0 - 30 meter.
• Friskluftsintag på tak eller sida bort från väg för byggnader med fasad mot vägen inom avstånd 
0 - 30 meter.

Åtgärder till följd av drivmedelsstationen på fastigheten Kungsängens-tibble 1:477

• För bostäder rekommenderas ett skyddsavstånd på minst 25 meter till fastighetsgräns för 
Kungsängens-tibble 1:477.
• Friskluftsintag placeras på taket eller sidan bort från drivmedelsstationen.
• Den befintliga höjdskillnaden mellan planområdet och drivmedelsstationen behålls.
• Obrännbar fasad tillämpas på fasader som vetter direkt mot drivmedelsstationen på husen närmst 
Kungsängens-tibble 1:477.

Plankartan reglerar placering av friskluftsintag och att fasader mot drivmedelstationen ska utföras i
obrännbart material. Samt att befintlig höjdskillnad mellan bensinstationstomten och föreslagna 
bostäder bibehålls (skydd på kartan).
Brandutrymning
En utredning av räddningstjänstens insatsmöjlighet till planområdet har tagits fram (Tyréns, 201021). 
Samtliga brandstationer överstiger den normalt högsta insatstiden på 10 minuter för att kunna använda 
räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg. Hänsyn till uppställningsplatser för stegbilar behöver 
därför inte tas i utformningen av planområdet. Allmänna gator är dock dimensionerade så att 
räddningstjänsten kan angöra vid en insats. På grund av förutsättningarna för räddningsinsatser ska 
flerbostadshusens trapphus utformas som så kallade Tr1- eller Tr2-trapphus. Krav på utformning av 
Tr1- & Tr2-trapphus finns i BBR 5:245 och 5:246.

Ett konventionellt brandpostnät ska därtill upprättas i planområdet, med hänsyn till Brandkåren 
Attundas vägledning för brandvattenförsörjning.

Dagvatten
Enligt Upplands-Bro kommuns checklista för dagvatten ska flöden räknas för ett 20-årsregn med 
klimatfaktor och belastning på nedströms liggande dagvattensystem ska inte öka efter exploatering. De
första 20 mm av nederbörden ska renas och fördröjas under 12 timmar.

En dagvattenutredning har tagits fram (Tyréns 201216 rev 2022). Flödesberäkningar visar på en stor 
ökning av avrinningen från området efter exploatering och utan LOD-åtgärder. Detta beror på att 
skogsmark med låg avrinning ersätts med tak och hårdgjorda markytor. Även föroreningsbelastningen 
via dagvatten ökar kraftigt utan LOD.

Likt för flödesberäkningar har planområdet delats upp i kvartersmark respektive allmän platsmark för 
beräkningar av föroreningsbelastning. Reningseffekter använda i beräkningar är från Stockholm 
Vatten och Avfalls, tabell nedan. Värden erhållna från StormTac inte är platsspecifika och ger därför 
inte en exakt bild av föroreningssituationen i området.
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Tabell som visar uppskattade reningseffekter för olika LOD-åtgärder. Utdrag ur dagvattenutredning (tabell 10)
Norrboda Brunna, 2022, Tyréns.

Dagvattenutredningen föreslår åtgärder med utgångspunkt i planförslaget. Beräkningar har gjorts
utifrån en uppskattning där exakta volymer och ytbehov måste fastställas i ett senare skede. Ytbehov
kan till exempel också variera efter anläggningarnas djup. Beräkningar av flöden och
föroreningsbelastning har i utredningen delats upp i kvartersmark respektive allmän platsmark.

Kvartersmark
Den volym vatten som kommer från kvartersmarken i dagsläget vid ett 20-årsregn är ca 125 m3och är
efter exploatering, för ett 20-årsregn med klimatfaktor, ca 590 m3. Det innebär att ca 465 m3dagvatten
behöver flödesutjämnas inom området efter exploatering. För omhändertagande av dagvatten från
kvartersmark föreslås en kombination av växtbäddar och svackdiken, beroende på förutsättningar
inom planområdets olika delar enligt slutgiltigt förslag. Åtgärderna avser både rening och
flödesutjämning. I de fall dessa anläggningar inte ger tillräcklig flödesutjämning behöver även
fördröjningsmagasin anläggas.

En dagvattendamm som omhändertar dagvatten från Biltemas fastighet ligger i nuläget inom den norra
delen av planområdet, inom skolans framtida användningsområde. Dammen ska flyttas i samband med
exploateringen och därefter måste det säkerställas att dammen bibehåller sin nuvarande funktion för
att omhänderta dagvatten från Biltemas byggnad och hårdgjorda markytor.

Allmän platsmark
För den allmänna platsmarken är volymen dagvatten från området idag vid ett 20-årsregn ca 23 m3och
efter exploatering vid ett 20-årsregn med klimatfaktor är volymen ca 234 m3. Det innebär att ca 211
m3dagvatten behöver flödesutjämnas inom området. För hantering av dagvatten från den allmänna
platsmarken, som utgörs av vissa lokalgator genom området, föreslås kombination av träd i
skelettjordar, växtbäddar och svackdiken. Dessa dimensioneras för att utöver rening även ge tillräcklig
flödesutjämning enligt kommunens krav. Ytor för dagvattenhantering har reserverats i plankartan med
utgångspunkt i utredningens förslag på placering (se bild nedan).
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Förslag på ungefärlig placering av dagvattenanläggningar på allmän plats markerade i ljusgrönt.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Avseende föroreningar ökar belastningen på Mälaren från planområdet trots föreslagna LOD-åtgärder
vilket är oundvikligt då naturmark exploateras och ersätts med vägar och tät bebyggelse.
Tibbledammen bedöms mildra effekten, dock kvarstår högre belastning av näringsämnen trots rening
även i dammen. Exploateringen är dock inte av den omfattningen/karaktären att den med genomförda
LOD-åtgärder kan förändra recipientens statusklassning enligt MKN eller utgöra ett direkt hot mot
Östra Mälaren som vattentäkt. Eftersträvad MKN i recipienten bedöms inte påverkas då
vattenkvaliteten avgörs av annan påverkan i tillrinningsområdet från större exploateringar.

Byggskedet bedöms utgöra ett större hot mot vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha
vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas eller helt utebli.
Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är detta speciellt viktigt att beakta.
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En ökad beredskap för att utsläpp kan nå Tibbledammen och därmed vattentäkten måste finnas under
byggskedet. Exempel på åtgärder som kan vidtas är slam- och oljeavskiljning i containersystem av
dag- och dränvatten från arbetsområden. Om det anses vara befogat kan vatten efter viss rening
(slam/oljeavskiljning) ledas till spillvattennätet eftersom rening av kväve från sprängningsarbeten är
tekniskt komplicerad och därmed är svår att göra på plats. Det måste ske i reningsverk, i detta fall
Käppalaverket på Lidingö.

Möjlighet till ytterligare förbättringar har utretts av kommunen i ett större sammanhang för Gröna
dalen under 2019 (Dagvatten-PM, 2019, Norconsult). Utredningen är en fortsättning på kommunens
tidigare utvecklingsprogram som tagits fram för Gröna dalen (godkänt av Kommunfullmäktige 2018-
05-16, § 58).

T.v. Övergripande karta över Gröna Dalen. T.h. Dagvattenavrinningen i Gröna Dalen. Planområdet markerat med svart ring.
Utdrag ur Utvecklingsprogram för Gröna Dalen, 2018, Upplands Bro kommun.

Utredningen visar på en möjlighet att anlägga två dagvattendammar, en försedementeringsdamm,
biofilter samt ett slingrande dike med översvämningsyta. Dammarna föreslås få en våtmarkslikanande
utformning, med synlig vattenspegel för bättre rening. Även diket föreslås ha permanent vattenyta.
Diket kan utformas så att det finns möjlighet att hantera skyfall vid ett klimatkompenserat 20 års-regn.
Dammarna och diket kan förses med lämpliga växter som både gynnar rening, ekologiska och
biologiska värden.
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Parallellt med utredningen tog kommunen fram en landskapsanalys för Gröna dalen och ett
arbetsmaterial för hur Gröna dalen skulle kunna utformas med utgångspunkt i dagvattenutredningens
rekommendationer. Åtgärder i Gröna dalen är tänkt att projekteras och påbörjas inom kort. En
förbättring av dagvattensystemet i Gröna dalen kommer att gynna reningen genom dämpning av
flöden till Tibbledammen.

Inspirationsbilder för öppen dagvattenhantering. Utdrag ur Projekt Gröna Dalen – Landskap, 2019,

Skyfall
En skyfallsanalys har tagits fram (Tyréns 201113) för att utreda om översvämningar kommer att
uppstå vid ny bebyggelse. Utredningen visar ingen ökad översvämningsrisk i Gröna dalen nedströms
planområdet med föreslagna LOD-åtgärder. Detta gäller även inom planområdet.

I befintligt scenario (dagsläget) samlas stora vattenmängder vid förbindelsen (påfart/avfart) mellan
Granhammarsvägen och E18, med ett vattendjup upp till 2 meter. En lågpunkt finns även vid den nya
vägporten under E18. På parkeringen utanför Coop samt vid Biltemas lastkaj samlas även stora
mängder vatten upp mot 0,6 meter. I dagvattendammen i nordvästra delen av området samlas
vattennivåer upp till 1,6 meter. På Femstenavägen som går genom området ansamlas vatten med djup
på mellan 0,1–0,25 m vilket innebär en något försvårad framkomlighet.

Modellering över scenario efter exploatering är gjort på grov höjdsättning. Resultatet visar att det finns
vissa känsliga områden inom planområdet och i skyfallsutredningen föreslås åtgärdsförslag för att lösa
de problem som uppstår. En medveten höjdsättning kan minska risken för konsekvenser vid
inträffandet av ett skyfall. Höjdsättningen av skolfastigheten ska särskilt ses över i projekteringen.
Vidare bör lågpunkten vid ett av kvarteren i sydöst omlokaliseras så att vatten inte blir stående vid
byggnaden. Medveten höjdsättning av golvnivåer och avskärande diken för en del kvarter behövs där
det finns risk att vatten blir stående intill byggnaderna. Framkomligheten för räddningstjänsten till och
från planområdet är begränsad både i befintligt scenario och scenario efter exploatering. Åtgärder ska
vidtas för att säkerställa räddningstjänsten framkomlighet vid inträffandet av ett skyfall. Under hösten
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kommer förprojektering av allmän plats tas fram och höjdsättning kommer bland annat att vara en
viktig punkt att se över då.

Den totala vattenvolymen nedströms minskar som följd av exploateringen, även om
avrinningsförloppet till följd av exploateringen sker snabbare. Anledningen till minskningen är de
höga kraven på dagvattenhantering inom planområdet, att flöden vid exploatering från ett 20-årsregn
med klimatfaktor utjämnas till flödet från naturmarken idag vid ett 20-årsregn. Vattennivåerna i
lågpunkterna på både Granhammarsvägen och Pettersbergsvägen minskar jämfört med dagsläget (se
figur nedan).

Skillnad i vattendjup mellan befintligt scenario och scenario efter exploatering. Gröna ytor visar en minskning i vattendjup i
jämförelse med nuläge och orange-röda färger visar en ökning.
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Genomförande
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd kvartal 3 2019
Granskning kvartal 4 2021
Antagande KF kvartal 2 2022
Laga kraft för detaljplanen kvartal 2 2022
Fastighetsbildning kvartal 3 2022
Start allmänna anläggningar kvartal 4 2022
Preliminär byggstart skola och förskola kvartal 3 2022
Preliminär byggstart kvartersmark kvartal 3 2022

Etappindelning
Planområdet kommer att byggas ut i etapper. Takt och turordning i utbyggnaden för kvartersmark för
enskilt bebyggande kommer att regleras i Exploateringsavtal.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Allmän plats
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för vatten- och avlopp, belysning
samt gator inom de områden som utgörs av allmän platsmark GATA, GÅNG- OCH CYKEL, GÅNG-
OCH CYKELBRO, TORG OCH PARK. Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna
anläggningar för dagvatten inom de områden som utgörs av allmän platsmark med ändamål NATUR
inom planområdet. Kommunen ansvarar även för utbyggnaden av lekplatsen. Kommunen blir
huvudman och driftsansvarig för dessa områden och anläggningar. Fördelning av kostnader regleras i
exploateringsavtalet.

Kvartersmark för enskilt bebyggande
Exploatören ansvarar för genomförande av detaljplanen inom områden som är utlagda som
kvartersmark. Ansvaret omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska genomförandet.
Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom
kvartersmark som kan vara behövliga för den planerade bebyggelsen.

Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda
med bestämmelsen E, Elnätsstation. Exploatören finansierar och samordnar med ledningshavare och
kommunen.

Avtal
Planavtal
Planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören som reglerar kostnads- och
ansvarsförhållande för arbetet med detaljplanen.

Exploateringsavtal
Senast i samband med detaljplanens antagande kommer ett exploateringsavtal att tecknas mellan
kommunen och exploatören. En extern framtagen utbyggnadskalkyl kommer att ligga som grund för
kostnaderna som regleras i exploateringsavtalet. Avtalet reglerar följande:

 Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen.
 Villkor för projektering och utbyggnad av mark för allmän plats och allmänna anläggningarna

inom planområdet.
 Villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden.
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Avtal om ledningsrätt
Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt.
Ledningsägarens krav på skyddsavstånd behöver följas.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägoförhållanden
I planområdet ingår följande fastigheter:
Kungsängens-Tibble 1:331, ägs av Norrboda handelsområde i Upplands-Bro AB
Kungsängens-Kyrkby 1:37, ägs av Trafikverket
Kungsängen-Tibble 1:3 ägs av Upplands-Kommun

Fastighetsbildning
Generellt
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga Lantmäteriet efter
ansökan.

Allmän plats
Kommunen är huvudman för allmän plats GATA, GÅNG- OCH CYKELBRO, GÅNG- OCH
CYKELVÄGAR, TORG, PARK samt NATUR och fastighetsbildning behöver ske för att kommunen
ska få åtkomst till dessa områden. Genom fastighetsreglering avses allmän platsmark från fastigheten
Kungsängen-Tibble 1:331, som ägs av exploatören, överföras till fastigheten Kungsängen-Tibble 1:3
som ägs av kommunen. Överenskommelsen om fastighetsbildning kommer att regleras genom
exploateringsavtalet. Befintlig gemensamhetsanläggning behöver omprövas genom en
anläggningsförrättning då delar av gemensamhetsanläggningen planläggs som allmän platsmark.
Omprövningen görs genom en lantmäteriförrättning som exploatören ansöker om tillsammans med
Kommunen. Exploatören bekostar förrättningskostnaderna som åtgärden medför.

Kvartersmark (bestämmelse E)
Inom områden utlagda med bestämmelsen E i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen.

Kvartersmark för enskilt bebyggande
Exploatören eller den som förvärvat kvartersmark inom planområdet ansvarar för genomförande av
detaljplanen inom kvartersmark för enskilt bebyggande. Ansvaret omfattar det praktiska
genomförandet såväl som ansvar för de kostnader genomförandet ger upphov till. Med stöd av
planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Genom
fastighetsreglering avses kvartersmark från Kungsängen-Tibble 1:3, som ägs av Kommunen, överföras
till fastigheten Kungsängen-Tibble 1:331 som ägs av Exploatören. Överenskommelsen om
fastighetsbildning kommer att regleras genom exploateringsavtalet.

U-områden och ledningsrätter
Inom planområdet finns en befintlig ledningsrätt, denna ska bevaras i sin befintliga ledningsrätt. Längs
med Pettersbergsvägen löper ännu en ledningsrätt, även denna ska bevaras i sin befintliga ledningsrätt.
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Fastighetsrättsliga konsekvenser

Karta som visar rött, allmän platsmark som överlåts till kommunen, blått, kvartersmark som exploatören förvärvar.
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Tekniska frågor
Teknisk försörjning
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. Planen medger utrymme för en
transformatorstation, för vilken mark är avsatt på plankartan. Denna anläggs invid gata så att åtkomst
till den säkerställs. Markåtkomst för elnätstationer kan lösas med fastighetsbildning, bildande av
ledningsrätt eller avtalsnyttjanderätt. Hur detta genomförs avgörs av ledningsägaren tillsammans med
Exploatören. Transformatorstationer ägs normalt av ledningsägaren.
Kommunen ansvarar för flytt samt framdragandet av kompletterande VA-ledningar inom planområdet.
VA-ledningar inom kvartersmark förläggs bäst i vägkroppar.

Trafik
En gång och cykelbro kommer att anläggas över Granhammarsvägen från Detaljplaneområdets södra
del mot Kungsängens IP.

En trafikutredning är framtagen som visar den framtida trafiken med den nya bebyggelsen inom denna
detaljplan. Utredningen behandlar även den planerade nya tillfartsvägen för Granhammarsrondellen
och upp förbi handelsområdet för att ansluta mot den framtida eventuella bebyggelsen nordväst om
detaljplanen. Gata 1/Femstenavägen, ny gata från cirkulation/Rågångsvägen, gata 5 och gata 6 är
utlagda som allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap.

Parkering
Parkeringsbehovet för bostäderna med mera är i samband med detaljplanearbetet beräknat för att
fungera inom hela planområdet. Parkeringar löses i parkeringsgarage under mark samt på egen tomt
för radhusbebyggelse. Parkeringsbehovet stäms lämpligen av i samband med bygglovsansökan med
utgångspunkt i detaljplanens lösning.

Vatten och avlopp
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och avlopp
dras till fastighetsgräns.

El, tele, bredband
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd
med ledningsägare. Detta bekostas av exploatören. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark,
ska ledningsägare för el-, tele- och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning.

Avfall
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt
omhändertagande på sätt. Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och
godkännas av kommunen avfallsenhet.

Markföroreningar
Inom planområdet finns inga kända markföroreningar. I de fall mark inom planområdet behöver
saneras innan byggande får ske, ska sanering i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning
utföras.

Buller
Exploatören svarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga bullerskyddsåtgärder
inom planområdet så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls.

Fornlämningar
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle
påträffa fornlämning som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen.
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Geoteknik
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar och
radonundersökning utförs.

Radon
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga radonundersökning utförs.

Dagvatten
Åtgärder för att hantera dagvatten ansvarar och bekostar exploatören inom kvartersmark.
Dagvattenutredningen som är framtagen i samband med detaljplanearbetet är en vägledning för hur
dagvattnet kan hanteras. Andra lösningar kan bli aktuella om dessa är bättre än vad som föreslagits i
utredningen.

Ekonomiska frågor
Bygglov, bygganmälan
Bygg- och marklov som behövs för utbyggnaden av kvartersmark söks och bekostas av exploatör.

Lantmäteriförrättning
Exploatören bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder inom det som i detaljplanen utgör
kvartersmark. Upplands-Bro kommun svarar för förrättningskostnaderna i de delar som utgör allmän
plats.

Plankostnader och plangenomförande
Exploatören ansvarar för planläggningskostnader i enlighet med framtaget planavtal. Kostnader för
exploatering och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att regleras i
kommande exploateringsavtal. Principerna kommer att regleras i exploateringsavtal mellan
fastighetsägare och kommunen.

Avgift för vatten och avlopp
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande Va-taxa.

El och tele m.m.
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos
respektive leverantör.

Ersättning vid markförvärv/försäljning
Köpeskilling för kvartersmark regleras genom Exploateringsavtal.. Exploatören överlåter utan
ersättning de delar inom Fastigheten Kungsängen-Tibble 1:331 som i detaljplanen utgör allmän plats
till Kommunen, se markering med rött i kartan på sidan 48.

Exploatören ska erlägga en ersättning till kommunen för den mark på Kungsängen-Tibble 1:3 som
planläggs som kvartersmark, se markering i blått i kartan på sidan 48. Ersättningens storlek regleras i
exploateringsavtal. Exploatören svarar för lagfartskostnader. Exploatören bekostar och kommunen an-
svar för åtgärder inom allmän plats. Kostnader tas ut i form av gatukostnadsersättning.

Driftkostnader
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för
kommunen rör främst drift och underhåll av gator, VA-anläggningar, naturmark inklusive
dagvattenanläggningar.
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Administrativa frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.

Handläggning
Detaljplanearbetet inleddes 2017.
Handläggning av detaljplanen sker med utökat planförfarande.

Medverkande i projektet
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Plan- samt Mark och
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med PE Teknik&Arkitektur samt
Tyréns AB, BAU Arkitekter och Norrboda handelsområde i Upplands Bro AB

Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.

Elisabeth Frostklinga Jonas Uebel 
Chef Projekt- och 
myndighetsavdelningen

Planarkitekt/Projektledare
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Bilaga till detaljplaneförslag för 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301

2021-02-15

Projektgrupp:

  
  
    

Denna illustrationsbilaga är framtagen av ex-
ploatören för att berätta om ambitionerna för 
detaljplanen för Norrboda Brunna. Här ryms mer 
ingående beskrivningar än det som får plats i de
formella planhandlingarna som tas fram i sam-
band med detaljplanen. Illustrationsbilagan inne-
håller visioner för den nya stadsdelen och idéer
för hur hus och gårdar kan bli gestaltade, hur
man utformar gator med cykel- och gångvägar,
och hur bostäder, skola, trygghetsboende och
handel tillsammans kan bli till en trivsam ny
stadsdel som hänger ihop med det närliggande
Tibble och Brunna, i Kungsängen. Handlingen har 
granskats av kommunen och innehållet i denna 
bilaga innehåller realistiska skildringar av vad de 
juridiska planhandlingarna medger.

KRAGH & BERGLUND 
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Omvandlingsområde
Norrboda Brunna har på kort tid omvandlats ifrån 
att vara ett skogsområde till att bli ett handels-
område. Denna process pågår fortfarande genom 
nya affärsetableringar i området. Nya bostäder 
byggs också i närheten. Allt detta innebär att 
Norrboda Brunna inom en snar framtid kom-
mer att kunna vara en väl fungerande stadsdel i 
Kungsängen.

Läge centralt i Mälardalen
Norrboda Brunna ligger det expansiva Upplands 
Bro kommun. Närheten till Kungsängens centrum 
och E18 gör området attraktivt för boende som 
arbetspendlar till Stockholms centrala delar, men 
också för dem som jobbar i Enköping, Uppsala 
eller t ex Västerås.

DAGENS NORRBODA BRUNNA

Nära handel
Området ligger nära E18 och i direkt anslutning 
till det handelsområde som nyligen skapats vid 
på/avfarten på motorvägens sydvästra sida. I 
närheten ligger Norrboda med nya villaområden.

Skog och rekreation
Skogen med Lillsjön och Lillsjöbadet ligger på 
några minuters promenadavstånd. Nedanför om-
rådet, i sydost på andra sidan Granhammars-
vägen, ligger “Gröna dalen”; det landskapsstråk 
som binder ihop stora delar av Kungsängen med 
Mälaren i söder.
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Stadsbebyggelse som knyter ihop
Idag är motorvägen E18 och skogpartierna runtomkring en barriär 
som delar upp Kungsängen. Nya Norrboda Brunna kommer med sin 
utformning och sitt läge att kunna bidra till att binda ihop de norra 
delarna av Kungsängen med de södra. Med funktionsblandning som 
innehåller nya bostadskvarter, skola och handel i området kommer 
det att bli en ny knutpunkt som skapar ett större sammanhang 
mitt i Kungsängen. I söder ligger Gröna Dalen med idrottsplaner 
och rekreation. Väster om området ligger ett bostadsområde med 
småhus och nere vid rondellen finns en ny dagligvaruaffär. Tunneln 
som går under motorvägen kommer att byggas om så att den blir 
bättre och tryggare. I Brunna finns stora planer på utbyggnad av 
flera olika områden.

Centralt i Kungsängen
Norrboda Brunna är mycket väl integrerat i regionen. Området ligger 
vid E18 som är en av de stora huvudlederna in till Stockholm. Ifrån 
Norrboda Brunna till pendelstågstationen är det 2 km - en sträcka 
som med cykel tar ca 10 minuter. Om man tar vägen via Gröna 
dalen är det möjligt att som gång- och cykeltrafikant ta sig till pen-
deltågsstationen och då bara behöva passera två signalreglerade 
övergångsställen. Med bil når man Kungsängens centrum och 
pendeltågsstationen på knappt fem minuter. 

Närhet till natur och park
Den som bor i området har nära till många attraktiva frilufts-
områden. Tibbleskogen med stigar och fina möjligheter till skogs-
upplevelser gränsar till området och det är promenadavstånd 
till Lillsjöns badplats. Inom ett avstånd av två kilometer har man 
dessutom tillgång till ytterligare två badplatser. I söder på andra 
sidan Granhammarsvägen ligger Gröna Dalen – ett långtsträckt 
rekreationsområde med funktioner för sport och andra aktiviteter. 
Inom 2 km avstånd ligger också naturområdet vid Rankhus.

Området idag
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ILLUSTRATIONSPLAN

Detaljplanen i korthet:
100 radhus med 100 p-platser
Ca 270 - 300 lägenheter 
Skola för 500 elever
Förskola med 6 avdelningar (120 barn)
Trygghetsboende med 80-100 lgh
Lokaler vid torget ca 400 m²
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ETT GOTT 
VARDAGSLIV!
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Allt man behöver
I Norrboda Brunna ska det vara gott att leva. På 
den kuperade marken skapas en varierad stads-
miljö som erbjuder boende och service för 
många olika behov. Radhus med liten egen 
uteplats, smålägenheter, större lägenheter och 
trygghetsboende ger ett komplement till de 
omgivande villakvarteren. Här kan man bo kvar i 
området även om behoven ändras över tid. 

Skog och grönska ramar in området och ett grönt 
parkstråk förbinder Tibbleskogen med Gröna 
dalen. Bebyggelsen placeras anpassat till 
terrängen och naturen finns kvar mellan husen. 
Trygga gång- och cykelvägar till skolan ger både 
barnen och föräldrarna större frihet. Gångstigar i 
parkstråket och mellan de högre och lägre 
belägna bostadshusen skapar genvägar.

Barn från närområdet lär känna varandra på 
skolan och i förskolan. En lekplats kan placeras 
mellan radhusen och flerbostadshusen för att 
skapa gemenskap och möjlighet att mötas liksom 
på torget där det lokala caféet/restaurangen med 
uteservering i solen blir stället att ses. 

Från trygghetsboendet har man utsikt både mot 
förskolans gård, torget och vad som händer i 
handelsområdet. Mitt i och nära till allt.

I Norrboda Brunna har man nära till olika slags 
handel och service. Det är möjligt att handla 
effektivt och därefter – utan att behöva sätta sig 
i bilen – gå till frisören vid torget. Det ger synergi-
effekter som skapar liv i en dynamisk stadsmiljö.
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N

LANDSKAP

Översiktsvy fråm nordväst

Stora och små landskapsrum
I Norrboda Brunna är det fokus på både det stora 
och det lilla landskapsrummet. Områdets största 
och mest välbesökta landskapskaraktär är det 
existerande skogsbältet med spännande terräng 
som binds samman med skogen i norr och 
utsikten över Gröna dalen. 

För de som bor i Brunna är närmiljön med privata 
förgårdar utanför varje bostad, vardagens bästa 
landskapsrum. Från den egna terrassen kan man 
känna närheten till grönskan och följa naturens 
växlingar över dager och årstiderna i träd och 
egna planteringar. 

Torget präglas av en uråldrig bergvägg som 
skapar en kontrast till de nybyggda husen, och 
påminner besökare och boende om närheten till 
naturen. Här finns områdets naturliga mötesplats 
och en spännande lekplats för områdets barn.
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Referensbilder aktiviteter i skogen

Mellan Radhus och flerbostadhus
Kransen av flerbostadshus ger skydd mot trafik-
buller och skapar ett långt grönt rum mellan 
flerbostadshusen och radhusen. 
Flerbostadshusen kommer tillsammans att skapa 
ett gemensamt grönt stråk som alla boende kan 
få glädje av. Stort fokus kommer även ligga på att 
skapa trygghet. 

På gårdssidan förbinder en slingrande gångstig 
alla entréer och privata terrasser. 
Olika vegetationstyper med gröna buskar och 
träd med varierande egenskaper som doft 
och färg, och ett mindre antal cykelhus (rum 
för cykel-p kommer primärt att finnas inne i 
byggnaderna) skapar karaktär. Gemensamma 
uteplatser med grillmöjlighet och lokala små lek-
platser ger gårdarna en känsla av vardagsrum.

Det gröna skogsbältet
Det gröna stråket är Nya Norrboda Brunnas 
skogsbälte som sträcker sig från Tibbleskogen till 
Gröna Dalen. Mellan Gröna Dalen och Norrboda 
Brunnas finns det planer på en gång och cykelbro 
för att skapa en säker överfart. Planteringsbältet 
har varierande bredd och ger goda möjligheter till 
fina naturupplevelser, stigar, mindre konstinstal-
lationer och en mångfald av växter och träd som 
kommer att etablera sig i takt med att skogen blir 
äldre.
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Referensbilder gröna gårdar
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Referensbilder lekpark

Lek för alla
Den illustrerade lekplatsen mellan radhusen och 
flerbostadshusen är tänkt att ha stora gröna 
kvaliteer. Det kan vara bärbuskar, spännande 
terräng som ger tillfälle till motoriklek och 
vegetation som bidrar med färg- och doftup-
plevelser för stora och små. Vid lekplatsen finns 
sittplatser så att vuxna kan sitta behagligt med 
möjlighet till skugga från trädkronor.
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Existerande grön inramning

Rummet mellan radhusen
Närmast husfasaderna skapas privata zoner med 
entréer och uteplatser. De bör ha avgränsningar 
av planteringar eller maximalt 1,5 m höga trä-
staket. Radhusens uteplatser anpassas till 
terrängen och vissa kan utföras som altaner av 
trä för att ansluta till golvnivå inne.

Ytorna mellan radhusen planteras med grupper 
av fruktträd. Det är viktigt att det finns offentlig 
tillgång till dessa mindre grönytor som kan ge en 
mer nära och intim upplevelse av växter och träd.

Den gröna ramen
Runtom Norrboda Brunnas nya bostäder och 
handelsområdet sparas existerande skog. 
Skogen består av både löv- och barrträd och 
skapar vegetationsbälten som omsluter 
bostadsmiljöerna. 

I vissa delar kommer man under byggtiden vara 
tvungen att röja skog och naturmark. Där ska 
skogen sedan återplanteras så att områdets 

Referenser rum mellan radhusen
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En variation i skala
Blandad bebyggelse
Det nya Norrboda Brunna kommer att vara en 
blandad stadsdel. Förutom en blandning av 
funktioner kommer bebyggelsen i sig ha olika 
karaktär. 

Närmast Granhammarsvägen ligger bostadshus 
som avskärmar mot ljud ifrån E18 och 
Granhammarsvägen. Bostadshusen består av 
hus med olika höjd och material/kulör. Som en 
grundprincip följer bebyggelsen terrängen med 
trappningar av takens nivåer. 

Radhus

Flerbostadshus

Trygghetsboende

Skola och Förskola

Garage

EN BLANDAD 
STADSDEL

Mot Femstenavägen ligger radhus som ger en 
småskalig karaktär åt denna del av området. 
Trygghetsboendet och det nya kvarteret med 
handel och bostäder vid torget ger stadga åt de 
nya centrala delarna i det nya Norrboda Brunna. 

Skolan byggs i två till tre våningar och följer 
Pettersbergsvägens riktning och sluter 
skolgården mot nordväst.



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 3 - Illustrationsbilaga 20210215

NYTT LOKALT 
TORG

 14/31ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. NR 1301 | 2021-02-15

Livet vid torget
Medan handelsområdets utemiljö består av den 
stora parkeringsplatsen med gångytor utmed 
fasad, är det lokala torgets utemiljö skapat för 
gående – de mjuka trafikanterna. På det nya lilla 
torget skapas formella och informella sitt-
möjligheter, mötesplatser och möjligheter till 
spontanlek. Här kan Nya Norrboda Brunnas 
gemensamma stora julgran resas. 

Vid torget finns butikslokaler med bostäder i fyra 
till åtta våningar ovanför. Den högsta byggnaden 
markerar områdets centrum och blir på grund av 
sin höga placering ett landmärke som syns från 
E18.

Skiss på torget från sydväst

Utformning av bebyggelse och torg
Kvarteret vänder sig mot sydväst med lokaler 
för små butiker, service, café eller restaurang i 
torgnivån. Hörnet mot Coop är också lämpligt 
för en butikslokal. Dessa verksamheter blir ett 
komplement till den storskaliga handeln och ett 
värdefullt tillskott av service för de boende. 

Våningshöjder anpassas till butiksverksamheter 
och torgplanets fasader utförs uppglasade. 

Torgytan utförs med en beläggning i enhetligt 
material och mönster som ansluter oregelbundet 
till parken i söder med berg i dagen. Torget förses 
med kompletterande planteringar som avspeglar 

årstidernas växlingar. På berget i södra hörnet 
skapas en naturlekplats och sittplatser.

Angöring, entréer och parkering
Som gående kan man ta sig upp på torget via 
trappor eller trottoar söder om torgkvarteret. I en 
öppning mot norr föreslås en bred trappa med 
ramper som kopplar ihop torget med gångyta till 
Coop. 

Inlastning till affärslokaler kan ske från 
kvarterets utsida. Där ligger även tillgängliga 
entréer till bostadsplanen. 

Bilparkering för kunder till torget sker på den 
större parkeringen, i marknivå eller på parkerin-
gen mot Coop. Cykelparkering ordnas i marknivå.

Boendeparkering ordnas huvudsakligen i ett nytt 
p-däck i områdets sydöstra del intill Coop. 
Tillgänglig parkering och besöksparkering till 
bostäderna finns även på kvarterets östra sida 
intill entréerna.
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Situationsplan torg med koppling till Coops entré Vy från Coops entré mot torgetN
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Referensbild café Referensbild  markbeläggning mot frilagt bergReferensbilder för torget
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Referensbilder skola. Street monkey Architects. Foto Mattias Hamrén

Referensbilder skolgård WiLandskap

SKOLA & FÖRSKOLA
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Husens placering
Förskolan och skolan ligger utmed Petters-
bergsvägen och en ny gata genom området, nära 
den busshållsplats som planeras vid Petters-
bergsvägen. De ligger så att de kan dra nytta av 
det befintliga grönområdet och är lätta att nå 
både från planområdets bostäder och omgivande 
bebyggelse. 

Utformning av byggnader
Byggnadernas placering är anpassad till terrän-
gen där skolan tar upp höjdskillnaden mellan 
Pettersbergsvägen och den kuperade skolgården 
på en högre nivå. Förskolan är placerad i på den 
högre nivån intill nya vägen med förskolegården 
på en lägre nivån vid grönstråket.
Byggnadernas fasader föreslås utformas med en 
stor andel trä men även tegel är tänkbart.

Entré, angöring och varumottag
Skolans huvudentré föreslås i norr mot Petters-
bergsvägen. Här finns även plana ytor för en 
mindre idrottsplan och parkering. På den övre 
skolgårdsnivån finns sekundära entréer till olika 
kapprum och idrottshallen. Idrottshallen, skolan 
och förskolan kopplas samman av en gemensam 
angöringsyta på den nya vägen. Ytan har breda 
gång- och cykelbanor och endast enfilig passage 
för bilar för att ge ökad trygghet och trafik-
säkerhet. Varuleveranser och sophämtning sker 
från en angöringsficka på den nya vägen, nära 
skolans gavel.

Skolgårdar med naturmiljö för upplevelser 
och lek
Förskolegården ligger som en del av det gröna 
bälte som löper diagonalt genom området. Därför 
ska den ha kvar så mycket skog som möjligt och 
programmeras med aktiviteter kring befintlig 

växtlighet. Skogen med under-, mellan- och 
övervegetation ger en naturlig miljö för upplev-
elser och lek. Man ska eftersträva att använda 
material som trä, metall och sand och man ska 
begränsa användningen av plast och dämpande 
material av gummi.

Skolgården får dels en hårdgjord plan yta nära 
byggnaden, dels en naturanpassad del som ut-
nyttjar den kuperade tomten med berg i dagen.

Gården ska indelas i zoner som gestaltas för att 
passa olika åldrar. Det bör dessutom finnas både 
aktiva och lugna zoner. Skolgården bör planeras 
så att den utanför skoltid kan användas av kring-
boende och besökare, så att den kan ingå som en 
naturlig del av vardagen.
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Referensbilder förskolegård WiLandskap

MÖTESPLATS/LÄNK 
MELLAN SKOLOR OCH 
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Principsektion vid skolgård
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Radhus som följer terrängen
Det nya Norrboda Brunna kommer att ha 
ett stort inslag av radhus på båda sidor om 
Femstenavägen. Radhusen utformas som 
stadsradhus med trevliga små förgårdar och 
uteplats på andra sidan. Radhusen placeras 
med hänsyn till den kuperade terrängen och 
trappar sinsemellan med lutningen. Vissa radhus 
kan komma att bli souteränghus för att ta upp 
höjdskillnader men även uteplatser kommer att 
få göras som altaner över mark.

Skala
Radhusen bidrar till den lägre byggnadsskalan i 
området samtidigt som det är en bra boendeform 
med effektivt markutnyttjande. 

Parkering och angöring 
Parkeringsplatserna samlas nära infarterna från 
Femstenavägen med tydlig avgränsning från 
angöringsvägarna, eventuellt med bom. Det ger 
trygga och lekvänliga radhusvägar som mer 
får karaktär av gångvägar. Endast vid behov av 
färdtjänst, sophämtning, inflyttning etc kan man 
köra fram till entréerna.
Genom en noga genomtänkt gestaltning av 
entréerna och förgårdarna blir gränsen mellan 
offentligt och privat tydlig men “mjuk”.

Cykelparkering kan ske på förgårdsmarken.  

RADHUS

Exempel på gestaltning av radhus i lutning

Referensbild radhus möter naturmark
Östra Orminge, Nacka

Referensbild entréer radhus
Geranium, Köpenhamn
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Referensbilder gård

Situationsplan äldreboende
N

ÄLDREBOENDE

 19/31ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. NR 1301 | 2021-02-15

Husets placering
Trygghetsboendet ligger på en höjd mitt i 
området mellan handelsområdet, torget, rad-
husen och förskolan med god access för både 
gång- och cykel- samt biltrafik. 

Utformning byggnad
Byggnaderna föreslås få en rationell utformning 
med funktioner för samvaro, besök och drift i 
bottenvåningen och lägenheter ovanför. Trapp-
husen med hiss kan kopplas till den lägre 
liggande Femstenavägen och ge god tillgänglighet 
till torget och handelsområdet. Med byggnaderna 
i vinkel mot sydväst bildas ett soligt gårdsrum 
med plats för både angöring, grönska och sam-
varo. 

Angöring, inlastning och pakering
Trygghetsboendet angörs både från Femstenavä-
gen, där sopbilar och varutransporter kan ske, 
och från den nya gatan där parkering föreslås på 
en del av  gården. Viss besöksparkering kan ske 
på kantstensparkering utmed Femstenavägen.

Utsikt = livskvalitet
Som boende på trygghetsboende kan man ha 
svårt att röra sig och utsikten från från fönster 
och balkong blir viktig för livskvaliteten. Bygg-
naderna är placerade så att man får utsikt mot 
det nya torget, trädgården, handelsplatsen eller 
förskolegården. 

Gröna rum
Med ett begränsat utrymme utomhus ska fokus 
ligga på anläggande av lättillgängliga terrasser 
och altaner. Här ska planteringar ha fokus på 
sinnena – doft, färger, former samt eventuellt 
möjligheterna att röra vid växterna och odla.

Tillgänglighet ska vara särskilt högprioriterat 
vid planering av trygghetsboendets närområde. 
Markbeläggningen ska ta hänsyn till detta 
samtidigt som den ska vara lätt att underhålla.

TRYGGHETSBOENDE
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Anpassning till landskapet
Flerbostadshusen bildar en krans runt radhusen 
och skyddar mot trafikbullret från E18 och Gra-
nhammarsvägen. Byggnaderna är anpassade till 
den kuperade terrängen samtidigt som krav på 
tillgänglighet för funktionshindrade kan uppnås. 

Gestaltning
Byggnaderna varierar i antal våningar och följer 
terrängen vilket ger olika höjd för varje trapp-
hus. Husen är mellan 5 och 7 våningar höga och 
skyddar de mot buller samtidigt som de ligger 
lägre än radhusen i landkapet. Övergången i skala 
mellan de båda typologierna blir därför naturlig. 
Tre av byggnaderna klär in ett parkeringsdäck 
i ett souterrängläge intill Coop i norr. De får en 
lägre fasad mot parkeringsdäcket och en två till 
tre våningar högre fasad mot gården i söder. 

Parkering
Parkering anordnas huvudsaklingen i parkerings-
däcket intill Coop. Parkeringsdäcket föreslås vara 
i tre plan plus ett övre som utgör entrégård för 
bostadshusen som är sammanbyggda med 
parkeringsdäcket. 

Flerbostadshusen ska gestaltas med olika ma-
terial och kulörer för varje trapphus för att un-
derstryka den variation som trappningarna i höjd 
skapar. Fasaderna utformas i gedigna material 
som till exempel tegel, puts , sten och trä.

Lokalt centrum med bostäder
Tre av flerbostadshusen ligger i direkt anslutning 
till dagens handelsplats vid det nya torget. 

Entréer, angöring och tillgänglighet
Huvudentréer till bostäderna lagda mot utsidan 
av kvarteren med sekundära entréer mot gårdar 
och torg. Mot gårdsfasaderna finns även mö-
jlighet till privata uteplatser. Angöring kan ordnas 
inom 25 meter ifrån tillfällig p-plats.

FLERBOSTADSHUS

Situationsplan flerbostadshus

Utmed angöringsgatan i södra och östra kanten 
av området finns kompletterande markparkering 
och möjlighet till carports. På gårdarna kan cykel-
parkering i förråd eller under skärmtak anordnas.

Principsektion genom 
parkeringsdäck
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Markerad 
sockelvåning 
kan utföras i 
mönstrad puts 
eller natursten

Fönstersättningen 
varieras och har ett 
i huvudsak vertikalt 
uttryck.

Omsorgsfullt gestaltad 
och tydlig entré från 
stradsgatan.

Stora glaspartier 
släpper in ljus till 
trapphusen.

Små balkonger 
kan användas 
för att variera 
fasaden

Exempel på gestaltning av flerbostadshus med uppdelade huskroppar, entréer och varierade höjder

Huvudidéer gestaltning flerbostadshus

Mötet mellan flerbostadshus och radhus

Referensbild område med blandad bebyggelse
Norra Djurgårdsstaden, Stockholm
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Variation och detaljer
Eftersom bebyggelsen anpassas till terrängen 
och de olika byggnadskroppana utförs med 
varierande antal våningar skapas ett intressant 
och böljande taklandskap. Indragna övre 
våningar, hörntorn och takkupor varierar taklinjen 
ytterligare. 

Byggnadskropparnas olika material och 
färgsättning bidrar även de till att bryta ner 
skalan. Med tydliga och väl utformade entréer, 
trapphusen synliga i fasaden samt inslag av 
nischer och franska balkonger får fasaden liv och 
skapar ett trivsamt gaturum.

Öppningar mellan byggnaderna ger möjlighet till 
inblickar in mot radhusen och grönska ramar in 
bebyggelsen. Carports med sedumtak ger en 
lägre skala mot naturmarken och 
Granhammarsvägen.
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Vy från E18 sydöst vid ca 430 m avstånd

Vy från E18 sydöst vid ca 750 m avstånd
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Silhuett
Den nya stadsdelen kommer att förändra 
landskapet i denna del av Kungsängen. Det höga 
läget vid E18 gör att bebyggelsen kommer att 
vara väl synlig ifrån motorvägen. Norrboda 
Brunnas taklandskap definierar en ny silhuett och 
kvarterens utsidor annonserar stadsdelen utåt 
samtidigt som husen skyddar den innanför-
liggande bebyggelsen mot trafikbuller. 
Vattentornet kommer fortfarande att vara synligt.

SILHUETT
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AVSMALNAD VÄG FÖR 
TRYGG GÅNGPASSAGE 

OCH MINSKAD 
GENOMFARTSTRAFIK

NY VÄG TILL
HANDELSOMRÅDET

ENTRÉTORG 
TILL SKOLASEPARAT GC-VÄG

FRAMTIDA GÅNG- 
OCH CYKELBRO TILL 

IDROTTSPLATSEN

AVSMALNAD VÄG
GER TRYGGARE MILJÖ

FÖR SKOLBARN

NDiagram trafikflöden

TRAFIK
&

GATUMILJÖER

 24/31ILLUSTRATIONSBILAGA | NORRBODA BRUNNA | DETALJPLAN FÖR KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. NR 1301 | 2021-02-15

Elnätstation

Soprum/sophus
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Referensbild separat GC-bana
Malmö
Från: Utformningspolicy dagvattenhantering - 
Vellinge Kommun, Edge

Referensbild separat GC-bana
Vellinge
Från: Levande gaturum - En handbok i Blågröngrå
system, Edge

Sektion GC-väg
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Ny gata till handelsområdet
Granhammarsvägen håller på att byggas om med 
en ny cirkulationsplats där E18 har påfart och 
avfart för södergående trafik. Förbi cirkulation-
splatsen planeras även cykelbanor. En ny gata 
föreslås från cirkulationsplatsen upp till handel-
sområdet. Gatan blir brant men fungerar även för 
lastbilstrafik vilket avlastar Pettersbergsvägen. 
Vägen ansluter till befintlig väg runt handelsom-
rådet.

Nya gator med gång- och cykeltrafik
Nya vägar med gång- och cykelbanor anläggs 
som knyter ihop området och kopplar det till 
omgivningen. Femstenavägen förlängs nerifrån 
Pettersbergsvägens början och blir ny infartsväg 
för personbilstrafik till bostäderna. För att inte 
inbjuda till genomfartstrafik till handelsområdet 
görs gatan smal och med angöringsfickor. En 
gång- och cykelbana byggs på ena sidan och en 
gångbana på den andra. Mellan planområdet och 
handelsområdet föreslås en avsmalning av vägen 
till en körbana, alternativt gångfartsgata för att 
öka trafiksäkerheten och avskräcka från genom-
fartstrafik.

En ny korsande gata föreslås som startar vid 
Pettersbergsvägen i väster, korsar Femstena-
vägen och avslutas vid Coop och det nya parker-
ingsdäcket i öster. Gatan förses med gång- och 
cykelbana fram till Femstenavägen och enbart 
gångbana på den östliga delen. Vid skolan och 
förskolan smalas vägen av till en fil för att ge 
trygg passage för barnen.

Kopplingar och gång- och cykelstråk
Gröna Dalen föreslås kopplas ihop med Norrboda 
Brunna via en ny gång- och cykelbro över Gran-
hammarsvägen. Från bron går en gång och cykel-
väg upp till Femstenavägen där man kan välja 
att fortsätta upp mot torget eller tvärs över mot 
Hjärtstensvägen och befintliga flerbostadshus.

Angöring och tillgänglighet
Bostadsområdena och handeln uppfyller krav på 
tillgänglighet både vad gäller angöring och 
parkering. Gångvägar utförs tillgängliga där ter-
rängen medger det.

Trafiksäkerhet
Vägarna i området kommer att nyttjas av bl a 
skolbarn vilket ställer höga krav på en säker 
utformning av trafikmiljön. Gatorna ska utformas 
för att bli trafiksäkra, tydliga och med inslag av 
träd och annan växtlighet och med tydligt mar-
kerade övergångsställen och eventuellt farthin-
der.

Gator på kvartersmark
Angöring till flerbostadshusen
Angöringsvägen till kransen av flerbostadshus är 
kantad av parkeringsplatser och med en gång-
bana mot husfasaderna. Gatan ger även till-
gänglighet till parkeringsdäckets två nedre plan 
och har en vändplan i dess norra del där sopbilar 
kan vända.

Angöring till radhusen
Angöringsvägarna till radhusen kommer först och 
främst att användas för gång- och cykeltrafik 
men med möjlighet för sopbilar, räddningstjänst, 
färdtjänst och flyttbilar att ta sig fram. Parkering 
sker nära infarten till radhusen och vid behov kan 
handikapparkering skapas mellan husrader.



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 3 - Illustrationsbilaga 20210215

Femstenavägen
Gata 1/ typ 1

Femstenavägen
Gata 1/ typ 2

2021-02-15_gatorsektioner_Gata 1 Brunna park_1:

GATUSEKTIONER
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Den nedre delen av Femstenavägen har trottoar på 
ena sidan, gång- och cykelväg på den andra, dub-
belriktad trafik på bred körbana och angöringsficka 
på den sida som vetter mot befintliga bostäder.

Mitten av Femstenavägen har gång- och cykelväg 
på ena sida, dubbelriktad trafik på smal körbana 
och trottoar på den andra sidan.

Gata 1, del av gata 5 och gata 6 är kommunala gator.
Övriga gator är på kvartersmark.
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Femstenavägen
Gata 1/ typ 3

00
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Den övre delen av Femstenavägen har gång- och 
cykelväg på ena sidan, angöringsficka, dubbel-
riktad trafik på smal körbana och trottoar på den 
andra sidan.

I gränsen mot handelsparkeringen smalas Fem-
stenavägen av till ett körfält för sänkt hastighet 
och planteringsytor som tar hand om dagvattnet.
Avsmalningen syftar också till att minska genom-
fartstrafiken så att man hellre väljer de två andra 
vägarna till handelsområdet

Gata 2 / typ 1

Kvartersgatan för angöring till bostadshusen 
närmast Granhammarsvägen ger plats för trot-
toar, körbana och parkeringsplatser/carports/
förråd.

Femstenavägen
Gata 1/ typ 4
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Gata med trottoar på ena sidan mot torg, dubbel-
riktad trafik på smal körbana. Cykel i blandtrafik. 
Gatan avslutas vid parkeringsdäck vid Coop.

Gata 3 / typ 1

Radhusgata med dubbelriktad körbana och 
små förgårdar. Bilar parkeras nära infarten 
och endast nödvändiga transporter kör på 
gatan.

Gata 4 / typ 1

Radhusgata med dubbelriktad körbana och 
små förgårdar. Bilar parkeras nära infarten 
och endast nödvändiga transporter kör på 
gatan.

Gata 5 / typ 1
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Gata med gång- och cykelbana på sida mot 
radhus, trädplantering med försänkt plantering-
syta för uppsamling av dagvatten, dubbelriktad 
smal körbana, trottoar mot trygghetsboende.

Gata 6 / typ 1

Gata med gång- och cykelbana på sida mot för-
skola, skyddszon, angöringsficka, dubbelriktad 
smal körbana, angöringsficka/lastzon, trottoar 
mot skola. Del av vägen har enfilig körbana för 
tryggare gångpassage för skolbarnen.

Gata 6 / typ 2
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20 Mars. 08:00 20 Mars. 12:00 20 Mars. 17:00
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SOLSTUDIER

SOLIG SKOLGÅRD
ÄVEN I MARS

KVÄLLSSOL PÅ
TRYGGHETSBOENDETS

KULLE

DE HÖGSTA HUSEN ÄR
PLACERADE I NORR MOT 

HANDELSPLATSEN
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23 Juni. 08:00 23 Juni. 12:00 23 Juni. 17:00
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SOLIG LEKPLATS
HELA DAGEN

SOLIGA GÅRDSRUM 
MELLAN HUSEN

TORG MED
KVÄLLSSOL!
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Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301Ä2  Granskningsutlåtande 

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 
Den ursprungliga detaljplanen för Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde antogs 11 
februari 2015 §7. Detaljplanens huvudsakliga syfte var att skapa förutsättningar för en fortsatt 
utbyggnad av Brunna verksamhetsområde och att möjliggöra en ny handelsplats och nya bostäder 
väster om E18.  
Efter antagandet av detaljplanen har det dock visat sig att efterfrågan på lokaler för externa 
handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder fortsätter att öka. Kommunstyrelsen 
beslutade därför, på exploatörens begäran, att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en 
ändring av gällande detaljplan för att minska mängden handel och öka inslaget av bostäder och 
kommunal service. Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni 2016 § 90 om ändring av detaljplan för 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde). Beslut om nytt 
planuppdrag gavs 5 oktober 2016, §135.  
 
Fram till plansamråd har detaljplanen drivits som en ändring av gällande detaljplan, genom 
standardförfarande enligt PBL 2010:900. Planförfarandet har efter samråd ändrats till utökat 
förfarande enligt PBL 2010:900, då planförslaget bedöms avvika från översiktsplanens intentioner. 
Detta innebär att en ny detaljplan tas fram. 

 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med planförslaget är skapa en flexibel plan med varierad bebyggelse i form av cirka 470 
bostäder som uppförs som flerbostadshus, radhus och trygghetsboende. Service möjliggörs i form av 
mindre centrumverksamheter, förskola och en grundskola för cirka 500 elever med gymnastiksal för 
skolans ändamål. I den gällande detaljplanen finns flera möjliga in- och utfarter från området och även 
i denna plan skapas förutsättningar för att säkerställa en avlastning på Pettersbergsvägen. För att 
koppla området till Gröna dalen hålls en yta öppen för att möjliggöra för byggnation av en gång- och 
cykelbro över Granhammarsvägen så att gång- och cykeltrafik enkelt och trafiksäkert kan ta sig från 
planområdet till Idrottsplatsen i Gröna dalen och i förlängningen Kungsängen där pendeltågen går och 
ytterligare service finns att tillgå. Den del av planområdet som har lagts ut som Natur enligt plankartan 
bevaras för att säkerställa att vissa naturvärden i området bibehålles. Syftet med detaljplanen är även 
att den lastgata som ligger norr om handelsplatsen och idag är planlagd som kvartersmark istället 
omvandlas till allmän plats (gata). 

 

Hur samrådet har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 2019-08-28 § 36 att sända ut förslag till detaljplan för 
detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde), 
nr 1301Ä2, på samråd enligt reglerna för standardförfarande.  

Detaljplaneförslaget var under tiden 29 oktober - 19 november 2019 utsänt för samråd och skickades 
till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset på i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum samt 
på kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/norrboda-brunna).  

Två tillfällen till öppet hus hölls som tillfälle för allmänhet och intresserade att ställa frågor och ge 
förslag till företrädare från kommunen och representanter för fastighetsägaren. Öppet hus 1 hölls vid 
Stora Coop Brunna Park, Femstenavägen 20, Kungsängen, fredag 15 november 2019, klockan 15.00-
18.00. Cirka [antal] personer deltog. Öppet hus 2 hölls i kommunhusets Kontaktcenter, Furuhällsplan 
1, Kungsängen, tisdag 19 november 2019, klockan 15.00-20.00.  
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Hur granskningen har bedrivits 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 27 oktober 2021 § 59 att sända ut förslag till detaljplan för 
Norrboda Brunna handels-och verksamhetsområde (Kungsängens-Tibble 1:1333 m.fl.), nr 1301Ä2, på 
granskning enligt reglerna för utökat planförfarande. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 30 november 2021 – 21 december 2021 utsänt för granskning och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum samt på 
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/norrboda-brunna). Granskningen annonserades i Mitt i 
Upplandsbro-Bålsta den 27 november 2021, SvD Näringsliv 30 november 2021 och DN 30 november 
2021. 
 

Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 15 synpunkter inkommit till kommunen.  

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 11 februari 

2 Trafikverket  inkom 25 januari 2021 

Kommunala nämnder 

3 Utbildningsnämnden  inkom 17 december 2021 

4 Kultur- och fritidsnämnden inkom 1 februari 2022 

Övriga remissinstanser 

5 Brandkåren Attunda inkom 15 december 2021 

6 Global Connect (IP-Only) inkom 30 november 2021 

7 Vattenfall eldistribution AB inkom 30 november 2021 

8 E.ON Energiinfrastruktur A inkom 28 december 2021 

9 Svenska kraftnät inkom 15 december 2021 

10 Trafikförvaltningen (Region Stockholm) inkom 21 december 2021 

Privatpersoner och övriga 

11 Privatperson 1  inkom 29 november 2021 

12 Privatperson 2 inkom 3 december 2021 

13 Privatperson 3 inkom 9 december 2021 

14 Privatperson 4 inkom 21 december 2021 

15 Privatperson 5 inkom 21 december 2021 

 

Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Norrboda Brunna handels-och 
verksamhetsområde. Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens 
utformning eller innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes 
rangordning. För den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga 
synpunkter som kan erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter 
redovisas kommunens/samhällsbyggnadskontorets/samhällsutvecklingsprojekts kommentarer.  
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Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 11 februari 

1.1 Kommunen anger i planbeskrivningen att exploateringen inte är av den omfattningen eller 
karaktären att den kan förändra statusklassningen eller utgöra ett direkt hot mot Östra 
Mälaren som vattentäkt. Samtidigt konstaterar kommunen att belastningen på Mälaren från 
planområdet ökar till följd av planförslaget. Länsstyrelsens synpunkter från samrådsskedet 
kvarstår i den delen, nämligen att ett sådant resonemang är inte förenligt med icke-
försämringskravet.  

1.2 Eftersom bly, kadmium, antracen och koppar redan ligger i den sämsta statusklassen skulle 
en ökning av deras koncentrationer medföra att försämringsförbudet inte kan efterlevas. Det 
gäller oavsett om den övergripande statusen för vattenförekomsten förändras eller ej. 
Kommunen behöver visa med beräkningar att planen inte leder till en mätbar ökning av 
koncentrationer i recipienten.  

1.3 Dagvattenhantering ska så långt som möjligt säkerställas i planbestämmelser i plankartan. 

1.4 Länsstyrelsen vidhåller sin bedömning från samrådsskedet att bebyggelsen behöver 
anpassas för att klara en god ljudmiljö. Planlösningar behöver redovisas där ljuddämpad 
sida krävs och eventuella tekniska lösningar motiveras, beskrivas och regleras. 

1.5 Enligt planbeskrivningen får fasader på flerbostadshusen som vetter mot 
Granhammarsvägen och vinkelrätt anslutande bostadshus med fasader mot E18 ekvivalenta 
ljudnivåer över 60 dBA. För att klara riktvärdena enligt 4§ förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader (trafikbullerförordningen) har kommunen infört en 
bestämmelse, m3, som anger att byggnad ska utformas så att en bullerskyddad sida klaras. 
Bestämmelsen saknas dock för bostäderna med fasader mot E18. Länsstyrelsen anser att 
även dessa behöver regleras. Vidare anser Länsstyrelsen att det behöver framgå av 
bestämmelsen m3 vilka ljudnivåer som avses. Där anpassning av planlösningar krävs för att 
klara riktvärdena enligt trafikbullerförordningen behöver lägenhetslösningar redovisas i 
planbeskrivningen. 

1.6 Enligt planbeskrivningen får de tre översta våningarna i den norra byggnaden längs 
Granhammarsvägen ekvivalenta ljudnivåer över 65 dBA vid fasad och den ljuddämpade 
sidan nivåer över 55 dBA. Det innebär att riktvärden för ljuddämpad sida enligt 
trafikbullerförordningen 4§ inte tillgodoses. Kommunen föreslår tekniska lösningar, 
alternativt en skärm mellan byggnaderna. Det behöver framgå i bullerutredningen och i 
planbeskrivningen vad bullernivåerna blir med och utan skärm. Länsstyrelsen anser att 
tekniska lösningar endast ska användas i begränsad omfattning och först efter att 
kommunen har bearbetat bebyggelsens placering och utformning för att åstadkomma en 
acceptabel ljudmiljö. Eventuella tekniska åtgärder, och i vilken utsträckning de 
förekommer, behöver motiveras, beskrivas och regleras i plankartan.  

1.7 Av bullerutredningen (Tyréns, 2020-11-19) framkommer att även de fem översta 
våningarna i byggnaden vid torget får ekvivalenta ljudnivåer vid fasad som överstiger 60 
dBA och svårigheter att tillgodose en ljuddämpad sida. Kommunen behöver visa att 
riktvärdena kan klaras även här. Eventuella åtgärder, och i vilken utsträckning de 
förekommer, behöver motiveras, beskrivas och regleras i plankartan. 

1.8 I bullerutredningen redovisas verksamhetsbuller i separata beräkningar. Kommunen behöver 
göra en sammanvägd bedömning av bullerförhållandena för de bostäder som utsätts för både 
verksamhetsbuller och trafikbuller och säkerställa att en god ljudmiljö kan klaras där. 
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1.9 Plankartan reglerar en två meter hög skärm mot Pettersbergsvägen för att klara 
Naturvårdsverkets riktlinjer för maximal ljudnivå om 70 dBA för de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Det behöver framgå i 
bullerutredningen och i planbeskrivningen vad bullernivåerna blir efter skärmens 
uppförande. Med detta behöver kommunen visa att riktlinjerna kan följas för skolgården. 

1.10 Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet att plankartans utformning behövde anpassas till 
de rekommendationer som riskutredningen angav för avstånd mellan den drivmedelsstation 
som medges på fastigheten Kungsängen-Tibble 1:477 och bostäder/personintensiva 
verksamheter, dvs. minst 50 meter. Den reviderade riskutredningen (Tyréns, 2020-10-21) 
anger att ett avstånd på minst 25 meter till bostäder är tillräckligt utifrån att detta avstånd 
anges i handböcker från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bland annat 
Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer. Handboken utgår från 
lagen (2019:2011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande föreskrifter 
och allmänna råd från MSB. Avstånden i handboken syftar till att minska risken för olyckor 
och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, men innebär inte att riskerna elimineras. Att 
hänvisa till detta avstånd är därför inte tillräckligt för att säkerställa människors hälsa och 
säkerhet. Kommunen har därmed inte visat att planerad bebyggelse blir lämplig med hänsyn 
till risken för olycka med drivmedel. 

Kommunen behöver göra en bedömning av om placeringen av den drivmedelstation som 
medges i angränsande plan medför risker för planområdet, både utifrån Länsstyrelsens 
rekommendationer i rapporten (2001:01) Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och 
järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer och med beaktande av de 
avstånd som gäller i MSB:s handbok. I bedömningen om lämplig markanvändning behöver 
det även vägas in att Länsstyrelsens rekommendationer om avstånd till kringliggande 
bebyggelse från bensinstationer är större vid försäljning av biogas än endast bensin. Om 
bedömningen av riskerna visar på behov av åtgärder utöver de avstånd som LBE-
regelverket kräver, behöver kommunen reglera detta på plankartan. Detta för att säkerställa 
att föreslagen markanvändning blir lämplig med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

1.11 Länsstyrelsen noterar att planbestämmelse m1 som gäller friskluftsintag endast gäller en av 
två byggnader som är lokaliserade närmast fastigheten Kungsängen Tibble 1:477. 
Eventuella åtgärder till följd av risker från en framtida drivmedelsstation behöver även 
omfatta byggnaden invid Granhammarsvägen. Detta särskilt då detaljplanen inkluderande 
fastigheten Kungsängen Tibble 1:477 medger pumpar och påfyllningsanordning för 
drivmedel eller lager för biogas endast inom det område som är närmast 
Granhammarsvägen. 

1.12 Enligt bullerutredningen (Tyréns, 2020-11-19) överskrids riktvärdet för maximal ljudnivå 
dagtid på uteplats för ytorna runt det trygghetsboende som planeras intill torget. Även i 
anslutning till flerbostadshusen vid torget är det mycket begränsade ytor som klarar 
riktvärdet för maximal ljudnivå. Det framgår inte av planhandlingarna om kommunen 
planerar för uteplats för dessa bostäder. Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga 
uteplatser samt reglera detta i plankartan, eftersom en god ljudmiljö utomhus blir extra 
viktigt för personer med begränsad möjlighet att ta sig från hemmet. 

1.13 Länsstyrelsen vill informera kommunen om att från och med den 22 december 2021 gäller 
nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster varför vissa uppgifter i planen kan 
vara inaktuella, se databasen Vatteninformationssystem Sverige, VISS. En skillnad mot 
tidigare är att miljökvalitetsnormen nu kan skilja sig åt mellan olika kvalitetsfaktorer för 
samma vattenförekomst. Det möjliggör att de kvalitetsfaktorer som är svåra att förbättra till 
det ursprungliga målåret (2015) kan medges en tidsfrist eller få mindre stränga krav. 
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Kommentar 

1.1 Dagvattenutredningen och planbeskrivningen (sidan 46) har kompletterats med 
förtydliganden för MKN vatten. 

1.2 Dagvattenutredningen och planbeskrivningen (sidan37 och sidan 46) har kompletterats 
med information om efterfrågade ämnen. 

1.3 Plankartan reglerar dagvattenhantering genom bestämmelser om bebyggandets 
omfattning, placering, utförande, exploateringsgrad, höjdsättning, markens 
genomsläpplighet samt yta för dagvattenhantering. 

1.4 Planförslaget uppfyller kraven enligt trafikbullerförordningen. Där så krävs regleras 
särskilda lösningar genom planbestämmelser i plankartan. Exempel på planlösningar 
redovisas nu i planbeskrivningen.  

1.5 Plankartan har kompletterats med bestämmelser för byggnaderna som vetter mot 
handelsområdet/E18. 

1.6 Bullerutredningen har uppdaterats för att visa bullernivåer i scenariot med skärm. Om en 
bullerskärm uppförs som täcker hela byggnadshöjden innebär det att ekvivalenta 
ljudnivåer inte längre överskrider riktvärden för ljuddämpad sida. Även riktvärdet för 
maximal ljudnivå innehålls. Planen möjliggör för uppförande av bullerskärm.  

1.7 De ekvivalenta ljudnivåerna överskrider ej 65 dBA. Kraven för ljuddämpad sida uppnås 
vilket framgår i bullerutredningens bilagor.  

1.8 Bullerutredningen har uppdaterats med en sammanvägd beräkning av trafik- och 
industribuller som redovisas i bilaga AK11. Resultatet visar ingen skillnad vid fasad jämfört 
med trafikbullret. Detta beror på att industribullret är så pass mycket lägre än trafikbullret så 
det påverkar inte på totala ljudnivån. Tittar man på ljudnivån 1,5 meter över mark ser 
resultatet annorlunda ut. Här blir ljudnivån ca 3 dB högre över parkeringsytan i norr än för 
bara trafikbuller. Ökningen beräknas som högst bli 3 dB. Detta påverkar dock inte 
bostadsytor. 

1.9 Riktvärden innehålls och detta framgår i bullerutredningen figur 5, s 12. Detta förtydligas 
även i planbeskrivningen. 

1.10 Avstånden mellan närmsta planerad bostad och den fastighet där drivmedelstation medges i 
gällande detaljplan ligger på mellan 27-35 meter, vilket är ett tolererbart avstånd enligt 
riktlinjer som utredningen tagit hänsyn till. Gällande detaljplan reglera placering av 
anläggningar som kan utgöra fara. Plankartan reglerar placering av friskluftsintag och att 
fasader mot drivmedelstationen ska utföras i obrännbart material.  

1.11  Bestämmelsen m1 läggs till även för byggnaden mot Granhammarsvägen. 

1.12 Plankartan anger bostad för området och klarar därför riktvärdena för buller. Om ett 
trygghetsboende byggs kommer uteplatser vara begränsade. 

1.13 Noteras. 
 

2 Trafikverket   inkom 25 januari 2021  

2.1 Bostadsexploatering i direkt/nära anslutning till motorväg E18 med perifert avstånd till attraktiv 
kollektivtrafik ökar bilberoende och belastning på vägnätet. Kommunen bör därför arbeta för att 
få ner bilanvändningen och tillskapa fler attraktiva mobilitetslösningar. T ex kan mobilitetshus 
planeras för samnyttjande med handelsområdet. Vidare kan en möjlighet vara att den 
drivmedelsstationen som planeras görs om till laddstation. Det skulle minska riskbilden, 
utsläppen och risk för förorening av vattentäkt. 
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2.2 Om kommunen inte aktivt arbetar med lösningar för hållbar mobilitet förväntas större ökning av 
persontransporter med bil, på både regional och lokal nivå. Trafikverket vill påpeka att E18 
förmåga att ta emot ytterligare trafik är på denna sträcka starkt begränsad och ligger och väger 
på kapacitetstaket till prognosår 2040. Trafikverket kan komma att behöva vidta åtgärder för att 
prioritera regional trafik som t ex påfartsreglering. 

2.3 Då kommunen ännu inte redovisat en samlad trafikanalys för prioriterade exploateringar som 
kommunen avser att genomföra, är detaljplaner som denna svår att ta ställning till kopplat till 
påverkan på E18. För att kunna bedöma effekt av exploateringar som denna och liknande 
detaljplaner, behöver en trafikanalys på översiktlig nivå tas fram för kommunen. 

2.4 Planområdet finns inte med i kommunens nu gällande Översiktsplan, istället är det utpekat för 
verksamheter och handel. Bebyggelseläget finns dock medtaget i RUFS 2050 som primärt 
bebyggelseområde och har koppling till befintlig bostadsbebyggelse västerut, som skulle kunna 
få nyttor av planen (tillgänglighet till service, kollektivtrafik och gång-cykelvägar). Vidare finns 
sedan tidigare en gällande detaljplan för handelsområdet som möjliggör exploatering. Detta 
utgör förutsättningar för Trafikverkets yttrande. 

2.5 Planområdet ligger nära E18 och trafikplats Brunna, som utgör riksintressen för 
kommunikationsanläggningar. E18 ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller nyttjandet av anläggningarna. Även framtida utbyggnadsmöjligheter ingår i 
riksintresset. Berört riksintresse väg E18 omnämns inte under riksintresse, vilket bör justeras. 

2.6 Den nya anslutningen/gatan som planeras söder om E18 med anslutning mot befintlig 
cirkulationsplats i sydöst och Rågångsvägen får inte förläggas inom E18s säkerhetszon eller 
medföra negativ påverkan på trafiksäkerheten längs E18 (som t ex bländning eller liknande). 
För landskap och bulleraspekt är det positivt om så stor del av berget behålls. 

2.7 Planbeskrivningen nämner att cirkulationsplatsen vid Granhammarsvägen och E18:s ramper 
inte kommer att påverkas negativt av utbyggnaden eller belastas med mer trafik än dagens 
detaljplan. För Trafikverket hade det varit relevant att även redovisa resultat av 
kapacitetsutredning och trafiksimulering kopplat till ramperna, istället för att enbart beskriva det 
kvalitativt..  

2.8 Planförslaget föreslår höga byggnader, som högst upp till 75 meter över nollplanet. Trafikverket 
har tidigare påtalat att LFV, Försvarsmakten och Swedavia ska få ta del av remissförslag. Vi 
kan inte se att dessa fått ta del av planförslaget, vilket behöver tillses. Vidare kan en 
flyghinderanalys behöva utföras för att säkerhetsställa höjderna. En sådan beställs hos LFV. 

2.9 Förändringar till granskningsskedet: sedan plansamrådet flyttades området för skola och 
förskola längre norrut, närmare E18 för att följa terrängen och ge utrymme till uteplatser och 
utevistelse. Detta förutsätter Trafikverket har utgjort förutsättningar för bullerutredningen.. 

2.10 Förskola, skola och idrottsanläggning beräknas få mycket höga maximala ljudnivåer vid fasad 
på bullrig sida. Kommunen behöver redogöra för beräknade bullernivåer inomhus så att BBR 
krav ska klaras. 

2.11 Plankartan reglerar för förskolan en 2 meter hög skärm mot Pettersbergsvägen för att klara 
bullerskyddad utevistelse. Det framgår inte vad bullernivåerna blir efter skärmens uppförande, 
vilket Trafikverket önskar tydliggöras i bullerutredning och planbeskrivning. Det framgår inte 
om bullerberäkningarna räknat in tänkt bullerskyddsskärm eller inte, men vi antar att det är utan 
skärm som visas. 

2.12 Plankartan reglerar så att bostäder närmast Granhammarsvägen ska ha genomgående 
planlösning för att minst hälften av bostadsrummen klarar bullerkrav på bullerskyddad sida. 
Beräkningar visar att även lägenheter längre ifrån Granhammarsvägen inte klarar bullerkrav på 
55 dBA (se figur nedan och markerat gult streck). Planlösningar och tänkta lösningar för att 
klara bullerkraven behöver redovisas för samtliga lägenheter som får ekvivalenta bullernivåer 
över 60 dBA. 
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2.13 I bullerutredningen redovisas fläktbuller mm i separata beräkningar. Det behövs göras en 
sammanvägd kvalitativ bedömning huruvida industribuller adderat med trafikbuller förvärrar 
situationen för bullerstörning och riskerar överskridanden.  

2.14 Luftkvalitén ser ut att klaras i planområdet. 

2.15 I planförslaget redovisas förslag till gång-cykelvägar samt en ny gång och cykelbro över mot 
Gröna dalen. Trafikverket ser positivt på föreslagen gång och cykelbro, och föreslår att den tas 
med i ovannämnda detaljplan för genomförande. Som det är nu omnämns den inte i innehåll för 
exploateringsavtal. 

2.16 Inne i planområdet föreslås lokalgator som gångfartsområde med gång och cykel i blandtrafik. 
Gata 2 och 5 sticker ut, då de är återvändsgator där cyklisterna skall cykla i blandtrafik, och då 
stundtals utmed parkerade bilar, vilket kan skapa konfliktsituationer. Då många av boende har 
målpunkt skola, förskola och idrottshall vore det önskvärt att det byggs separerad och 
trafiksäker gång-cykelväg i hela planområdet. Om det inte är möjligt ställer gångfartsområden 
stora krav på trafikmiljön med en kombination av tydlig skyltning, fysiska attribut och 
uppföljning av hastigheter. 

2.17 Av illustrationsplanen går det inte att utläsa läge för befintlig gång och cykelväg på 
Granhammarsvägen. Inte heller entrén till planområdet från Granhammarsvägen och framtida 
busshållsplatser eller angöring för gång och cyklister in till området. Det vore önskvärt att gång 
och cykelväg och busshållsplatser på Granhammarsvägen redovisas i illustrationskarta, så att 
det tydliggörs hur trafiksäkra och attraktiva kopplingar mot Granhammarsvägen är tänkt att 
fungera kopplat till planområdet. Anledningen är att det utgör kvaliteter som kan nyttjas av 
planområdet och även främja hållbara transporter och trafiksäkerhet. 

2.18 Trafikverket saknar information om turtäthet för de nya bussarna vid hållplatslägena på 
Granhammarsvägen. Likaså för den busstrafik som är tänkt att trafikera Pettersbergsvägen inne 
i området. 

2.19 Vidare kan Trafikverket konstatera att krav på att busstrafiken skall tillåtas trafikera porten 
under E18 per automatik inte ger ett gott kollektivtrafikunderlag. I ett nuläge, där bussar och 
tung trafik inte tillåts passera porten under E18 finns således ingen kollektivtrafikmöjlighet mer 
än den nuvarande som servar butikerna i anslutning till planområdet. Detta kan medföra långa 
sträckor för kollektivtrafikresenärer att transportera sig från bostad till hållplats. Det råder också 
viss oklarhet hur gångmöjligheterna till och från planområdet från dessa hållplatser ser ut. 

2.20 Trafikverket kan tipsa om att söka stöd för mobilitetsåtgärder som t ex gång och cykelvägar, ny 
gång och cykelbro, mobilitetshus och åtgärder kopplat till kollektivtrafik. Antingen genom 
statlig medfinansiering eller genom stadsmiljöavtal. Informationslänkar redovisas. 

2.21 Avrinning av dagvatten kommer att öka från planområdet om inte fördröjande åtgärder görs. 
Enligt beräkningar från dagvattenutredning behöver ca 465 m3 dagvatten flödesutjämnas. För 
den allmänna platsmarken behöver ca 234 m3 fördröjas och från kvartersmark 211 m3 
dagvatten. I plankartan saknas krav på fördröjning, vilket bör kompletteras för att 
säkerhetsställa föreslagna åtgärdsnivå. 

2.22 Av dagvattenutredning framgår att ledningssystemet nedströms i Gröna dalen har en begränsad 
kapacitet i förhållande till avrinningsområdet. Översvämningar har förekommit i ett område 
söder om korsningen E18/Granhammarsvägen. Det står olika slutsatser i dagvattenutredningen, 
bl a att hydrauliska utredningar har genomförts som pekar på risk för överbelastning i nuläget 
vid 5-årsregn nedströms. Trafikverket efterlyser förslag på åtgärder kopplat till denna slutsats. 

2.23 Informationen om den befintliga och nya dammen i planområdet behöver klargöras. Vad är 
kapaciteteten på nuvarande damm, var är den placerad och var flyttas den till och när? Den nya 
dammen, hur är dess fördröjningskapacitet, rening mm i förhållande till den tidigare?  
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2.24 Skyfallsanalysen visar att situationen inte förvärrar översvämningssituationen, men 
problematiken kvarstår ändå utanför planområdet. Trafikverket efterlyser reflektioner om hur 
åtgärder för att minska översvämningssituationen ytterligare kan göras, kopplat till 
Granhammarsvägen och dess översvämningsrisk som fortsätter ner mot E18 ramper. 

2.25 Beroende på närhet och utförande av åtgärder till E18 och dess ramper (t ex sprängning), kan ett 
bevakningsavtal behöva upprättas och antas innan detaljplanens antagande. Det är kommunens 
ansvar att initiera ett sådant avtal med Trafikverket. Kommunen arbetar nu med diverse 
vägåtgärder i Brunna, bl a kopplat till den nya cirkulationen som förutsätts i handlingarna. 
Arbetet utförs med ett avtal om bevakning med Trafikverket. För mer information om avtalets 
innehåll, se Bilaga 1.  

2.26 Om Trafikverket är rätt informerad planeras/byggs busshållplatser på Granhammarsvägen direkt 
utanför planområdet. Dessa skulle kunna markeras ut i illustrationsplanen som befintligheter.  

2.27 Refug skulle behövas från ny anslutningsväg Rågångsvägen in i cirkulation på 
Granhammarsvägen för att ange riktning, för att inte riskera att bilister kör åt fel håll i 
cirkulationen.  

2.28 Trafikunderlaget till trafikutredningen är svår att överblicka, då de bygger på flera olika 
trafikanalyser. I vissa underlag beaktas mindre exploatering i Viby, men mer i Brunna 
exempelvis. Det hade varit enklare att ta till sig underlaget om det redovisades en tydligare 
koppling till de trafikanalyser som är gjorda och dess koppling till den basanalys som gäller.  

2.29 Som vi kan utläsa av plankarta och illustration planeras den nya vägen från cirkulationsplatsen 
vid Granhammarsvägen till Pettersbergsvägen kräva omfattande sprängningsarbeten (vägen 
ligger 10-15 meter lägre än nuvarande markhöjd). Stämmer det att hela nya vägsträckan ska 
ligga på +20 meter eller ska den variera i höjd? 

 

Kommentar 

2.1 Detaljplanen innebär bättre underlag för att utveckla kollektivtrafik. Arbete med olika 
mobilitetslösningar är ett pågående arbete. Detta tas bland annat upp i kommunens 
översiktliga planering där ett mål är att bygga ut laddinfrastrukturen. 

2.2 Trafikutredningen visar att det inte sker någon betydande förändring på E18 med 
tillkommande trafik alstrad från planområdet. Detta då den befintliga handelsplatsen alstrar 
mer trafik än planförslaget. Planförslaget antas inte innebära några kapacitetsproblem på 
E18.  

2.3 Kommunen jobbar med en fördjupad översiktsplan för Kungsängen och till den finns en 
trafikanalys framtagen. Den fördjupade översiktsplanen var på samråd under 2020. 
Ttafikverket har fått den på remiss. 

2.4 Noteras. 

2.5 Att väg E18 är ett riksintresse förtydligas i planbeskrivningen inför antagande. 

2.6 Ny anslutning förläggs inte inom E18s säkerhetszon och bedöms inte medföra negativ 
påverkan på trafiksäkerheten. Övriga synpunkter noteras. 

2.7 Tidigare kapacitetsberäkningar som gjorts under planprocessen har beräknats utifrån en 
högre trafikalstring och en spridning av trafiken på färre länkar. Det betyder att situationen 
med det nya planförslaget inte kommer att förvärras jämfört mot tidigare slutsatser. Den 
trafiksimulering som gjorts med nu gällande planförslag visar inte på några 
kapacitetsproblem. 

2.8 Ingen av dessa remissinstanser har haft något att erinra mot detaljplanen. 
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2.9 Bullerutredningen har utgått från granskningsförslaget med ny placering för skola och 
förskola 

2.10 Krav enligt BBR för beräknade ljudnivåer inomhus kommer att säkerställas i bygglovsskedet. 

2.11 I bilagda ljudutbredningskartor redovisas sedan tidigare bullersituationen utan bullskärm. En 
beräkning som inkluderar skärmen har ni tillfogats bullerutredningen. Beräknade ljudvärden 
för förskolan då bullerskärmen är uppförd redovisas på s.12 i bullerutredningen. Där framgår 
också att riktvärden för skolgården innehålls med föreslagen bullerskärm. 

2.12 Länsstyrelsen skriver ungefär samma, se svar 1.3-1.6. 

2.13 Länsstyrelsen skriver samma, se svar 1.7 

2.14 Kommunen delar denna bedömning. 

2.15 Gång- och cykelbron ingår inte i planförslaget. 

2.16 Synpunkterna noteras. 

2.17 Då Granhammarsvägen redan är färdig (färdigställdes efter granskningen) finns inte ett 
behov av att förtydliga detta i planhandlingarna. 

2.18 I dagsläget finns inte information om turtäthet för de nya bussarna. I planbeskrivningen och 
trafik-PM redogörs därför endast för befintlig situation.  

2.19 Kommunen avser att föra dialog med trafikförvaltningen om framtida busstrafik i området. 
Detaljplanen medför ett avsevärt större kollektivtrafikunderlag genom nya boende samt 
publika funktioner jämfört med befintlig situation. 

2.20 Noteras. 

2.21 Fördröjningsvolymer finns beskrivna i dagvattenutredningen och i kommande 
exploateringsavtal ses den här frågan över med lämpliga skrivningar/kopplingar till 
framtagna dokument. 

2.22 Vid kontroll av utredningen ser kommunen inte olika slutsatser. 

2.23 Dagvattendammen omhändertar dagvatten från Biltemas fastighet och ligger i nuläget på 
kvartersmark inom den norra delen av planområdet, inom skolans framtida 
användningsområde. Dammen flyttas område E1 på plankartan. 

2.24 Eftersom flödena minsar från planområdet och ner mot Granhammarsvägen, där påfart mot 
E18 ansluter, så minskar mängden vatten som behöver hanteras kring påfarten. Kommunen 
har ingen rådighet över marken intill påfarten. Vid arbetet med Granhammarsvägen har 
kommunens projektgrupp haft regelbunden kontakt med Trafikverket för samarbete kring 
lösningar för vägen. 

2.25 Noteras. 

2.26 Ja det stämmer. 

2.27 Noteras. 

2.28 Underlaget bygger på en och samma trafikanalys som är kommunens trafikmodell. 
Nollalternativet och planalternativet utgår från denna modell. 

2.29 Det stämmer inte att hela vägsträckan ska ligga på en och samma höjd. Höjderna anpassas 
för att säkerställa de anslutningar som krävs. 
 
 

Kommunala nämnder 
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3 Utbildningsnämnden   inkom 17 december 2021 yttrandet skrevs under samrådet men 
registrerades inte, därför har samma yttrande skickats och registrerats under granskningen. 

3.1 Utbildningskontoret har inga invändningar mot ändringen i förslag till detaljplan i övergripande 
delar. Utbildningskontoret ställer sig dock tveksamma till dimensioneringen av förskole-och 
skolplatser i området. Enligt förslaget till ändring i detaljplanen framgår att det planeras för 500 
elevplatser. Enligt planritning över området framgår att det även planeras för en förskola i 
området. Behov av förskoleplatser finns i området men Utbildningskontoret ställer sig 
frågandetill om ytan som är avsett för skoltomten räcker för både en skola med idrottshall och 
en förskola. 

3.2 Utbildningskontoret bedömer att Kungsängenredan idag har brist på barn-och elevplatser, vilket 
kan komma att innebära att en skola i området Norrboda-Brunna, med den kapacitet som 
föreslås, blir fullbelagd av elever som bor i andra områden i närheten. Detta skulle i så fall 
riskera att innebära en kapacitetsbrist, totalt sett, i kommundelen. 

3.3 Att barn och elever får tillgång till förskola och skola i närområdet är en förutsättning för att få 
en tillfredställande utbildning. Detta är särskilt viktigt för förskolebarn och elever i de yngre 
åldrarna och därför bör särskild hänsyn tas till vilka årskurser som skall erbjudas plats i den nya 
skola som skall uppföras i området. 

Kommentar 

3.1 Området för skola och förskola har till granskningen ändrats så att skola och förskola har ett 
varsitt område i detaljplanen.  

3.2 Anledningen till att en skola planerats i planområdet är just för att det råder kapacitetsbrist 
och det har ansetts som en lämplig plats och inom lämplig tidsram att få fram en plats för en 
ny skola. 

3.3 En detaljplan styr inte vilka årskurser som ska finnas i skolan. 

 

4 Kultur- och fritidsnämnden  inkom 1 februari 2022 

4.1 Kultur- och fritidskontoret ställer sig positiva till planen. Planområdet är redan delvis utbyggt 
och ansluter dessutom till närliggande bebyggda områden. Det är fördelaktigt att skapa 
förutsättningar i området som bättre stämmer överens med efterfrågan. 

4.2 Det är positivt att planförslaget innefattar grönstråk och utemiljöer som inbjuder till fysik 
aktivitet och stimulans för hjärta och hjärna. Det kan utgöra en tillgång för både boende och 
skolbarn. 

4.3 Inom skolområdet i planen finns plats för en idrottshall på ca 390 kvm vilket inte kommer att 
kunna ge möjlighet till samordning med föreningslivet. För detta krävs en idrottshall på cirka 
800 kvm. 

4.4 Kultur- och fritidsnämnden har tidigare yttrat i samrådet påpekat att det är nödvändigt att skapa 
en trygg och trafiksäker passage för de oskyddade trafikanterna från planområdet till 
Kungsängens IP och övriga delar i Gröna dalen. I det nuvarande förslaget hålls en yta öppen för 
att möjliggöra för byggnation av en gång- och cykelbro över Granhammarsvägen i framtiden. 
Det är dock fortsatt angeläget att en säker passage över Granhammarsvägen är klar samtidigt 
som bostäderna i Norrboda står klara. 

4.5 En väl planerad bostadsmiljö bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med tillfällen för rika 
fritids- och kulturupplevelser. Eftersom en skola planeras i området samt en sporthall som 
skapar bra förutsättningar för fysisk aktivitet och ett aktivt uteliv anser Kultur- och 
fritidskontoret att barnens bästa beaktas. 

Kommentar 
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4.1 Noterat 

4.2 Noterat 

4.3 Planen har haft en begränsad yta att tillgå och försökt att få till det bästa för skolan som ska 
komma till stånd. Detaljplanen hindrar dock inte att större hall byggs, det finns ingen 
begränsning i planen för det. Däremot är det viktigt att tänka på friytan om större hall 
planeras in under genomförandeskedet. 

4.4 Som nämnden skriver så är förutsättningarna för en säker väg planerad i detaljplanen. Gång- 
och cykelbron kommer att projekteras under genomförandeskedet och planen är att den ska 
komma till så fort som möjligt. I dagsläget är Granhammarsvägen utbyggd och klar och det 
finns tills vidare en passage över med övergångsställe. 

4.5 Noterat 
 

Övriga remissinstanser 

5 Brandkåren Attunda  inkom 15 december 2021 

5.1 Brandkåren Attunda anser att våra synpunkter som lämnades under samrådet har besvarats och 
ser positivt på att ytterligare åtgärder har gjorts. Tillgången till brandvatten är en förutsättning 
för att kunna bedriva en effektiv insats i den bebyggelse som planeras i detaljplanen och 
Brandkåren Attunda ser positivt att behovet av brandvatten kommer att tas med i den 
kommande projekteringen av planområdet. Skulle det uppkomma frågor i den fortsatta 
planeringen av brandvattennätet är ni mer än välkomna att höra av er. 

Kommentar 

5.1 Synpunkterna noteras. 

 

6 Global Connect (IP-Only)  inkom 30 november 2021 

6.1 GlobalConnect (IP-Only) har markförlagda kablar inom området. Generellt så önskar 
GlobalConnect (IP-Only) att så långt som möjligt behålla befintliga ledningar i sina nuvarande 
lägen för att undvika de olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt. 
Vidare så förutsätter GlobalConnect (IP-Only) att de kostnader som uppstår vid en eventuell 
flytt bekostas av den som initierar flytten.  

Vid arbeten i närheten av befintliga ledningar behöver försiktighet iakttas så att inte skada 
uppkommer.  

GlobalConnect (IP-Only) har intresse att vara med att samförlägga i exploateringen. 
Kontaktuppgifter för ledningssamordnare lämnas. 

Kommentar 

6.1 Synpunkterna noteras. 

 

7 Vattenfall eldistribution AB inkom 30 november 2021 

7.1 Har inget att tillägga i ärendet. 

 
8  E.ON Energiinfrastruktur A  inkom 28 december 2021 

8.1 Har inget att erinra 
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9 Svenska kraftnät  inkom 15 december 2021    

9.1 Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2019-11-25 svarat på berörd remiss. Utöver tidigare 
lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

 

10 Trafikförvaltningen (Region Stockholm)  inkom 21 december 2021 

10.1 Regionen har yttrat sig under samråd och flera av de frågetecken som regionen lyfte kvarstår. 
Regionen noterar att antal bostäder minskat något gentemot samrådsförslaget samt att 
granskningsförslaget förtydligar nu att detaljplanen drivs med utökat planförfarande och planens 
relation till översiktsplanen har beskrivit tydligare i planbeskrivningen.  
 
Regionen lyfte under samråd frågan att trots planområdet ligger i ett primärt bebyggelseläge 
enligt RUFS 2050 bidrar den till den förskjutning av bebyggelseplaneringen som leder till att 
tyngdpunkten i Kungsängen lokaliseras till ett E18-nära läge. Risken är att detta kan medföra 
ökat antal personbilstransporter vilket strider mot RUFS 2050 prioriteringar. Därför är det 
viktigt och ställer höga krav på utformning av gång- och cykelbanor, tillgänglighet till 
kollektivtrafik och ett aktivt arbete av kommun och exploatörer att arbeta aktivt för en hållbar 
mobilitet i området. Planförslaget lyfter inte fram mobilitetslösningar som leder fram till att 
bidra till att nå ett transporteffektivt samhälle. Regionen vill dessutom påpeka att ett ökat 
bilberoende leder till ökad belastning på infartsparkeringar som redan idag är hårt belastade, 
särskilt vid pendeltågstationen. Regionen saknar ett resonemang i planbeskrivningen om hur 
planen ska bidra till hållbar mobilitet särskilt saknas resonemang om mobilitetstjänster. 

10.2 Regionen ser att den totala storleken på skolgården är väl tilltagen men i förhållande till antal 
barn är 14-15 kvm per barn i underkant av de 30 kvm som rekommenderas, det krävs då att 
tillgången och tillgängligheten till naturmark i form av allmän platsmark är god och väl tilltagen 
i anslutning till skolgården. Även den totala storleken på förskolegården är väl tilltagen, men 
inte heller här kommer andelen på 30 kvm friyta per barn upp i de rekommenderade 40 kvm. 

 
10.3 Regionen vill informera om att tillräckliga ytor för kollektivtrafikens behov på Petterbergsvägen 

behöver säkerställas om kollektivtrafik ska kunna bedrivas på vägen. Att buss ska kunna 
trafikera Petterbergsvägen är dessutom en förutsättning för att planerad bebyggelse norr om 
Norrboda ska kunna få busstrafik i framtiden.  
 
Regionen lyfte fram möjligheten att anlägga ny busshållplats på Granhammarsvägen för 
busslinje 559. Då detta skulle förbättra resmöjligheterna till området öster om 
Granhammarsvägen, bl.a. idrottsplatsen. Kommunen har sedan varit i dialog med Region 
Stockholms trafikförvaltning om utformning av hållplatsen. Regionen har då framfört sin oro att 
en enkel hållplats kanske inte räcker på denna plats då en stor del av bebyggelseutvecklingen 
sker i ett E-18 nära läge vilket leder till en högre belastning på sikt.  
 
All infrastruktur som planeras att trafikeras av buss ska utformas enligt riktlinjerna i RiGata-
Buss. Riktlinjerna finns att tillgå på Region Stockholms hemsida. 

 
10.4 Regionen vill förtydliga sitt yttrande om störningar och busstrafik. I arbetet med den tidigare 

detaljplanen med Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. beställde kommunen en MKB (Tyréns – 
2013-05-07). I den tillhörande bullerutredningen som gjordes i arbetet med MKBn antogs att 
ingen tung busstrafik skulle trafikera Pettersbergsvägen. Regionen vill påpeka att det inte är 
säkert att bostadsbyggnaderna utmed Pettersbergsvägen har erforderligt skydd mot buller från 
bussar. Kommunen bör således i det kommande planarbetet utreda för vilka ljudnivåer 
byggnaderna är dimensionerade för. Analysen bör inkludera såväl skillnader i maximal- som 
ekvivalent ljudnivå. Vid 30 km/ h kan det skilja över 10 dBA-enheter på maximal ljud nivå 
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mellan ”lätt ” och ”tung” trafik. Det är väghållaren som är verksamhetsutövare enligt 
miljöbalken för bullret som fordonen på vägen orsakar och som även ansvarar för att utreda 
situationen. (miljöbalken 2 kap) 

Kommentar 

10.1 Mobilitetstjänster – se svar 2.1. ovan.  

10.2 Kommunen bedömer att skolgården och förskolegården har tillräckligt goda friytor per elev. 
Förskolegården har även direkt anslutning till intilliggande naturmark.  

10.3 Tillräckliga ytor för buss på Pettersbergsvägen enligt RiGata-Buss. Busshållplats finns på 
Granhammarsvägen. 

10.4 Rikvärden för buller klaras för alla bostäder inom planområdet enligt framtagen 
bullerutredning (vissa platser kräver åtgärd som då är reglerad i plankartan. 
 

Privatpersoner och övriga 
11 Privatperson 1   inkom 29 november 2021 

11.1 Det är helt sanslöst hur trafiksituationen är löst för detta område. Det kan ju inte ha funnits 
någon planering alls över huvud taget på hur trafiken bäst kunnat planerats här i området. Om 
man hade dragit upp en väg vid någon av de nu byggda cirkulationsplatserna på 
Granhammarsvägen till handelsplatsen så hade området sluppit all denna trafik. Det är helt sjukt 
att man tillåter denna trafik i ett bostadsområde.  

11.2 Förutom att vi till och från håller på att bli överkörda när vi ska gå över övergångsstället (nära 
Lidl) så är det inte trevligt att sitta på balkongen. Det är ett dundrande ljud hela tiden både med 
tunga lastbilar och personbilar. På em brukar det vara långa köer här på vägen. Då vi har 
främmande från stan (innerstaden Stockholm) och vi kikar ut på balkongen så tror de inte sina 
ögon, det är värre ljud och trafik här än inne i stan.  

11.3 På vissa platser i kommunen kan ni se till att det blir förbjudet för tung trafik, gupp i väg, 
trafikljus m.m. I detta område verkar allt tillåtet. Vet att det är extremt många här i området som 
har påpekat detta men inget händer. Alltså ni kan inte fortsätta att bygga enligt planerna utan att 
göra något åt trafiksituationen. Jag önskar svar på hur ni tänker göra med befintlig situation och 
hur det är tänkt framöver. 

 Kommentar 

11.1 Den trafikföring som bebyggelseförslaget föreslår innebär att den nya Femstenavägen blir 
huvudsaklig infartsväg för besökare till handelsområdet varpå Petterbergsvägen beräknad få 
reducerade trafikrörelser från besökare till handelsområdet. Tung trafik och godstrafik leds in 
via väg från rondellen på Granhammarsvägen till planområdets norra del. Pettersbergsvägen 
ska vara stadsgata utan tungtrafik med undantag för den allmännyttiga framtida busslinjen 
som planeras med busshållplatser i närheten av planerad skola och förskola. 

11.2 Hur höga ljudnivåer som är acceptabla i och utanför en bostad regleras i 
Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216). Då aktuell fastighet inte ligger inom planområdet 
har ljudnivåer för denna inte studerats i bullerutredningen, med undantag från riktvärden för 
frifältsvärden vid fasad. Bullerutredningen visar att riktvärdena ser ut att uppfyllas vid er 
fastighet även för prognosår 2040. Vid upplevda störningar i dagsläget kan 
miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet kontaktas. 

11.3 Se 13.1. 

 

12 Privatperson 2  inkom 3 december 2021 
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12.1 Jag har plöjt igenom infon rätt bra om nya området, det finns en sak som jag inte finner på 
papper eller som skiss i förslaget: Den nya vägen upp till handelsområdet från nya rondellen 
söder om motorvägsbron saknar en viktig del. Här är ni på väg att begå samma planeringsfel 
som ni gjorde vid Mätarvägen/Granhammarsvägen , ni har nyligen tagit ett beslut om 750.000:- 
för att bygga en gång/cykelramp över Mätarvägen . Precis detta saknas på nya ” Norrboda 
bygg/bostadsremissen ”, det framgår INTE av pappersinfon om ni huvud taget har tänkt på de 
gående/cyklande folk ut efter Granhammarsvägen som skall passera den nya vägen upp till 
Handelsområdet. Här behöver ni bygga å fixa en: 1) gång/cykelramp altn. 2) en tunnel under 
vägen. Ta åt er och planera rätt redan nu och inte när allt är färdigbyggt å klart. 

Kommentar  

12.1 En trafiksäker passage för gång-och cykeltrafikanter över den nya infartsgatan kommer att 
säkerställas men studeras närmare i samband med projektering av vägen.  

 

13 Privatperson 3  inkom 9 december 2021   

13.1 Jag har inga synpunkter på föreslagna ändringar av detaljplan. Det jag dock önskar förmedla är 
att kommunen upprättar ordentliga risk- och konsekvensanalyser avseende buller, vibrationer 
vid eventuella sprängningsarbeten, generella hastighetsbegränsningar för byggtrafik samt 
genomfartstrafik.  

13.2 Vidare anser jag att löpande samverkan med intressenter, såsom bostadsrättsföreningar, 
villasamfälligheter och hyresgästföreningen samt andra som önskar löpande information om 
byggnationerna. Det skall enligt min uppfattning ske planerat och löpande på initiativ från 
kommunen för kunna lämna värdefull information om byggnationens utveckling samt från de 
boende hastigt uppkomna problem eller krav och önskemål.  

13.3 Jag anser vidare att all infrastruktur, såsom nya tillfartsvägar skall vara färdiga innan 
arbetsfordon samt godstransporter tillåts börja i området samt att kommunens gatukontor skall 
säkerställa att all tung trafik använder sig av dessa tillfarter under byggnationen. 
Pettersbergsvägen från Granhammarsvägen från inte användas för byggtrafik. Den är redan nu 
för högt trafikerad.  

Historiskt har kommunen dessvärre inte lyckats när vi talar om ovan frågor. Byggnationen av 
Kungsängens handelsplats, Byggnationerna av bostadshus på Femstenavägen och 
Hjärtstensvägen (vid Pettersbergsvägen). Samt tunnelgenomfarten under E18 och "gruskrossen" 
är exempel där arbetet kunnat skötas på ett bättre sätt.  

Med en förhoppning om att vi finner en gemensam lösning som är till gagn för alla 
inblandade parter. 

Kommentar 

13.1 Störningar och risker i samband med detaljplanens genomförande kommer att hanteras i 
detaljplanens genomförandeskede. 

13.2 Kommunen informerar och samråder med medborgarna löpande under planprocessen i 
enlighet med PBL. Kommunen avser att informera om områdets fortsatta genomförande och 
utveckling inom sina kanaler. 

13.3 Kommunen noterar synpunkterna och tar dom vidare till projektering- och byggskedet där 
dessa frågor hanteras. 
 

14 Privatperson 4  inkom 21 december 2021 

14.1 Jag tycker att det är bra med bostäder men att placera en F-9 skola där upp är ett riktigt dåligt 
förslag. Därför anser jag att förslagen måste avslås/omarbetas. Med fler bostäder kommer fler 
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bilar samt en planerad kollektivtrafik. Skolan kommer då att ytterligare försvåra 
trafiksituationer då föräldrar som ej är boende i områden kommer att styras in för att hämta och 
lämna sina barn. 

14.2 Sen tycker jag inte att det är helt lämpligt att placera en skola med mellan- och högstadie barn i 
direkt anslutning till ett handelsområde. Istället bör det utredas om skolan istället kan placeras 
nere vid Kungsängens IP. Skulle både vara bra rent trafikmässigt men finns även flera vinster 
med att kunna nyttja befintliga idrottsanläggningar samt parkeringsytor. 

Kommentar 

14.1 Fler boende i området ger ett större underlag till utökad kollektivtrafik. När 
Pettersbergsvägen öppnas för busstrafik kommer busshållplatser finnas i nära anslutning till 
skolan. 

14.2 I planförslaget har stor vikt lagts för att tillgodose behovet av säkra skolvägar. Kommunen 
bedömer att placeringen av skolan innebär en tillräckligt god miljö med avseende på 
trafiksäkerhet. 
 

15 Privatperson 5  inkom 21 december 2021 

15.1 Idag finns ett skogsparti mellan vägen som går upp till Handelsparken (Coop, Biltema) från Lidl 
rondellen och flerfamiljshusen på Hjärtstensvägen/Pettersbergsvägen. Det skogspartier är av 
stor vikt att den består utifrån kommande framtida bebyggelse och eventuell utbyggnad 
affärsidkare. Mycket forskning finns framtaget där det belyses vikten av natur och skog kring 
våra bostäder, för människans hälsa och mående. Norrboda bostadsområde har exploaterats 
otroligt mycket de senaste åren, där då natur och skog fått avsättas för nya bostäder. Jag har 
själv följt utbyggnaden av Djurgårdsstaden på Östermalm, där man varit väldigt mån om att 
bevara samt bygga upp grönområden mellan flerfamiljshusen i området. Så, låt nu skogspartiet 
mellan Handelsplatsen och flerfamiljshusen på Hjärtstensvägen/ Pettersbergsvägen kvarstå 
såsom det är idag! 

Kommentar 

15.1 Planförslaget innebär att naturmark i området bebyggs. Mellan Pettersbergsvägen och den 
nya Femstenavägen sparas ett större område med naturmark. I övrigt inom planområdet har 
ambitionen varit att gatustrukturer och byggnader anpassas så att så mycket som möjligt av 
värdefull vegetation sparas. 
 

Resultat av granskningen  
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen : 

 Plankartan har kompletterats med bestämmelser skydd mot störningar och buller. 
 Mindre revideringar och kompletteringar i bullerutredningen. 
 Dagvattenutredningen har uppdaterats. 
 Planbeskrivningen har kompletterats med information efter reviderade utredningar. 

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen 
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning är av så begränsad 
omfattning att en ny granskning av planförslaget inte behöver göras. 

 

Underlagsmaterial 
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 Kopior av inkomna synpunkter under granskningen.  

 Samrådsredogörelse, daterad 2021-10-08.  

 Kopior av inkomna synpunkter under samrådet 
 

Materialet går att beställa från kommunens enhet för Samhällsutvecklingsprojekt. 

 

Upprättad 2022-05-13 av 

Enheten för Samhällsutvecklingsprojekt 

 

 

Jonas Uebel   Elisabeth Frostklinga   Sofi Tillman 

Avdelningschef  Projektledare Planarkitekt Projektledare mark- och exploatering 
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GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (4) 

Datum 
2022-02-11 

Beteckning 
402-80637-2021

Enheten för bostäder och fysisk planering 
Karolina Embring 

Upplands-Bro kommun 
Dnr: 16/0265 
kommunstyrelsen@upplands-bro.se 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22  Stockholm 

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax 
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

Detaljplan för Kungsängens-Tibble omfattande 
fastigheterna 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde) i Upplands-Bro kommun 

Bakgrund 
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen 
syftar till att möjliggöra ca 470 bostäder, centrumverksamheter, förskola och en 
grundskola för cirka 500 elever med gymnastiksal för skolans ändamål. 
Länsstyrelsens yttrande utgår från innehållet i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL. Länsstyrelsen har tagit del av synpunkter från Trafikverket 
under handläggningen av ärendet.  

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsen bedömer utifrån ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL att 
kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
riksintresse för kommunikation/E18, miljökvalitetsnormer för vatten (MKN), 
hälsa med hänsyn till buller samt säkerhet gällande risk för olycka med drivmedel. 
Kommunen behöver visa att planförslaget inte försvårar möjligheten att följa 
MKN för vatten. Kommunen behöver också anpassa bebyggelsen för att 
tillgodose en god ljudmiljö och säkerställa att bebyggelsen inte blir olämplig med 
hänsyn till risken för olyckor.  
Länsstyrelsen lämnar även rådgivande synpunkter kopplade till buller och 
miljökvalitetsnormer för vatten. Kommunen bör se över möjligheten att tillgodose 
utemiljöer med god ljudmiljö för trygghetsboendet och bostäderna kring torget. Vi 
informerar även om nya föreskrifter om kvalitetskrav för MKN som kommit i 
december 2021.  

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL 

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 
Kommunen anger i planbeskrivningen att exploateringen inte är av den 
omfattningen eller karaktären att den kan förändra statusklassningen eller utgöra 
ett direkt hot mot Östra Mälaren som vattentäkt. Samtidigt konstaterar kommunen 
att belastningen på Mälaren från planområdet ökar till följd av planförslaget. 
Länsstyrelsens synpunkter från samrådsskedet kvarstår i den delen, nämligen att 
ett sådant resonemang är inte förenligt med icke-försämringskravet. 
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Datum 
2022-02-11 

Beteckning 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

 
Eftersom bly, kadmium, antracen och koppar redan ligger i den sämsta 
statusklassen skulle en ökning av deras koncentrationer medföra att 
försämringsförbudet inte kan efterlevas. Det gäller oavsett om den övergripande 
statusen för vattenförekomsten förändras eller ej. Kommunen behöver visa med 
beräkningar att planen inte leder till en mätbar ökning av koncentrationer i 
recipienten.  
Dagvattenhantering ska så långt som möjligt säkerställas i planbestämmelser i 
plankartan.  

Hälsa och säkerhet  
Buller 
Länsstyrelsen vidhåller sin bedömning från samrådsskedet att bebyggelsen 
behöver anpassas för att klara en god ljudmiljö. Planlösningar behöver redovisas 
där ljuddämpad sida krävs och eventuella tekniska lösningar motiveras, beskrivas 
och regleras. 
Enligt planbeskrivningen får fasader på flerbostadshusen som vetter mot 
Granhammarsvägen och vinkelrätt anslutande bostadshus med fasader mot E18 
ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA. För att klara riktvärdena enligt 4§ 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
(trafikbullerförordningen) har kommunen infört en bestämmelse, m3, som anger 
att byggnad ska utformas så att en bullerskyddad sida klaras. Bestämmelsen 
saknas dock för bostäderna med fasader mot E18. Länsstyrelsen anser att även 
dessa behöver regleras. Vidare anser Länsstyrelsen att det behöver framgå av 
bestämmelsen m3 vilka ljudnivåer som avses. Där anpassning av planlösningar 
krävs för att klara riktvärdena enligt trafikbullerförordningen behöver 
lägenhetslösningar redovisas i planbeskrivningen.  
Enligt planbeskrivningen får de tre översta våningarna i den norra byggnaden 
längs Granhammarsvägen ekvivalenta ljudnivåer över 65 dBA vid fasad och den 
ljuddämpade sidan nivåer över 55 dBA. Det innebär att riktvärden för ljuddämpad 
sida enligt trafikbullerförordningen 4§ inte tillgodoses. Kommunen föreslår 
tekniska lösningar, alternativt en skärm mellan byggnaderna. Det behöver framgå 
i bullerutredningen och i planbeskrivningen vad bullernivåerna blir med och utan 
skärm. Länsstyrelsen anser att tekniska lösningar endast ska användas i begränsad 
omfattning och först efter att kommunen har bearbetat bebyggelsens placering och 
utformning för att åstadkomma en acceptabel ljudmiljö. Eventuella tekniska 
åtgärder, och i vilken utsträckning de förekommer, behöver motiveras, beskrivas 
och regleras i plankartan.  
Av bullerutredningen (Tyréns, 2020-11-19) framkommer att även de fem översta 
våningarna i byggnaden vid torget får ekvivalenta ljudnivåer vid fasad som 
överstiger 60 dBA och svårigheter att tillgodose en ljuddämpad sida. Kommunen 
behöver visa att riktvärdena kan klaras även här. Eventuella åtgärder, och i vilken 
utsträckning de förekommer, behöver motiveras, beskrivas och regleras i 
plankartan. 
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Datum 
2022-02-11 

Beteckning 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

 
I bullerutredningen redovisas verksamhetsbuller i separata beräkningar. 
Kommunen behöver göra en sammanvägd bedömning av bullerförhållandena för 
de bostäder som utsätts för både verksamhetsbuller och trafikbuller och säkerställa 
att en god ljudmiljö kan klaras där.  
Plankartan reglerar en två meter hög skärm mot Pettersbergsvägen för att klara 
Naturvårdsverkets riktlinjer för maximal ljudnivå om 70 dBA för de delar av 
skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Det behöver 
framgå i bullerutredningen och i planbeskrivningen vad bullernivåerna blir efter 
skärmens uppförande. Med detta behöver kommunen visa att riktlinjerna kan 
följas för skolgården. 
Risk för olycka med drivmedel 
Länsstyrelsen framförde i samrådsskedet att plankartans utformning behövde 
anpassas till de rekommendationer som riskutredningen angav för avstånd mellan 
den drivmedelsstation som medges på fastigheten Kungsängen-Tibble 1:477 och 
bostäder/personintensiva verksamheter, dvs. minst 50 meter. Den reviderade 
riskutredningen (Tyréns, 2020-10-21) anger att ett avstånd på minst 25 meter till 
bostäder är tillräckligt utifrån att detta avstånd anges i handböcker från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), bland annat Hantering av 

brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer. Handboken utgår från lagen 
(2019:2011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande 
föreskrifter och allmänna råd från MSB. Avstånden i handboken syftar till att 
minska risken för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom, men 
innebär inte att riskerna elimineras. Att hänvisa till detta avstånd är därför inte 
tillräckligt för att säkerställa människors hälsa och säkerhet. Kommunen har 
därmed inte visat att planerad bebyggelse blir lämplig med hänsyn till risken för 
olycka med drivmedel.   
Kommunen behöver göra en bedömning av om placeringen av den 
drivmedelstation som medges i angränsande plan medför risker för planområdet, 
både utifrån Länsstyrelsens rekommendationer i rapporten (2001:01) Riskhänsyn 
vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt 
bensinstationer och med beaktande av de avstånd som gäller i MSB:s handbok. I 
bedömningen om lämplig markanvändning behöver det även vägas in att 
Länsstyrelsens rekommendationer om avstånd till kringliggande bebyggelse från 
bensinstationer är större vid försäljning av biogas än endast bensin. Om 
bedömningen av riskerna visar på behov av åtgärder utöver de avstånd som LBE-
regelverket kräver, behöver kommunen reglera detta på plankartan. Detta för att 
säkerställa att föreslagen markanvändning blir lämplig med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet. 
Länsstyrelsen noterar att planbestämmelse m1 som gäller friskluftsintag endast 
gäller en av två byggnader som är lokaliserade närmast fastigheten Kungsängen 
Tibble 1:477. Eventuella åtgärder till följd av risker från en framtida 
drivmedelsstation behöver även omfatta byggnaden invid Granhammarsvägen. 
Detta särskilt då detaljplanen inkluderande fastigheten Kungsängen Tibble 1:477 



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 4 - Granskningsutlåtande 20220513

  4 (4) 
GRANSKNINGSYTTRANDE 
  

 
Datum 
2022-02-11 

Beteckning 
Fel! Hittar inte 
referenskälla. 

 
medger pumpar och påfyllningsanordning för drivmedel eller lager för biogas 
endast inom det område som är närmast Granhammarsvägen.  

Rådgivande synpunkter 

Buller 
Enligt bullerutredningen (Tyréns, 2020-11-19) överskrids riktvärdet för maximal 
ljudnivå dagtid på uteplats för ytorna runt det trygghetsboende som planeras intill 
torget. Även i anslutning till flerbostadshusen vid torget är det mycket begränsade 
ytor som klarar riktvärdet för maximal ljudnivå. Det framgår inte av 
planhandlingarna om kommunen planerar för uteplats för dessa bostäder. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga uteplatser samt reglera detta i 
plankartan, eftersom en god ljudmiljö utomhus blir extra viktigt för personer med 
begränsad möjlighet att ta sig från hemmet.   

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 
Länsstyrelsen vill informera kommunen om att från och med den 22 december 
2021 gäller nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster varför vissa 
uppgifter i planen kan vara inaktuella, se databasen Vatteninformationssystem 
Sverige, VISS. En skillnad mot tidigare är att miljökvalitetsnormen nu kan skilja 
sig åt mellan olika kvalitetsfaktorer för samma vattenförekomst. Det möjliggör att 
de kvalitetsfaktorer som är svåra att förbättra till det ursprungliga målåret (2015) 
kan medges en tidsfrist eller få mindre stränga krav.  

Medverkande i beslutet 
Beslutet har fattats av enhetschef  med planhandläggare 

 som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
jurist  och samordnare  medverkat. 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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BILAGA 3. MARKÖVERLÅTELSEOMRÅDET
RÖTT = ÖVERLÅTS FRÅN BOLAGET TILL
KOMMUNEN
BLÅTT = ÖVERLÅTS FRÅN KOMMUNEN TILL
BOLAGET
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 ÖK   
Sida 1 

2022-04-07 

 

 

Överenskommelse om 

fastighetsreglering 

 

Ansökan om lantmäteriförrättning  

 

Ärende Överenskommelse om fastighetsreglering mellan Upplands-Bro 
kommun (212000-0100) såsom ägare av fastigheten Kungsängens-
Tibble 1:3, och Norrboda handelsområde (556829-3111) i Upplands-
Bro AB såsom ägare av fastigheten Kungsängens-Tibble 1:331. I 
enlighet med tecknat Exploateringsavtal parterna emellan.  

 Kommun: Upplands-Bro Län: Stockholm 

Ansökan Denna överenskommelse utgör ansökan om fastighetsbildning i form 
av en överenskommelse om fastighetsreglering. 

Överenskommelse Undertecknade är överens om följande: 

Fastighetsreglering Marköverföring: 

Till Kungsängens-Tibble 1:3 överförs 8 041 m2 (figur 1) från 
Kungsängens-Tibble 1:331 se kartskiss nedan (rött) 

Till Kungsängens-Tibble 1:331 överförs 4 137 m2 (figur 1) från 
Kungsängens-Tibble 1:3 se kartskiss nedan (blått). 

 

Figur 1. Skiss av marköverlåtelserna. 
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Övrigt  
 

Ersättning Exploatörens erläggande av ersättning till Kommunen (blått i figur 1) 
ska ske i enlighet med bifogat Exploateringsavtal. Kommunen ska inte 
erlägga någon ersättning (rött i figur 1) till Bolaget för 
marköverföringen. 
 

Tillträde Tillträde skall ske när förrättningen vunnit laga kraft. 

Förrättnings-

kostnader 
Kostnaden för förrättningen skall betalas av Norrboda handelsområde 
i Upplands-Bro AB, org. Nr. 556829-3111. 

Aktmottagare Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) skall skickas till: 
Upplands-Bro kommun samt Norrboda handelsområde i Upplands-
Bro AB. 

Giltighet Denna överenskommelse är för sin giltighet beroende av: 

- att Kommunfullmäktige i Kommunen senast 2022-12-31 
godkänner denna överenskommelse genom beslut som senare 
vinner laga kraft. 

- att Kommunfullmäktige i Kommunen senast 2022-12-31 
godkänner ovan angivet exploateringsavtal genom beslut som 
senare vinner laga kraft. 

- att Kommunfullmäktige i Kommunen senast 2022-12-31 antar 
Detaljplan för Norrboda brunna genom beslut som senare 
vinner laga kraft. 

- att Bolagets styrelse senast 2022-12-31 godkänner detta avtal 
genom beslut som senare vinner laga kraft. 

Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är 
Överenskommelsen till alla delar förfallet. 

Tvist Tvist rörande denna överenskommelse avgöres i allmän domstol. 

Anmärkning  

Handlingar som 
bifogas 

1. Kommundirektörens vidaredelegationsordning. 

2. Exploateringsavtal Norrboda brunna. 

Underskrifter Datum 
 .....................................................................................  

 

 .....................................................................................  

Upplands-Bro kommun 
Kungsängens-Tibble 1:3 

Datum 
 ....................................................................................  

 

 ....................................................................................  

Norrboda handelsområde i Upplands-
Bro AB 
Kungsängens-Tibble 1:331 
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Underskrifter 
Datum 
 .....................................................................................  

 

 .....................................................................................  

Datum 
 ....................................................................................  

 

 ....................................................................................  

 
 

 

 

Kontaktuppgifter 

Fastighet 

Kungsängens-Tibble 1:3 
Namn 

 
Org.nr. 

212000-0100 
Postadress 

196 81 Kungsängen 
Adress arbete eller annan adress dagtid 

 
Tfn bostad 

 
Tfn arbetsplats 

 
Mobilnummer 

 

 

 

 

 
Fastighet 

Kungsängens-Tibble 1:331 
Namn 

 
Org.nr. 

556829-3111 
Postadress 

Böljevägen 15, 192 67 Sollentuna 
Adress arbete eller annan adress dagtid 

 
Tfn bostad 

 
Tfn arbetsplats 

 
Mobilnummer 

 
 

E-post 

 
 



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

AFRY AB, Besöksadress: Årstaängsvägen 17, 117 43 Stockholm Sverige, Box 47002

För riktigheten i denna handling svarar AFRY AB endast mot sina beställare

Kostnadsbedömning Anläggning

213985 Norrboda Brunna uppdatering

Uppdragsledare Datum
2022-03-11

2022-04-01
2022-04-06
2022-04-07
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Förutsättningar 

 

1 

   

 Sammanställning kostnader 2 

   

 Ápriskalkyl 3 

   

 Driftkalkyl 4 
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1. Förutsättningar  
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Kostnadsläge: 2022-02-01
Projektnamn: 213985 Norrboda Brunna Uppdatering Datum: 2022-04-07
Kalkyl: Norrboda Brunna tidigt skede

Projekt- / Kalkylbeskrivning

Kostnadsläge

2022-02-01

Entreprenadform

GE - Generalentreprenad

Ingående entreprenadkostnader

ÄTA 10 % ingår i sammanställning

 Ej ingående entreprenadkostnader

Grundförstärkning i mark, typ lättfyllning, pålning, KC-förstärkning
PAH-asfalt

Ev. förändringar/omläggningar av yttre installationer (såsom fjärrvärme, fjärrkyla, el/tele/data)

Eventuella merkostnader härrörande till arbeten utanför ordinarie arbetstid såsom dubbla arbetsskift

Ingående byggherrekostnader

Kostnadsbedömning avser Norrboda Brunna i Kungsängen Granhammarsvägen. Kostnadsbedömningen delas
in enligt nedan:

Hjälparbeten/Provisorier (hjälpmedel för hantering av tredje man under byggdtiden, trafikanordningar,
instängsling m.m.), Grovterrassering jordschakt och bergsschakt samt avvegetation. Yttre VA, belysning,
parkyta, återställning naturmark, körbana, gångväg, GC-bana, finplanering, utrustning väg och planteringsyta,
stopplank för fordon mm

Kalkyldel 6: Gata 6 - 199m
Kalkyldel 7: Parkyta

Kalkyldel 5: Gata 5 - 182m
Kalkyldel 1: Gata 1 - 398m

Projektering, ca 10% av entreprenadkostnaden
Projekt- och byggledning, ca 6% av entreprenadkostnaden
Byggherreadministration, ca 4% av entreprenadkostnaden

I á-priserna ingår Entreprenörarvode ca 10%

Förorenade massor

Konstnärlig utsmyckning
Arkeologisk utgrävning
Åtgärder p.g.a.högt grundvatten

Omkostnader/Allmänplats kostnader (AK) ca 25%

Kalkyldel 8: Rågångsvägen (Huvudgata för tung trafik)  240m

FÖRUTSÄTTNINGAR

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 1(3)
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Ej ingående byggherrekostnader

Markförvärv
Råmarkskostnad
Evakueringskostnad
Lagfart
Inteckningskostnad/pantbrev
Räntekostnad
Försäkring
Gatukostnadsersättning
Övriga tomtkostnader
Tomthyra/ tomträtt
Övrig fastighetsbildning

Finansiella kostnader
Kreditivkostnader
Förvaltningskostnader
Försäkringskostnader, BFF
Garantier
Räntekostnad, proj.- och planskede
Övriga finansiella kostnader

Kostnader tredje man
Hyresersättningar
Hyresförluster
Evakueringskostnader
Flyttkostnader
Ersättningslokaler
Ersättning intrångsskada

Indexmässiga kostnadsförändringar

Antaget / Förtydligande

Allmänt

Dokumentation

Övrigt

Kalkylen förutsätter upphandling i konkurrens.

Kostnadsbedömningen utgår ifrån att det finns mycket berg i området.
Det har även gjorts en del antaganden:
Belysning c/c 25m
Brunnar på väg c/c 50m och dagvattenbrunnar c/c30m för ytvattenhantering
Avstängningsventiler vid korsningar och serviser för att stänga av sektioner vatten.
Med tanke på att det är väldigt mycket berg i området har vi räknat på bergschakt i de gator som blir nya i
skogsområdena samt uppskattat mängd berg som ligger ovan färdiga gata som kommer behövas sprängas
bort.
Samtlig VA räknar vi med bergschakt.

För Rågångsvägen har vi räknat med högre kostnad för hjälparbeten pga närliggande E18 avfart/påfart.

Revidering 2022-04-01
Ny leverans av kostnadsbedömningen med utbrytning av VA-arbeten separerade för varje gata i
sammanställningssidan samt i à priskalkyl.

Revindering 2022-04-06
Ny leverans som omfattar endast kommunala gator.

Senaste kvartalets prisbild har ej inräknats i denna kostnadsbedömning

Kalkylen är baserad på följande underlag:
- Plankarta 20211123
- Planbeskrivning granskning Norrboda Brunna 211008
- 210215 Illustrationsbilaga Norrboda Brunna
- Trafik PM 20210215
- COOP Sektioner Rågängsvägen 2021-03-10
- Höjder gata till COOP

I kostnadsbedömningen har vi utgått ifrån samtliga gatusektioner i Illustrationsbilaga Norrboda Brunna daterad
210215 enligt direktiv från Elisabeth Frostklinga per mail 2022-03-01.

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 2(3)
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Kalkylen förutsätter att entreprenören erhåller skälig ersättning för sina kostnader.
Kalkylen har således ej påverkats av marknadsanpassning (tillgång och efterfrågan) mot vad en normal
konjunktur skulle medge.
Budgetreserv ingår ej

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 3(3)
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2. Sammanställning kostnader  
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Utskrivet: 2022-04-07 02:24

Sammanställning 2022-04-07

Uppdrag nr/namn:

Alla belopp i tusental kronor

A B C D F G H I J K
Kalkyl  ÄTA Detaljering Entreprenad-

kostnad
Byggled-

ning
Egen tid &

byggherre-
adm

Total exkl. risk Risk Total inkl. risk

10% 15% Återstående 6% 4% 10%
Kalkyldel =A*0,10 =A*0,15 =A+B+C 10% =D*0,06 =D*0,04 =D+E+F+G+H =I*0,10 =I+J

Gata 1 12 033 1 203 1 805 15 042 1 504 903 602 18 050 1 805 19 855

Gata 5 3 324 332 499 4 155 416 249 166 4 986 499 5 485

Gata 6 14 307 1 431 2 146 17 883 1 788 1 073 715 21 460 2146 23 606

Parkyta        1 205 121 181 1 507 151 90 60 1 808 181 1 989

Rågångsvägen
(Huvudgata)

     28 431 2 843 4 265 35 538 3 554 2 132 1 422 42 646 4265 46 910

Gata 1 - VA        6 198 620 930 7 748 775 465 310 9 297 930 10 227

Gata 5 - VA        1 431 143 215 1 789 179 107 72 2 147 215 2 361

Gata 6 - VA        2 689 269 403 3 361 336 202 134 4 033 403 4 436

Rågångsvägen
(Huvudgata) - VA

       2 982 298 447 3 728 373 224 149 4 473 447 4 921

Avrundning 210

Summa: 72 600 7 260 10 890 90 750 9 075 5 445 3 630 108 900 10 890 120 000

Utredning &
Projektering

213985 - Norrboda Brunna uppdatering
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Utskrivet: 2022-04-07 02:25

Sammanställning 2022-04-07

Uppdrag nr/namn:

Alla belopp i tusental kronor

A B C D F G H I J K
Kalkyl  ÄTA Detaljering Entreprenad-

kostnad
Byggled-

ning
Egen tid &

byggherre-
adm

Total exkl. risk Risk Total inkl. risk

10% 15% Återstående 6% 4% 10%
Kalkyldel =A*0,10 =A*0,15 =A+B+C 10% =D*0,06 =D*0,04 =D+E+F+G+H =I*0,10 =I+J

Gata 1 12 033 1 203 1 805 15 042 1 504 903 602 18 050 1 805 19 855

Gata 5 3 324 332 499 4 155 416 249 166 4 986 499 5 485

Gata 6 14 307 1 431 2 146 17 883 1 788 1 073 715 21 460 2146 23 606

Parkyta        1 205 121 181 1 507 151 90 60 1 808 181 1 989

Rågångsvägen
(Huvudgata)

     28 431 2 843 4 265 35 538 3 554 2 132 1 422 42 646 4265 46 910

Avrundning 2 155

Summa: 59 300 5 930 8 895 74 125 7 413 4 448 2 965 88 950 8 895 100 000

Utredning &
Projektering

213985 - Norrboda Brunna uppdatering



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

Utskrivet: 2022-04-07 02:26

Sammanställning 2022-04-07

Uppdrag nr/namn:

Alla belopp i tusental kronor

A B C D F G H I J K
Kalkyl  ÄTA Detaljering Entreprenad-

kostnad
Byggled-

ning
Egen tid &

byggherre-
adm

Total exkl. risk Risk Total inkl. risk

10% 15% Återstående 6% 4% 10%
Kalkyldel =A*0,10 =A*0,15 =A+B+C 10% =D*0,06 =D*0,04 =D+E+F+G+H =I*0,10 =I+J

Gata 1 - VA        6 198 620 930 7 748 775 465 310 9 297 930 10 227

Gata 5 - VA        1 431 143 215 1 789 179 107 72 2 147 215 2 361

Gata 6 - VA        2 689 269 403 3 361 336 202 134 4 033 403 4 436

Rågångsvägen
(Huvudgata) - VA

       2 982 298 447 3 728 373 224 149 4 473 447 4 921

Avrundning -45

Summa: 13 300 1 330 1 995 16 625 1 663 998 665 19 950 1 995 21 900

Utredning &
Projektering

213985 - Norrboda Brunna uppdatering



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407
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62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
1(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Àprishantering 59 300 000
GATA 1 - 398m 12 033 491
Typ 1 - 56m 1 561 019

Typ 1 - 56m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 172 736.00 172 736

Rivning bef asfalt, kantsten och belysning 728 m2 130.00 94 640

Vegetationsavtagning m m Fall B 266 m2 100.00 26 600

Ny Asfalt befintlig gångbana 196 m2 425.00 83 300

Ny Asfalt Körbana, angöring inkl jordschakt 532 m2 999.00 531 468

Kantstöd granit med motstöd av betong 112 m1 1 384.00 155 008

Belysning inkl ledningsgrav och fundament
bergsschakt 56 m1 3 181.00 178 136

GC-väg, snöupplag med  betongplattor 35x35
inkl stödremsa.
50% Jordschakt
50% Bergsschakt 266 m2 1 114.00 296 324

Antaget antal Sittbänk och papperskorg 1 omg 8 333.00 8 333
Parkbänk Hags 521 462 1 st 5 788.80 5 789
Papperskorg Hags 057 580 1 st 2 544.20 2 544

Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
2(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Markeringsmassa på trafikyta samt
angöringsfickor 56 m1 158.00 8 848

Skylt för vägmärke gatunamnskylt mm. 2 st 2 813.00 5 626

Typ 2 - 111m 2 485 940

Typ 2 - 111m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 224 898.00 224 898

Rivning bef asfalt, kantsten och belysning 1221 m2 134.00 163 614

Vegetationsavtagning m m Fall B 222 m2 203.00 45 066

Grovterrassering Dj 1,0 m 222 m2 745.00 165 390

Ny asfalt Körbana inkl jordschakt 611 m2 1 004.00 613 444

Kantstöd granit med motstöd av betong 222 m1 1 384.00 307 248

Ledningsgrav belysning och fundament
bergsschakt 111 m1 3 044.00 337 884

Asfalt GC-väg, snöupplag inkl stödremsa
obunder bärlager 555 m2 479.00 265 845

Markeringsmassa på trafikyta 610 m2 19.00 11 590
Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
3(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Antagit antal Sittbänk och papperskorg 1 omg 8 333.00 8 333
Parkbänk Hags 521 462 1 st 5 788.80 5 789
Papperskorg Hags 057 580 1 st 2 544.20 2 544

Skylt för vägmärke gatunamnskylt mm. Antaget 4 st 2 813.00 11 252

Betongplattor 35x35, gångväg 278 m2 1 192.00 331 376

Typ 3 - 185m 6 215 574

Typ 3 - 185m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 561 640.00 561 640

Rivning bef asfalt, kansten och belysning 1203 m2 143.00 172 029

Vegetationsavtagning m m Fall B 1480 m2 203.00 300 440

Grovterrassering snitt Dj 1,0 m 1480 m2 821.00 1 215 080

Asfalt Körbana samt angöring inkl jordschakt 1480 m2 1 017.00 1 505 160

Kantstöd granit med motstöd av betong 370 m1 1 384.00 512 080

Ledningsgrav belysning och fundament
bergsschakt 50% 185 m1 2 869.00 530 765

Stödremsa 93 m2 205.00 19 065
Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
4(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Markeringsmassa på trafikyta samt angöring 1480 m2 24.00 35 520

Skylt för vägmärke gatunamnskylt mm. 4 st 2 813.00 11 252

Antagit antal Sittbänk och papperskorg 1 omg 8 333.00 8 333
Parkbänk Hags 521 462 1 st 5 788.80 5 789
Papperskorg Hags 057 580 1 st 2 544.20 2 544

Betongplattor 35x35, GC-väg, gångbana samt
skyddsremsa 1295 m2 1 038.00 1 344 210

Typ 4 - 46m 1 770 958

Typ 4 - 46m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 159 930.00 159 930

Rivning bef asfalt, kantsten och belysning 276 m2 138.00 38 088

Vegetationsavtagning m m Fall B 276 m2 203.00 56 028

Grovterrassering snitt Dj 1.5m 276 m2 1 160.00 320 160

Asfalt Körbana inkl jordschakt 161 m2 1 018.00 163 898

Planteringsyta/Snöupplag 46 m2 994.00 45 724
Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
5(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Trädplantering inkl skelettjord,
trädgropsfundament, markgaller, luftningsbrunn
m.m.
Antaget
3st träd stamomfång 30-35 cm
3st träd stamhöjd 350 - 400 cm 6 st 82 571.00 495 426

Kantstöd granit med motstöd av betong 100 m1 1 384.00 138 400

Ledningsgrav belysning och fundament 46 m1 3 218.00 148 028

GC-väg betongplattor 35x35 inkl stödremsa
obundet bärlager 173 m2 1 064.00 184 072

Markeringsmassa på trafikyta 161 m2 45.00 7 245

Skylt för vägmärke gatunamnskylt mm. 2 st 2 813.00 5 626

Antagit antal Sittbänk och papperskorg 1 omg 8 333.00 8 333
Parkbänk Hags 521 462 1 st 5 788.80 5 789
Papperskorg Hags 057 580 1 st 2 544.20 2 544

GATA 5 - 107m 3 324 006
Typ 1 - 107m 3 324 006

Typ 1 - 107m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 299 736.00 299 736

Vegetationsavtagning m m Fall B 990 m2 100.00 99 000
Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
6(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Grovterrassering Dj 2,0 m 990 m2 1 326.00 1 312 740

Asfalt Körbana Bergsschakt 588.5 m2 1 025.00 603 213

Kantstöd granit med motstöd av betong 214 m1 1 384.00 296 176

Ledningsgrav belysning och fundament
bergsschakt 107 m1 3 218.00 344 326

Gångbana Betongplattor inkl stödremsa 0.25m 294 m2 1 035.00 304 290

Snöupplag/Stödremsa 1m 107 m2 332.00 35 524

Antagit antal Sittbänk och papperskorg 1 omg 8 333.00 8 333
Parkbänk Hags 521 462 1 st 5 788.80 5 789
Papperskorg Hags 057 580 1 st 2 544.20 2 544

Skylt för vägmärke gatunamnskylt mm. 4 st 2 813.00 11 252

Markeringsmassa på trafikyta 588.5 m2 16.00 9 416
GATA 6 - 199m 14 306 634
Typ 1 - 157m 12 401 958

Typ 1 - 157m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 1 113 925.00 1 113 925

Vegetationsavtagning m m Fall B 2355 m2 599.00 1 410 645
Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
7(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Grovterrassering Dj 4 m 2356 m2 2 373.00 5 590 788

Asfalt Körbana, bergschakt 864 m2 1 125.00 972 000

Trädplantering cc15m, lod 10 st 93 736.00 937 360

Kantstöd granit med motstöd av betong 471 m1 1 384.00 651 864

Ledningsgrav i bergschakt belysning och
fundament.
cc 25m belysning. 157 m1 3 218.00 505 226

GC-väg betongplattor inkl stödremsa
bergsschakt 628 m2 1 110.00 697 080

Markeringsmassa på trafikyta samt GC yta 1413 m2 31.00 43 803

Sittbänk och papperskorg
Antaget 4st 1 omg 16 665.00 16 665
Parkbänk Hags 521 462 2 st 5 788.45 11 577
Papperskorg Hags 057 580 2 st 2 544.05 5 088

Skylt för vägmärke gatunamnskylt mm. 7 st 2 813.00 19 691

Betongplattor, gångväg bergsschakt 50% 393 m2 1 127.00 442 911

Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
8(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Typ 2 - 42m 1 904 676

Typ 2 - 42m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 227 811.00 227 811

Rivning bef asfalt , kantsten och belysning 423 m2 131.00 55 413

Grovterrassering Dj 1,0 m 420 m2 794.00 333 480

Asfalt Körbana inkl angöring, bergschakt 441 m2 1 125.00 496 125

Kantstöd granit med motstöd av betong 84 m1 1 384.00 116 256

Ledningsgrav belysning och fundament
bergsschakt 50%
cc 25m 84 m1 3 144.00 264 096

GC-väg betongplattor inkl stödremsa och
skyddsremsa bergsschakt 252 m2 1 091.00 274 932

Markeringsmassa på trafikyta samt GC yta 588 m2 31.00 18 228

Betongplattor, gångväg bergsschakt 50% 105 m2 1 127.00 118 335

Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
9(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Parkyta 1 205 289
Parkyta 1 205 289

Parkyta

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Parkyta, antagen mängd 853 m2 1 413.00 1 205 289

Rågångsvägen (Huvudgata) - 240m 28 430 580
Rågångsvägen (Huvudgata för tung trafik) 28 430 580

Rågångsvägen (Huvudgata för tung trafik)

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 20% 1 omg 4 680 862.00 4 680 862

Vegetationsavtagning m m Fall B 6740 m2 203.00 1 368 220

Bergschakt 28520 m3 663.00 18 908 760

Bergrensning släntyta 2120 m2 117.00 248 040

Asfalt Körbana tungtrafik 1540 m2 832.00 1 281 280

Stödremsa 1m bred 440 m2 418.00 183 920

Dränering 480 m1 1 709.00 820 320
Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:14
10(10)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 2200407 Mark Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Belysning inkl ledningsgrav och fundament 240 m1 2 682.00 643 680

Markeringsmassa på trafikyta 1680 m2 10.00 16 800

Gunnebostängsel bergskant 260 m1 1 007.00 261 820

Skylt för vägmärke gatunamnskylt mm. 6 st 2 813.00 16 878

Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:10
1(5)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 220407 VA Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Àprishantering 13 300 000
GATA 1 - 398m 6 198 143
Typ 1 - 56m 741 525

Typ 1 - 56m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 66 557.00 66 557

VA 50% Bergschakt, 50% Jordschakt
Antagna dimensioner:
PVC dim250
PVC dim400
PE dim160
Inkl brunnar 56 m1 12 053.00 674 968

Typ 2 - 111m 1 650 510

Typ 2 - 111m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 148 014.00 148 014

VA bergsschakt
Antagna dimensioner:
PVC dim250
PVC dim400
PE dim160
Inkl brunnar 111 m1 13 536.00 1 502 496

Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:10
2(5)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 220407 VA Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Typ 3 - 185m 2 999 566

Typ 3 - 185m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 269 017.00 269 017

VA bergsschakt
Antagna dimensioner:
PVC dim250
PVC dim400
PE dim160
Inkl brunnar 185 m1 13 645.00 2 524 325

Antagit VA-servis bergschakt
PE dim 63
PVC 160 4 st 51 556.00 206 224

Typ 4 - 46m 806 542

Typ 4 - 46m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 72 302.00 72 302

Kalkylansvarig
Gomeri Lelo



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.6 - Utbyggnads- och driftkalkyl 20220407

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:10
3(5)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 220407 VA Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

VA bergsschakt
Antagna dimensioner:
PVC dim250
PVC dim400
PE dim160
Inkl brunnar 46 m1 13 539.00 622 794

Antagit VA-servis bergschakt
PE dim 63
PVC 160 2 st 55 723.00 111 446

GATA 5 - 107m 1 431 011
Typ 1 - 107m 1 431 011

Typ 1 - 107m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 128 447.00 128 447

VA Bergsschakt
Antagna dimensioner:
PVC dim250
PVC dim400
PE dim160
Inkl brunnar 107 m1 10 728.00 1 147 896

Antagit VA-servis bergschakt
PE dim 63
PVC 160 3 st 51 556.00 154 668

Kalkylansvarig
Gomeri Lelo
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:10
4(5)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 220407 VA Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

GATA 6 - 199m 2 688 667
Typ 1 - 157m 2 005 622

Typ 1 - 157m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 180 063.00 180 063

VA bergsschakt
Antagna dimensioner:
PVC dim250
PVC dim400
PE dim160
Inkl brunnar 157 m1 10 971.00 1 722 447

Antagit VA-servis bergschakt
PE dim 63
PVC 160 2 st 51 556.00 103 112

Kalkylansvarig
Gomeri Lelo
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2022-04-07
02:10
5(5)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer : 213985
Projektnamn : 213985 Norrboda brunna uppdatering
Kalkyl : Norrboda brunna 220407 VA Leverans
Uppdragsart : KostnadsbedömningTel: 010 - 505 78 67  Mobil: 070 546 63 12

Typ 2 - 42m 683 045

Typ 2 - 42m

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 10% 1 omg 61 317.00 61 317

VA bergsschakt
Antagna dimensioner:
PVC dim250
PVC dim400
PE dim160
Inkl brunnar 42 m1 12 348.00 518 616

Antagit VA-servis bergschakt
PE dim 63
PVC 160 2 st 51 556.00 103 112

Rågångsvägen (Huvudgata) - 240m 2 982 179
Rågångsvägen (Huvudgata för tung trafik) 2 982 179

Rågångsvägen (Huvudgata för tung trafik)

Mark/Anläggning

Utvändiga markarbeten
Hjälparbeten/Provisorier 20% 1 omg 488 479.00 488 479

VA bergsschakt 100% ca 3m djup 220 m1 11 335.00 2 493 700
Kalkylansvarig
Gomeri Lelo
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4. Driftkalkyl
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Drift Index 2%
År 1 År 5

Benämning mängd enhet á-pris summa Benämning mängd enhet á-pris summa

Vinterväghållning Vinterväghållning

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning lokalgator, ca 12 ggr 2784 m2 3 kr 7 795 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning lokalgator, ca 12 ggr 2784 m2 3 kr 8 438 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning GC-vägar, ca 12 ggr 2485 m2 4 kr 8 946 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning GC-vägar, ca 12 ggr 2485 m2 4 kr 9 683 kr

Halkbekämpning på Gata och
GC-väg, ca 20 ggr 5269 m2 5 kr 26 345 kr

Halkbekämpning på Gata och
GC-väg, ca 20 ggr 5269 m2 5 kr 28 517 kr

Summa 43 086 kr Summa 46 638 kr

Renhållning Renhållning
Sandupptagning 5269 m2 2 kr 11 855 kr Sandupptagning 5269 m2 2 kr 12 833 kr
Underhålls- ogrässoppning, 2 ggr 5269 m2 3 kr 15 807 kr Underhålls- ogrässoppning, 2 ggr 5269 m2 3 kr 17 110 kr
Lövupptagning, 1 ggr 5269 m2 1 kr 6 850 kr Lövupptagning, 1 ggr 5269 m2 1 kr 7 414 kr
Summa 34 512 kr Summa 37 357 kr

Grönyteskötsel Grönyteskötsel
Vårstädning, 1 ggr 0 m2 0 kr -  kr Vårstädning, 1 ggr 0 m2 0 kr -  kr
Bruksgräs, 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr Bruksgräs, 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr
Lövtugg, 2 ggr 0 m2 1 kr -  kr Lövtugg, 2 ggr 0 m2 1 kr -  kr

Trädmöblering, underhållsbeskärning 6 st 190 kr 1 140 kr Trädmöblering, underhållsbeskärning 6 st 206 kr 1 234 kr
Bruksbuskage 46 m2 27 kr 1 242 kr Bruksbuskage 46 m2 29 kr 1 344 kr
Summa 2 382 kr Summa 2 578 kr

Övrigt underhåll Övrigt underhåll
Parkmöblering 8 st 635 kr 5 080 kr Parkmöblering 8 st 687 kr 5 499 kr
Belysning, tillsyn 1 ggr 17 st 95 kr 1 615 kr Belysning, tillsyn 1 ggr 17 st 103 kr 1 748 kr
Dagvattenbrunn 33 st 150 kr 4 950 kr Dagvattenbrunn 33 st 162 kr 5 358 kr
Skyltar, underhåll, 1 ggr 12 st 11 kr 132 kr Skyltar, underhåll, 1 ggr 12 st 12 kr 143 kr
Summa 11 777 kr Summa 12 748 kr

Summa drift 91 757 kr Summa drift 99 321 kr
Avrundning 243 kr Avrundning 321 kr-
Total summa drift 92 000 kr Total summa drift 99 000 kr

Min 82 800 kr Min 89 100 kr
Total 92 000 kr Troligt 99 000 kr
Max 110 400 kr Max 118 800 kr

Gata 1
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Gata 5

Drift Index 2%
År 1 År 5

Benämning mängd enhet á-pris summa Benämning mängd enhet á-pris summa

Vinterväghållning Vinterväghållning

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning lokalgator, ca 12 ggr 588.5 m2 3 kr 1 648 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning lokalgator, ca 12 ggr 588.5 m2 3 kr 1 784 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning GC-vägar, ca 12 ggr 294 m2 4 kr 1 058 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning GC-vägar, ca 12 ggr 294 m2 4 kr 1 146 kr

Halkbekämpning, ca 20 ggr 882.5 m2 5 kr 4 413 kr Halkbekämpning, ca 20 ggr 882.5 m2 5 kr 4 776 kr
Summa 7 119 kr Summa 7 706 kr

Renhållning Renhållning
Sandupptagning 882.5 m2 2 kr 1 986 kr Sandupptagning 882.5 m2 2 kr 2 149 kr
Underhålls- ogrässoppning, 2 ggr 882.5 m2 3 kr 2 648 kr Underhålls- ogrässoppning, 2 ggr 882.5 m2 3 kr 2 866 kr
Lövupptagning, 1 ggr 882.5 m2 1 kr 1 147 kr Lövupptagning, 1 ggr 882.5 m2 1 kr 1 242 kr
Summa 5 780 kr Summa 6 257 kr

Grönyteskötsel Grönyteskötsel
Vårstädning, 1 ggr 0 m2 0 kr -  kr Vårstädning, 1 ggr 0 m2 0 kr -  kr
Bruksgräs, 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr Bruksgräs, 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr
Lövtugg, 2 ggr 0 m2 1 kr -  kr Lövtugg, 2 ggr 0 m2 1 kr -  kr

Trädmöblering, underhållsbeskärning 0 st 190 kr -  kr Trädmöblering, underhållsbeskärning 0 st 206 kr -  kr
Bruksbuskage 0 m2 27 kr -  kr Bruksbuskage 0 st 29 kr -  kr
Summa -  kr Summa -  kr

Övrigt underhåll Övrigt underhåll
Parkmöblering 2 st 635 kr 1 270 kr Parkmöblering 2 st 687 kr 1 375 kr
Belysning, tillsyn 1 ggr 7 st 95 kr 665 kr Belysning, tillsyn 1 ggr 7 st 103 kr 720 kr
Dagvattenbrunn 10 st 150 kr 1 500 kr Dagvattenbrunn 10 st 162 kr 1 624 kr
Skyltar, underhåll, 1 ggr 4 st 11 kr 44 kr Skyltar, underhåll, 1 ggr 4 st 12 kr 48 kr
Summa 3 479 kr Summa 3 766 kr

Summa drift 16 378 kr Summa drift 17 728 kr
Avrundning 418 kr- Avrundning 470 kr
Total summa drift 15 960 kr Total summa drift 18 198 kr

Min 14 364 kr Min 16 378 kr
Total 15 960 kr Troligt 18 198 kr
Max 19 152 kr Max 21 838 kr
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Gata 6

Drift Index 2%
År 1 År 5

Benämning mängd enhet á-pris summa Benämning mängd enhet á-pris summa

Vinterväghållning Vinterväghållning

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning lokalgator, ca 12 ggr 1305 m2 3 kr 3 654 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning lokalgator, ca 12 ggr 1305 m2 3 kr 3 955 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning GC-vägar, ca 12 ggr 1378 m2 4 kr 4 961 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning GC-vägar, ca 12 ggr 1378 m2 4 kr 5 370 kr

Halkbekämpning, ca 20 ggr 2683 m2 5 kr 13 415 kr Halkbekämpning, ca 20 ggr 2683 m2 5 kr 14 521 kr
Summa 22 030 kr Summa 23 846 kr

Renhållning Renhållning
Sandupptagning 2683 m2 2 kr 6 037 kr Sandupptagning 2683 m2 2 kr 6 534 kr
Underhålls- ogrässoppning, 2 ggr 2683 m2 3 kr 8 049 kr Underhålls- ogrässoppning, 2 ggr 2683 m2 3 kr 8 712 kr
Lövupptagning, 1 ggr 2683 m2 1 kr 3 488 kr Lövupptagning, 1 ggr 2683 m2 1 kr 3 775 kr
Summa 17 574 kr Summa 19 022 kr

Grönyteskötsel Grönyteskötsel
Vårstädning, 1 ggr 0 m2 0 kr -  kr Vårstädning, 1 ggr 0 m2 0 kr -  kr
Bruksgräs, 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr Bruksgräs, 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr
Lövtugg, 2 ggr 0 m2 1 kr -  kr Lövtugg, 2 ggr 0 m2 1 kr -  kr

Trädmöblering, underhållsbeskärning 10 st 190 kr 1 900 kr Trädmöblering, underhållsbeskärning 10 st 206 kr 2 057 kr
Bruksbuskage 0 m2 27 kr -  kr Bruksbuskage 0 st 29 kr -  kr
Summa -  kr Summa -  kr

Övrigt underhåll Övrigt underhåll
Parkmöblering 4 st 635 kr 2 540 kr Parkmöblering 4 st 687 kr 2 749 kr
Belysning, tillsyn 1 ggr 10 st 95 kr 950 kr Belysning, tillsyn 1 ggr 10 st 103 kr 1 028 kr
Dagvattenbrunn 17 st 150 kr 2 550 kr Dagvattenbrunn 17 st 162 kr 2 760 kr
Skyltar, underhåll, 1 ggr 7 st 11 kr 77 kr Skyltar, underhåll, 1 ggr 7 st 12 kr 83 kr
Summa 6 117 kr Summa 6 621 kr

Summa drift 45 720 kr Summa drift 49 489 kr
Avrundning 280 kr Avrundning 511 kr
Total summa drift 46 000 kr Total summa drift 50 000 kr

Min 41 400 kr Min 45 000 kr
Total 46 000 kr Troligt 50 000 kr
Max 55 201 kr Max 60 000 kr
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Rågångsvägen (Huvudgata)

Drift Index 2%
År 1 År 5

Benämning mängd enhet á-pris summa Benämning mängd enhet á-pris summa

Vinterväghållning Vinterväghållning
Snöröjning med samtidig
halkbekämpning lokalgator, ca 12
ggr 1540 m2 3 kr 4 312 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning lokalgator, ca 12
ggr 1540 m2 3 kr 4 667 kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning GC-vägar, ca 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr

Snöröjning med samtidig
halkbekämpning GC-vägar, ca 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr

Halkbekämpning, ca 20 ggr 1540 m2 5 kr 7 700 kr Halkbekämpning, ca 20 ggr 1540 m2 5 kr 8 335 kr
Summa 12 012 kr Summa 13 002 kr

Renhållning Renhållning
Sandupptagning 1540 m2 2 kr 3 465 kr Sandupptagning 2284 m2 2 kr 5 563 kr
Underhålls- ogrässoppning, 2 ggr 1540 m2 3 kr 4 620 kr Underhålls- ogrässoppning, 2 ggr 2284 m2 3 kr 7 417 kr
Lövupptagning, 1 ggr 1540 m2 1 kr 2 002 kr Lövupptagning, 1 ggr 2284 m2 1 kr 3 214 kr
Summa 10 087 kr Summa 16 193 kr

Grönyteskötsel Grönyteskötsel
Vårstädning, 1 ggr 0 m2 0 kr -  kr Vårstädning, 1 ggr 0 m2 0 kr -  kr
Bruksgräs, 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr Bruksgräs, 12 ggr 0 m2 4 kr -  kr
Lövtugg, 2 ggr 0 m2 1 kr -  kr Lövtugg, 2 ggr 0 m2 1 kr -  kr
Trädmöblering,
underhållsbeskärning 0 st 190 kr -  kr

Trädmöblering,
underhållsbeskärning 13 st 206 kr 2 674 kr

Bruksbuskage 0 m2 27 kr -  kr Bruksbuskage 0 st 29 kr -  kr
Summa -  kr Summa -  kr

Övrigt underhåll Övrigt underhåll
Parkmöblering 0 st 635 kr -  kr Parkmöblering 0 st 687 kr -  kr
Belysning, tillsyn 1 ggr 10 st 95 kr 950 kr Belysning, tillsyn 1 ggr 10 st 103 kr 1 028 kr
Dagvattenbrunn 16 st 150 kr 2 400 kr Dagvattenbrunn 16 st 162 kr 2 598 kr
Skyltar, underhåll, 1 ggr 6 st 11 kr 66 kr Skyltar, underhåll, 1 ggr 6 st 12 kr 71 kr
Summa 3 416 kr Summa 3 698 kr

Summa drift 25 515 kr Summa drift 32 893 kr
Avrundning 338 kr Avrundning 330 kr
Total summa drift 25 853 kr Total summa drift 33 223 kr

Min 23 268 kr Min 29 901 kr
Total 25 853 kr Troligt 33 223 kr
Max 31 024 kr Max 39 868 kr
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Gata 7

Drift Index 2%
År 1 År 5

Benämning mängd enhet á-pris summa Benämning mängd enhet á-pris summa

Grönyteskötsel Grönyteskötsel
Vårstädning, 1 ggr 853 m2 0 kr 256 kr Vårstädning, 1 ggr 853 m2 0 kr 277 kr
Bruksgräs, 12 ggr 853 m2 4 kr 3 199 kr Bruksgräs, 12 ggr 853 m2 4 kr 3 462 kr
Lövtugg, 2 ggr 853 m2 1 kr 512 kr Lövtugg, 2 ggr 853 m2 1 kr 554 kr
Trädmöblering,
underhållsbeskärning 0 st 190 kr -  kr

Trädmöblering,
underhållsbeskärning 0 st 206 kr -  kr

Bruksbuskage 0 m2 27 kr -  kr Bruksbuskage 0 st 29 kr -  kr
Summa 3 966 kr Summa 4 293 kr

Summa drift 3 966 kr Summa drift 4 293 kr
Avrundning 34 kr Avrundning 7 kr
Total summa drift 4 000 kr Total summa drift 4 300 kr

Min 3 600 kr Min 3 870 kr
Total 4 000 kr Troligt 4 300 kr
Max 4 801 kr Max 5 160 kr
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Illustrationslinje

Trappor Illustrationstext

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras till en högsta höjd
om 3 meter ovan mark,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

Skydd mot störningar

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Byggnation i anslutning till ledning får inte påbörjas utan
föregående samråd med ledningsägare,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

ILLUSTRATION

0.0 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

m1 Friskluftsintag ska placeras på tak eller sida bort från
drivmedelsstation,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

8.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

14 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

34 Största takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f1

Endast radhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2

Endast flerbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3

Fasader mot Granhammarsvägen ska ha olika kulör
för varje trapphusenhet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4

Entréer mot Granhammarsvägen ska vara tydligt
markerade och uppglasade,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5

Trapphus ska placeras i fasad mot Granhammarsvägen
och ska vara tydligt utskiljbara och glasade,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

e1 Högsta utnyttjandegrad är 25 % per fastighet inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta utnyttjandegrad är 30 % per fastighet inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Högsta utnyttjandegrad är 35 % per fastighet inom
användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

Utförande

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för angöring och
parkering,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för angöring, parkering
och torg,  4 kap. 18 § 1 st  p.

m2 Bullerskydd med en höjd av 2 meter över anslutande marknivå ska
uppföras mot Pettersbergsvägen,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

Där plankartan medger radhus (f1) får, utöver största byggnadsarea, även ett förråd
tillhörande varje radhus uppföras till en största byggnadsarea om 5 kvadratmeter.

f6

Portik ska finnas mellan trapphusen till en fri höjd om minst 4 meter
och en bredd om minst 5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f7

Komplementbyggnad får uppföras till en högsta höjd om 3 meter och
till en största storlek om 15 kvadratmeter per trapphus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

II Högsta antal våningar. Souterräng tillåts där det är lämpligt sett till
markens befintliga lutning.

f8

Vind får inte inredas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Startbesked för radhusbebyggelse öster om Femstenavägen får inte ges förrän
skärmande flerbostadsbebyggelse uppförts enligt illustration nedan.

f9

Staket och bullerskydd får uppföras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Garage medges under mark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning av allmän plats
Dagvattenhantering Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Villkor för lov
a1 Marklov för trädfällning och schaktning får endast beviljas om träd

är sjuka eller utgör en risk,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

f10

Staket ska finnas i fastighetsgräns mot fastighet
Kungsängens-Tibble 1:646,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

DagvattenanläggningE1

SkolaS

FörskolaS1

Dagvatten ska fördröjas lokalt och takvatten avledas inom kvartersmark.

Bostäder ska utformas så att riktvärden för buller innehålls.

Där plankartan medger radhus (f1) får, utöver största byggnadsarea, altaner till en
största storlek om 30 kvadratmeter uppföras i direkt anslutning till varje radhus.

Där plankartan medger radhus (f1) får, utöver största byggnadsarea, fristående
miljörum uppföras till en högsta höjd om 3 meter.

Radhusbebyggelse placeras minst 3 meter från allmän plats (GATA) med syfte
att skapa ett tydligt gaturum. Radhusbebyggelse anpassas till befintlig marknivå
för att minska sprängning av befintlig mark.

Utöver minsta takvinkel får takkupor anordnas på byggnader mot Granhammarsvägen
motsvarande en längd om högst en tredjedel av byggnadens fasadlängd.

m3 Byggnad ska utformas så att minst hälften av bostadsrummen i
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SAMMANFATTNING 

Detta PM syftar till att översiktligt beskriva befintlig ytavrinning samt ge exempel på 

möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), flödesutjämning samt 

rening inom ett planområde i Upplands-Bro norr om Kungsängen. Planområdet (ca 8,6 

ha) ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, sekundär zon. Recipient är 

vattenområdet Mälaren-Görväln. Görvälns vattenverk ligger cirka 5 km söder om 

utsläppspunkten. Ekologisk status enligt VISS bedöms som måttlig. Kemisk status 

uppnår ej god status främst på grund av förorenade sediment utanför Lövsta soptipp. 

 

Marken i området utgörs mestadels av berg med tunt lager morän. Inslag av morän 

med större mäktighet finns, främst i mellersta och norra delen. Jorddjupet varierar 

inom området, med djup på 3-5 m i delar med morän. Möjligheterna till infiltration av 

större mängder dagvatten kan i delar av planområdet vara begränsade. Planområdet 

består i nuläget uteslutande av naturmark vars avrinning huvudsakligen sker direkt 

mot Gröna dalen där huvudledningar för dagvatten är förlagda. Ledningssystemet i 

Gröna dalen har begränsad kapacitet i förhållande till avrinningsområdet. 

Översvämningar har förekommit. Hela avrinningssystemet mynnar i Tibbledammen 

avsedd för rening av dagvatten. Tibbledammen har undersökts i ett projekt avseende 

dammars funktion i Stockholmsområdet och befanns fungera väl. En tömning av slam 

har genomförts sedan utvärderingen vilket bedöms ge förutsättningar för en fortsatt 

god funktion under lång tid framöver. Det finns dessutom planer på att anlägga nya 

åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten inom Gröna dalen uppströms 

dammen. Tibbledammen kommer därför att kunna bidra med ytterligare rening av 

dagvatten från planområdet utöver den rening som föreslås inom planområdet. 

 

Flödesberäkningar visar på en stor ökning av avrinningen från området efter 

exploatering och utan LOD-åtgärder. Detta beror på att skogsmark med låg avrinning 

ersätts med tak och hårdgjorda markytor. Även föroreningsbelastningen via dagvatten 

ökar kraftigt utan LOD. För omhändertagande av dagvatten från kvartersmark föreslås 

kombination av växtbäddar och svackdiken anläggas beroende på förutsättningar i de 

olika delområdena. Åtgärderna avser både rening och flödesutjämning. I de fall dessa 

anläggningar inte ger tillräcklig flödesutjämning behöver även fördröjningsmagasin 

anläggas. För hantering av dagvatten från den allmänna platsmarken, som utgörs av 

vissa lokalgator genom området, föreslås kombination av träd i skelettjordar, 

växtbäddar och svackdiken. Dessa dimensioneras för att utöver rening även ge 

tillräcklig flödesutjämning enligt av kommunen ställda krav.  

 

Avseende föroreningar ökar belastningen på Mälaren från planområdet trots föreslagna 

LOD-åtgärder vilket är oundvikligt då naturmark exploateras och ersätts med vägar och 

tät bebyggelse. Tibbledammen bedöms mildra effekten, dock kvarstår högre 

belastning av näringsämnen trots rening även i dammen. Exploateringen är dock inte 

av den omfattningen/karaktären att den med genomförda LOD-åtgärder kan förändra 

recipientens statusklassning enligt MKN eller utgöra ett direkt hot mot Östra Mälaren 

som vattentäkt. Eftersträvad MKN i recipienten bedöms inte påverkas då 

vattenkvaliteten avgörs av annan storskalig påverkan i tillrinningsområdet. Byggskedet 

bedöms utgöra ett större hot mot vattentäkten. Genom att redan i inledningsskedet ha 

vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas 

eller helt utebli. Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är 

detta speciellt viktigt att beakta. En ökad beredskap för att utsläpp kan nå 

Tibbledammen och därmed vattentäkten måste finnas under byggskedet. 

 

En separat skyfallsutredning är framtagen, denna visar ingen ökad översvämningsrisk i 

Gröna dalen nedströms planområdet med föreslagna LOD-åtgärder. Detta gäller även 

inom planområdet. 
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Tyréns har fått i uppdrag av TAM Group AB att ta fram en dagvattenutredning för ett 

planområde, Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna handels- och 

verksamhetsområde). Planområdet ligger i Upplands-Bro norr om Kungsängen, väster 

om E18 (Figur 1). Inom planområdet planeras bostadsområden (radhus och 

flerfamiljshus) samt skolområden mm (figur 2). Detta PM syftar till att översiktligt 

beskriva befintlig avrinning, avrinning efter exploatering samt ge exempel på 

möjligheter till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), fördröjning samt rening. 

 

Planområdet som är ca 8,6 ha stort består i dagsläget huvudsakligen av naturmark och 

ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde, sekundär zon. Avrinningen belastar 

ett allmänt ledningsnät i Gröna dalen som ligger söder om planområdet. 

 

 

Figur 1. Planområdets ungefärliga plats markerad med röd cirkel. 
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Figur 2. Utdrag ur strukturplan (2020-10-28). Planerad bebyggelse inom planområdet. Damm för befintlig 
hantering av dagvatten från Biltema flyttas österut, nytt läge visas i figur. 

E18 

COOP 

Biltema 
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2 UNDERLAG, TIDIGARE UTREDNING OCH METOD 

En tidigare utförd utredning av dagvattenhanteringen för planområdet
1

 har legat till 

grund för denna dagvattenutredning. Underlag i form av strukturplan (2020-10-28) har 

använts för att få fram ytor för planerad markanvändning inom planområdet. Geologisk 

information har inhämtats från SGUs jordartskarta. Befintligt material, bl.a. VA-kartor 

(kommunal ledningskarta 2012-09-10, Bjerking, 2017-04-06) har använts som 

underlag för utredningen. Ytterligare uppgifter om VA-ledningar och hydrauliska 

modeller för ledningssystem i Gröna dalen (Dagvattenmodell Upplands-Bro 2018-05-

31) har erhållits från kommunen. Platsbesök har genomförts av andra medarbetare i 

uppdraget. 

 

En skyfallsmodellering för hela detaljplaneområdet har utförts i MIKE21 för befintlig 

bebyggelse samt planerad bebyggelse
2

. Beräkning i MIKE21 utförs för regn med en 

återkomsttid på 100 år och klimatfaktor på 1,25. Detaljer kring och resultat från 

skyfallsmodelleringen redovisas i skyfallsanalysen. 

 

Avrinning har beräknats med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikation 

P110. För planområdet har dagvattenflöden beräknats för situationen före och efter 

exploatering vid 5-, 20- och 100-årsregn och där 20-årsregn är dimensionerande. 

Flöden vid 100-årsregn redovisas i skyfallsanalysen. För situationen efter exploatering 

har en klimatfaktor på 1,25 multiplicerats till 20-årsregnet för att beakta ett framtida 

blötare klimat. 

 

För beräkning av dagvattnets föroreningsgrad före och efter exploatering har StormTac 

v.20.2.2 använts. När föroreningshalter beräknas i StormTac görs detta utifrån 

insamlade värden för liknande markanvändning (schablonvärden). Ofta finns inte 

platsspecifik information eller information om hur data samlats in tillgänglig. När det 

finns en stor mängd data är sannolikheten större att ett medianvärde är representativt 

för områden som är under utredning än att ett medelvärde är det. När det inte finns en 

stor mängd data får individuella mätvärden stort genomslag, och detta kan medföra att 

ett framräknat schablonvärde inte är representativt för det område som modelleringen 

avser. 

 

Materialval, till exempel för tak, kan ha stor påverkan på vattenkvalitén, och 

förändringar i lagstiftning kan medföra att äldre mätvärden inte är representativa för 

samtida situationer. Rening av metaller är även beroende av om metaller förekommer i 

löst eller partikelbunden form, där reduktion av partikelbundna metaller främst sker då 

partiklar frånskiljs eller sedimenteras, medan lösta metaller kräver mer avancerad 

rening. 

 

I Tabell 1 redovisas de schablonhalter som har tillämpats för markanvändningstyperna 

inom planområdet före och efter exploatering. 

  

 
1

 Tyréns, 2019-06-10. Norrboda - dagvattenhantering 

2

 Tyréns, 2020-11-13. Skyfallsanalys Norrboda-Brunna. Granskningshandling 
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Tabell 1. Markanvändningstyper med schablonhalter (µg/l) som använts i föroreningsberäkning i StormTac 
v20.2.2. Färg indikerar säkerhet i mätdata och beror på mängd och spridning 

Markanvändning P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16 BaP 

Skogsmark 17 450 6,0 6,5 15 0,20 3,9 6,3 0,010 34000 150 0,10 0,010 

Radhusområde 220 1500 12 25 85 0,60 6,0 7,0 0,020 45000 600 0,60 0,050 

Flerfamiljshusområde 230 1600 15 30 100 0,70 12 9,0 0,025 70000 700 0,60 0,050 

Område med äldreboende 300 1600 15 30 100 0,70 12 9,0 0,025 70000 700 0,60 0,50 

Skolområde 300 1600 15 27 100 0,70 12 9,0 0,030 70000 700 0,60 0,050 

Idrottsplats 120 1200 6,0 15 25 0,30 3,0 2,0 0,020 49000 200 0,12 0,0084 

Lokalgata 140 1900 3,0 21 12 0,27 7,1 5,6 0,081 75000 780 0,11 0,010 

Ytvatten 32 1100 1,4 2,3 8,5 0,090 0,42 0,60 0,017 0 0 0,070 0,0035 

Datasäkerhet Hög Mellan Låg 

 

3 RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING 

Upplands-Bro kommun har tagit fram en checklista för dagvattenutredningar
3

 som ska 

vara vägledande för utförande av dagvattenutredningar. Enligt checklistan ska flöden 

räknas för ett 20-årsregn med klimatfaktor och belastning på nedströms liggande 

dagvattensystem ska inte öka efter exploatering. Förorening av dagvatten ska undvikas 

och minst de första 20 mm av ett regn ska renas i dagvattenanläggning. Enligt 

checklistan ska dessa reningsanläggningar ha en mer långtgående reningsfunktion än 

sedimentering och ha en uppehållstid på 12 timmar.  

 

Kommunen arbetar med att ta fram en dagvattenplan och en dagvattenpolicy. 

Dagvattenplanen förväntas leda till ökad kunskap om och bättre förvaltning av den 

kommunala dagvattenanläggningen. Långsiktiga effekter är systematiskt och effektivt 

underhåll av dagvattenanläggningen, bättre rening av dagvatten i kommunen, minskad 

översvämningsrisk, bättre måluppfyllelse gentemot Vattendirektivet samt långsiktigt 

bättre vattenmiljöer och skydd av Mälaren som dricksvattentäkt.  

 

Planen ska innehålla tydliga och relevanta krav på rening och fördröjning vid 

nybyggnation, tydliggörande av ansvarsfördelningen i kommunen, nulägesbeskrivning 

och hur dagvattenhanteringen ska utvecklas. Den ska också innehålla rutin för hur 

dagvattenanläggningar ska dokumenteras. Planen förväntas bli antagen under 2021. 

 

Det finns även ett utvecklingsprogram för Gröna dalen nedströms planområdet med 

förslag på utveckling av dagvattenhanteringen i området, se avsnitt 4.6. 

 
3

 Upplands-Bro, Samhällsbyggnadskontoret, 2019-02-05. Checklista för dagvattenutredningar. 
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4 OMRÅDESBESKRIVNING 

4.1 MARKFÖRHÅLLANDEN 

Marken i området utgörs mestadels av berg med tunt lager morän (Figur 3). Inslag av 

morän finns, främst i mellersta och norra delen. Enligt SGUs jorddjupskarta
4

 varierar 

jorddjupet mellan 0-5 m inom området. I delar med morän uppgår jorddjup till 3-5 m 

medan delar med berg med överliggande tunt lager morän har jorddjup på 0-1 m. 

Möjligheterna till infiltration av större mängder dagvatten kan vara begränsade i delar 

av planområdet. Vid skolan i den norra delen av planområdet samt vid bostadshusen i 

den södra delen finns de största möjligheterna. 

 

 

Figur 3. Jordartskarta (sgu.se). Planområdets ungefärliga läge markerat med svart streckad linje. Berg 
visas med röd färg, morän med blå färg. 

4.2 BEFINTLIGT AVVATTNINGSSYSTEM OCH DAGVATTTENRENING 

Planområdet består i nuläget uteslutande av naturmark vars avrinning huvudsakligen 

sker direkt mot Gröna dalen där huvudledningar för dagvatten är förlagda.  

 

En lågpunkt finns längs med Granhammarsvägen och diket som gränsar mot 

planområdet. Enligt ledningskarta finns en kulvert under vägen på denna plats som 

avleder dagvatten mot ledningsnät i Gröna dalen.   

 

Utöver naturmarken i planområdet avvattnas befintligt handelsområde, stora 

hårdgjorda ytor i Brunna industriområde, Granhammarsvägen och E18 samt 

bostadsbebyggelse via ledningar och diken till ledningssystemet i Gröna dalen. Även 

stora ytor med naturmark öster om Gröna dalen ingår i tillrinningsområdet. Söder om 

anslutningspunkterna för planområdet ansluts även stora delar av bebyggelsen i 

Kungsängen.  

 

 
4

 SGU, Geokartan jorddjup. https://apps.sgu.se/geokartan/ Hämtad: 2020-11-17 
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Ledningssystemet i Gröna dalen har i nuläget begränsad kapacitet i förhållande till 

avrinningsområdet där planområdet utgör en mindre del. Översvämningar har 

förekommit i ett område söder om korsningen E18/Granhammarsvägen. Det behövs 

åtgärder i detta område för att kunna hantera både dagens och framtida 

dagvattenflöden. Hydrauliska utredningar har genomförts av kommunen, dessa pekar 

på risk för överbelastning i nuläget vid 5-årsregn. 

 

Hela avrinningssystemet mynnar i en damm (Tibbledammen) avsedd för rening av 

dagvatten. Utloppet från dammen mynnar i Tibbleviken som utgör en del av Görväln, 

en större vik i Mälaren (se Figur 4). I den södra delen av Görväln ligger Görvälns 

vattenverk som förser kommunerna norr om Stockholm med dricksvatten. 

Vattenområdet ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

 

Tibbledammen användes som en efterpoleringsdamm för avloppsvatten fram till 1969. 

Dammen byggdes sedan om till en dagvattendamm (1973) med det nya syftet att rena 

dagvatten. Tibbledammens avrinningsområde är ca 650 ha stort. 2007-2009 

studerades dammen som en del i projektet NOS-dagvatten
5

. Projektet undersökte hur 

effektiva dagvattendammar egentligen är. Resultatet visade att av de fem studerade 

dammarna hade Tibbledammen generellt den högsta reningsgraden (se Tabell 9). En 

sedimentprovtagning av kommunens dammar under 2019 visade att Tibbledammen 

innehöll en stor mängd sediment. En sedimenttömning genomfördes därför under 

2020 vilket bör säkerställa dammens funktion för lång tid framöver. Därutöver 

planeras åtgärder för dagvattensystemet i Gröna dalen (avsnitt 4.6) som ytterligare kan 

öka dammens reningsförmåga.  

4.3 RECIPIENT 

Recipient för dagvattenutsläpp (Figur 4 och Figur 5) är Mälaren- Görväln (SE659044-

160864). Ekologisk status enligt VISS bedöms som måttlig. Kemisk status uppnår ej 

god status främst på grund av förorenade sediment utanför Lövsta soptipp i 

Stockholm.
6

 

 

Den ekologiska statusen är baserad på miljökonsekvenstypen miljögifter, dvs statusen 

för särskilda förorenade ämnen där det är ämnet koppar som inte uppnår god status. 

God ekologisk status ska enligt kvalitetskraven uppnås. Den kemiska statusen är 

klassificerad som uppnår ej god då gränsvärdena för ämnena PFOS, kadmium, bly, 

antracen, TBT, kvicksilver och PBDE överskrids i vattenförekomsten. God kemisk status 

ska uppnås men med mindre stränga krav för de överallt överskridande ämnena 

kvicksilver och PBDE samt tidsfrist till 2027 för kadmium, bly, antracen och TBT. 

Åtgärder bör dock redan nu vidtas för att minska mängderna av nämnda ämnen. 

 

Mälaren utgör en av Sveriges största ytvattenresurser, den är länets största sjö och 

avrinningsområdet utgör 5% av Sveriges yta. Vattenkvaliteten i Mälaren har förbättrats 

under de senaste 20 åren, på grund av de omfattande åtgärder som har vidtagits i hela 

avrinningsområdet för att minska föroreningsutsläppen.  

 

Utsläpp av bräddat avloppsvatten förekommer från samtliga kommuner runt Östra 

Mälaren, främst från Stockholm och Ekerö. Dagvattenutsläpp från ledningar, diken och 

tunnlar förekommer på ett fyrtiotal platser. Endast en liten andel av dagvattnet 

 
5

 NOS-dagvatten. Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner, Svenskt vatten 

utveckling SVU-rapport 2012-02 

6

 Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Mälaren-Görväln 

https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268 Hämtad: 2020-11-03 
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genomgår någon form av rening. Från nedlagda deponier runt Östra Mälaren kan 

förorenat grundvatten nå sjön.  

 

 

Figur 4. Utsläppspunkt i recipienten. Planområdet är ungefärligt markerat med svart streckad linje. 

4.4 VATTENSKYDDSOMRÅDE ÖSTRA MÄLAREN 

Vattenförsörjningen till Storstockholm med ca 1,7 miljoner invånare baseras på uttag 

ur Östra Mälaren. Vattenproduktionen sker från tre större ytvattenverk, Lovö, Norsborg 

och Görvälns vattenverk (Figur 5). Som ett led att långsiktigt säkerställa 

vattenkvaliteten i Östra Mälarens råvattentäkt har ett vattenskyddsområde upprättats 

(Figur 5 och Figur 6). Övergripande strömningsriktningar i Östra Mälaren visas i Figur 

7. 

 

Vattenskyddsområdet är indelat i två zoner, inre/primär respektive yttre/sekundär. 

Den inre/primära zonen utgörs av det vattenområde inom vilket transporttiden till 

vattenintagen är 3–6 timmar samt en strandzon på 50 m. Den yttre/sekundära zonen 

utgörs av det landområde som direkt avrinner samt det område vars dagvatten 

naturligt eller tekniskt avrinner mot ovan angivna vattenområde. I detta område ingår 

Norrboda planområde.  

 

Det finns skyddsföreskrifter som syftar till att reglera och förhindra verksamheter, 

hantering och åtgärder som kan medföra risk för förorening eller annan negativ 

påverkan på råvattenkvaliteten. Skyddsföreskrifter relaterat till dagvatten fastställer att 

vid nya eller ombyggda hårdgjorda ytor får inte utsläpp av dagvatten ske direkt till 

Gröna dalen 
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ytvatten utan föregående rening från ytor där förorening föreligger. Det kan vara ytor 

som större vägar, broar och parkeringsanläggningar.
7

 

 

 

Figur 5. Vattenskyddsområde för Östra Mälaren. 

 
7

 Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008-11-25. Östra Mälarens vattenskyddsområde. Skyddsföreskrifter 

avseende vattenskyddsområde för ytvattentäkter vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra 

Mälaren, Stockholms län. 

Lovö vv 

Norsborgs vv 

Görvälns vv Dagvattenutsläpp 
Gröna dalen 

Planområde 

Kungsängen 
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Figur 6. Sekundär zon för Östra Mälarens vattenskyddsområde inom rödmarkerat område. Planområdet 
ungefärligt markerat med svart cirkel. 

 

 

Figur 7. Dominerande strömmar i Östra Mälaren. Större vattenverk markerade med V. Utsläppspunkt från 
Tibbledammen/Gröna dalen markerat med ljusblå pil. 

  



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.7 - Dagvattenutredning 20201216

 

 

 

Uppdrag: 278546, Detaljplan Norrboda 2020-12-16 

Beställare: TAM Group AB Koncept 

 

O:\STH\278546\R\_Text\Norrboda dagvattenutredning_2020-12-16.docx 

14(35) 

4.5 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 

Det finns inga markavvattningsföretag eller kända vattendomar inom området som 

påverkas av planområdets dagvattenavrinning. Däremot finns det söder om 

planområdet, i nära anslutning, markavvattningsföretag i form av diken (Figur 8).
8

 

  

 

Figur 8. Planområdets ungefärliga placering markerat i blått. Markavvattningsföretag, diken, markerade 
med svarta linjer.  

4.6 UTVECKLINGSPROGRAM FÖR GRÖNA DALEN 

Gröna dalen är ett öppet grönstråk och utgörs av en ca fyra kilometer lång dalgång 

som går i nord-sydlig riktning, se Figur 9. Som nämnt ovan leds vatten från 

planområdet till Gröna dalen som utgör en stor del i dagvattensystemet för Brunna-

Kungsängen. Dagvatten som går genom Gröna dalen går via Tibbledammen för att 

sedan ha sitt utlopp i Mälaren. Stora delar av dagvattensystemet i Gröna dalen byggdes 

innan kraven på rening utökades och MKN fastställdes och är som resultat i vissa delar 

av dalen underdimensionerat.  

 

Det finns idag planer på nya åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten inom 

dalen för att förbättra detta. Tanken är att skapa öppna dagvattenlösningar genom 

hela dalen, så som meandrande öppna dagvattenstråk och dammar, se Figur 10. En 

förbättring av dagvattensystemet i Gröna dalen kommer att gynna reningen genom 

dämpning av flöden till Tibbledammen som redan i nuläget är en damm som fungerar 

bra enligt utförda studier (avsnitt 4.2). 

 

 
8

 Länsstyrelsernas Geodatakatalog https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ Hämtad: 

2020-10-22 



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.7 - Dagvattenutredning 20201216

 

 

 

Uppdrag: 278546, Detaljplan Norrboda 2020-12-16 

Beställare: TAM Group AB Koncept 

 

O:\STH\278546\R\_Text\Norrboda dagvattenutredning_2020-12-16.docx 

15(35) 

 

Figur 9. Gröna dalens utbredning.9 Planområdets ungefärliga plats markerat med röd cirkel. 

 
Figur 10. Illustration från Utvecklingsprogram Gröna dalen. 

 
9

 Upplands-Bro, 2018-05-16. Utvecklingsprogram för Gröna dalen 
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4.7 BEFINTLIG OCH PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Planområdet består idag huvudsakligen av naturmark. Planerad bebyggelse kan ses i 

Figur 2 och som kan ses planeras området bebyggas till relativt stor grad. Inom 

planområdet planeras ca 100 radhus med 100 parkeringsplatser, 270-300 lägenheter, 

skola för 500 elever, förskola för 120 barn (6 avdelningar) samt trygghetsboende med 

80-100 lägenheter. Utöver det planeras gator anläggas genom området samt 

parkeringsplatser.
10

 Lokalgator genom området som i Figur 11 är rödmarkerad 

planeras vara allmän platsmark medan övriga delar av planområdet planeras vara 

kvartersmark. 

5 FLÖDESBERÄKNINGAR 

Marken inom planområdet har för beräkningar delats upp i kvartersmark respektive 

allmän platsmark. Inom den allmänna platsmarken ingår lokalgatan som går genom 

planområdet, övriga ytor är kvartersmark. Se Figur 11 för utbredning av allmän 

platsmark inom planområdet. 

 

Med de förutsättningar som råder, att arbete med utformning av planerad bebyggelse 

är pågående, har flödes- och föroreningsberäkningar i detta skede gjorts utifrån en 

uppdelning av planområdet i delområden. Se Figur 11 för indelning som beräkningar 

av dagvattenflöden och föroreningsbelastning baserats på. 

 
10

 Presentation av detaljplan, Norrboda Brunna, 2020-10-14. 
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Figur 11. Planområdet med indelning i delområden och med allmän platsmark markerat med rött. Utdrag 
ur strukturplan (2020-10-28). 

Nedan redovisas bedömda avrinningskoefficienter, area för respektive typ av 

markanvändning, reducerad area samt total area för kvartersmark respektive allmän 

platsmark. Dessa har använts i flödes- och utjämningsberäkningar. Därutöver 

Kv. G 

Kv. A 

Kv. B 

Kv. A 

Kv. D 

Kv. C 

Kv. E 

Kv. F 
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presenteras beräknade flöden efter exploatering för 20-årsregn med klimatfaktor 1,25. 

Se Tabell 2 - Tabell 5 för redovisning av detta. Beräkningar för 5- och 20-årsregn samt 

flöden vid befintlig situation presenteras i bilaga 1. 

 

Avrinningskoefficienter har valts utifrån Svenskt Vattens publikation P110 och har vid 

behov anpassats efter planområdets förutsättningar. Exempelvis har 

avrinningskoefficienten för markanvändningen naturmark anpassats och getts ett 

värde på 0,1 då området till stor del har en lutning och stora delar består av berg. 

Dock är stora delar av bergytor överlagrat av tunt lager av morän vilket har relativt god 

kapacitet att omhänderta vatten, vilket resulterar i att avrinningskoefficienten inte ges 

ett högre värde. 

 

Beräkningar visar att flöden ökar från både kvartersmark och allmän platsmark efter 

exploatering. Ökade flöden beror på ökad andel hårdgjorda ytor, jämfört med befintlig 

naturmark. Även då beräkningar för flöden efter exploatering gjorts med klimatfaktor. 

5.1 KVARTERSMARK 

Tabell 2. Indata som använts för flödes- och flödesutjämningsberäkningar 

Kvartersmark 
Avrinnings-

koefficient 

Planerad 

bebyggelse 

(ha) 

Planerad 

bebyggelse 

(red. area. ha) 

Befintlig 

situation  

(ha) 

Befintlig 

situation 

(red. area. ha) 

Flerfamiljshusområde 0,4 1,25 0,50   

Flerfamiljshusområde 

med torg 
0,5 0,39 0,19   

Radhusområde 0,4 2,29 0,92   

Trygghetsboendeområde 0,4 0,40 0,16   

Skolområde 0,5 1,04 0,52   

Förskoleområde 0,5 0,43 0,22   

Idrottshallområde 0,5 0,13 0,06   

Dagvattendamm 1,0 0,05 0,05   

Naturmark 0,1 1,24 0,12 7,23 0,72 

Summa 
 

7,23 2,75 7,23 0,72 

 

Tabell 3. Beräknade flöden efter exploatering utan LOD för kvartersmark 

 Kvartersmark  

Area (ha) 7,23 

Avrinningskoefficient planerad bebyggelse 0,38 

Reducerad area (ha) planerad bebyggelse 2,75 

20-årsflöden (l/s) exklusive klimatfaktor befintlig bebyggelse 208 

20-årsflöde (l/s) inklusive klimatfaktor (1,25) planerad bebyggelse 984 

Ökning % jämfört med befintlig situation* 374 

Ökning i l/s jämfört med befintlig situation* 777 

*Jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 20-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget. 
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5.2 ALLMÄN PLATSMARK 

Tabell 4. Indata som använts för flödes- och flödesutjämningsberäkningar 

Allmän platsmark 
Avrinnings-

koefficient 

Planerad 

bebyggelse 

(ha) 

Planerad 

bebyggelse 

(red. area. ha) 

Befintlig 

situation  

(ha) 

Befintlig 

situation 

(red. area. ha) 

Lokalgata 0,8 1,36 1,1   

Naturmark 0,1   1,36 0,14 

Summa  1,36 1,1 1,36 0,14 

 

Tabell 5. Beräknade flöden efter exploatering utan LOD för allmän platsmark 

 Allmän platsmark 

Area (ha) 1,36 

Avrinningskoefficient planerad bebyggelse 0,8 

Reducerad area (ha) planerad bebyggelse 1,1 

20-årsflöden (l/s) exklusive klimatfaktor befintlig bebyggelse 39 

20-årsflöde (l/s) inklusive klimatfaktor (1,25) planerad bebyggelse 390 

Ökning % jämfört med befintlig situation* 898 

Ökning i l/s jämfört med befintlig situation* 351 

*Jämförelsen med nuläge är gjord för ett nutida 20-årsregn eftersom framtidens regn inte existerar i nuläget. 

6 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD) 

Enligt Upplands-Bro kommuns riktlinjer ska dagvattenanläggningar anläggas som är 

dimensionerade för att omhänderta och rena de första 20 mm av ett regn med en mer 

långtgående rening än sedimentering. Se Tabell 6 för volym dagvatten att omhänderta 

för att uppnå riktlinjerna samt ytbehov av LOD-anläggning för respektive delområde 

för kvartersmarken och Tabell 8 för den allmänna platsmarken. Utöver att uppnå 

kraven på rening behöver flödesutjämning av vatten skapas för att inte öka 

belastningen på nedströms liggande dagvattensystem. Som kan ses i Tabell 6 och 

Tabell 8 sammanfaller överlag den volym som behöver omhändertas för rening med 

den volym som behöver omhändertas för flödesutjämning. Om LOD-anläggningar 

dimensioneras för att kunna hålla hela våtvolymen i anläggningen, vilket är fallet för 

svackdiken och skelettjordar, klarar de av båda kraven. Växtbäddar kan 

överdimensioneras för att klara båda kraven, alternativt att de kompletteras med 

fördröjningsmagasin. Förslag till LOD-åtgärder inom kvartersmarken har utgått från 

indelning av planområdet enligt Figur 11 där areor för hårdgjorda ytor tagits ut relativt 

översiktligt. Förslag till LOD-åtgärder inom den allmänna platsmarken har utgått från 

indelningen som redovisas i Figur 12. 

6.1 KVARTERSMARK 

För omhändertagande av takvatten från flerfamiljshusen föreslås att växtbäddar 

anläggs. Dagvatten från taken leds till växtbäddarna via stuprör vilket gör att placering 

av växtbäddarna är beroende av stuprörens placering. Växtbäddar är renings- och 

platseffektiva anläggningar som är ett bra alternativ i områden med begränsad plats. 

För omhändertagande av dagvatten från hårdgjorda markytor som vägyta och 

parkeringsplatser inom flerfamiljshusområdet som går parallellt med 

Granhammarsvägen föreslås att de ytor för växtlighet som markerats ut i 

situationsplan mellan parkeringsplatser anläggs som växtbäddar. Vatten bör då ledas 



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.7 - Dagvattenutredning 20201216

 

 

 

Uppdrag: 278546, Detaljplan Norrboda 2020-12-16 

Beställare: TAM Group AB Koncept 

 

O:\STH\278546\R\_Text\Norrboda dagvattenutredning_2020-12-16.docx 

20(35) 

till växtbäddarna genom lutning av marken. En större växtbädd anläggs förslagsvis i 

vägens lågpunkt mellan kvarter C och D. Som kan ses i Tabell 6 behövs en total yta av 

ca 127 m
2

 växtbädd med antagna dimensioner för rening av dagvattnet. Om djupet på 

filterytan ökas från 0,1 m till 0,2 m minskar ytbehovet till ca 90 m
2

.  

 

Det är även möjligt att anlägga parkeringsplatserna med genomsläpplig beläggning 

vilket minskar markavrinningen och mindre mängd vatten behöver då omhändertas i 

dagvattenanläggningarna. För att växtbäddarna även ska ge tillräcklig flödesutjämning 

av dagvatten i ett ytligt magasin med djup på 0,3 m behövs ett ytbehov av ca 165 m
2

. 

Om det inte är möjligt att anlägga växtbäddar med det ytbehovet kan 

fördröjningsmagasin anläggas under lokalgatan i lågpunkten av gatan för att ge 

flödesutjämning. Detta anläggs då med ett strypt utlopp med ledning ut mot 

ledningsnät i Granhammarsvägen eller de diken som finns längs med den vägen. 

 

För att omhänderta dagvatten från hårdgjorda markytor och vägytor vid kvarter B 

respektive G, vilket är de två ändarna av vägen inom området för flerfamiljshusområde 

som går i nordvästlig riktning, anläggs antingen växtbäddar eller svackdiken. Typ av 

anläggning är beroende av tillgänglig yta för dagvattenhantering och vad som anses 

bäst anpassat. Båda anläggningarna kan bidra med både tillräcklig rening och 

flödesutjämning, förutsatt att växtbäddarna anläggs överdimensionerade. Anläggs 

växtbäddar för endast rening behövs även fördröjningsmagasin anläggas. Dimensioner 

för båda typer av anläggningar redovisas i Tabell 6. 

 

Inom flerfamiljshusområde med torgyta planeras vissa grönytor behållas, dock 

kommer de överlag vara upphöjda jämfört med omgivande hårdgjorda markytor. Där 

det är möjligt föreslås dagvatten från hårdgjorda markytor ledas till grönytorna. 

Därutöver föreslås växtbäddar anläggas, antingen som upphöjda eller nedsänkta, för 

att omhänderta dagvatten från takytor samt hårdgjorda markytor. Men för att vatten 

från markytor ska nå växtbäddarna behöver de anläggas som nedsänkta. 

Växtbäddarnas placering är beroende av höjdsättning av mark samt placering av 

stuprör. För flödesutjämning av dagvatten inom detta delområde behöver magasin 

anläggas då det finns begränsat utrymme för ytlig fördröjning. Det går även att 

överdimensionera växtbäddarna för att skapa tillräcklig utjämningsvolym i dessa. Men 

detta är beroende av tillgänglig yta och accepterade djup samt höjd på växtbäddarna. 

 

Inom området för trygghetsboende antas växtbäddar vara den bästa lösningen för 

omhändertagande av dagvatten. Dessa är platseffektiva och kan anläggas där de inte 

är i vägen för de boende. Dagvatten som rinner längs med markytan leds till nedsänkta 

växtbäddar via genomtänkt höjdsättning eller markrännor. Dagvatten från takytor leds 

till upphöjda eller nedsänkta växtbäddar via stuprör. Som för flerfamiljshusområdet 

med torgyta behöver magasin anläggas för att fördröja dagvatten inom delområdet om 

växtbäddarna inte kan överdimensioneras för att även kunna ge tillräcklig 

flödesutjämning. 

 

För omhändertagande av dagvatten inom radhusområde 1 föreslås att gemensamma 

lösningar anläggs. Om varje hus med tillhörande trädgård ska ha sin egen 

dagvattenhantering finns risker att anläggningarna tappar sin funktion och att driften 

av dessa blir eftersatt. För omhändertagande av dagvatten från takytor och hårdgjorda 

markytor i anslutning till grönytor föreslås att ytor inom grönområden mellan husen 

skålas och anläggs med underliggande krossmaterial alternativt att svackdiken anläggs 

vid naturmarken. Dessa anläggningar bör även dimensioneras för att bidra med 

fördröjning av dagvatten, genom att bland annat lägga utlopp från ytan på en nivå som 

tillåter att vatten fördröjs innan det leds vidare. För omhändertagande av dagvatten 

från parkeringsytorna anläggs diken kring parkeringsytorna dit vatten leds via 
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marklutning. Dagvatten från gatan genom radhusområdet föreslås omhändertas i 

diken som anläggs vid parkeringsytorna. Detta förutsätter att dagvatten från gatan kan 

avvattnas ytligt, exempelvis genom ytlig dräneringsränna i gatan, samt att gatan är 

skevad så att vatten leds till dikena. För att undvika att dagvatten rinner in i området 

från den angränsande naturmarken föreslås att avskärande dike anläggs för att avleda 

detta vatten. 

 

För omhändertagande av dagvatten inom radhusområde 2 gäller samma principer som 

för kvarter 1. Men då detta område är större och består av större väg- och 

parkeringsytor bör det säkerställas att svackdikena anläggs utspritt i området så att 

dagvatten från de hårdgjorda markytorna kan ledas till dessa. 

 

Dagvatten från idrottshallen leds till växtbäddar via stuprör. Inom förskoleområdet 

föreslås dagvatten från takytor samt hårdgjorda markytor ledas till växtbäddar vars 

placering är beroende av stuprörs placering samt lutning av mark. Inom skolområdet 

antas rastrerad mark i Figur 2 vara hårdgjord, mark mellan skolbyggnaden och gatan i 

väst antas vara hårdgjord. Dagvatten från hårdgjord markyta och takyta föreslås ledas 

till växtbäddar, placering av växtbäddarna planeras utefter placering av stuprör samt 

lutning av marken. För att förhindra att dagvatten flödar in mot bebyggelse inom 

skolområdet föreslås avskärande dike anläggas vid foten av den höjd som finns inom 

den östra delen av området. Detta dike anläggs förslagsvis så det även kan användas 

för omhändertagande och rening av dagvatten från hårdgjorda markytor. 

 

En dagvattendamm ligger i nuläget inom den norra delen av planområdet och kommer 

flyttas till förmån för annan verksamhet inom skolområdet, främst 

parkeringsplatserna. Se dammens nya placering i Figur 2. Efter att dammen har flyttats 

måste det säkerställas att den bibehåller sin nuvarande funktion för att omhänderta 

dagvatten från byggnad och hårdgjorda markytor söder om dammen (Biltema). 

 

Se Tabell 6 för ungefärlig hårdgjord yta inom respektive område, den volym vatten 

som behöver omhändertas och renas från de hårdgjorda ytorna enligt riktlinjer från 

kommunen samt den volym som behövs för flödesutjämning. Även det ytbehov som 

behövs för LOD-anläggning, växtbädd alternativt svackdike, redovisas. Vid beräkning 

av ytbehov för svackdike har dikets bredd antagits till 1,5 m, medeldjup till 0,3 m och 

ingen infiltration antas ske. Svackdikena dimensioneras för att kunna ge tillräcklig 

flödesutjämning. Vid beräkning av ytbehov för växtbädd med endast rening har 0,1 m 

reglerdjup över filteryta och dräneringshastighet på 100 mm/h antagits. Växtbäddarna 

dimensioneras för att rena 90% av årsnederbörden i ett framtida blötare klimat 

(klimatfaktor 1,25)
11

. Vid beräkning av ytbehov för överdimensionerad växtbädd som 

ska kunna ge tillräcklig flödesutjämning har ett djup på regleryta antagits till 0,3 m, 

infiltration av vatten i filtermaterialet har inte tagits hänsyn till då det vid korta 

intensiva regn inte antas ske någon infiltration. Om dimensionerna på LOD-

anläggningarna ökas, så som reglerdjupet över filteryta i en växtbädd, så minskar 

ytbehovet. Att ha i åtanke är att beräkningar inte är gjorda på detaljnivå och exakta 

volymer och ytbehov måste fastställas i ett senare skede. I senare skeden kan även 

infiltrationsförmågan i området bedömas mer i detalj vilket kan påverka utformningen 

av främst diken. 

  

 
11

 Stockholm Vatten och Avfall. Beräkningsverktyg för magasin med kontinuerlig avtappning. Hämtad här: 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar/rad-och-

anvisningar/utreda/#!/berakningsverktyg 2020-11-04 
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Tabell 6. Hårdgjord yta inom respektive område, utifrån situationsplan (BAU, 2020-10-28), som ska renas 
samt volym för rening och fördröjning. Ytbehov för växtbädd respektive svackdike. Svackdike 
dimensionerat för att omhänderta flödesutjämningsvolym. Se figur 11 för områdesbeteckningar 

 
Area 

hårdgjord yta 

(m
2

) 

Volym att 

omhänderta 

enligt 20 mm 

(m
3

) 

Flödes-

utjämningsvolym 

(m
3

) 

Ytbehov 

växtbädd 

(m
2

) 

Ytbehov 

svackdike 

(m
2

) 

Flerfamiljshus – takyta 3690 66 65 148+220*  

Flerfamiljshus – hårdgjord 

markyta 
3175 51 49 127+165*  

Flerfamiljshus – hårdgjord 

markyta vid kv G 
800 13 12 32+40* 45 

Flerfamiljshus – hårdgjord 

markyta vid kv B 
1190 19 18 48+60* 68 

Flerfamiljshus m torg – 

takyta 
795 14 14 32+45*  

Flerfamiljshus m torg – 

hårdgjord markyta 
2175 35 34 87+115*  

Trygghetsboende – takyta 1085 20 19 43+65*  

Trygghetsboende – 

hårdgjord markyta 
840 13 13 34+40*  

Idrottshall – takyta 570 10 10 23+30*  

Förskola – takyta 600 11 11 24+35*  

Förskola – hårdgjord 

markyta 
305 5 5 12+15*  

Skola – takyta 1500 27 26 60+90*  

Skola – hårdgjord markyta 3440 55 53 138+180*  

Radhus kv1 – takyta mot 

grönyta 
1890 34 33  112 

Radhus kv1 – takyta mot 

allé 
720 13 13  45 

Radhus kv1 – vägyta, 

parkeringsyta 
1340 22 21  75 

Radhus kv2 – takyta 4260 77 75  255 

Radhus kv2 – hårdgjord 

markyta 
2180 35 34  120 

Radhus kv2 – vägyta, 

parkeringsyta 
3570 57 55  125 

*Ytbehov för rening enligt 20 mm med djup på regleryta på 0,1 m + ytbehov för flödesutjämning ytligt med 

djup på regleryta på 0,3 m. 

6.1.1 FLÖDESUTJÄMNING AV DAGVATTEN 

Enligt riktlinjer från kommunen ska inte belastningen på nedströms liggande 

dagvattensystem öka efter exploatering. Det innebär att det inom området måste 

skapas flödesutjämning så att flöden vid exploatering från ett 20-årsregn med 

klimatfaktor utjämnas till flödet från naturmarken i nuläget vid ett 20-årsregn.  

 

Baserat på den indelning av planområdet som redovisas i Figur 11 är den volym vatten 

som kommer från kvartersmarken i dagsläget vid ett 20-årsregn ca 125 m
3

 och är efter 

exploatering, för ett 20-årsregn med klimatfaktor, ca 590 m
3

. Det innebär att ca 465 
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m
3

 dagvatten behöver flödesutjämnas inom området efter exploatering. För den 

allmänna platsmarken är volymen dagvatten från området idag vid ett 20-årsregn ca 23 

m
3

 och efter exploatering vid ett 20-årsregn med klimatfaktor är volymen ca 234 m
3

. 

Det innebär att ca 211 m
3

 dagvatten behöver flödesutjämnas inom området. 

 

Inom kvartersmarken och för det dagvatten som föreslås omhändertas i svackdiken 

antas dessa dimensioneras för att ge tillräcklig flödesutjämning. Dagvatten från 

hårdgjorda ytor som föreslås omhändertas i växtbäddar behöver utöver dessa 

anläggningar ytterligare lösningar för flödesutjämning av vatten. I växtbäddar kan 

endast det ytliga magasinet ovan jordlagret användas till flödesutjämning, så antingen 

överdimensioneras denna i djup och yta för att skapa tillräcklig flödesutjämning. Om 

det inte finns förutsättningar för en sådan lösning så behöver fördröjningsmagasin 

anläggas för att omhänderta det vatten som inte ryms ytligt i växtbäddarna. 

 

Ovan i Tabell 6 redovisas den ungefärliga volym dagvatten som behöver fördröjas från 

respektive delområde utifrån övergripande areaberäkningar. I tabellen redovisas även 

det ytbehov som behövs för växtbädd om de utöver rening även ska ge tillräcklig 

flödesutjämning. Nedan i Tabell 7 redovisas den volym dagvatten som kan fördröjas 

ytligt i en växtbädd som är dimensionerad för endast rening, samt den återstående 

volym som då behöver flödesutjämnas i magasin. Att ha i åtanke är att beräkningar 

inte är gjorda på detaljnivå och exakta volymer och ytbehov fastställs i ett senare 

skede. 

 

Tabell 7. Redovisning av den volym dagvatten som fördröjs ytligt i växtbäddar dimensionerade för rening 
och den återstående volym dagvatten som behöver fördröjas i magasin i det fall växtbädd inte 
överdimensioneras för att även ge tillräcklig flödesutjämning 

 Fördröjning i växtbädd 

dimensionerad för rening 

(m
3

) 

Volym som behöver 

fördröjas i magasin 

(m
3

) 

Flerfamiljshus – takyta 15 50 

Flerfamiljshus – hårdgjord 

markyta 
13 36 

Flerfamiljshus – hårdgjord 

markyta vid kv G 
3 9 

Flerfamiljshus – hårdgjord 

markyta vid kv B 
5 13 

Flerfamiljshus m torg – 

takyta 
3 11 

Flerfamiljshus m torg – 

hårdgjord markyta 
9 25 

Trygghetsboende – takyta 4 15 

Trygghetsboende – 

hårdgjord markyta 
3 10 

Idrottshall – takyta 2 8 

Förskola – takyta 2 9 

Förskola – hårdgjord 

markyta 
1 4 

Skola – takyta 6 20 

Skola – hårdgjord markyta 14 39 
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6.2 ALLMÄN PLATSMARK 

De vägytor som tillhör den allmänna platsmarken har olika förutsättningar för LOD och 

har delats upp utefter det samt efter dess höjdsättning, se Figur 12. Se Tabell 8 för 

volym att omhänderta för rening respektive flödesutjämning för respektive del, samt 

ytbehov för respektive anläggning. 

 

För del 1 planeras skelettjordar med trädplanteringar anläggas. Denna åtgärd bidrar 

både med rening och fördröjning av dagvatten. Beroende på skelettjordarnas storlek 

kan även fördröjningsmagasin behöva anläggas för att inte öka flödet av vatten till 

ledningssystemet i Gröna dalen. Dagvatten kan ledas till skelettjordarna genom lutning 

av vägen. Om det inte är möjligt, eller av annan anledning hela vägytan inte lutas mot 

skelettjordarna, kan brunnar anläggas som kopplas till skelettjordarna med ledningar. 

Nedan i Tabell 8 redovisas den totala area skelettjord som behövs för att skapa 

tillräcklig rening men även tillräcklig flödesutjämning. 

 

För dagvatten från vägytan inom del 2 föreslås en större växtbädd anläggas i den 

södra delen av vägen inom planområdet, se Figur 12. Hit leds vatten huvudsakligen 

genom ledningssystem. För att säkerställa tillräcklig flödesutjämning och rening av 

dagvattnet måste dagvattnet ledas in i det ytliga lagret i växtbädden. Detaljer kring 

exakt utformning av växtbädd och ledningssystemet i vägen för att skapa goda 

förutsättningar utreds vidare i detaljprojektering. Dagvatten från GC-vägen till vänster 

om vägytan leds till svackdike i naturmarken. Med dimensioner enligt nedan behöver 

diket ha en längd på ca 25 m. Markering av detta dike i Figur 12 är mycket längre än 

detta och visar mer på var diket bör anläggas, och inte den storlek som behövs. Till 

diket leds även ytligt avrinnande vatten från naturmarken. 

 

Dagvatten från vägdel 3 föreslås ledas till växtbäddar som anläggs inom grönytan 

sydöst om vägen. Hit leds vatten genom marklutning. Om det inte är möjligt att skapa 

en lutning för de västra delarna av vägen förses vägen med brunnar varifrån vatten 

leds till ytlagret i växtbäddarna. Dessa växtbäddar dimensioneras för att ge tillräcklig 

flödesutjämning utöver rening av dagvatten. 

 

För att omhänderta dagvatten från vägdel 4 föreslås trädgropar med skelettjord 

anläggas längs den nordöstra delen av vägen. Hit leds dagvatten via lutning av vägen. 

Dessa skelettjordar dimensioneras för att ge tillräcklig flödesutjämning utöver rening 

av dagvatten. Se Tabell 8 för ytbehov av skelettjord vid antaganden om dimensioner 

enligt nedan. 

 

Den väg som går längs den norra delen av planområdet har en stark lutning ner mot 

Granhammarvägen och den passerar genom områden bestående av berg i skärning. 

Detta försvårar möjligheterna till att skapa anläggningar för omhändertagande av 

vägdagvatten. Dock kan brunnar anläggas som fångar upp vatten från vägen för att 

sedan leda det till diken i Granhammarsvägen för flödesutjämning och rening. 

 

Nedan i Tabell 8 redovisas ungefärlig hårdgjord yta för respektive vägdel, den volym 

som behöver omhändertas enligt kravet på 20 mm samt den volym som behöver 

flödesutjämnas för att inte öka flöden från området. Därutöver redovisas det ytbehov 

som behövs för respektive dagvattenanläggning för att skapa tillräcklig volym för att 

både ge rening och flödesutjämning av dagvatten. Se text ovan för typ av 

dagvattenanläggning för respektive vägdel. För beräkning av ytbehov för skelettjordar 

har antaganden gjorts om att de har ett djup på 1 m och en porositet på 30%. Vid 

beräkning av ytbehov för växtbäddar har reglerdjupet över filterytan antagits till 0,3 m. 

Endast den volym som ryms inom denna del tas hänsyn till i dessa beräkningar för att 

säkerställa en tillräcklig flödesutjämning. Vid korta intensiva regn görs antagande om 
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att vatten inte infiltrerar ned i växtbädden. Vid beräkning av ytbehov för svackdike har 

dikets bredd antagits till 1,5 m, medeldjup till 0,3 m och ingen infiltration antas ske. 

Om dimensionerna på LOD-anläggningarna ökas, så som reglerdjupet över filteryta i en 

växtbädd, så minskar ytbehovet. Att ha i åtanke är att beräkningar inte är gjorda på 

detaljnivå och exakta volymer och ytbehov fastställs i ett senare skede. 

 

  

Figur 12. Utdrag ur situationsplan (2020-10-28). Indelning av den allmänna platsmarken för 
dagvattenhantering. Förslag på ungefärlig placering av anläggningar för omhändertagande av dagvatten 
markerade i ljusgrönt. 

Växtbädd 

Växtbädd 

Träd i 
skelettjord 

Dike mellan 
naturmark 
och GC-stråk 
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Tabell 8. Beräknad hårdgjord yta inom respektive område, utifrån situationsplan (BAU, 2020-10-28), som 
ska renas och fördröjas samt ytbehov för dagvattenanläggning. För vägbeteckningar, se figur 12. 

 

Area hårdgjord 

yta 

(m
2

) 

Volym att omhänderta 

för 20 mm 

(m
3

) 

Flödesutjämnings-

volym 

(m
3

) 

Ytbehov dagvatten-

anläggning 

(m
2

) 

Väg 1 2135 34 34 110 

Väg 2 – vägyta  1870 30 30 100 

Väg 2 – GC-väg 780 12 12 40 

Väg 3 455 7 7 20 

Väg 4 1100 18 19 60 

7 FÖRORENINGSBELASTNING 

Likt för flödesberäkningar har planområdet delats upp i kvartersmark respektive 

allmän platsmark för beräkningar av föroreningsbelastning. I Tabell 11 och Tabell 12 

redovisas beräknade föroreningsmängder från planområdet för befintlig situation och 

planerad bebyggelse. För planerad bebyggelse redovisas mängder både före och efter 

rening i föreslagen LOD. Reningseffekter använda i beräkningar är från Stockholm 

Vatten och Avfalls reningstabell som kan ses i Tabell 10. Baserat på de 

dagvattenanläggningar som föreslås inom området har reningskapaciteten antagits 

vara ett medelvärde mellan svackdike och växtbädd för kvartersmark och mellan 

växtbädd, skelettjord och svackdike för allmän platsmark. 

 

Föroreningsbidraget från befintlig skogsmark är marginellt jämfört med de 

exploateringar som planeras. Dels beror detta på att föroreningshalterna ökar 

väsentligt i dagvatten vid en exploatering, dels på att avrinningsfaktorn i skogsmark är 

liten i jämförelse med den som uppkommer i ett exploaterat område med hårdgjorda 

ytor. Effekten blir därmed dubbel: mer förorenat dagvatten avrinner i större mängder. 

Det är därför inte möjligt att ha samma låga utsläppsnivå som skogsmark efter en 

exploatering, oavsett normalt förekommande LOD-åtgärder. Det finns ingen 

reningsteknik förutom infiltration eller reningsverk med fällningssteg och kväverening 

som kan rena dagvatten efter exploatering i sådan utsträckning att utsläppsnivån 

bibehålls på samma nivå som från ett skogsområde. Uppskattad rening i ett antal 

vanliga LOD-åtgärder redovisas i Tabell 10. 

 

Dagvattenanläggningar föreslås anläggas med öppen botten där så är möjligt. Om 

dagvatten tillåts infiltrera ned i marken efter infiltration i dagvattenanläggning ges 

ytterligare rening än vad som presenteras i Tabell 10. Utöver den hantering och rening 

av dagvatten som kan antas ske i dagvattenanläggningar kommer dagvatten inom 

området även infiltrera ned i marken inom gröna ytor. Då det planeras relativt stora 

ytor av gröna områden kan antagande göras om att dagvatten utöver de 20 mm som 

planeras omhändertas i dagvattenanläggningar kommer ges rening. De åtgärder som 

planeras inom Gröna dalen och som nämnts ovan i avsnitt 4.6 Utvecklingsprogram för 

Gröna dalen antas ge ytterligare rening av dagvatten från planområdet när de är 

anlagda. Då det planeras för öppna dagvattenlösningar genom hela dalen kommer 

dagvatten från planområdet ges ytterligare rening genom bland annat sedimentation 

och fastläggning av partiklar i dessa anläggningar. Som resultat kan det antas att 

ytterligare rening än det som presenteras nedan i Tabell 11 och Tabell 12 ges och att 

föroreningsbelastningen från området minskas ytterligare. Dessutom finns 

Tibbledammen nedströms (se avsnitt 4.2) där rening vid utvärdering 2007–2009 

skedde enligt Tabell 9. Avseende tungmetaller kan antas att Tibbledammen bidrar med 
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rening så att utsläppen ligger på ungefär samma nivå som i nuläget. För fosfor och 

kväve kvarstår dock att utsläppen från planområdet ökar trots rening både inom 

planområdet och Tibbledammen. Som nämnts ovan är detta en konsekvens av att 

naturmark exploateras. 

  

Tabell 9. Procentuell rening i Tibbledammen12. För kvicksilver, olja och BaP saknas värden 

  

 

Observera att värden erhållna från StormTac inte är platsspecifika och ger därför inte 

en exakt bild av föroreningssituationen i området. För att ytterligare säkerställa att 

exploateringen inom området inte leder till en ytterligare ökad belastning av 

föroreningar är det viktigt att göra genomtänkta materialval i byggskedet. För att 

ytterligare minska mängden näringsämnen bör genomtänkta val göras vid anläggande 

av växtbäddar och gröna ytor så dessa fungerar som mottagare av näringsämnen 

snarare än att vara en källa till det, samt att gödsling inte sker i högre grad än 

nödvändigt.  

 

Tabell 10. Uppskattade reningseffekter för olika LOD-åtgärder13 

 

  

 
12 NOS-dagvatten. Uppföljning av dagvattenanläggningar i fem Stockholmskommuner, Svenskt vatten utveckling SVU-
rapport 2012-02 
13

 Stockholm Vatten och Avfall, riktlinjer för dimensionering av LOD-lösningar för dagvattenhantering, 

http://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/vagledningar/rad-och-anvisningar/utreda/, hämtad 

2020-10-27 
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7.1 KVARTERSMARK 

Tabell 11. Föroreningsmängder från kvartersmark inom planområdet (StormTac 20.2.2). För planerad 
situation presenteras mängder utan och med dagvattenhantering. Rening i Tibbledammen ej medräknad 

Ämne 

Före 

exploatering 

(kg/år) 

Efter 

exploatering 

(kg/år) 

Efter exploatering 

med rening i 

växtbädd/svackdike 

(kg/år) 

Diff. jfr. med före 

exploatering och 

efter exploatering 

med rening i 

växtbädd/svackdike 

(kg/år) 

Bedömd 

reningseffekt i 

växtbädd/svackdike 

(%) 

P 0,21 3,9 2,2 2,0 47,5 

N 4,4 28 17,9 13,5 40 

Pb 0,046 0,21 0,064 0,018 77,5 

Cu 0,070 0,42 0,17 0,10 65 

Zn 0,17 1,5 0,49 0,32 75 

Cd 0,0016 0,0097 0,0032 0,0016 75 

Cr 0,029 0,15 0,066 0,037 62,5 

Ni 0,046 0,14 0,068 0,022 57,5 

Hg 0,000094 0,00041 0,00026 0,00017 40 

SS 240 960 312 72 75 

Olja 1,5 9,9 2,8 1,3 80 

PAH16 0,00075 0,0086 0,0030 0,0022 72,5 

BaP 0,000075 0,00074 n/a n/a n/a 

 

7.2 ALLMÄN PLATSMARK 

Tabell 12. Föroreningsmängder från allmän platsmark inom planområdet (StormTac 20.2.2). För planerad 
situation presenteras mängder utan och med dagvattenhantering Rening i Tibbledammen ej medräknad 

Ämne 

Före 

exploatering 

(kg/år) 

Efter 

exploatering 

(kg/år) 

Efter exploatering 

med rening i 

växtbädd/skelettjord

/svackdike 

(kg/år) 

Diff. jfr. med före 

exploatering och 

efter exploatering 

med rening i 

växtbädd/skelettjord/

svackdike  

(kg/år) 

Bedömd reningseffekt 

i 

växtbädd/skelettjord/

svackdike 

(%) 

P 0,041 1,1 0,61 0,56 50 

N 0,87 15 9,6 8,7 40 

Pb 0,0090 0,022 0,0065 -0,0025 78 

Cu 0,014 0,16 0,062 0,048 68 

Zn 0,032 0,10 0,031 -0,001 77 

Cd 0,00031 0,0019 0,00056 0,00025 78 

Cr 0,0057 0,051 0,021 0,015 65 

Ni 0,0091 0,041 0,017 0,0079 65 

Hg 0,000018 0,00060 0,00037 0,00035 43 

SS 48 550 162 114 78 

Olja 0,29 5,6 1,7 1,36 78 

PAH16 0,00015 0,00080 0,00027 0,00012 73 

BaP 0,000015 0,000073 n/a n/a n/a 
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8 GRUNDVATTENPÅVERKAN 

I de områden där infiltration kan ske i större utsträckning (friktionsjordar i norra och 

mellersta delarna av planområdet) rekommenderas infiltration av dagvatten. I övriga 

delar med berg i dagen eller tunt jordtäcke på berg sker sannolikt ingen väsentlig 

infiltration i nuläget, den situationen kommer inte att förändras vid exploatering. 

Grundvattensituationen i planområdet bedöms därför inte förändras väsentligt efter 

exploatering. 

9 ÖVERSVÄMNINGSRISK 

En separat skyfallsutredning för planområdet är framtagen av Tyréns
14

. För detaljerad 

information om översvämningssituationen hänvisas till den separata utredningen. 

 

Här följer en översiktlig beskrivning av översvämningssituationen i området, som även 

redovisas i Figur 13 - Figur 15. Vid befintligt scenario visar resultaten att stora 

vattenmängder, med vattendjup upp till 2 m, ansamlas vid förbindelsen mellan 

Granhammarsvägen och E18. Vid parkeringen utanför Coop ansamlas även stora 

mängder vatten med djup upp mot 0,6 m. På Femstenavägen som går genom området 

ansamlas vatten med djup på mellan 0,1–0,25 m vilket innebär en något försvårad 

framkomlighet. 

 

Modellering över scenario efter exploatering är gjort på grov höjdsättning inom 

planområdet. Men utifrån detta underlag kommer vatten ansamlas bland planerad 

bebyggelse, vid flerfamiljshusen i den sydöstra delen av området samt längs en 

radhuslänga i mellersta delarna av området. Vid den befintliga ansamlingen av vatten 

vid Coop planeras flerfamiljshus byggas och vid den planerade skolan skapas enligt 

underlaget en lågpunkt. 

 

Den totala vattenvolymen till nedströms liggande områden bedöms minska efter 

exploatering, även om avrinningsförloppet till följd av exploateringen sker snabbare. 

Anledningen till minskningen är de höga kraven på dagvattenhantering inom 

planområdet, att flöden vid exploatering från ett 20-årsregn med klimatfaktor 

utjämnas till flödet från naturmarken idag vid ett 20-årsregn. I skyfallsutredningen 

föreslås åtgärdsförslag för att lösa de problem som uppstår inom området. Däribland 

ges förslag på höjdsättning och områden där höjdsättning behöver utvecklas pekas ut. 

Avskärande diken föreslås vid den radhuslänga i mellersta delen av området samt vid 

flerfamiljshus i den sydöstra delen av området där vatten kommer ansamlas. För 

ytterligare detaljer kring förslag på åtgärder hänvisas till skyfallsutredningen. 

 

 
14

 Tyréns, 2020-11-13. Skyfallsanalys Norrboda-Brunna. Granskningshandling 
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Figur 13. Maximalt vattendjup för befintligt scenario.  

 

Figur 14. Maximalt vattendjup för scenario efter exploatering. 
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Figur 15. Skillnad i vattendjup mellan befintligt scenario och scenario efter exploatering. Gröna ytor visar 
en minskning i vattendjup i jämförelse med nuläge och orange-röda färger visar en ökning. 
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10 BYGGSKEDET 

Byggverksamhet i den sekundära skyddszonen inom Östra Mälarens 

vattenskyddsområde berörs i skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet: ”Mark- 

och anläggningsarbeten får inte ske om det kan medföra risk för vattenförorening”. I 

VA-teknisk handbok (avsnitt 2.5) framgår det att hantering av länshållningsvatten ska 

ske i samråd med kommunen. 

 

Under anläggningsskedet är risken mycket stor för grumling och utsläpp av främst 

oljeprodukter från entreprenadmaskiner. Vid sprängningsarbeten inom området 

tillkommer betydande mängder kväve från s.k. ”bomsalvor” och spill av sprängmedel 

som transporteras bort med dagvattnet. Genom att redan i inledningsskedet ha 

vidtagit åtgärder för att förhindra utsläpp kan effekterna av byggverksamheten dämpas 

eller helt utebli. Eftersom ett utsläpp drabbar Östra Mälarens vattenskyddsområde är 

detta speciellt viktigt att beakta. Strömningsriktningen från utsläppspunkten är 

dessutom mot Görvälns vattenverk vilket kan leda till kvalitetsproblem vid 

vattenverkets intagspunkt. 

 

Exempel på åtgärder som kan vidtas är slam- och oljeavskiljning i containersystem av 

dag- och dränvatten från arbetsområden. Om det anses vara befogat kan vatten efter 

viss rening (slam/oljeavskiljning) ledas till spillvattennätet eftersom rening av kväve 

från sprängningsarbeten är tekniskt komplicerad och därmed är svår att göra på plats. 

Det måste ske i reningsverk, i detta fall Käppalaverket på Lidingö.   

 

En ökad beredskap för att utsläpp kan nå Tibbledammen och därmed Östra Mälarens 

vattenskyddsområde måste finnas under byggskedet.  
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SAMMANFATTNING 

Detta uppdrag omfattar framtagande av trafikutredning inför ny detaljplan för Norrboda 

Brunna. 

 

Planområdet föreslås ha tre huvudsakliga förbindelser med det övriga vägnätet, alla 

tillfarterna nås från Pettersbergsvägen samt från den nya vägförbindelsen mellan 

Pettersbergsvägen och Mätarvägen. Kommunen planerar även en koppling mellan 

cirkulationsplatsen vid Granhammarsvägen och lastgatan norr om handelsområdet. 

 

E18 och Granhammarsvägen kommer även fortsättningsvis utgöra huvudvägnätet. Övriga 

gator planeras som lokalgator. Godstrafiken till handelsområdet hänvisas till den nya 

förbindelsen från Mätarvägen. På alla nya lokalgator inom planområdet föreslås 

hastighetsgränsen 30 kilometer i timmen. Sex lokalgator föreslås inom planområdet, Gata 

1-6. Gata 1 och Gata 6 är delar av Femstenavägen som i samband med genomförandet av 

planförslaget föreslås omgestaltas. Gata 2 och 5 utformas som lokala återvändsgator till 

bostadsområdet. Gata 3 och 4 utformas som lokala angöringsgator till radhusen. Gata 1 

kommer att verka som entré till Norrboda Brunna. 

 

Trafikmängderna visar att det inte sker någon betydande förändring på Granhammarsvägen 

samt E18 med tillkommande trafik. Detta då den befintliga handelsplatsen alstrar mer 

trafik än planförslaget. Planförslaget antas inte innebära några kapacitetsproblem på 

dessa vägar. Trafiksimuleringar och kapacitetsberäkningar har genomförts för att 

säkerställa trafikkapaciteten för exploateringen och befintlig bebyggelse längs 

Pettersbergsvägen. Kapacitetsberäkningar med denna utformning har inte visat på 

några kapacitetsproblem i korsningarna.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Trafikförutsättningarna för planområdet i Norrboda har utretts under en längre tid i takt 

med att planförslaget har utvecklats. Denna trafikutredning redogör för angöringen till det 

planerade handels- och verksamhetsområdet samt beskriver konsekvenserna för trafiken på 

det omgivande vägnätet. Sedan 2014 har det visat sig att efterfrågan på lokaler för externa 

handelsverksamheter minskat, alltmedan behovet av bostäder ökat. Kommunstyrelsen har 

därför på exploatörens begäran beslutat att låta ta fram ett förslag till ny detaljplanen. 

Områdets karaktär ska ändras genom att minska mängden handel och öka inslaget av 

bostäder och kommunal service. En ny struktur för utvecklingen av området har därför 

tagits fram och projektet har antagit namnet Norrboda Brunna.  

 

Detta uppdrag omfattar framtagande av trafikutredning inför att ny detaljplan för Norrboda 

Brunna skall ut på granskning. Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningarna för att 

uppföra omkring 470 bostäder i form av lägenheter, trygghetsboende och radhus. Inom 

planen möjliggörs även för en grundskola för cirka 500 elever med gympasal samt en 

förskola för cirka 120 barn. Planen möjliggör även för kommersiell service i 

bottenvåningarna närmast handelsområdet. 

 

I och med att planområdets förutsättningar nyligen har utretts kan stor del av det antagna 

utredningsmaterialet återanvändas, delar i sin helhet medan annat justerats för den delvis 

nya strukturen och användningen. 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna utredning är att beskriva trafiksituationen för samtliga trafikslag i 

anslutning till planområdet och vilken påverkan den nya bebyggelsen har på trafiksystemet.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nedan beskrivs förutsättningarna 

för trafikutredningen. 

2.1 LÄGE 

Planområdet är beläget i Upplands-

Bro kommun, vid trafikplats 

Brunna, mellan E18, 

Granhammarsvägen samt 

Pettersbergsvägen, se Figur 1. 

2.2 NUVARANDE SITUATION  

Det aktuella området består för 

närvarande av ett handelsområde 

som byggts enligt den gällande 

detaljplanen, den nya handels- 

platsen fördelas på ungefär 21 000 

m
2 
BTA. Handelsområdet består i 

dagsläget av COOP, Byggmax och 

Biltema samt kundparkeringar. 

Provisoriska angöringsvägar till 

handelsområdet är helt eller delvis 

utbyggda. Sydväst  

om området har nyligen ett nytt 

bostadsområde färdigställts. Resten av 

området består mestadels av skog med 

relativt branta bergspartier. 

 

Området nås via Pettersbergsvägen samt 

en nyligen öppnad port under E18, som 

leder mellan Pettersbergsvägen och 

Mätarvägen. Granhammarsvägen ligger 

betydligt lägre än planområdet vid 

handelsplatsen. Väster om området står 

vattentornet som utgör ett landmärke. 

2.2.1 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Pettersbergsvägen har byggts om från 

Granhammarsvägen till Norrbodavägen 

och försetts med gång- och cykelbana. 

Se Figur 2 för en karta över gång- och 

cykelvägnätet i närheten av Norrboda 

Brunna. Längre norrut i höjd med 

vattentornet har en tillfällig gång- och 

cykelbana anlagts utmed en 

angöringsgata till handelsområdet. 

 

För närvarande finns ingen fullständigt 

utbyggd gång- och cykelväg utmed 

Granhammarsvägen men anslutande 

vägar finns både på södra och norra 

sidan. Däremellan har vägrenen på 

västra sidan av vägen avskilts från 

körbanan med GCM-stöd för gång och 

Pe
tte

rs
be

rg
sv

äg
en

 

      Handels- 
       område 

Figur 2. Det befintliga gång- och cykelnätet i närheten 
av Norrboda Brunna, (Upplands-Bro kommun, 2018). 

Figur 1. Flygbild över området, ca år 2011. Ungefärlig position 
av planområdet Norrboda Brunna är markerat i orange, 
markerat i blått är det redan utbyggda handelsområdet. 
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cykel. Där kommunen planerar att bygga gång- och cykelväg utmed Granhammarsvägen. 

Denna beräknas vara klar till år 2021. 

 

Norr om utredningsområdet finns en nyligen öppnad port under E18, som leder mellan 

Pettersbergsvägen och Mätarvägen. Genom porten har en tidigare stig permanentats och 

gjorts till utbyggd gång- och cykelbana och körbanor. Kopplingen ansluter till en befintlig 

gång- och cykelväg norr om E18 och används av gående och cyklister som ett alternativ till 

den hårt trafikerade Granhammarsvägen.  

 

Större delen av planområdet är idag inte tillgängligt för personer med funktionshinder 

eftersom det består av naturmark utan anlagda stigar eller gångvägar samt att det är 

kuperad terräng.  

2.2.2 KOLLEKTIVTRAFIK 

Planområdet är för närvarande 

delvis obebyggt och har ingen 

kollektivtrafik. Det finns dock 

busstrafik i närheten, SL trafikerar 

med tre busslinjer på 

Granhammarsvägen. Sedan förra 

utredningen från år 2014 har linje 

557 och 558 slagits ihop och linje 

559 har tagit över en del av 

linjesträckningen. Detta för att 

effektivisera och anpassa 

resmöjligheterna bättre till de nya 

områdena som planeras i 

kommunen.  

 

Nedan listas befintliga busslinjer 

med ändpunkterna samt turtäthet. 

Linjerna ger tillsammans 

kvartstrafik på Granhammarsvägen 

till Kungsängens station en stor del 

av dagen, där turerna är anpassade 

till pendeltåget till/från Stockholm. 

Hållplatser finns på Granhammars- 

vägen dels vid Mätarvägens 

förlängning och dels 200 meter 

väster om Pettersbergsvägen. I 

Figur 3 visas ett utdrag från SL med 

dagens linjedragning. 

 

• 558 Kungsängens station–Håtuna kyrka (Livgardet) (30 min trafik under 

rusningstrafik till/från Livgardet och 60 min-trafik till/från Håtuna kyrka) 

• 559 Kungsängens station–Brunna (Textilvägen) (15 min trafik, dagtid, tidtabellen 

är anpassad till pendeltåg till/från Stockholm) 

• 591 Stockholm C–Livgardet/Råby (Nattbuss) 

2.2.3 MOTORFORDONS- OCH GODSTRAFIK 

Det är god tillgänglighet för motorfordon att nå planområdet. Området ligger perifert i 

Stockholmsregionen men med motorvägsförbindelse till norra delen av centrala Stockholm 

samt Enköping och Västerås. E18, motorvägen mellan Stockholm och Enköping/Västerås, 

tillhör det överordnade statliga vägnätet och är med cirka 35 000 f/d den dominerande 

trafikådern genom området. Högsta tillåtna hastighet längs E18 är 110 kilometer i timmen. 

 

Figur 3. Linjekarta över kollektivtrafiken i området kring 
Norrboda Brunna (SL, 2019). 
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Granhammarsvägen är huvudgata mellan Kungsängen och Brunna. Vägen trafikeras idag av 

cirka 8 000 fordon per dygn. I korsningen mellan E18 och Granhammarsvägen ligger 

Brunna trafikplats med av- och påfarter både norr- och söderut. Högsta tillåtna hastighet 

längs Granhammarsvägen är 60 kilometer i timmen. 

 

Godstrafik förekommer i dagsläget framförallt på E18 och Granhammarsvägen. E18 är 

primär transportled medan Granhammarsvägen är sekundär transportled för farligt gods. 

Detta betyder att vid bebyggelse i närheten av dessa finns rekommendationer på 

skyddsavstånd. Detta innebär att områden inom 25 meter från leder som tillåter farligt 

gods behöver vara bebyggelsefritt. 

 

Den nyligen anlagda gatan under en port till E18, mellan Mätarvägen och Pettersbergsvägen 

är endas biltrafik samt gång- och cykeltrafik tillåten. I dagsläget är inte tung trafik tillåtet 

på denna gata.  

 

Det saknas uppdaterade trafikmätningar från Pettersbergsvägen. Vid den tidigare 

trafikutredningen bedömdes trafikmängden till cirka. 500 fordon per vardagsmedeldygn. 

Högsta tillåtna hastighet längs Pettersbergsvägen är 30 kilometer i timmen. 

 

En temporär angöringsgata har anlagts till handelsområdet, Femstenavägen. Genom hela 

utredningsområdet går Femstenavägen som föreslås omgestaltas i samband med 

genomförandet av planförslaget. 

2.2.4 ANGÖRING OCH PARKERING 

Norr om planområdet finns en nyligen byggd parkeringsplats med cirka 400 

parkeringsplatser som förser handelsområdet med kundparkering. Den nya handelsplatsen 

fördelas på ungefär 21 000 m
2 
BTA. Enligt förra utredningen från år 2014 skulle 

handelsplatsen anläggas med ett parkeringstal om 26 platser per 1000 BTA. Dagens 

handelsplats har ett parkeringstal på 19 platser per 1000 BTA. Detta innebär en högre 

omsättning per plats för att tillgodose samma behov.  

 

Norr om handelsplatsen finns en anlagd lastgata som leder ut på Pettersbergsvägen. Alla 

leveranser till handelsområdet är tänkta att använda denna gata.  
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3 PLANFÖRSLAGET 

Det nya planförslaget innebär omkring 470 bostäder i form av lägenheter, trygghetsboende 

och radhus, se Figur 4 för en situationsplan över Norrboda Brunna. Inom planen möjliggörs 

även för en grundskola för cirka 500 elever med gympasal samt en förskola för 120 barn. 

Planen möjliggör även för kommersiell service i bottenvåningarna närmast handelsområdet. 

 

Området ramas in av flerbostadshus parallellt med Granhammarsvägen och handelsplatsen. 

Bostadsgårdarna är vända inåt mot området och i mitten av området finns radhusen 

placerade. Parkering och angöring till flerbostadshusen löses via flera markparkeringar 

samt ett parkeringshus närmst handelsplatsen. Markparkering finns även i anslutning till 

radhusen för att tillgodose parkeringsbehovet. I kvarteren närmast handelsområdet 

möjliggörs det för handel i bottenplan, detta för att åstadkomma mer liv och rörelse på 

gatan utanför och därmed öka den upplevda tryggheten. Nordväst i området anläggs skola, 

gymnastikhall, förskola och trygghetsboende. Längs norr i område föreslås en lekplats och 

torgbildning.  

 

Bebyggelseförslaget möjliggör för att anlägga 424 bilparkeringsplatser för boende, 

besökande samt skol- och förskoleverksamheten.  Parkeringsplatserna är utformade som 

ett tvåvånings parkeringsdäck samt flera mindre markparkeringar.  

 

Inom området anläggs sex stycken gator. Utmed gata 1 och 3 föreslås även att gång- och 

cykelbana anläggas. På övriga gator inom området sker cykling i blandtrafik. Alla gator 

inom område förslås hastighetsbegränsas till 30 kilometer i timmen. 

 

Kommunen planerar även för en ny gata i norra delen av planområdet, ”Ny gata från 

cirkulationen”. Den nya gatan ansluter från cirkulationsplatsen på Granhammarsvägen, upp 

förbi COOP till lastgatan norr om handelsplatsen, se även Figur 4. Gatans syfte är att 

försörja det tillkommande bostadsområdet Örnäs nordväst om Pettersbergsvägen och 

handelsområdet. I planförslaget ska godstrafiken skiljas i möjligaste mån från övrig trafik 

till och från handelsområdet. Varutransporterna till handelsplatsen hänvisas därför till 

denna gata då Pettersbergsvägen ska utformas som en stadsgata. 

Inom planförslaget möjliggörs för att kommunen ska kunna bygga en ny gång- och 

cykelkoppling över Granhammarsvägen, ”GC-bro”, utanför planområdet. Denna gång- och 

cykelkoppling kommer koppla ihop området med idrottsplatserna på andra sidan om 

Granhammarsvägen samt anslutande gång- och cykelvägar.   

  



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.8 - Trafik PM 20210215

 

 

 

 

Uppdrag: 278546, Detaljplan Norrboda 2021-02-15 

Beställare: Norrboda Handelsområde i Upplands Bro AB Slutrapport 

 

 

7(14) 

   

Figur 4. Situationsplan Norrboda Brunna (BAU arkitekter, 2020). 

Gata 2 
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3.1 VÄGNÄTET 

Planområdet har huvudsakligen tre 

förbindelser med det övriga vägnätet, alla 

tillfarterna nås från Pettersbergsvägen samt 

från den nya vägförbindelsen mellan 

Pettersbergsvägen och Mätarvägen. 

 

Sedan tidigare finns planer på att knyta ihop 

Mätarvägen med Pettersbergsvägen via de 

befintliga tunnlarna under E18 (se Figur 5). I 
dagsläget är inte tung trafik tillåtet på denna 

gata. Här har även en gång- och cykelväg 

anlagts. Även en busslinje har varit planerad 

genom denna koppling, men i dagsläget är inte 

tung trafik tillåten på gatan. Kommunen och 

trafikförvaltning för dialog om möjligheten att 

tillåta busstrafik på gatan i framtiden. 

Kommunen planerar även för en ny gata i norra 

delen av planområdet, ”Ny gata från 

cirkulationen”. Syftet med denna gata är att 

försörja ett det planerade bostadsområdet 

Örnäs nordväst om Pettersbergsvägen och till 

viss del även trafik till och från 

handelsområdet. 

 

På alla nya lokalgator inom planområdet 

föreslås 30 kilometer i timmen. Sex lokalgator 

föreslås inom planområdet, Gata 1-6. Förslag 

på gatuutformning för de nya gatorna inom 

planområdet redovisas i kapitlen nedan.  

3.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 
Gena, tydliga och självförklarande gång- och cykelstråk är en förutsättning om fler ska 

börja pendla med hållbara trafikslag. En grundskola ska anläggas inom området och därför 

är det viktigt att reflektera över utformningen av korsningspunkterna för oskyddade 

trafikanter för att säkerställa trafiksäkerheten.  

 

De två större gatorna inom området, Gata 1 och 3, som leder till skolan och 

handelsområdet förses med en gemensam gång- och cykelbana på en sida om gatan och en 

gångbana på andra sidan. Gata 1 föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på västra 

sidan. Förutom på sträckan mellan Pettersbergsvägen/Gata 2 där gång- och cykelbana 

anläggs på östra sidan då det befintliga bostadsområdets kvartersmark sträcker sig hela 

vägen ut till körbanan. Gata 3 föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana på södra 

sidan. För mer detaljerad info kring sektioner hänvisas till kapitel 3.6.  

 

Gång- och cykelbanorna utformas som gemensamma banor med en bredd på minst 3,5 

meter. Där gång- och cykelbanan korsar lokalgatorna anläggs övergångsställen och 

cykelöverfarter. Av säkerhetsskäl bör en skyddsremsa på 1 meter (minsta mått 0,5 meter 

enligt kommunens riktlinjer) anläggas på de ställen angöring tillåts direkt mot cykelbanan. 

Denna zon ger plats för viss avlastning och skydd mot uppslagna dörrar, men även 

utrymme för belysning, vägskyltar och snöupplag.  

 

Gata 2 och 5 inom området utformas med gångbana på en eller båda sidor om gatan. 

Medans gata 3 och 4 utformas som gångfartsområden. Gångbanorna bör utformas med en 

minsta bredd om 2,5 meter. De låga motortrafikmängderna som antas trafikera gatorna i 

Figur 5. Planerad länk mellan Mätar- och 
Pettersbergsvägen och mellan 
Granhammarsvägen och norra lastgatan mot 
Pettersbergsvägen. (Eniro Maps, 2019) 
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kombination med låga hastigheter medger att cykling kan ske i blandtrafik samt 

gångfartområden. För mer detaljerad information kring gatornas funktioner hänvisas till 

kapitel 3.4. 

3.3 KOLLEKTIVTRAFIK 
Om tung trafik eller åtminstone busstrafik tillåts trafikera genom porten under E18 kan en 

busslinje som trafikerar planområdet via Pettersbergsvägen och den nya vägförbindelsen 

till Mätarvägen bli möjlig i framtiden. Vilken linje som i framtiden kan går via det nya 

handelsområdet är ännu inte bestämt. Turtätheten rekommenderas vara minst 

halvtimmestrafik till handelsområdet under morgon och eftermiddag.  

 

Två nya hållplatser har inrättats på Pettersbergsvägen i höjd med den planerade utfarten 

från bostadsområdet väster om Pettersbergsvägen i väntan på att busstrafiken ska tillåtas 

trafikera gatan. Därigenom kommer både bostadsområdet, handelsplatsen och skola samt 

trygghetsboende få en bättre tillgång till kollektivtrafik när busstrafik börjar trafikera 

Pettersbergsvägen. Avståndet fågelvägen mellan bostäderna längst bort från hållplatsen 

och hållplatsen blir då cirka 300 meter.  

3.4 MOTORFORDONS- OCH GODSTRAFIK 

E 18 och Granhammarsvägen kommer även fortsättningsvis utgöra huvudvägnätet. Övriga 

gator planeras som lokalgator och bör utformas enligt kommunens tekniska handbok. 

Godstrafiken till handelsområdet hänvisas till kommunens nya planerade förbindelse från 

Granhammarsvägen, Ny gata från cirkulationen. På alla nya lokalgator inom planområdet 

föreslås hastighetsgränsen 30 kilometer i timmen. 

 

Gata 1/Femstenavägen kommer att verka som entré till Norrboda Brunna och gatan föreslås 

utformas med dubbelriktade körfält. Gatan föreslås få en kombinerad gång- och cykelbana 

på en sida och gångbana på den andra, samt zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering 

och möblering.  

 

Gata 2 och 5 försörjer flerbostadshusen och är utformad som dubbelriktade 

återvändsgator, med zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Längs 

med gatorna finns även en gångbana. Cykling sker i blandtrafik.  

 

Gata 3 och 4 utformas som lokala slingor som försörjer radhusområdet. Dessa gator 

utformas som gångfartsområden. Det innebär att alla funktionera sker på samma yta och 

att användningen ska sker på de oskyddade trafikanternas villkor. Hastigheten för bilar ska 

motsvara gånghastigheten, fordon ska lämna företräde och parkering får bara ske på 

anvisad plats. 

 

För personer med funktionsnedsättning, samt äldre och barn, har ofta små detaljer i 

trafikmiljön stor betydelse för möjligheterna att våga och kunna gå ut.  För att ett 

gångfartsområde ska fungera som det önskas är det viktigt att planera ytan så att bilister 

inte kan köra fort eller ställa sig på ytor som inte är markerade som parkering. Detta kan 

exempelvis göras genom att bryta siktlinjer och utforma gaturummet med lokala 

avsmalningar. 

 

Gata 6 föreslås utformas med dubbelriktade körfält och förses med gångbana norr om 

körbana och en kombinerad gång- och cykelbana söder om körbanan, närmst skola och 

trygghetsboende. På södra sidan placeras även zoner för angöring, växtbädd, 

cykelparkering och möblering. Vägarna i området kommer att nyttjas av bland annat 

skolbarn vilket ställer höga krav på en säker utformning av trafikmiljön. För att få mer 

hastigheterna i anslutning till skolan och förskolan kan en lokal avsmalning av gatan 

anläggas. 
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3.5 ANGÖRING OCH PARKERING 

Enligt Upplands-Bros kommuns tekniska handbok från år 2019 bedöms parkeringsbehovet i 

kommunen utifrån olika zoner. Det är närheten till kollektivtrafik som är avgörande för hur 

parkering ska regleras.  Utredningsområdet ligger i zon C, vilket är mer än 1200 meter från 

spårbunden kollektivtrafik. Kravet på mängden bilparkering inom bebyggelseförslaget har 

räknats fram genom lägenhetsfördelning och zon.  

 

Enligt parkeringsnormen landar kravet för bilparkering inklusive besöksangöring på 334 

platser. Detta antal täcker även behovet för radhusen som uppgår till 100 platser samt 37 

besöksparkeringar. Tabellen nedan visar vilka parkeringstal som har använts för vilken typ 

av exploatering. Parkeringstalet anger antal parkeringsplatser per bostad. 

 

Tabell 1. Beräkning av parkeringsbehov utifrån kommunens tekniska handbok. 

  Antal 
parkeringar 
per 
bostadstyp 

(<45 m2) (45–70 m2)  (>70 m2) Radhus Totalt  

  230 70 70 100 470 

Liten lägenhet (<45 m2) 0,4 92     
Mellan lägenhet (45–70 
m2)  0,6  42    
Stora lägenheter (>70 m2) 0,9   63   
Besöksparkering 
lägenheter 0,1     37 

Radhus gemensamma 
platser 1    100  

Totalt krav för bilparkering           334 

Totalt krav cykelparkering 2 platser/lgh     740 
 

 

Bebyggelseförslaget möjliggör för att anlägga 388 bilparkeringsplatser för bostäder på  

Kvartersmark, vilket uppfyller kraven ovan. Totalt föreslås 288 boende- och 

besöksparkeringar för lägenheterna samt 100 parkeringsplatser för radhusen. Vidare 

möjliggörs för ytterligare 27 parkeringsplatser för skolverksamheten och 9 

parkeringsplatser för förskoleverksamheten. Totalt möjliggör planen för 424 

parkeringsplatser. Av dessa är 150 platser fördelade på ett tvåvånings parkeringsdäck. 

Resterande av platserna är utformade som flera markparkeringar för att klara 

angöringskravet och parkeringsbehovet genom området. 

 

I bebyggelseförslaget föreslås att cykelparkering finns både inomhus och utomhus med 

möjlighet till fastlåsning av ramen. Det är viktigt att utforma cykelparkeringen så att den 

upplevs som trygg och säker för att öka cykelns konkurrenskraft. Inom planförslaget 

föreslå tillräckligt med antal cykelparkering för att uppfylla kommunens krav. Detta innebär 

att 2 cykelparkeringsplatser per lägenhet ska tillgodoses. Vilket innebär att cirka 740 

cykelparkeringar ska tillskapas inom planområdet.   

 

För att planområdet ska uppfylla krav på tillgänglighet och angöring föreslås att gator 

utformas med zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. Framför 

respektive bostads-, skol- eller butiksentré reserveras platser för funktionshindrade om 

behov uppstår. Dessa platser går att anlägga inom 25 meters avstånd från alla entréer.  
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Där gata 6 passerar skolan och förskolan ordnas lastplatser och kortidsangöring till 

förskola, skolan, gymnastikhallen. Lastplatser bör i största möjliga mån utformas så att 

backning inte sker, särskilt inom torgområden eller i närheten av skolan, då backning utgör 

en säkerhetsrisk. Av säkerhetsskäl bör en skyddsremsa på 1 meter (minsta mått 0,5 meter 

enligt kommunens riktlinjer) anläggas på de ställen angöring tillåts direkt mot cykelbanan. 

Cykelparkeringar ska anordnas på strategiska platser nära det anslutande cykelvägnätet 

och/eller nära entréerna. I skolområdets norra ände, utmed Pettersbergasvägen anordnas 

parkering för skolverksamheten. För förskoleverksamheten möjliggörs parkering i direkt 

anslutning till entrén.  

3.6 GATUSEKTIONER 

Detta kapitel behandlar gatusektioner för Gata 1-6. En översikt för sektionssnitten finns i 

figuren nedan.  

 

Figur 6. Orienteringsbild över gatusektionssnitt (Kragh & Berglund, 2020.) 
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3.6.1 GATA 1/ FEMSTENAVÄGEN 

Gata 1/Femstenavägen kommer att verka som entré till Norrboda Brunna. Gatusektionens 

bredd för Gata 1 kommer att variera i bredd mellan 13–17,75 meter, se Figur 7.  

 

Sektion gata 1/typ 1 föreslås bli 17,75 meter bred. Gatusektionens bredd fördelas enligt 

följande: befintlig gångbana och angöring bibehålls, 7 meter körbana, 1 meter bred yta för 

belysning och snöupplag, en 3,5 meter gång- och cykelbana samt 0,25 meter stödremsa. 

 

Sektion gata 1/typ 2 blir 13 meter bred. Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: 3,5 

meter gång- och cykelbana, 1 meter bred yta för belysning och snöupplag, 5,5 meter 

körbana,  2,5 meter gångbana samt en 0,25 meter bred stödremsa på båda sidor om gatan.  

 

Sektion gata 1/typ 3 blir 15,5 meter bred. Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: 

3,5 meter gång- och cykelbana, 2 meter angöring- och växtzon, 3,5 meter körbana, 2,5 

meter angöring- och växtzon samt 2,5 meter gångbana. Även en skyddsremsa på 1 meter 

för avlastning och skydd mot uppslagna dörrar, men även utrymme för belysning, 

vägskyltar och snöupplag. Samt en 0,25 meter bred stödremsa på båda sidor om gatan.  

 

 

3.6.2 GATA 2 

Gata 2 försörjer flerbostadshusen och är utformad som 

en dubbelriktade återvändsgata som avslutas med ett 

parkeringsdäck. Gatusektionens bredd föreslås bli 15 

meter bred, se figur 8. Cykling sker i blandtrafik på 

gatan. 

 

Gata 2 ramas in av bostadskvarter på en sida och 

parkering med dagvattenhantering på andra sidan.  

Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: 2,5 

meter gångbana, 6,5 meter körbana, 5 meter 

parkerings samt 2,5 meter dagvattenhantering.  

  

Figur 8. Sektioner för Gata 2. En översikt 
för sektionssnitten finns i Figur 6 (Kragh & 
Berglund, 2020). 

Figur 7. Sektioner för Gata 1. En översikt för sektionssnitten finns i Figur 6 (Kragh & Berglund, 2020). 
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3.6.3 GATA 3 OCH 4 

Gata 3 och 4 utformas som lokala slingor som försörjer radhusområdet. Dessa gator 

utformas som gångfartsområden. Gatornas bredd föreslås bli 5,5 meter respektive 6 meter, 

se figur 9. Alla funktioner sker på samma yta, men på fotgängarnas villkor. 

3.6.4 GATA 5 

Gata 5 försörjer flerbostadshusen och är utformad som en dubbelriktade återvändsgata 

som avslutas med parkering. Bredden för gatan kommer att variera mellan 9,25–17 meter, 

då 5 meter parkeringsrad tillkommer. Se figur 9 för illustration över gatan.  

 

Gata 5 ramas in av torg på norra sidan och bostadskvarter på den södra sidan. 

Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: 0,25 meter bred stödremsa, 2,5 meter 

gångbana, 5,5 meter körbana samt 1 meter bred yta för belysning och snöupplag. Cykling 

sker i blandtrafik på gatan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Sektion för Gata 3, 4 och 5, översikt för sektionssnitten finns i Figur 6 (Kragh & Berglund, 2020). 
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3.6.5 GATA 6  

Gata 6 föreslås utformas med dubbelriktade körfält och förses med gångbana norr om 

körbana och en kombinerad gång- och cykelbana söder om körbanan. Denna del av gatan 

ramas in av äldreboende/skola på en sida och ett bostadskvarter indraget från gatan. På 

södra sidan placeras även zoner för angöring, växtbädd, cykelparkering och möblering. 

Gatusektionens bredd för Gata 6 varierar mellan 14-19 meter, se figur 10.  

 

Sektion gata 6/typ 1 blir 14 meter bred. Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: 3,5 

meter gång- och cykelbana, 2 meter växt-, belysning-, snöupplag- och 

dagvattenhateringszon, 5,5 meter körbana, 2,5 meter gångbana samt en 0,25 meter bred 

stödremsa på båda sidor om gatan.  

 

Sektion gata 6/typ 2 blir 19 meter bred. Gatusektionens bredd fördelas enligt följande: 3,5 

meter gång- och cykelbana, 2,5 meter angöring- och växtzon, 5,5 meter körbana, 2,5 meter 

angöring- och växtzon samt 2,5 meter gångbana. Även en skyddsremsa på 1 meter för 

avlastning och skydd mot uppslagna dörrar, men även utrymme för belysning, vägskyltar 

och snöupplag. Samt en 0,25 meter bred stödremsa på båda sidor om gatan. 

 

 
Figur 10. Sektion för Gata 6. En översikt för sektionssnitten finns i Figur 6 (Kragh & Berglund, 2020). 
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4 TRAFIKALSTRING 

Ett av de effektivaste verktygen för att påverka bilanvändningen är parkeringsåtgärder. 

Varje bilresa börjar och slutar på en parkeringsplats. Trafikalstring kan beräknas på olika 

sätt. Trafikmängderna som fås fram används sedan för att dimensionera trafiklösningarna. 

Skapas och dimensioneras trafiklösningar utifrån en högre antagen alstring ökar även 

andelen bilresor. Potential till minskat bilåkande som kan finnas genom att bygga tätare 

och bra kollektivtrafiklägen kan på så sätt missas.  

4.1 TRAFIKALSTRING FÖR BEFINTLIGT HANDELSOMRÅDE 

Enligt trafikutredningen från 2014 skulle handelsplatsen norr om planområdet anläggas 

med ett parkeringstal om 26 platser per 1000 BTA. Trafikalstringen beräknades på 

omsättning av parkeringsplatserna där varje parkeringsplats antogs omsättas 4 gånger. 

Detta gav upphov till 12 000 fordonsrörelser/dygn. 

 

Idag finns det en parkeringsplats med ungefär 400 parkeringsplatser som förser 

handelsområdet med kundparkering. Handelsplatsen fördelas på cirka 21 000 m
2 
BTA. 

Dagens handelsplats har ett parkeringstal på 19 platser per 1000 BTA. Detta innebär en 

högre omsättning per plats för att tillgodose samma behov. Vid beräkning av alstring från 

handelsplatsen antas varje parkeringsplats omsättas 5 gånger. 

 

Denna trafikmängd antas i trafikanalysen inte vara nytillkommen utan trafik som redan rör 

sig i området och endast tar en omväg via handelsplatsen.  

 

Trafikalstring baserat på antal parkeringsplatser: 

400 bilplatser  

5 omsättningar per p-plats/dygn 

2 resor per omsättning 

400*5*2=4000 fordon/dygn  

 

Summa: Den befintliga handelsplatsen alstrar 4000 fordonsrörelser/dygn; vilket under 

högtrafik motsvarar cirka 400 fordon/tim. 

4.2 TRAFIKALSTRING FÖR BOSTÄDER, SKOLA, GYMNASTIKHALL OCH TRYGGHETSBOENDE 

INOM PLANOMRÅDET 

Utifrån vilka antaganden som görs kring förutsättningar som t.ex. färdmedelsfördelning, 

läge osv. kan olika alstringstal användas. För att få ett tydligt grepp kring 

storleksordningen på trafikalstringen används fyra beräkningsmetoder som utvärderas och 

sammanvägs. 

Följande exploatering i planområdet ligger till grund för trafikalstringsberäkningarna: 

• 100 radhus 

• 285 lägenheter i flerbostadshus  

• 85 lägenheter i trygghetsboendet 

• 1 gymnastikhall 

• 1 förskola med 6 avdelningar, 120 barn 

• 1 skola, 500 elever 
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Metod 1. Trafikalstring enligt Trafikverkets alstringsverktyg: 

Trafikverket har tagit fram ett alstringsverktyg för resor som ska ta hänsyn till faktorer som 

påverkar bilanvändandet. Alstringsverktyg anger att den nya exploateringen kommer ge 

upphov till sammanlagt cirka 6700 resor/dag (sammanslaget alla färdsätt). Siffran innebär 

cirka 5-6 resor/person och dag vilket är en rimlig uppskattning för det totala antalet resor. 

Verktyget skattar fördelningen av färdmedel enligt nedanstående diagram: 

 

Skattad färdmedelsfördelning: 

 

 
med bil: 34 % 

 
med kollektivtrafik: 26 % 

 
med cykel: 6 % 

 
till fots: 31 % 

 
med annat: 3 % 

 

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg ger exploateringen med bostäder, skola, gymnastikhall 

och trygghetsboende upphov till cirka 1800 fordon/dygn. Av dessa alstrar skol- och 

idrottsverksamheten cirka 1000 fordonsrörelser/dygn. 

Metod 2. Trafikalstring baserad på traditionella nyckeltal för boendeparkering inom 

tätort: 

1,5 -2 bilresor/boende  

1,9 boende/lägenhet och 2,5 boende/radhus (genomsnitt för flerbostadshus respektive 

radhus i Upplands-Bro kommun) 

370 lägenheter = 703 boende 

100 radhus = 250 boende  

1430-1906 bilresor 

Genomsnittlig beläggning per fordon = 1,25 personer 

1144-1525 fordon/dygn 

5% nyttotrafik = 57-76 nyttotransporter/dygn 

Summa: 1200-1600 tillkommande fordon/dygn för den nya exploateringen enbart 

boende. 

 

Metod 3. Trafikalstring baserat på antal parkeringsplatser: 

424 bilplatser  

3-4 bilresor per p-plats /dag 

Summa: 1300-1700 fordon/dygn för den nya exploateringen enbart boende. 

 

Metod 4. Trafikalstring baserad på alstringstal för bilresor och p-tal: 

1,5 bilresor/bostad och p-tal 0,5 (små lägenheter/trygghetsboende) 

4,5 bilresor/bostad och p-tal 1 (stora lägenheter/radhus)  

0,6 bilresor/förskolebarn 

0,3 bilresor/skolelev 

150 besök per dag vid gymnastikhallen 

Summa: 1300 fordon/dygn för hela planområdet. 

Sammanvägning: 

Det är viktigt att inte överskatta trafikalstringen så att det ger uttryck för behov av stora 

väginvesteringar som i sin tur ger motorfordonstrafikfokus (metod 2). Trafikverkets resultat 

(metod 1) ligger aningen högt vad gäller alstring från skol- och idrottsverksamheten men å 

andra sidan i underkant vad gäller alstringen från bostäder vilket balanserar upp totalen 

något. Ett rimligt utgångsläge blir därför alstringsberäkningen som baseras på antalet 
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parkeringsplatser (metod 3) och alstringstal för bilresor och p-tal (metod 4) som ligger i 

samma storleksordning som metod 1. 

 

Trafikalstringen bedöms således uppgå till cirka 1800 fordon/dygn för den nya 

exploateringen; vilket motsvaras av cirka 180 fordon/timme under högtrafik. 

4.3 SAMMANLAGD TRAFIKALSTRING FÖR HANDELSOMRÅDET OCH PLANOMRÅDET 

Det nybyggda handelsområdet (4000 fordon/dygn) och planområdet (1800 fordon/dygn) 

antas tillsammans alstra 5800 fordon/dygn. Under högtrafik ger detta ett tillskott på 580 

fordon/timme. 

 

Handelstrafiken kommer endast att belasta gatorna inom planområdet och 

Pettersbergsvägen, då denna trafik antas befintlig och köra via handelsområdet. Medan all 

trafik från planområdet antas vara nytillkommen och kommer belasta även 

Granhammarsvägen och E18 utöver gatorna inom planområdet och Pettersbergsvägen. Mer 

om nätutläggning, kapacitetsberäkningar, val av gatuutformning och analys av 

trafikmängder hittas i kapitel 5 Trafikmängder och trafikfördelning. 

4.4 ÖVRIGA ANTAGANDEN 

Antaganden för trafikalstringen har hållits så enkelt som möjligt och begränsats till stora 

trafikströmmar. Inga anpassningar har gjorts för möjliga mindre trafikförändringar. Detta 

gör antagandena och analyserna lätta att följa upp och förstå. Begränsningen av området 

ger viss säkerhet att trafiken verkligen kommer att använda antagna körvägar vilket gör 

utformningsanalyserna trovärdiga. 

 

Det finns många faktorer som kan tänkas påverka trafikmängderna i det aktuella området i 

viss omfattning men påverkans storlek är ytterst osäker. Dessutom finns både negativa och 

positiva faktorer som kan jämna ut varandras effekter. Exempelvis byggdes en ny 

trafikplats vid Kockbacka år 2018 som fördelar om trafiken vid trafikplatserna. Samtidigt 

pågår flera exploateringar både i Bro och Kungsängen såväl centralt som utanför tätorterna. 

 

På grund av osäkerheten kring genomförandet och påverkan av alla dessa faktorer valdes 

att inte ta med dessa i analysen. I nästa kapitel tillämpas en relativt hög årlig trafikökning 

på alla trafikmängder. Denna ökning kan antas fånga dessa förändringar på ett rimligt sätt. 
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5 TRAFIKMÄNGDER OCH TRAFIKFÖRDELNING 

I Tabell 2 presenteras trafikmängder på vägnätet omkring planområdet, siffrorna är 

beräknade på ÅDT (årsmedeldygnsvärden). Tabellen visar dagens trafik samt prognos för år 

2040. Dagens siffror grundar sig på trafikmätningar från omkring år 2014-2015 och 

inkluderar därför inte den nya handelsplatsen. En generell uppräkning har dock gjorts till 

2018 för att inkludera en allmän trafikökning för omkringliggande områden. Prognosen 

visar trafiksiffror för ett nollalternativ för området samt trafikmängd med pålagd ny 

exploatering vid det aktuella planområdet samt det tillkommande bostadsområdet Örnäs 

nordväst om Pettersbergsvägen och handelsplatsen. Fördelning av alstrad trafikmängd har 

beräknats via trafiksimulering av området i programvaran VISSIM. Fördelningen hittas också 

i tabellen och i Figur 11 på nästa sida.  

 

Nollalternativet visar en trafikprognos för framtidens trafiksituation utan planerad 

exploatering i planområdet, vid Örnäs och vid den nyligen anlagda handelsplatsen. För att 

få fram dessa siffror har siffror hämtats ur kommunens trafikmodell (Trafiknätsanalys, 

Kungsängen, scenario UA1) som täcker upp för en generell befolkningsökning/exploatering 

utanför området fram till år 2040. Redan tillkommen bebyggelse öst och väst om 

Pettersbergsvägen har uppskattats till 1200 ÅDT. Nollalternativet förutsätter att en viss 

mängd exploatering faktiskt genomförs utanför området (Upplands-Bro och i övriga 

regionen). Pålagd alstring från exploatering och handelsplatsen kan därför ses som ett så 

kallat ”worst case”-scenario för år 2040.  

Gällande andel tungtrafik används schablonvärden för att hålla en jämn detaljeringsgrad på 

alla gator. Värdena bedöms vara rimligt sett till vägarnas funktion i området och stämts av 

mot tillgängliga trafikmätningar och framtidens trafiksituation. 

 

Tabell 2.Trafikmängder och trafikfördelning på aktuella vägar i närheten av planområdet Norrboda Brunna. 
Trafikmängderna presenteras på ÅDT-nivå (årsmedeldygnstrafik). Trafikmätningar har tillhandahållits av 
Upplands-Bro kommun samt Trafikverket. Siffror för nollalternativ 2040 baseras på siffror från kommunens 
trafikmodell (Trafiknätsanalys, Kungsängen); detta för att täcka upp för framtida 
befolkningsökning/exploatering. Fördelning av trafikmängderna har beräknats via trafiksimulering i 
VISSIM. 

Nr Väg 

Nuläge 

uppräknat 

till 2018 

Nollalternativ 

2040 

Alstring av ny 

exploatering 2040 

Trafikmängd med 

ny exploatering 

2040 

Andel 

Tung 

trafik (%) 

1 E18 väst om tpl Brunna 35600 57200 700 57900 11% 

2 
Pettersbergsvägen mellan 

Granhammarsvägen och Gata 1 
600 1800 1900 3700 8% 

3 Pettersbergsvägen mellan Gata 1 och 6 saknas 600 200 800 8% 

4 Pettersbergsvägen norr om Gata 6 saknas 300 700 1000 8% 

5 
Granhammarsvägen väster om 

cirkulationsplatsen 
8000 10700 900 11600 6% 

6 
Granhammarsvägen öster om 

cirkulationsplatsen 
8000 11900 300 12200 7% 

7 Ny väg under E18 - 300 2400 2700 8% 

8 
Gata 1/Femstenavägen mellan 

Pettersbergsvägen och Gata 2 
– – 1800 1800 5% 

9 Gata 1/Femstenavägen norr om Gata 2 – – 1500 1500 5% 

10 Gata 5 – – 600 600 5% 

11 Gata 2 – – 400 400 5% 

12 Gata 6 – – 700 700 5% 

13 Lastgata  – – 1900 1900 8% 

14 
Ny gata till cirkulation (mellan 

Granhammarsvägen och Lastgatan) 
- - 2300 2300 8% 
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Figur 11. Trafikmängder (ÅDT) på vägnätet omkring Norrboda Brunna år 2040 med och utan exploatering. 
Andel tung trafik redovisas i tabell 2. 

 Nr 1 
 Nollalt. år 2040: 57200 f/d 
 Alstring: +700 f/d 
 Med expl. år 2040: 57900 f/d 

 Nr 2 
 Nollalt. år 2040: 1800 f/d 
 Alstring: +1900 f/d 
 Med expl. år 2040: 3700 f/d 

 Nr 3 
 Nollalt. år 2040: 600 f/d 
 Alstring: +200 f/d 
 Med expl. år 2040: 800 f/d 

 Nr 4 
 Nollalt. år 2040: 300 f/d 
 Alstring: +700 f/d 
 Med expl. år 2040: 1000 f/d 

 Nr 7 (väg under E18) 
 Nollalt. år 2040: 300 f/d 
 Alstring: +2400 f/d 
 Med expl. år 2040: 2700 f/d 

 Nr 5 (väster om cpl) 
 Nollalt. år 2040: 10700 f/d 
 Alstring: +900 f/d 
 Med expl. år 2040: 11600 f/d 

 Nr 8 (Gata 1) 
 Alstring: +1800 f/d 

 Nr 9 (Gata 1) 
 Alstring: +1500 f/d 

 Nr 11 (Gata 2) 
 Alstring: +400 f/d 

 Nr 10 (Gata 5) 
 Alstring: +600 f/d 

 Nr 12 (Gata 6) 
 Alstring: +700 f/d 

 Nr 13 (Lastgata) 
 Alstring: +1900 f/d 

 Nr 14 (Ny gata till 
cirkulation) 
 Alstring: +2300 f/d 

 Nr 6 (öster om cpl) 
 Nollalt. år 2040: 11900 f/d 
 Alstring: +300 f/d 
 Med expl. år 2040: 12200 f/d 
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Trafikmängderna visar att det inte sker någon betydande förändring på Granhammarsvägen 

samt E18 med tillkommande trafik. Handelsplatsen alstrar huvudparten av den 

tillkommande trafiken bland den tillkommande exploateringen. Det går att tänka sig att 

handelstrafiken till viss del är befintlig trafik på vägnätet som endast kör omvägar via 

handelsplatsen, vilket bidrar till att E18 och Granhammarsvägen inte påverkas i betydande 

utsträckning. Med tanke på att det finns tre vägar in i Norrboda som tillkommande 

trafikmängder kan fördela sig på (Pettersbergsvägen södra, Pettersbergsvägen norra och 

nya kopplingen mellan Granhammarsvägen och lastgatan) blir belastningen på respektive 

väglänk inte lika stor som om det hade varit endast en väg in i området. Exploateringen i 

planförslaget förväntas därför inte innebära några kapacitetsproblem på dessa vägar. 

 

Störst förändring sker på Pettersbergsvägen närmast Granhammarsvägen och Mätarvägen 

men även vid lastgatan norr om handelsområdet. Exploateringen samt handelsplatsen antas 

alstra mellan 200-2400 fordon/dygn längs Pettersbergsvägen beroende på sträcka. 

Trafiksimuleringar visar att ny gata till cirkulation, mellan Granhammarsvägen och 

lastgatan ger viss avlastning på Pettersbergsvägen, se Tabell 3. Analysen visar att 

avlastningen av Pettersbergsvägen minskar belastningen i korsningen mot 

Granhammarsvägen något. Inom området blir det små förändringar med ny gata till 

cirkulation; minskning av genomfart av handelstrafik via Gata 1 med cirka 800 ÅDT. I det 

stora hela har alltså den nya vägen liten påverkan på trafiksystemet vad gäller kapacitet och 

överflyttning. 2300 ÅDT kan anses vara en lågt trafikerad gata för just den typen av väg. 

Det motsvarar cirka 200 fordon/timme under högtrafik (det vill säga 3-5 fordon befinner 

sig på vägen varje minut när det är som mest trafikintensivt). 

 

Tabell 3. Trafikmängder till/från Norrbodaområdet med och utan den nya vägen mellan 
Granhammarsvägen och lastgatan norr om handelsplatsen. Figur 12 illustrerar vilka vägavsnitt i 
trafikmodellen som siffrorna är hämtade från. Siffrorna avser trafikmängder år 2040 inklusive tillkommande 
exploatering i planområdet, Örnäs nordväst om Pettersbergvägen (400 bostäder) och handelsplatsen. 

 Pettersbergsvägen 

närmast 

Granhammarsvägen 

Pettersbergvägen 

närmast 

Mätarvägen 

Ny gata till 

cirkulation 

Totalt till/från 

Norrbodaområdet 

Med nya 

vägen 
3 600 ÅDT 2 700 ÅDT 2 300 ÅDT 8 600 ÅDT 

Utan nya 

vägen 
5 000 ÅDT 3 600 ÅDT - 8 600 ÅDT 

 

 

Figur 12. Vägnätet i VISSIM med markerade mätpunkter i modellen. 
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Tidigare kapacitetsberäkningar som gjorts under själva planprocessen har beräknats utifrån 

en högre trafikalstring och en spridning av trafiken på färre länkar. Det betyder att 

situationen med det nya planförslaget inte kommer att förvärras jämfört mot tidigare 

slutsatser.  

 

Gata 1 och Gata 2 fördelar trafiken mellan radhus, skolor och flerbostäder i områdets 

västra respektive östra del. Gata 1 får en funktion som huvudgata i området som med sina 

1500 ÅDT dock kan ses som en förhållandevis lågt trafikerad gata. Gata 5 är som mest 

belastad i anslutning till parkeringsdäcket (600 ÅDT) och Gata 2 i sin södra del (400 ÅDT). 

Det gör att biltrafikmängderna hålls nere mitt på sträckan i centralt i planområdet. 

Funktionen av Gata 6 blir att främst mata trafik till/från förskolor, trygghetsboende och 

gymnastikhall och blir också en väg många väntas ta i anslutning till resor till/från sina 

hem. 

 

Majoriteten av exploatering och målpunkter återfinns i planområdets norra del vilket 

medför att en del av trafiken kommer ta ny gata till cirkulation och åka via handelsområdet 

då det blir en gen väg till området. Det positiva är att mindre trafik väntas åka ut i södra 

delen av området och belasta Pettersbergsvägen. Trafiksimuleringar med denna utformning 

har inte visat på några kapacitetsproblem i korsningar mot Pettersbergsvägen. Systemet 

kan ses som förhållandevis robust eftersom trafiken har möjligheten att fördela sig på flera 

anslutningar. Den goda fördelningen väntas dessutom minska trafiken förbi radhus och 

skola och därmed öka trafiksäkerheten. Analysen visar att det inte väntas bli några 

kapacitetsproblem på Petterbergsvägen med föreslagen trafikföring. 

 

Planförslaget medför viss ökning vid avfartsramper i trafikplats Brunna, dock inget som i 

simuleringen tyder på kapacitetsproblem. 

 

Dimensionerande timme för området anses vara eftermiddagens maxtimme eftersom 

handelstrafiken då bidrar med mest trafik. Trafiken under handelsmax (fredag/lördag 

eftermiddag) har inte utretts i denna analys eftersom den tidsperioden normalt inte är 

dimensionerande för ett trafiksystem. Handelsmax lägger dessutom mer fokus på själva 

handelsområdet tillskillnad från alstringen i själva planområdet från bostäder och skola 

osv. Utifrån analysen som har gjorts är dock bedömningen att trafiktrycket under 

handelsmax kommer ge ökade flöden på avfartsramper vid trafikplats Brunna, Ny gata från 

cirkulation från Granhammarsvägen och lastgatan eftersom mycket av handelstrafiken leds 

just dit. 

 

 

v 
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1 INLEDNING  

Tyréns AB har på uppdrag att utföra en översiktlig berggrundsgeologisk undersökning 

för att utreda eventuell förekomst och hantering av sulfidhaltigt berg inom aktuellt 

detaljplaneområde. Ungefärlig utbredning av detaljplaneområdet är markerat med rött i 

Figur 1. 

 

 

Figur 1. Ungefärlig lokalisering av detaljplaneområdet är markerat med rött och siffrorna visar var bilderna 
har tagits. 

1.1 SYFTE 

Syftet med föreliggande rapport är att beskriva en viss bakgrund av sulfidhaltigt berg 

och att försöka uppskatta bergets försurningspotential baserat på en okulär 

undersökning för att vara underlag till den planerade detaljplanen. 

1.2 UNDERLAG 

Följande handlingar utgör underlag till detta PM: 

 

- Berggrundskarta, skala 1:50 000, SGU Kartgeneratorn 2020-09-08. 

 

- Masshantering – Hantering av risk för sulfidhaltiga bergmassor i utbyggnad av 

tunnelbana i Stockholm, 2020-03-16, Region Stockholm. 
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2 BAKGRUND 

En viss andel sulfidmineral är vanligt i de flesta bergarter, men om bergmassan 

innehåller en betydande andel sulfidmineral finns risk för att ogynnsamma 

oxidationsprocesser kan inträffa. Dessa bergarter kan under vissa förhållanden orsaka 

försurning i den lokala miljön. Att kunna förutsäga i vilken utsträckning ett bergmaterial 

kan producera sura lakningsprodukter är en viktig miljöaspekt för byggnadsändamål. 

Bergmassans försurningsförmåga genom urlakning beror på den relativa 

koncentrationen av, och reaktionshastigheten hos syreproducerande svavelmineral samt 

mineral som verkar neutraliserande. Ett sätt att försöka förutsäga bergmassans 

försurningsförmåga är att göra ett s.k. ABA-test (Acid Base Accounting). 

 

En hög andel sulfidmineral i kombination med en stor volym av upplagda sprängda 

bergmassor kan ha en negativ inverkan på miljön eftersom sulfidmineraler oxiderar i 

kontakt med syre och vatten och därmed kan ge upphov till försurning genom att surt 

vatten innehållande höga metallhalter kan lakas ut. När det gäller bergschakt och upplag 

av stora volymer schaktmassor ökar arean av exponerad bergyta vilket accelererar 

vittring- och erosionsprocesser via kontakt med syre och vatten. För att i ett tidigt skede 

bilda en uppfattning om ifall dessa bergarter förekommer inom detaljplaneområdet, har 

inledande platsbesök genomförts. 

3 BERGGRUNDSGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  

Ett platsbesök genomfördes 2020-09-08 av Aristeidis Kritikos och Beatriz Machado, 

Tyréns AB. Enligt SGU:s berggrundskarta består bergmassan inom planerat 

detaljplaneområde huvudsakligen av mellankorning granitgnejs. Berg i dagen som 

förekommer inom detaljplaneområdet matchar beskrivning av berggrundskartan, se 

Figur 2 och 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Utdrag ur SGU:s berggrundskarta, skala 1:50 000, där aktuellt detaljplaneområde är markerat i 
rött. 
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Figur 3. Granitgnejs identifierat i detaljplaneområdet. 

 
Bergmassan i detaljplaneområdet är huvudsakligen lättvittrad och inga synliga 

sulfidmineraler kunde identifieras okulärt, men det förekommer lokalt oxiderade ytor 

vilket ger en indikation på sulfidmineral i bergmassan då de ofta resulterar i oxidation i 

sprickor, se Figur 4 och 5.  

 

 

Figur 4-5. Oxiderade sprickytor i norra delen av detaljplaneområdet. 
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Oxidation ger endast en indikation att berget kan innehålla sulfidmineraler eftersom 

oxiderade ytor också kan bildas av järnmineraler som förekommer mer frekvent i 

bergmassorna jämfört med sulfidmineraler. De oxiderade ytorna finns endast i norra 

delen av detaljplaneområdet. På södra delen av området är bergmassan mindre 

omvandlad och sprickytorna visar ingen indikation av oxidation, se Figur 6 och 7.   

 

 

Figur 6–7. Södra delen av detaljplaneområdet där bergmassan visar ingen indikation av oxidation. 
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4 BEDÖMNING AV RISK FÖR SYRABILDNINGSPOTENTIAL I 

BERG 

Bedömning av sulfidinnehåll i detaljplaneområdet är svår och kan vara missvisande 

eftersom bergytan är vittrad. En okulär analys är begränsad då bergmassan är komplex 

och sulfider kan förekomma i vissa sprickor, längs ådror eller i delar av bergmassan som 

ej är synlig. Det innebär att mineral kan ha lakats ur och halterna är lägre än de som 

förekommer djupare ner i schakten.  Därför är det svårt att utreda förekomst av sulfider 

innan schaktning eller provtagning, vilket kan ge en mer representativ bild av den 

verkliga sulfidhaltiga mineralförekomsten. 

 

Om bergmassor ska återanvändas och krossas inom arbetsområdet rekommenderas att 

bergmaterialet provtas och kontrolleras i kommande byggskede. Då kan det frilagda 

berget karteras och prov av utschaktade massor skickas på analys för förekomst av 

sulfider. Om det i byggskedet lokalt visar sig förekomma höga halter sulfider i berget 

kan det hanteras genom att massorna avgränsas från övriga ej sulfidhaltiga massor och 

fraktas till bergkrossanläggning eller deponi. I det fall massorna fraktas till annan plats 

är det viktigt att notera att gällande lagstiftning för förorenade massor ska följas. Med 

dessa åtgärder är risken för att eventuellt sulfidhaltigt berg påverkar vattenmiljön i 

närområdet starkt begränsad. 

5 HANDLINGSPLAN VID ÅTERANVÄNDNING 

Om entreprenören i byggskedet vill återanvända bergmassorna inom eller utanför 

projektet, måste de provtas för förekomst av sulfider. Nedan följer en rekommenderad 

arbetsgång och ett minimum av åtgärder som bör utföras för att minimera risken att 

sulfidhaltigt berg inte återanvänds i andra projekt. 

5.1 SYN AV AVTÄCKT BERG 

Entreprenören kontaktar bergsakkunnig i god tid till att berget avtäckts. Bergsakkunnig 

gör då en okulär bedömning av förekomst av sulfider. Eventuellt kan man här göra en 

grov indelning i olika områden, där vissa områden friklassas och andra bör utredas 

vidare. 

5.2 SYN AV BERGSCHAKT 

När de första salvorna har sprängts ut ska bergsakkunnig utföra en syn av de lossgjorda 

massorna. Här görs bedömning av hur omfattande provtagning som bör utföras. Även i 

detta skede kan eventuell områdesindelning göras. Entreprenören ska ansvara för att 

massorna från olika delområden inte blandas, innan syn har utförts. 

5.3 PROVTAGNING 

I samband med syn, eller vid senare tillfälle, tas prover på lossgjort berg. Prover ska tas 

i samråd med bergsakkunnig eller miljösakkunnig. Prover ska skickas till ackrediterat 

laboratorium i den omfattning som föreskrivs i gällande standard. Entreprenören ska ta 

höjd för att resultaten från provtagning kan dröja ca. 4 veckor. 

5.4 FORTSATT SCHAKT 

Under tiden prover analyseras kan schaktarbeten fortlöpa. Berg- eller miljösakkunnig ska 

ges möjlighet att anvisa ytterligare provtagning. Under tiden provsvar inväntas får 

massorna inte användas till utfyllnad inom området. Om entreprenören vill återanvända 

massorna ska de mellanlagras på lämpligt sätt, så de inte är i kontakt med grundvattnet. 
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Ett tillfälligt upplag med sulfidberg bör inte utgöra någon föroreningsrisk, då eventuella 

sulfider inte hinner frigöras. Tiden för tillfälligt upplag ska begränsas till två månader. 

5.5 ANALYSSVAR 

När analysresultaten är klara ska miljösakkunnig bedöma om massorna innebär en risk 

för förorening. Bergsakkunnig kan vara behjälplig med att bedöma mängden massor. 

5.6 SLUTLIG HANTERING AV BERGMASSOR 

I det fall undersökningar visar att bergmassorna innehåller en försurande halt av 

sulfider, ska den lokala miljömyndigheten kontaktas. Kontakten tas lämpligen av 

beställaren i samråd med entreprenör och sakkunnig. Bergmassorna måste hanteras på 

lämpligt sätt. Om massorna ska användas inom entreprenaden ska massornas kontakt 

med vatten begränsas. Detta kan åstadkommas genom täckning med tätande lerlager i 

kombination med att de läggs på tillräckligt avstånd från grundvattenytan. Eventuellt 

försurande lakvatten kan, om omständigheterna tillåter, neutraliseras genom att ledas 

till ett tätat dike fyllt med kalkstenskross. Väljer entreprenören att deponera massorna 

utanför entreprenaden, ska gällande lagstiftning angående förorenade massor följas. 
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Tillägg till Exploateringsavtal 
 

Detta tilläggsavtal (”Tilläggsavtalet”) har träffats mellan: 

(1) Upplands-Bro kommun, org.nr 212000-0100, 196 81, Kungsängen 
(”Kommunen”)  

och 

(2) Norrboda Exploatering AB org.nr 556904-3499, c/o NREP AB Box 7721, 
103 95 Stockholm (”Bolaget”),  

Kommunen och Bolaget benämns nedan var för sig ”Part” gemensamt ”Parterna”. 

 

Bakgrund 

Parterna har den 2 februari 2015 ingått ett exploateringsavtal avseende exploatering 
av fastigheterna Kungsängens-Tibble 1:403. 1:330, 1:3 och Brunna 5:1, 
Kungsängens-Tibble 1:471, Kungsängens-Tibble 1:475 och 1:477 samt 
Kungsängens kyrkby 1:37 (”Exploateringsavtalet”), bilaga 1. Exploateringsavtalet 
reglerar respektive Parts åtagande under genomförandet av detaljplanen för 
Kungängen-Tibble 1:331 m.fl. nr. 1301 (”Detaljplanen”). 

Enligt § 11 A) i Exploateringsavtalet ansvarar och bekostar Bolaget för bl.a. 
utbyggnaden av rondellen inom det markområde som framgår av punkten 3 i bilaga 
3 till Exploateringsavtalet och ramper söder om Brunna trafikplats samt 
utbyggnaden av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om 
rondellen inom det markområde som framgår av punkten 4 i bilaga 3 till 
Exploateringsavtalet.  

Med anledning av att rondellen behöver färdigställas tidigare än vad som anges i § 
14 i Exploateringsavtalet har Parterna kommit överens om att Kommunen ska 
bekosta och ansvara för utbyggnaden av ovanstående arbeten och att Bolaget 
istället ska betala ytterligare 16 405 000 kronor i exploateringsbidrag.  

För det fall Detaljplanen och Exploateringsavtalet i dess helhet ersätts av en ny 
detaljplan och ett nytt exploateringsavtal ska parterna i det nya exploateringsavtalet 
att reglera vilka av de kvarvarande åtagandena och skyldigheterna i 
Exploateringsavtalet som ska utgå. 

Parterna är överens om att Exploateringsavtalet ska ändras på sätt som framgår av 
detta avtal. Övriga avtalsvillkor i Exploateringsavtalet kvarstår oförändrade. 
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sida 2 of 3 
 

Ändringar och tillägg till Exploateringsavtalet 

1. Med ändring av § 11 A) i Exploateringsavtalet utgår Bolagets ansvar för 
utbyggnaden av rondellen inom det markområde som framgår av punkten 3 i 
bilaga 3 till Exploateringsavtalet och ramper söder om Brunna trafikplats samt 
utbyggnad av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om 
rondellen inom de markområde som framgår av punkten 4 i bilaga 3 till 
Exploateringsavtalet.  

2. Med tillägg av § 11 B) i Exploateringsavtalet ansvarar Kommunen även för 
utbyggnaden av rondellen inom det markområde som framgår av punkten 3 i 
bilaga 3 till Exploateringsavtalet och ramper söder om Brunna trafikplats samt 
utbyggnad av trappor och övergångsställe över Granhammarsvägen söder om 
rondellen inom de markområde som framgår av punkten 4 i bilaga 3 till 
Exploateringsavtalet. De allmänna anläggningar inom det markområde som 
framgår av punkten 4 i bilaga 3 till Exploateringsavtalet kommer att byggas ut 
vid en tidpunkt som bestäms av Kommunen och endast om Kommunen 
bedömer utbyggnaden som lämplig.  

3. Med ändring av § 13 i Exploateringsavtalet ska Bolaget till Kommunen betala ett 
exploateringsbidrag om 35 405 000 kr. Delar av detta exploateringsbidrag har 
redan erlagts av Bolaget.  

4. Med tillägg till § 13 i Exploateringsavtalet ska Bolaget mot faktura erlägga 
betalning med 16 405 000 kr till Kommunen efter att rondellen inom det 
markområde som framgår av punkten 3 i bilaga 3 till Exploateringsavtalet 
godkänts vid slutbesiktning samt när underfarten på Pettersbergsvägen under 
E18 färdigställts och godkänts vid slutbesiktning samt tagits i bruk av allmän 
trafik. Fakturan ska ha en förfallotid om 30 dagar från att den utställs. I och med 
att angivet belopp enligt denna punkten 4 avser prisläget för juni 2020 ska 
beloppet vid betalning omräknas med senast kända konsumentprisindex 
(1980=100) och indextalet för juni 2020.  

 

Villkor för avtalets giltighet m.m. 

Detta Tilläggsavtal är för sin giltighet beroende av att behörigt organ i Upplands-Bro 
kommun senast 31 oktober 2020 godkänner Tilläggsavtalet genom beslut som 
sedermera vinner laga kraft.     

Ändringar av och tillägg till Tilläggsavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av Parterna.                

Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av Tilläggsavtalet ska avgöras av allmän 
domstol enligt svensk rätt. 

_____________________ 
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sida 3 of 3 
 

 
Detta Tilläggsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit 
var sitt. 
 

Ort: 

Datum: 

UPPLANDS-BRO KOMMUN 

________________________   ________________________ 
Namn:      Namn: 

 

 

Ort: 

Datum: 

Norrboda Exploatering AB 

 ________________________   ________________________ 

Namn:      Namn: 

 

       

 
Bilagor:  1. Exploateringsavtal inkl. bilagor 
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Riktlinjer 
Diarienummer  

  

Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten 
 

 

Ledningsgruppen 2017-09-28 
Käppalaförbundet 
Reviderad 2017-10-17 
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Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (5) 
  

 

 

1. Inledning 

Sprängning, borrning, schaktning, upplag av bergmassor och annan verksamhet i samband 
med större byggnationer ger ofta upphov till så kallat länshållningsvatten och kan utgöras av 
t.ex. regnvatten, inträngande grundvatten, spolvatten och liknande. I samband med 
sprängning kan länshållningsvattnet innehålla större mängder kväve, som det kommunala 
avloppsreningsverket kan rena bort, men i övrigt innehåller vattnet inga näringsämnen. Då 
länshållningsvatten inte anses vara ett för reningsverket behandlingsbart vatten, utan istället 
bidrar till ökade utsläpp från reningsverket, bör det i första hand efter rening avledas till 
närmaste recipient.  
 
Krav kan också ställas på hantering av vatten och borrkax från bergvärmeborrning/ 
brunnsborrning i samband med anmälningsskedet.  
 
Länshållningsvattnet behöver ofta renas innan det avleds till lokal recipient. 
Verksamhetsutövaren ska kontrollera med kommunen vilka möjligheter som finns för lokalt 
omhändertagande. Käppalaförbundet måste alltid rådfrågas innan länshållningsvatten avleds 
till Käppala avloppsreningsverk.  
 
Se bilaga 1 för ett flödesschema över hur ett ärende om länshållningsvatten går till.  

2. Inför byggstarten 

Följande uppgifter bör verksamhetsutövaren lämna till kommunen i samband med 
byggstarten  

 Var byggarbetet ska ske (adress och/eller fastighet)  
 Kontaktperson på företaget  
 Om sprängning är aktuellt och i så fall i vilken omfattning  
 Under vilken tidsperiod som sprängning/borrning/schaktning med mera ska pågå  
 Flödesmängd, både momentant och totalt  
 Beskrivning av reningsanläggningen (om sådan finns)  
 Förväntade halter i utgående vatten efter rening  
 Eventuella föroreningar i mark eller grundvatten  

 
Kommunen beslutar till vilken recipient det renade länshållningsvattnet kan avledas. Om en 
lämplig recipient inte går att finna rådgör kommunen med Käppalaförbundet om det renade 
länshållningsvattnet kan avledas till avloppsreningsverket. Om Käppalaförbundet kan ta 
emot vattnet ska nedanstående krav uppfyllas.  

3. Vatten direkt till recipient eller markområde 

Vatten som innehåller låga halter av näringsämnen ska inte belasta avloppsreningsverket 
utan behandlas lokalt (t.ex. slam- och oljeavskiljare i ett eller flera steg) och avledas till lokal 
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recipient. Berörd kommun ska alltid kontaktas innan utsläpp får ske. Verksamhetsutövaren 
ska också avgöra om avledningen till lokal recipient är en vattenverksamhet (11 kap. 
miljöbalken). I sådana fall är det Länsstyrelsen som ska kontaktas för tillstånd. 

4. Krav på vatten som avleds till Käppala avloppsreningsverk 
Länshållningsvatten som innehåller höga kvävehalter kan behandlas i 
avloppsreningsreningsverk, dock under förutsättning att andra förekommande föroreningar 
inte stör reningsprocesserna i avloppsreningsverket eller försämrar slamkvaliteten. Utan 
Käppalaförbundets medgivande kan inget länshållningsvatten avledas till avloppsrenings- 
verket. 

4.1. Krav för avledning till spillvattennätet 
 Vatten som avleds till reningsverket ska genomgå lokal rening minst motsvarande 

slam- och oljeavskiljare.  
 Det renade vattnet provtas en gång per månad (veckosamlingsprov) samt analyseras 

avseende pH, totalkväve, konduktivitet, metaller* och suspenderat material. 
Oljeindex tas som ett dygnssamlingsprov. Halten suspenderat material får ej 
överskrida 100 mg/l för att få avledas till spillvattennätet. En effektiv slamavskiljning 
(>12 h) har också visat sig medföra en markant sänkning av metallhalterna i vatten. 
Halterna av PAH6 får ej överskrida 0,1 µg/l (analyseras vid förorenad mark). pH ska 
ligga i intervallet 6,5-10 (kan mätas på plats med lämpligt instrument). 

 Mängden avlett vatten ska mätas och redovisas månadsvis.  
 Vattnets totalkvävehalt bör i genomsnitt per månad vara högre än 20 mg/l. Om 

halten för totalkväve understiger 15 mg/l ska avledningen till spillvattennätet 
upphöra.  

 Kemikalier och produkter som innehåller PRIO-ämnen får inte tillföras 
spillvattennätet. Därför ska säkerhetsdatablad på förekommande kemikalier bifogas.  

 Metallhalterna bedöms från fall till fall. Bedömning utgår från varningsvärdena i 
Käppalaförbundets broschyr Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra 

verksamheter som finns på www.kappala.se. Om förhöjda halter av metaller uppmäts 
måste avledningen omedelbart upphöra, detta bedöms av Käppalaförbundet i samråd 
med kommunen.  

 För avlett länshållningsvatten kan Käppalaförbundets industritaxa tillämpas, under 
förutsättning att kvävehalten överskrider 40 mg/l.  

 När analysresultaten erhållits ska de bedömas skriftligen av 
verksamhetsutövaren/byggentreprenören (VU) och därefter lämnas till kommunen 
som samråder med Käppalaförbundet. Käppalaförbundet gör därefter den slutliga 
bedömningen utifrån analyssvar, flöde och VU’s slutsatser.  

 
*Med metaller avses bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink. Fler metaller kan behöva analyseras om 
behov finns – detta avgörs av kommunen och Käppalaförbundet. 
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5. Provtagning 

Provtagning ska genomföras flödesproportionellt med automatisk provtagare. Om detta inte 
är möjligt kan provtagningen ske tidsstyrt efter samråd med Käppalaförbundet. Prov ska tas 
på utgående behandlat/sedimenterat vatten under fem arbetsdagar som därefter slås samman 
till ett veckosamlingsprov. Analyserna ska göras på icke filtrerade prover. Övriga oönskade 
föroreningar ska analyseras då behov föreligger och enligt överenskommelse med 
kommunen och Käppalaförbundet. 
 
Provtagningsprogrammet kan variera beroende på hur omfattande det aktuella projektet är. 
 
Redovisning till miljöingenjör på Käppalaförbundet ska ske inledningsvis varje månad 
(fornamn.efternamn@kappala.se och kappala@kappala.se). Om analyserna stadigvarande 
ligger under varningsvärdena kan provtagningen glesas ut efter samråd med kommunen och 
Käppalaförbundet. 
 
Provtagning och analys ska genomföras av behörig provtagare och ackrediterat laboratorium 
med ackrediterade metoder. 
 
Vid frågor om föroreningar och provtagning, kontakta miljöingenjör på Käppalaförbundet på 
08-766 67 00. Frågor om anslutningspunkt m.m. besvaras av respektive kommuns VA-enhet. 

6. Flödesutjämning 

Om kapaciteten i ledningsnätet och/eller pumpstationer är otillräcklig ska vattnet kunna 
magasineras för att sedan avledas när flödet i ledningsnätet är litet. Detta avgörs av 
kommunen. 

7. OBS! 
Vid utsläpp direkt till mark eller recipient kan respektive kommun komma att ställa andra 
krav än vad som anges ovan. Efter byggskedet ska dag- och dräneringsvatten kopplas till 
ledningsnät för dagvatten. 
 
Dessa riktlinjer gäller inte vid arbeten i förorenad mark. Kontakta kommunen för att få veta 
mer. 
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8. Bilaga 1 

 
Ange första rubrik för riktlinje/policy 
 

Verksamhetsutövaren 
lämnar följande uppgifter 

till kommunen: 
 Var byggarbetet ska 

ske  
 Kontaktperson med 

kontaktuppgifter 
 Om sprängning är 

aktuellt och i så fall i 
vilken omfattning 

 Under vilken 
tidsperiod som 
sprängning/borrning/
schaktning med mera 
ska pågå 

 Väntad flödesmängd 
 Beskrivning av 

reningsanläggningen 
 Förväntade halter i 

utgående vatten efter 
rening 

 Eventuella 
föroreningar i mark 
eller grundvatten 

Kommunen 
beslutar till 
vilken recipient 
vattnet ska 
avledas eller 
rådgör med 
Käppalaförbundet 
om att avleda 
vattnet till 
reningsverket 

 

Om vattnet avleds 
till recipient kan 
kommunen ställa 
egna krav 

 

Vattnet som avleds till 
reningsverket ska: 

 Vatten ska genomgå lokal 
rening minst motsvarande 
slam- och oljeavskiljare 

 Vattnet provtas en gång per 
månad (veckosamlingsprov) 
samt analyseras avseende 
pH, totalkväve, 
konduktivitet, metaller* och 
suspenderat material. 
Oljeindex tas som ett 
dygnssamlingsprov  

 Mängden avlett vatten ska 
mätas och redovisas 
månadsvis 

 Vattnets totalkvävehalt 
bör i genomsnitt per 
månad vara högre än 20 
mg/l.  

 Kemikalier och produkter 
som innehåller PRIO-ämnen 
får inte tillföras 
spillvattennätet. 

 Metallhalterna bedöms från 
fall till fall.  

 Käppalas industriavlopps-
taxa kan användas 

 Käppalaförbundet gör den 
slutliga bedömningen 
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1 Inledning 
För att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas i kommunens yt- och 
grundvattenvatten har kommunen en åtgärdsnivå för dagvatten och en 
checklista för dagvattenutredningar som beskrivs i detta dokument.  

Först beskrivs kommunens åtgärdsnivå för dagvatten. Åtgärdsnivån förtydligar 
vilka dagvattenåtgärder som krävs för att uppfylla lagkrav (i första hand att nå 
miljökvalitetsnormerna för vatten) och målen i kommunens dagvattenpolicy 
och dagvattenplan vid ny- och större ombyggnation.  

Vid planläggning för ny- och större ombyggnation ska planbeskrivningen, med 
stöd i dagvattenutredning och miljökonsekvensbeskrivning, redovisa hur 
åtgärdsnivån kan uppfyllas och miljökvalitetsnormerna följas.  

Det är EU:s ramdirektiv för vatten och behovet att nå och bibehålla god status i 
kommunens sjöar, vattendrag och grundvatten som är styrande. I särskilda fall, 
så som exploatering av tidigare helt oexploaterad mark kan extra åtgärder 
utöver åtgärdsnivån krävas. 

När kommunen är markägare regleras tillämpningen av åtgärdsnivån i 
markanvisningsavtal. Genomförandet av dagvattenåtgärder säkerställs genom 
överenskommelser om exploatering. Oavsett markägare kan Länsstyrelsen 
komma att upphäva en detaljplan som riskerar att leda till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten äventyras. Det är därför viktigt att beakta 
behovet av rening av dagvatten vid planering av ny bebyggelse.  

Efter åtgärdsnivån beskrivs checklistan för dagvattenutredningar. Checklistan 
för dagvattenutredningar syftar till att vara vägledande vid beställning, 
utförande och granskning av dagvattenutredningar som tas fram inom ramen 
för detaljplanearbete. 
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2 Åtgärdsnivå för dagvatten 
Åtgärdsnivån som tillämpas är ursprungligen framtagen av Stockholm Vatten 
och Avfall och Stockholm stad. 

Vid ny- och större ombyggnation ska dagvatten från hårdgjorda ytor fördröjas 
och renas i hållbara dagvattensystem.  

Systemen ska dimensioneras med en våtvolym på 20 mm och ha en mer 
långtgående rening än sedimentation. För att ge tillräcklig avskiljning ska 
våtvolymen antingen utformas som en permanentvolym eller som en volym 
som avtappas via ett filtrerande material med en hastighet som ger en effektiv 
avskiljning av föroreningar.  

En mindre våtvolym kan accepteras i de fall anläggningen ändå kan uppnå 
syftet med åtgärdsnivån. Förväntad funktion och reningseffekt ska kunna 
redovisas.  

Avsteg kan medges i de fall tekniska förutsättningar, naturliga förhållanden 
eller orimliga kostnader i förhållande till miljönyttan medför att det inte är 
möjligt eller motiverat att dimensionera en dagvattenanläggning som ger den 
reduktion av föroreningar som behöver uppnås. Motiv och underlag ska i så 
fall redovisas. 
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2.1 Tillämpning av åtgärdsnivån 
Åtgärdsnivån ska tillämpas vid ny- och större ombyggnation. Allt vatten från 
hårdgjorda ytor på kvartersmark och allmän mark ska ledas till lokala 
dagvattenanläggningar som klarar att fördröja och rena avrinning från 20 mm 
nederbörd.  

Det innebär att åtgärdsnivån ska användas vid exploateringar som innebär:  

• ny eller utökad byggnadsarea på mark och/eller utformning av marken 
på ett sätt som är av betydelse för och kan minska markens 
infiltrationsförmåga.  

• nybyggnad av gata samt ombyggnad av gata vid behov av omdaning av 
gaturummet i samband med ny bebyggelse.  

Möjligheten att använda åtgärdsnivån ska även prövas vid större förändringar 
av befintlig miljö, exempelvis:  

• i samband med ledningsomläggningar som innebär stora ingrepp i 
gaturummet.  

• i form av ny- eller ometablering av växtbäddar, med eller utan träd, i 
gatumiljö.  

Tillämpning av åtgärdsnivån kräver planering och genomtänkt höjdsättning. 
Förutsättningarna för att skapa erforderliga anläggningar måste vara rimliga.  

Även där det inte är aktuellt att tillämpa åtgärdsnivån ska dagvattenhanteringen 
utvecklas i en hållbar riktning. Det innebär att det dagvatten som uppstår på 
hårdgjorda ytor i möjligaste mån ska renas och fördröjas på eller i anslutning 
till ytorna, det vill säga tas om hand lokalt. 
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2.2 Val av teknik  
Åtgärdsnivån preciserar krav för dimensionering, fördröjning och rening av 
dagvatten vid ny- och större ombyggnation. Kraven ska ge vägledning för val 
av tekniska lösningar som passar platsen. Då tekniker som ger god avskiljning 
av föroreningar används kan kravet på en dimensionerande våtvolym om 
20 mm frångås. Detta kan exempelvis gälla för anläggningar där även en snabb 
passage genom anläggningen ger den reduktion av föroreningar som behöver 
uppnås.  

Både partikelbundna och lösta föroreningar behöver avskiljas för att god 
vattenstatus ska kunna nås i kommunens vattenområden. Anläggningar som på 
ett effektivt sätt fastlägger både partikelbundna och lösta föroreningar 
förespråkas därför.  

2.3 Skyldighet att möta miljökvalitetsnormerna i planer  
En dagvattenutredning ska i detaljplaneskedet vid ny- och ombyggnation 
redovisa vilka åtgärder som behövs för att uppnå åtgärdsnivå och 
miljökvalitetsnormer. Kommunen kan då bedöma om en plan lever upp till 
lagstiftningens krav. Länsstyrelsen har enligt 11 kap. 10 § PBL en skyldighet 
att överpröva en plan om det finns skäl att befara att en miljökvalitetsnorm inte 
följs. Enligt 11 kap. 11 § PBL ska planen därtill upphävas om den bland annat 
innebär att en miljökvalitetsnorm inte följs (11 kap. 10 § 2 st. 3 p PBL).  

2.4 Avsteg från åtgärdsnivån  
I de fall tekniska förutsättningar, naturliga förhållanden eller orimliga 
kostnader i förhållande till miljönyttan gör att dagvattenlösningar inte kan 
dimensioneras enligt åtgärdsnivån måste avsteg kunna göras. En tydlig 
redovisning av skälen måste göras i dagvattenutredningen i samband med 
detaljplaneskedet eller i den utredning som ligger till grund för ombyggnation 
enligt annat förfarande. Det är kommunen som beslutar om eventuella avsteg. 
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2.5 Bakgrund 
Åtgärdsnivån 20 mm är ursprungligen framtagen av Stockholm Vatten och 
Avfall och Stockholm stad. Åtgärdsnivån bygger på beräkningar som visar att 
ett fördröjande och renande steg som klarar att hantera avrinningen från 20 mm 
nederbörd kan minska föroreningsbelastningen från dagvatten med 70-80 
procent. Anläggningar som kan magasinera avrinning från 20 mm nederbörd 
från en förutbestämd yta kan ta hand om ca 90 procent av årsnederbörden. 
Rening i motsvarande nivå kan även uppnås med mindre fördröjningsvolym 
om tekniker med god avskiljningsförmåga används.  

Åtgärdsnivån behövs för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Nivån är 
på så vis ett sätt att vid ny- och större ombyggnation möta lagkrav samtidigt 
som det skapar robusta dagvattensystem, både på allmän platsmark och 
kvartersmark.  

Underlagen för dessa siffror beskrivs i en särskild utredning, PM Åtgärdsnivå 
för dagvatten i Stockholm.  

2.6 Användbara dokument 
Stockholm Vatten och Avfall och Stockholm stad har tagit fram flertalet 
dokument som är användbara för att uppnå åtgärdsnivån, till exempel 

• Riktlinjer för dagvattenhantering på kvartersmark i tät stadsbebyggelse 
och för parkeringsytor ger vägledning för hur åtgärdsnivån kan uppnås. 

• Stöd för hur beräkning och dimensionering enligt kraven görs. 

• Anvisningar för vilka förutsättningar som måste gälla för att en mindre 
våtvolym ska accepteras. 

Dokumenten finns på https://www.stockholmvattenochavfall.se/dagvatten/  
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3 Checklista för 
dagvattenutredningar 

Checklistan syftar till att vara vägledande vid beställning, utförande och 
granskning av dagvattenutredningar som tas fram inom ramen för 
detaljplanearbete. Hur omfattande och detaljerad en dagvattenutredning 
behöver vara beror på områdets förutsättningar. Checklistan ska därför inte ses 
som ett styrande dokument utan behovet av varje punkt ska bedömas i det 
enskilda fallet. I det fall en eller flera punkter utelämnas bör en motivering 
anges till varför detta gjorts. 

3.1 Allmänt 
• Förorening av dagvatten ska undvikas. Minst de första 20 mm av ett 

regn ska tas omhand med en mer långtgående reningsfunktion än bara 
sedimentering i enlighet med kommunens åtgärdsnivå. Förorenat 
dagvatten bör hållas åtskilt från mindre förorenat dagvatten tills rening 
genomförts. 

• Dagvattnet ska i första hand infiltreras och i andra hand fördröjas innan 
det leds vidare. Öppna dagvattenlösningar ska väljas före slutna system. 
För att säkerställa dagvattenhanteringens långsiktiga funktion ska 
dagvattenanläggningar, där det är genomförbart, förläggas i serie. Där 
det är möjligt ska dagvatten gynna den biologiska mångfalden samt 
fungera som en rekreativ, pedagogisk och estetisk resurs. 
Dagvattenhanteringen ska främja uppfyllandet av miljökvalitetsnormer 
i recipienterna och bidra till förbättrad vattenkvalitet i kommunens 
vatten. 
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3.2 Redovisning av platsen och planens påverkan  
(nuläge och framtid) 

1. Redovisa detaljplaneområdet samt de områden utanför som kan påverka 
eller påverkas av planområdet.  

2. Redovisa en helhetsbild av områdets geologi och hydrogeologi i text 
och på kartbilaga.  

3. Redovisa en helhetsbild av hela avrinningsområdet samt lokala 
avrinningsområden med flödesriktningar och vattendelare. Redovisa 
också detaljerat områdets viktiga avrinningsstråk (även diken) i text och 
på kartbilaga. Det ska tydligt framgå hur vattnet transporteras fram till 
recipient.  

4. Redovisa om markavvattningsföretag, dagvattenledningar, 
vattenskyddsområde eller annat av väsentlig vikt är mottagare av 
dagvatten från planområdet eller finns inom planområdet.  

5. Redovisa beräkningar av dagvattenflöden inom varje delområde, för 
dagens situation och efter planens genomförande. Beräkningarna ska 
utgå från ett 20-års regn med klimatfaktor 1,25. Detta gäller trycklinje i 
marknivå.  

6. Redovisa föroreningsberäkningar i både halter och mängder för dagens 
situation och efter planens genomförande.  

7. Redovisa låglänta och instängda områden. Markera ut på en karta med 
höjdkurvor om 0,5 m. Levereras både som bilaga och DWG-format 
samt om möjligt som shape-format. Finns risk för marköversvämningar 
och skador på byggnader som följd vid ett 100-års regn ska detta 
redovisas och åtgärder som motverkar detta föreslås. 

8. För Mälarnära planområden: Redovisa effekter av framtida 
prognostiserade klimatförändringar, som påverkar Mälarens vattennivå 
och risk för översvämning. Redovisa områden med höjd lägre än 2,7 m 
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(RH2000) genom att markera ut 3-meterskurvan på en karta med 
höjdkurvor om 0,5 m. Levereras både som bilaga och DWG-format 
samt om möjligt som shape-format. 

9. Beskriv miljökvalitetsnormer där följande ska tas upp:  

a. Vilka recipienter tar emot vatten från planområdet?  

b. Vilka vattenförekomster och övriga vatten enligt 
vattendirektivet är berörda av planen?  

c. Vilken är statusen hos berörda vattenförekomster och övriga 
vatten? Vilka förbättringsbehov finns? Se VISS och Upplands-
Bros Vattenplan.  

d. Vilka miljökvalitetsnormer är angivna för vattenförekomsten?  

e. Hur påverkar planen den kemiska och ekologiska statusen, 
inklusive kvalitetsfaktorer, för vattenförekomsten och övriga 
vatten enligt vattendirektivet? Ingen kvalitetsfaktor får 
försämras.  

f. Vilka skyddsåtgärder behövs?  

10. Redovisa om det finns vattenskyddsområden, Natura 2000, ESKO eller 
skyddsvärd natur som kan påverkas av vatten från planområdet. Vilka 
skyddsåtgärder behövs?  

11. Redovisa möjliga konsekvenser och risker för grundvattnet, såväl 
kvalitativt som kvantitativt, som kan orsakas av detaljplanens 
genomförande.  

  



62 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 - KS 16/0265-79 Beslut om antagande av detaljplan för Norrboda-Brunna (Kungsängens-Tibble 1:331) 1301Ä2 : Bilaga 5.13 - Checklista för dagvattenhantering

Checklista för dagvattenhantering 

 
 

Sid 11 av 11 
 

3.3 Förslag på dagvattenlösningar 
1. Redovisa på ett fördjupat sätt konkreta åtgärder för hur hanteringen av 

dagvatten ska ske inom planområdet i framtiden, samt i ett 
helhetsperspektiv.  

2. Redovisa lämpliga platser inom planområdet för dagvattenhantering, 
vilken typ av anläggning, yt- och kapacitetsbehov. Om diken ingår, 
ange dess utformning. Ge förslag på lösningar där så behövs både i text 
och på karta.  

3. Ge förslag på åtgärder/alternativa avrinningsvägar för att undvika 
skador på byggnader och viktig infrastruktur både i och utanför 
planområdet vid större regn än ett 20-års regn med klimatfaktor 1,25. 

3.4 Leverans 
Utöver Rapport/PM samt efterfrågade DWG-filer och eventuella shape-filer, 
levereras förslag till planbeskrivningstext samt planbestämmelser. 
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SKEDE 4 RADHUS
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Tillägg till exploateringsavtal för Tibbleängen 
(del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att upprättat förslag till tillägg till exploateringsavtal för Tibbleängen (del av 

Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) godkänns.  

Sammanfattning 

Exploateringsavtalet reglerar ansvars- och kostnadsförhållanden mellan 

parterna inom ramen för laga kraftvunna detaljplanen Tibbleängen. 

Exploateringsavtalet reglerar även marköverlåtelser som innebär att kommunen 

ges rådighet över allmän platsmark som park- och naturmark samt mark för 

kommunal service.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 18 nya radhus, 

48 kedjehus och 118 st lägenheter i flerbostadshus. Utöver detta möjliggör 

detaljplanen en lekpark i områdets södra del samt ett utegym i nordöst. En ny 

gata byggs från Hjortronvägen söderut ner till en vändslinga. Hjortronvägen 

byggs om med nya kantstensparkeringar och planteringar.  

Principen för avtalet är att det ska vara kostnadsneutralt för kommunen när det 

gäller utbyggnad av allmänna anläggningar, med undantag för att kommunen 

enligt avtalsförslaget ska bekosta uppförande av lekplats och utegym inom 

avtalsområdet.  

I upprättat förslag till tilläggsavtal till exploateringsavtalet fastställs att 

kommunen bygger ut samtliga allmänna anläggningar inom planområdet, vilka 

finansieras via faktiskt verifierade upparbetade kostnader med avgifter enligt 

gällande taxa och prissättning till entreprenaden för utbyggnaden. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2022 

 Förslag till tillägg till exploateringsavtal, den 26 april 2022 

 Exploateringsavtal undertecknat den 16 oktober 2022 
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Ärendet 

Exploateringsavtalet reglerar frågor om exploatering. Avtalet klargör ansvars- 
och kostnadsförhållandena samt principerna för utbyggnad av nödvändiga 
allmänna anläggningar och utbyggnad i enlighet med detaljplanen för 

Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) detaljplan nr 0801.  

Detaljplanen vann laga kraft 19 januari 2022. 

Allmänna anläggningar – principer för ansvars- och kostnadsfördelning  

Principen för avtalet är att det ska vara kostnadsneutralt för kommunen enligt 

självkostnadsprincip och upparbetade kostnader när det gäller utbyggnad av 

allmänna anläggningar, med undantag för att kommunen eller den kommunen 

väljer att markanvisa ska enligt avtalsförslaget ska bekosta uppförande av 

lekplats och utegym inom avtalsområdet.  

Skillnaden och syftet med tilläggsavtalet är att ge kommunen rådighet över 

utbyggnaden och säkerställa att utbyggnad med föregående projektering utförs 

i enlighet med riktlinjer i kommunens tekniska handböcker. I tidigare 

undertecknat exploateringsavtal angavs det att kommunen skulle stå för 

utbyggnad av VA-anläggningar och exploatören resterande delar vilket medger 

en problematik med dels samordning och hinder i entreprenaden med 

byggarbetsmiljösamordning med BAS-U ansvar, dels garantifrågor vid 

slutbesiktning av en VA-anläggning utan hårdgjord överbyggnad vid 

överlämnandet till driften, vilket inte godkänns enligt teknisk handbok. I och 

med tilläggsavtal undgår kommunen förekommande problematik och kan 

bygga ut området med en och samma entreprenör vilket då medger god 

samordning och ett godkänt överlämnande för drift av VA-anläggningar utan 

avvikelser under fortlöpande garantitid. 

I tillägget till exploateringsavtalet fastställs att kommunen projekterar och 

bygger ut samtliga allmänna anläggningar som anges i detaljplanen. 

Kommunen kommer fakturera exploatörerna tertialsvis i enlighet med 

kommunens faktiska verifierade upparbetade kostnader avseende 

projektledning samt utbyggnad och övriga kringkostnader, exkluderat 

kostnader för projektering och utbyggnad av VA-anläggningar som debiteras 

med vid anslutningstidpunkten gällande VA-taxa. En mindre del såsom 

upprustningen av den befintliga gatan Hjortronvägen som idag fungerar som 

bussgata, finansieras genom att en del av försäljningsintäkterna för kommunens 

byggrätter norr om Hjortronvägen, avsätts som gatukostnadsersättning. Detta 

regleras mer i detalj i kommande markanvisnings- och köpekontrakt kopplat 

till kommunens byggrätter norr om Hjortronvägen. 



63 Tillägg till exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) - KS 20/0541-10 Tillägg till exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.) : Tillägg till exploateringsavtal för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.)

 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-04-05 KS 20/0541 

 
 

 

Barnperspektiv 

Gröna dalen är idag en koppling mellan skolområdet i söder och Kungsängens 

IP i norr. Bebyggelsen bidrar till en levande och upplyst miljö på platsen som 

skapar trygghet. Exploateringsavtalet möjliggör byggnation av en ny lekplats, 

men även bevarande av kulturmiljöer och spännande skogsmiljöer. Det bidrar 

till att trygga barns och ungdomars rätt till lek och fritid samt till att det 

möjliggör en mötesplats för familjer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till tillägg till exploateringsavtal inkl. fullmakt 

2. Undertecknat exploateringsavtal inkl. bilaga 1 - Plankarta 

Beslut sänds till 

 Ängstibble Mark AB 
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Denna fil är sekretess skyddad

 
 Titel : Bilaga 1.1 - Fullmakt, Tibbleängen 

 Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess 

 Paragraf : Se kommentar
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Intentionsavtal Trädgårdsstaden, Odalen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upprättat förslag till intentionsavtal med SBB 

Odalen Fastigheter AB godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunen har under november 2017 antagit detaljplanen för Trädgårdsstaden 

etapp 1. Fastighetsutvecklingsbolaget Odalen har visat intresse för 

markanvisning av någondera av de kommunägda två kvarteren för 

bostadsändamål inom etapp 1. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att 

möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder 

efter ett inlämnat ledamotsinitiativ från Alliansen. 

Kontoret har tagit fram ett förslag till intentionsavtal som ger bolaget ensamrätt 

att fram till den 31 oktober 2022 förhandla med kommunen om en potentiell 

markanvisning av någondera av de kommunägda två framtida fastigheterna för 

bostadsändamål inom etapp 1. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2022 

 Förslag till intentionsavtal inkl. bilaga daterat den 23 maj 2022 

 Ledamotsinitiativ från Alliansen - Dirketmarkanvisa byggrätter för 

trygghetsboend och vård- och omsorgsbostäder till Odalen, den 7 april 

2022 

Ärendet 

Kommunen har under november 2017 antagit detaljplanen för Trädgårdsstaden 

etapp 1. Fastighetsutvecklingsbolaget Odalen har visat intresse för 

markanvisning av någondera av de kommunägda två framtida fastigheterna för 

bostadsändamål inom etapp 1. 

Odalens målsättning är att utveckla ett trygghetsboende med upplåtelseform 

hyresrätt för åldersgruppen 65+ med ingående värdeskapande verksamheter 
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såsom café, restaurang, apotek, närlivs och hemtjänstkontor samt att utveckla 

ett äldreboende om cirka 80 platser med kommunal huvudman alternativ 

fristående vårdoperatör. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2022 att ge kommundirektören i 

uppdrag att omedelbart inleda förhandlingar med Odalen avseende att 

möjliggöra tillkomsten av ett trygghetsboende och vård- och omsorgsbostäder 

efter ett ledamotsinitiativ från Alliansen. 

Kontoret har tagit fram ett förslag till intentionsavtal som ger bolaget ensamrätt 

att fram till den 31 oktober 2022 förhandla med kommunen om en potentiell 

markanvisning av någondera av de kommunägda två framtida fastigheterna för 

bostadsändamål inom etapp 1. Parternas målsättning är att efter slutgiltig 

fastighetsbildning försälja en av dessa fastigheter genom markanvisning till 

Odalen.  

De båda framtida fastigheterna för bostadsändamål har en total yta (bruttoarea) 

om cirka 12 000 kvadratmeter respektive 6 500 kvadratmeter. Höjdspannet 

ligger mellan fyra våningar inklusive inredd vind till två våningar. I 

bottenvåningen medges ytor för verksamhet och service. 

 

Intentionsavtalets innehåll omfattar och beskriver tider, kravställningar, 

åtaganden och kommunens ställningstagande innan en fortsatt förhandling av 

markanvisningsavtal kan initieras mellan parterna. 

De ställningstaganden som kommunen angivit i intentionsavtalet är bland 

annat: 
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1. Kommunen ska äga rätten att mot Odalen utföra byggherrekontroll och 

inhämta ekonomiskt och byggnadsteknisk dokumentation för att 

säkerställa att Odalen kan fullfölja sina åtaganden. 

2. Byggrätternas värdering utförs enligt upplåtelseform bostadsrätt. 

3. Byggrätternas fulla volym ska medräknas vid värdeutlåtande. 

4. Odalen ska ansluta sig till och bekosta projekterade 

fjärrvärmeanslutningar. 

5. Odalen ska erlägga gatukostnadsersättning för att täcka kostnader för 

utbyggnad av allmänplats. 

6. Uppdaterat värderingsutlåtande som kommunen ska ombesörja och 

tillhandahålla ska ligga som grund för eventuell markanvisning. 

7. Odalen ska följa de gestaltningskoncept som togs fram i samband med 

detaljplanen för Trädgårdsstaden. 

 

Barnperspektiv 

Kommande åtgärder kommer inte ge några negativa konsekvenser för barn.  

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jonas Uebel 

 Chef Projekt- och 

myndighetsavdelningen 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till intentionsavtal inkl. bilaga 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2022-05-24 KS 22/0348 

 
 

Beslut sänds till 

 SBB Odalen Fastigheter AB 
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INTENTIONSAVTAL  

mellan 

Upplands-Bro kommun 

och 

SBB Odalen Fastigheter AB 

avseende markanvisning av del av fastigheter i Trädgårdsstaden 
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Detta intentionsavtal (”Intentionsavtal”) har denna dag ingåtts mellan: 

(1) Upplands-Bro kommun, org. nr 212000-0100 (”Kommunen”), och 

(2) SBB Odalen Fastigheter AB, org. nr [**] (”Odalen”).  

1. Bakgrund och syfte 

1.1 Kommunen har antagit den detaljplan för området som benämns ”Trädgårdsstaden 

etapp 1”. Odalen har presenterat ett förslag för Kommunen i avsikt att bebygga delar 

av området, se blåmarkering på kartskiss Bilaga 1, med trygghetsbostäder samt ett 

äldreboende. Parterna är överens om att i den fortsatta diskussionen förhandla 

avseende exploateringen av en av kommunens två blivande fastigheter. 

1.2 I syfte att fortsätta diskussionen avseende Odalens potentiella exploatering har 

Parterna ingått detta Intentionsavtal.  

2. Kommersiella villkor 

2.1 Parterna är överens om att genom avstyckning utföra fastighetsbildningar inom 

Området, en av fastigheterna ska överlåtas till Odalen i enlighet med 

markanvisningsavtalet.  

2.2 Parterna är överens om att Odalen äger rätt att sätta annat av Odalen ägt bolag inom 

sin koncern i sitt ställe i samband med undertecknandet av markanvisningsavtalet.  

2.3 Parterna är överens om att det bolag som tecknar avtal om markanvisning ska 

genomgå byggherrekontroll som godkänns av Kommunen. Byggherrekontrollen 

innebär att Kommunen med tillfredställande resultat granskat byggherrens 

räkenskaper, referenser från två nyligen genomförda projekt. Syftet med 

byggherrekontrollen är att säkerställa att Bolaget har förmåga, såväl ekonomiskt som 

genomförandetekniskt att genomföra projektet på ett för Kommunen tillfredställande 

sätt. Är bolaget nystartat och saknar historik vad avser genomföra projekt och ekonomi 

ska moderbolagsborgen ställas till bolaget i syfte att säkerställa bolagets 

genomförandeförmåga. Underlag för byggherrekontroll ska vara Kommunen till handa i 

god tid innan behörigt beslut om markanvisning fattas. 

2.4 Vidare är Parterna överens om att köpeskillingen ska baseras på en aktuell 

marknadsvärdering som Kommunen ska tillhandahålla.  

2.5 Exploateringen ska ske i samråd med övriga inom detaljplaneområdet aktiva 

exploatörer och Kommunen. 

2.6 Parterna är överens om att målsättningen är att fastigheten ska bebyggas med ett 

äldreboende i kombination med trygghetsbostäder, i enlighet med till detaljplanen 

framtaget gestaltningsprogram. Trygghetsbostäderna ska byggas och upplåtas både 

som hyresrätter och bostadsrätter då Kommunen önskar blandade upplåtelseformer.     

2.7 Det är Parternas intention att markanvisningsavtalet ska ingås under september 2022. 

2.8 Parterna är överens om att kvartersmark värderas enligt upplåtelseform bostadsrätt.  
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2.9 Parterna är överens om att andelen kvadratmeter BTA inom kvartersmarken värderas 

enligt byggrättens fulla volym inom de två fastigheter som anges inom området. 

2.10 Parterna är överens om att gatukostnadsersättning ska tillämpas till markanvisningen. 

2.11 Odalen medger sig bundna att ansluta sig till projekterade anslutningar för fjärrvärme 

med tillkommande anslutningsavgifter där till.  

3. Exklusivitet  

3.1 Kommunen förbinder sig att under perioden från och med dagen för undertecknandet 

av Intentionsavtalet till och med den 31 oktober 2022 (”Exklusivitetsperioden”) 

varken direkt eller indirekt förhandla eller i övrigt föra diskussioner med eller lämna 

information till någon annan part än Odalen om, direkt eller indirekt, försäljning av 

Området.  

4. Sekretess 

4.1 Parterna är överens om att villkoren i Intentionsavtalet och uppgifter om 

förhandlingarna och hur de framskrider ska hållas konfidentiella av parterna och inte 

spridas till någon utom i den utsträckning som krävs enligt lag, börsregler eller 

föreskrifter hos myndighet, varvid Parterna noterar att Kommunen är ett offentligt 

organ och att den s.k. offentlighetsprincipen tillämpas.  

4.2 Sekretessförbindelsen enligt denna punkt 4 gäller under Exklusivitetsperioden samt till 

dess att markanvisningsavtalet ingåtts eller detta Intentionsavtal löpt ut . 

5. Intentionsavtal 

5.1 Parterna är överens om att Intentionsavtalet inte är juridiskt bindande utan endast 

utgör en uttalad avsikt att förhandla om överlåtelsen av en av två framtida fastigheter. 

Varken Kommunen eller Odalen har, om inte annat framgår av Intentionsavtalet, rätt till 

ersättning för skada eller förlust om Intentionsavtalet inte skulle leda till att bindande 

avtal om överlåtelse av området ingås.  

5.2 Efter utgången av Exklusivitetsperioden, eller vid upphörande av Intentionsavtalet i 

övrigt, är Intentionsavtalet utan verkan. 

6. Kostnader 

6.1 Parterna ska bära sina egna kostnader, inklusive kostnader för rådgivare, i samband 

med förhandling av Intentionsavtalet samt markanvisningsavtalet. 

7. Tillämplig lag och tvistelösning 

7.1 Intentionsavtal ska tillämpas och tolkas enligt svensk rätt. Tvist mellan parterna i 

anledning av Intentionsavtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol. 

 

 

____________________________ 
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Detta intentionsavtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.  

Ort:    Datum: 

Upplands-Bro kommun    SBB Odalen Fastigheter AB 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

[namn]       [namn] 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

[namn]       [namn] 
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