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Verksamhetsrapport augusti 2019  

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsrapport augusti 2019 i 

enligt med Kultur- och fritidskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden visar efter augusti ett överskott på 541 000 kr. Den 

positiva avvikelsen beror helt och hållet på att en översyn och rättning av 

avskrivningstider på komponenter har genomförts.  

Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna 

kommer klara sin inom ram. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterat den 9 september 

2019.  

 Bilaga 1 Verksamhetsrapport augusti 2019. 

Ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden visar efter augusti ett överskott på 541 000 kr. Den 

positiva avvikelsen beror helt och hållet på att en översyn och rättning av 

avskrivningstider på komponenter har genomförts.  

 

Ledning Kultur och fritid visar ett positivt resultat då stadsbidraget till 

sommarlovsaktiviteter syns där. Bidraget används av enhet unga samt av 

kulturscen. 

Fritidsavdelningen visar ett positivt resultat med 352 tkr tack vare minskade 

kapitalkostnader med 1 082 tkr då en stor genomgång har gjorts och det 

konstaterats att vissa avskrivningar har legat på för kort livslängd men nu 

rättats. 

Flera stora negativa poster har dock påverkat fritidsavdelningen under året. 

- 540 tkr. Otydlighet kring kostnader vid upphandlingen av lokalvård har 

medfört att förening och anläggning har fått en avsevärd högre kostnad än 

budgeterad. Det behöver utredas hur denna rutin hanteras, då en som 
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verksamhet får stå för ökade kostnader men utan kreditering av minskade 

behov. 

- 200 tkr. Simhallen slåss med utmaningen att verka inom ram på grund av 

uteblivna bidrag. 

-400 tkr. Läcksök, lagning och påfyllnad av ammoniak uppkom som en extra 

kostnad då byte av konstgräs gjordes under sommaren på Kungsängens IP. 

Denna kostnad är med i kravet mot PEAB. 

Kulturavdelningen  

- 200 tkr för tygghetsinsatser i Brohuset. Beloppet tas från kontorets 

administration. 

- 58 tkr på grund av minskade intäkter som beror på renoveringen efter 

vattenläckan i Kulturhuset.  

-150 tkr är på grund av lokalkostnader som visas fel men som kommer att 

rättas inför verksamhetsberättelsen. 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet riktar sig till stora delar mot barn och 

unga. En väl fungerande verksamhet har därför stor positiv påverkan på barn 

och ungas möjlighet till en god kultur- och fritidsupplevelse, aktiv fritid och ett 

hälsosamt liv.  

 

 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidskontoret  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Nämnden har för 2019 antagit nya mål med tillhörande indikatiorer för verksamheten 

med trygghet, valfrihet och jämnställdhet i fokus. 

• Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter. 

• Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom 

Kulturskolans område. 

• Nämndens verksamheter ska vara jämnställda. 

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare. 

Med ny organisation från årsskiftet finns utrymme för utveckling och stöd. En tydligare 

struktur för kommuninvånarna och olika samverkanspartners. Nämnens verksamheter är 

viktig för kommunens attraktionskraft och kommuninvårnanas livskvalité. Två stora 

projekt, den nya sporthallen i Kungsängen är påbörjad och Aktivitetsparken i Råby är 

nu klar. 

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör 

på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens 

trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. 

Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta 

områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 

fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, 

bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 

som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och 

offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och 

kommunens fyra fritidsgårdar. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 

medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och 

kulturscen samt fritidsavdelningen med förening  och anläggning, simhall och unga. 

Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila 

samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för 

alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men 

med koncentration till Kungsängen och Bro. 
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1.3 Viktiga händelser under året 

• Skjutningar och oroligheter i framförallt Bro har påverkat alla verksamheter. 

• Kulturhuset drabbades under slutet av 2018 av en översvämning. Golven på plan 

4 och 5 fick stora skador, och under större delen av våren hade biblioteket en 

provisorisk verksamhet igång på plan 3. Det har resulterat i färre besökare till 

Kulturhuset i stort men även till scenkonstprogrammen och kraftigt försämrad 

arbetsmiljö under perioden. 

• Book-it connect har lanserats och erbjuder trådlöst nätverk via inloggning med 

låntagarkontot. 

• Cineasterna har introducerats och via tjänsten kan låntagarna strömma 

spelfilmer. 

• After school har startats upp i Bro och är en eftermiddagsaktivitet för barn i 

åldrarna 9-14 år, med syftet att skapa en meningsfull fritid för ungdomarna. 

• Årets novelltävling lockade 34 ungdomar, av vilka fem var pojkar. Vid en 

ceremoni delade ungdomsförfattaren Niklas Krog ut priser till vinnarna. 

• Kulturskolans gitarrlärare med elever deltog på gitarrfestivalen i Sundbyberg 

tillsammans med kulturskolorna i Sundbyberg och Solna samt Lilla Akademien. 

• I samarbete med Brandkåren Attunda bjöds 1300 barn på en härlig föreställning, 

Larmet går, med musik, dans och teater. 

• Den 11 maj firade Kulturskolan sitt 60-årsjubileum med en festdag för elever 

och anhöriga. 

• Flera uppskattade offentliga barnföreställningar på aktuella teman i samhället 

och välbesökta samarbeten med Öppna Förskolan C/O Kulturhuset har 

genomförts. 

• Kultur i förskolan och Skapande skola har genomfört en mängd skapande 

verksamheter och föreställningar för målgruppen 3 år - åk 9 och grundsärskolan. 

• Säkerheten av teknik, utrustning och montering i lokalen har förbättrats och 

underhåll av lokalen fortsätter. 

• Det planerade arbetet att tillgängliggöra kulturmiljöer har fördröjts på grund av 

att den omfattande fastighetsskötseln av Kvistaberg har tagit mycket av den 

kulturmiljöansvarigas tid. En omfattande utredning av Kvistaberg är utförd och 

lämnas som ett ärende till nämnden under sept. 

• Konsthallen höjdpunkt var framförallt Vårsalongen där kommunens konstnärer 

och hantverkare deltar och Årets Upplands-Brokonstnär koras med priset ”en 

egen separatutställning” i Konsthallen. Våren 2019 slog besöksrekord på 3000 

besökare. 

• Avtal har tecknats med den lokala föreningen UMTS, Upplands-Bro Musik- och 

teatersällskap som kommer att driva Biograf Kuben på Kulturhusets stora scen. 

• Kulturscen fortsätter arbeta utbildande och förebyggande med en tematik som 

bygger på Barnkonventionen, ett stärkande budskap som medvetandegör 

mänskliga rättigheter för förskolebarn, ungdomar, pedagoger, föräldrar och 

andra besökare av scenkonst. Samarbeten med civilsamhället skapas och 

främjas. 

• En ambitiös filmdag med flera filmer för alla åldrar samt en uppskattad 

familjekonsert arrangerades vid Lillsjön. 

• En välbesökt och lyckad interaktiv föreställning med dans på Rösaring med 

Upplands-Bro tidigare Kommunkoreograf i kombination med kommunens 

Kulturmiljö. 
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• Kulturwebben är den samlande kanalen där flera enheter visar upp sig under 

paraplyet Kultur Upplands-Bro. En avgörande bas för att marknadsföra 

verksamheterna till medborgarna. Kopplade kanaler för spridning så som 

www.upplands-bro.se, digitala skärmar i lokalerna och sociala medier är 

skapade och en bra grund har lagts. 

• JobBron- jobbmässan har genomförts med mycket lyckat resultat för både 

deltagare och besökare. 

• Webbidragmodulen är nu driftsatt vilket ska underlätta för föreningarna. 

• Konstgräsplanerna 2 och 3 är upphandlade och bytta på Kungsängens IP. 

• Nya sporthallsgolv i Hagnäshallen och i Bro sporthall. 

• Insatser i idrottssvaga områden - samarbete md Stockholmsidrotten. 

• Parasportföbundet hjälper till i kontorets inkluderingsarbete. 

• Efterlängtad smygstart av Aktivitetsparken under augusti månad. 

• Simskolan blir förändrad efter önskan från utbildningskontoret. Färre 

vattenvanetillfällen i förskoleklass och åk 1 för eleverna och 5 obligatoriska 

tillfällen för elever i åk 2, där de som har störst behov får 10 tillfällen. 

• Sommarsimskolan genomfördes i två olika varianter, inne och ute vid Hällkarna. 

• Simhallen blev av med stadsbidraget till avgiftsfri simskola för elever i 

förskoleklass vilket resulterade i 1,2 miljoner i uteblivna intäkter. 

• Simhallen blev certifierad FaR-mottagare, fysisk aktivitet på recept. 

• Kontoret har under sommaren haft feriearbetare ungdomar som trampat runt på 

"biblabiken" mellan badplatser, idrottsplaner och lekplatser och lånat ut böcker 

och informerat om kulturaktiviteter. De har också haft uppdrag som musiker på 

äldreboenden och dagligverksamhet samt ordnat sommarlovsaktiviteter för 

mindre barn. Kontoret har också haft ansvar för Trygg sommar med en mängd 

aktiviteter för stora som små. De har också arbetat med parkskötsel på 

Kvistabergsområdet, där de även fick en kulturmiljöguidning av 

verksamhetsansvariga. 

• Kontorets verksamheter deltog och medverkade under Kungsfesten. 

• All personal på kontoret har utbildats i HBTQ-frågor via RFSL. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2019. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 I Upplands-Bro ska invånarna känna trygghet i livets alla 

skeden 

Nämndmål: 
2.1.1 Alla ska känna sig trygga i nämndens verksamheter 

 

Kommentar 

Trygghetsmätning kommer läggas till föreningsenkäten 2019. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Trygghetsindex från 
föreningsenkäten 1-5  5    

Kommentar 

Mätningen görs till bokslutet 2019. 

Trygghetsindex från 
fritidsgårdsenkäten 1-5.  5    

Kommentar 

Mätningen görs till bokslutet 2019. 

Medarbetarenkäten 
arbetsmiljöindex  75 80   

KIA  0    

 

Övergripande mål: 

2.2 Invånarna ska uppleva största möjliga valfrihet 

Nämndmål: 
2.2.1 Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid 

inom Kulturskolans område 
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Kommentar 

Arbete och planering pågår för att under höstterminen 2020 lancera Kulturchecken fullt 

ut. 

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

Ökat utbud  0    

Kommentar 

Inget utfall 2019 då införandet av valfrihetschecken kommer ske först ht 2020. 

Ökat antal deltagare  5%    

Kommentar 

2019 Öka deltagandet i gruppverksamhet. 
2020 Öka deltagande i verksamhet tack vare införande av valfrihetscheck. 

Antal aktivitetscheckar som 
betalats ut  0    

Kommentar 

Inget utfall 2019 då införandet kommer ske först under 2020. 

 

Nämndmål: 
2.2.2 Kultur och fritidsnämndens verksamheter ska vara jämställda 

 

Kommentar 

Kontorets medarbetare lär sig mer om normkritik och diskrimineringsgrunderna för att 

arbeta aktivt för att öka jämnställdheten och tillgängligheten i verksamheten. 

Kulturscen arbetar med en jämställd representation på scenen. Aktiviteter till 

nämndmålen ska skapas under hösten och följas upp för att bli mätbara. 

Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa riktade aktiviteter för att passa alla 

könstillhörigheter. 

  

Indikatorer  Målvärde 2019 Utfall 2019 Utfall 2018 Trend 

50/50 Ridsport  15% 5%   

50/50 
Fritidsgårdsverksamhet  40% 28%   

50/50 Novelltävling för unga  30% 20%   

50/50 Fotboll  35%    

50/50 dans på kulturskolan  20%    

Jämställdhetsbonus  5    

Vi uppnår målet på 2 av 4 gårdar. Fritidsgårdarna i Bro har ett utfall på endast 15 % 

tjejer på kvällsverksamheten. Dagverksamheten i Bro har 50/50. 
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2.3 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Då de flesta mätningar för året genomförs först till verksamhetsberättelsen är det i 

delårsbokslutet svårt att avgöra. Eftersom det dessutom är första året nämnden arbetar 

med målen finns inget nollvärde att utgå från i dagsläget. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 201908 Redovisat 201908 Avvikelse 201908 
Avvikelse 

201808 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ledning Kultur 
och fritid 2 732 0 1 866 361 866 361 1 227 891 

Fritidsavdelninge
n 35 114 2 583 36 556 2 858 -1 442 275 -1 167 2 922 

Kulturavdelninge
n 22 786 2 300 22 458 2 453 328 153 481 618 

Summa 60 632 4 883 60 880 5 672 -248 789 541 4 431 

3.2 Helårsprognos 

  Budget 2019 Prognos 2019 Budgetavvikelse 2019 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Ledning Kultur och fritid 4 302 0 4 313 361 -11 361 350 

Fritidsavdelningen 53 829 3 875 53 477 3 875 352 0 352 

Kulturavdelningen 35 471 3 450 35 821 3 392 -350 -58 -408 

Summa 93 602 7 325 93 611 7 628 -9 303 294 

3.3 Ekonomisk analys 

Kultur- och fritidskontorets prognos för helåret är positiv och verksamheterna kommer 

klara sin inom ram. 

Ledning Kultur och fritid visar ett positivt resultat då stadsbidraget till 

sommarlovsaktiviteter syns där. Bidraget används av enhet unga samt av kulturscen. 

Fritidsavdelningen visar ett positivt resultat med 352 tkr tack vare minskade 

kapitalkostnader med 1 082 tkr då en stor genomgång har gjorts och det konstaterats att 

vissa avskrivningar har legat på för kort livslängd men nu rättats. 

Flera stora negativa poster har dock påverkat fritidsavdelningen under året. 

- 540 tkr. Otydlighet kring kostnader vid upphandlingen av lokalvård har medfört att 

förening och anläggning har fått en avsevärd högre kostnad än budgeterad. Det behöver 

utredas hur denna rutin hanteras, då en som verksamhet får stå för ökade kostnader men 

utan kreditering av minskade behov. 

- 200 tkr. Simhallen slåss med utmaningen att verka inom ram på grund av uteblivna 

bidrag. 

-400 tkr. Läcksökning, lagning och påfyllnad av ammoniak uppkom som en extra 

kostnad då byte av konstgräs gjordes under sommaren på Kungsängens IP. Denna 

kostnad är med i kravet mot PEAB. 
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Kulturavdelningen  

- 200 tkr för tygghetsinsatser i Brohuset. Beloppet tas från kontorets administration. 

- 58 tkr till följd av minskade intäkter som beror på renoveringen efter vattenläckan i 

Kulturhuset. 

-150 tkr är på grund av lokalkostnader som visas fel men som kommer att rättas inför 

verksamhetsberättelsen. 

 

3.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

201908 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

We empower 2018-01 2020-12 1 500 387 1 500 0 

       

Summa   1 500 387 1 500 0 

3.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

För att öka inflytandet bland ungdomarna har fritidsgården startat ett gårdsråd för att 

kunna föra en kontinuerlig dialog. Som en liten förberedelse inför vuxenlivet får 

ungdomarna komma på en ”anställningsintervju” innan en får gå med i rådet. 

Trappan har utökat de planerade aktiviteterna med bland annat: 

• Mästerkocksmåndag. På måndagar tittar vi på programmet på tv för att sedan 

välja en maträtt från programmet och laga den på torsdagar. 

• Filmkväll. På onsdagar är det filmkväll med tema som ungdomarna har valt, ett 

populärt tema har varit Marvel, superhjältar. 

• Läxhjälp. På torsdagar har ungdomarna kunnat få lite extra hjälp med läxor. 

• Tillsammans med Hagan har en Föräldragrupp med cope-pedagogik för 

tonårsföräldrar genomförts, detta kommer att fortsätta även nästa termin. 

För att minska psykisk ohälsa och ungdomsbrottslighet arbetar vi med riktade samtal 

men också om livet i allmänhet. HBTQ-perspektivet har också ingått i större 

utsträckning än förr och det arbetet kommer att intensifieras. 

Fortsatt samarbete med kommunens trygghetsvärdar och vandrare. Vid storhelger som 

Valborg och skolavslutning så jobbar personalen även ute för att öka tryggheten för 

ungdomarna. 

LSS verksamheten som har funnits på Trappan vissa tisdags kvällar har varit välbesökt 

och omtyckt! Denna verksamhet kommer också att fortsätta nästa termin. 

Samarbetet med skolan fortsätter som vanligt med rastverksamhet, Lika 

behandlingsarbetet och kompisstödjare. 
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3.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Redovisat 
201908 Budget 2019 

Kvar av 
budget 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 0 1 925 1 925 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 246 920 674 

Investeringsram KFN 196 0 66 196 130 

Fasadskyltar 360 288 83 72 -11 

Skyltar fornminne 100 83 0 17 17 

Sporthall anpassad för 
bordtennis (flexibel sporthall) 82 731 2 418 14 962 80 313 65 351 

Instrument/Utrustning 500 287 10 213 203 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 471 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 17 853 11 105 -6 748 

Konstnärlig utsmyckning 
rampen 60 30 0 30 30 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 160 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs  4 500 0 3 895 4 500 605 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 211 

Tillgänglighetsanpassad brygga 
(från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 0 134 134 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 31 100 69 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 0 200 200 

Elbelysning befintliga 
motionspår 200 0 0 200 200 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 0 300 300 

Asfaltering Marina 
föreningshuset 150 0 0 150 150 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 

Summa 137 226 35 777 37 278 101 449 64 171 

      

 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Upprustning Kvistaberg 6 920 4 995 100 1 925 1 825 

Upprustning stall Prästtorp 25 000 24 080 920 920 820 

Investeringsram KFN 196 0  196 0 

Fasadskyltar 360 288 83 72 0 

Skyltar fornminne 100 83 17 17 0 

Sporthall anpassad för bordtennis 
(flexibel sporthall) 82 731 2 418 34 962 80 313 40 313 
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Projekt 
Total 

budget 
Förbrukat 
tom 2018 

Prognos 
2019 

Budget 
2019 

Kvar av 
budget 

2019 

Instrument/Utrustning 500 287 110 213 63 

Förbättring badplatser 1 059 588 0 471 0 

Aktivitetspark i Råby, Bro 12 000 895 21 500 11 105 -8 000 

Konstnärlig utsmyckning rampen 60 30 30 30 0 

Skvalprännor lilla bassängen 160 0 0 160 0 

Kulturmiljö 100 0 0 100 100 

Konstgräs  4 500 0 4 500 4 500 0 

Övrigt fritid 2 000 1 789 0 211 0 

Tillgänglighetsanpassad brygga 
(från TN) 200 134 66 66 0 

Självservice bibliotek 180 46 134 134 0 

Stora scenen utr. och teknik 100 0 100 100 0 

Förvaltning av kulturmiljöer 200 0 200 200 0 

Elbelysning befintliga motionsspår 200 0 0 200 100 

Ljudanläggningar simhallen 300 0 300 300 0 

Asfaltering Marina föreningshuset 150 0 150 150 150 

Ung i Bro möbler och teknik 210 144 66 66 0 

Summa 137 226 35 777 63 238 101 449 35 371 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 

• Inväntar planering av dragning av kommunalt VA samt projektbidrag från 

länsstyrelsen. 

• Investeringsmedel för upprustning stallet ska flyttas över till projekt för rivning 

av gamla stallbyggnaden. 

• Nya sporthallen byggs enligt plan och ligger rätt i kostnader. 

• Aktivitetsparken är nu klar och invigd. Mer medel söks för 2020. 
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Underlag till budget 2020 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och sänder det vidare för 

politisk beredning.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden har i dag en slimmad verksamhet med barn och 

ungdomar som den viktigaste målgruppen. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett 

utbud inom kultur- och fritidsområdet av god kvalité. Alla invånare ska ha 

möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, kön, funktionsvariation, 

intressen och ekonomi.  

Kultur- och fritidsnämnden har enligt budgetdirektiven samma ramar för 

driften som 2019 vilket innebär 70 452 000 kronor. Utöver detta har nämnden 

fått utökade kapitalkostnader för nya sporthallen och aktivitetsparken. 

Sammanlagda kapitaltjänstkostnader uppgår till 19 168 000 kronor. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås tilldelats en utökad investeringsbudget 

med 23,5 miljoner för reinvesteringar. 

Löne- och prisökningar uppgår under 2020 till 1 410 000 kronor och totalt 

behöver nämnden effektivisera/spara 4 340 000 kronor vilket är sex procent av 

den totala budgeten. 

Utöver dessa kostnadsberäknade satsningar/tillägg är nämndens vilja att 

utveckla Kvistaberg som besöksmål och kulturnav. Detta kräver en stor 

satsning och prioriteringar inom nämndens budget och mellan verksamheter. 

Kultur- och fritidskontoret gör bedömningen att verksamheten kan genomföras 

inom ram genom ett flertal åtgärder. 

Konsekvenserna för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter låter sig inte 

göras lätt med effektiviseringar då flera av verksamhetsområdena är relativt 

små. Största delen av nämndens budget, 90 procent, är fasta kostnader så som 

lokal-, personal-, it- och kapitaltjänstkostnader. Under de senaste åren har 

nämnden flaggat för stort behov av underhåll av fastigheter med ökade 

driftkostnader som följd samt förstärkning i personalgruppen bland annat på 

grund av situationen i Bro men också ökande krav från medborgarna. 
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Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterat den 9 september 2019.  

 Bilaga 1 Underlag till budget 2020 

 Bilaga 2 Konsekvenser av föreslagen ram 2020 

 

Ärendet 

Ansvarsområden 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de 

aktiviteter människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens 

verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och 

därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden 

påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta 

samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och 

fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 

fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, 

föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, 

kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och 

fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga 

arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och 

kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har 

drygt 90 medarbetare fördelat på en stab och två avdelningar kultur och fritid. 

Under de två avdelningarna finns kulturskolan, bibliotek och kulturscen samt 

enhet unga, simhall och förening och anläggning. Kontorets verksamheter 

samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila samhället för att 

erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla 

åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen 

men med koncentration till Kungsängen och Bro. 

 

Verksamhetsåret 2020 

Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- 

och fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en slimmad verksamhet 

med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. 

Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, 

kultur- och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som 

möjliggör en meningsfull, hälsofrämjande fritid men också ett informellt 

lärande. Behov av verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell 
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läggning, funktionsvariationer, ekonomiska förutsättningar, intressen och olika 

åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder ytor för kommuninvånarna, där målet är 

att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de själva önskar. Det ställer också 

krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt användande av anläggningarna. 

En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokrati och 

människors lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald 

och tillgodose önskemål i mediebestånd, verksamhet, arrangemang och i 

mötesplatser vill nämnden erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats och 

verksamhet där alla är välkomna. Kommuninvånarna ska kunna bidra till 

verksamheternas utveckling. 

Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och 

skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och 

kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och 

hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas 

medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och 

besökare. Konsten och kulturen ska också ses för sitt egenvärde och inte 

användas som kompensation för misslyckanden inom andra politikområden. 

Under 2020 kommer nämnden införa ett checksystem inom kulturskolans 

område. Det innebära att ta fram en modell som säkerställer utförares kvalité 

och uppföljning av verksamhet. Omställning av egen verksamhet kommer att 

behöva ske under året samt kraftiga prioriteringar då detta ska ske utan 

uppräkning av ram. 

Tillsammans med förenings- och näringslivet ska kultur- och fritidsnämnden 

skapa upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt 

utbud och är så attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, 

placerar Upplands-Bro på kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer 

sig starkare med fler arbetsplatser och företag. Kommuninvånare och besökare 

ska enkelt kunna ta sig till närbelägna anläggningar för att till exempel spela 

handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, golfa eller utöva e-sporter, styrke- 

och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, rida, cykla mountainbike 

eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella arrangemang. Det ska 

finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel. En 

upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och 

fritidsaktivitet. Det ska vara lätt och säkert att ta sig till och från våra 

pendeltågsstationer för de som inte har bil. För att klara detta har en ny tjänst 

inrättats.  

Ungdomsåren är en tid då en prövar och utvecklar den egna identiteten vilket 

är utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om 

ungdomars levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. 

Utanförskap kan leda till sociala risker och sociala problem som blir mycket 

kostsamt för samhället på sikt. 
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Under 2020 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större 

utsträckning använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta 

är en vuxenvärld som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga 

och låta sig påverkas. Unga bör också i större grad uppmuntras och stödjas i att 

skapa och driva sina egna verksamheter. 

Genom att börja arbeta med Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro 

centrum. Fler aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka 

besöken i centrum på kvällar och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska 

Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna önskemål, drivkrafter och behov. 

Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att förhindra rekrytering till 

gäng och en eventuell kriminell bana. Som ett led i detta har Bro:n och 

trygghetscenter flyttat in i Brohuset.  

Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, 

drivkrafter och behov, den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. 

Verksamheten ska ha ett främjande perspektiv och arbetet ska inrikta sig på att 

stärka frisk- och skyddsfaktorer. 

Förslag till ram 2020 

Kultur- och fritidsnämnden har enligt budgetdirektiven samma ramar för 

driften som 2019 vilket innebär 70 452 000 kronor. Utöver detta har nämnden 

fått utökade kapitalkostnader för nya sporthallen och aktivitetsparken. 

Sammanlagda kapitaltjänstkostnader uppgår till 19 168 000 kronor. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslås tilldelats en utökad investeringsbudget 

med 23,5 miljoner för reinvesteringar. 

Löne- och prisökningar uppgår under 2020 till 1 410 000 kronor och totalt 

behöver nämnden effektivisera/spara 4 340 000 kronor vilket är sex procent av 

total budgeten. 

Konsekvenser 

Införandet av kulturchecken är en stor satsning som genererar en volymökning 

inom kulturskolans verksamhetsområde. Bara den enskilda satsningen kommer 

kräva skarpa omprioriteringar inom ram för att klara budgeten. 2 400 000 

kronor behöver omprioriteras från annan verksamhet. 

Den tillkommande driftkostnaden för Aktivitetsparken samt den nya 

sporthallen i Kungsängen, 530 000 kr under 2020, är något som bli mycket 

tufft att hantera i befintlig ram. Konsekvensen blir att hallen inte kommer 

kunna tas i bruk när den står klar. Trots detta kommer hallen ändock generera 

kostnader. 

Utöver dessa kostnadsberäknade satsningar/tillägg är nämndens vilja att 

utveckla Kvistaberg som besöksmål och kulturnav. Detta kräver en stor 

satsning och prioriteringar inom nämndens budget och mellan verksamheter. 
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Kultur- och fritidskontoret föreslår att från och med 2020 genomföra ett stort 

arrangemang om året med start i Bro och Fest i byn. 2021 blir det Kungsängen 

som står värd för Kungsfesten och så blir det en fin tradition av att det satsas 

lika mycket på båda orterna vartannat år. Arrangemang av detta slag kostar 

mycket pengar och resurser i form av personal. 

Konsekvenserna för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter låter sig inte 

göras lätt med effektiviseringar då flera av verksamhetsområdena är relativt 

små. En del av kompetensområdena upprätthålls med endast en tjänsteperson 

och är hårt pressade redan i dag. Största delen av nämndens budget, 90 procent, 

är fasta kostnader så som lokal-, personal-, IT- och kapitaltjänstkostnader. 

Under de senaste åren har nämnden flaggat för stort behov av underhåll av 

fastigheter med ökade driftkostnader som följd samt förstärkning i 

personalgruppen bland annat på grund av situationen i Bro men också ökande 

krav från medborgarna. 

Effektiviseringarna och besparingarna kommer att fördelas över samtliga 

enheter inom kontoret och preliminär enligt följande:   

 

Effektiviseringar/besparingar 

Staben   600 000 

Biblioteket    300 000 

Kulturskolan   820 000 

Kulturscen    550 000 

Förening och anläggning   400 000 

Simhallen    300 000 

Enhet unga    460 000 

Den ekonomiska effekten förutsätter att nödvändiga beslut fattas och att 

åtgärderna kan genomföras i tid. Konsekvenserna beskrivs i bilagan, 

Konsekvenser av ram 2020. 

Utöver effektivisering- och besparingsförslag föreslås intäktsökningar enligt 

följande: 

Intäktsökningar   

Externa bokningar  450 000 

Seniorbokningar   250 000 

Interna bokningar   360 000 

 

Kommentarer till kommande investeringsbehov 

 Efter det att Lillsjö Friluftsgård brann ner våren 2018 har nämnden haft 

kostnader för rivning, sanering och avspärrning. Dessutom var avskrivningarna 

tvungna att utrangeras. Kostnader för framtagande av nytt förslag har även 
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tillkommit och totalt har detta belastat nämnden men nästa en halv miljon på 

driften. 

Då anbuden blev högre än beräknat och Kultur- och fritidsnämnden valde att 

gå vidare med vinnande anbud för att kunna bygga Aktivitetsparen behövs 

ytterligare investeringsmedel. 

Konstgräset i fotbollshallen behöver bytas då det nu är i riktigt dåligt skick. det 

kan inte vänta längre. 

Endast akut fastighetsunderhåll kommer att prioriteras men behoven är stora. 

Kvistabergs lada och verkstad håller på att rasa in och behöver åtgärdas 

omgående. 

Barnperspektiv 

Kultur- och fritidsnämndens prioriterade målgrupp är barn och unga. 

Nämndens budget och fördelning av medel har därför mycket stor betydelse för 

barns uppväxt i kommunen.   

 

 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef 
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1 Ansvarsområde och organisation 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter 

människor gör under sin fria tid, innan och efter arbetet. Nämndens verksamhet är 

strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den 

ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor 

och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så 

kallade kultur- och fritidssektorn. 

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och 

fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, 

bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så 

som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö 

och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan 

och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år. 

Kultur- och fritidskontoret leds av en Kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90 

medarbetare fördelat på stab och två avdelningar kultur och fritid. Under de två 

avdelningarna finns kulturskolan, bibliotek och kulturscen samt enhet unga, simhall och 

förening och anläggning. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata 

aktörer och det civila samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget 

kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i 

hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro. 
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2 Verksamhetsåret 2020 
Upplevelsekommunen Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och 

fritidsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har en slimmad verksamhet med barn och 

ungdomar som den viktigaste målgruppen. 

Samhället är fullt av krav och tidspress. Det innebär att bibliotek, fritidsgårdar, kultur- 

och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa mötesplatser som möjliggör en 

meningsfull hälsofrämjande fritid men också ett informellt lärande. Behov av 

verksamhet anpassad för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, 

ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper ökar. Nämnden erbjuder 

ytor för kommuninvånarna, där målet är att alla ska kunna vara delaktiga i den grad de 

själva önskar. Det ställer också krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt 

användande av anläggningarna. 

En viktig uppgift för Kultur- och fritidsnämnden är att värna demokrati och människors 

lika värde. Genom att spegla samhällets olika behov och mångfald och tillgodose 

önskemål i mediebestånd, verksamhet, arrangemang och i mötesplatser vill nämnden 

erbjuda en inkluderande, tillgänglig plats och verksamhet där alla är välkomna. 

Kommuninvånarna ska kunna bidra till verksamheternas utveckling. 

Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar 

trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor 

betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga 

mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens 

attraktionsvärde för boende, investerare och besökare. Konsten och kulturen ska också 

ses för sitt egenvärde och inte användas som kompenatsion för misslyckanden inom 

andra politikområden. 

Under 2020 kommer nämnden införa ett checksystem inom kulturskolans område. Det 

innebära att ta fram en modell som säkerställer utförares kvalité och uppföljning av 

verksamhet. Omställning av egen verksamhet kommer att behöva ske under året samt 

kraftiga prioriteringar då detta ska ske utan uppräkning av ram. 

Tillsammans med förenings- och näringslivet ska kultur- och fritidsnämnden skapa 

upplevelsekommunen Upplands-Bro. Upplevelsekommunen har ett rikt utbud och är så 

attraktiv att den lockar människor från hela Mälardalen, placerar Upplands-Bro på 

kartan och långsiktigt bidrar till att kommunen växer sig starkare med fler arbetsplatser 

och företag. Kommuninvånare och besökare ska enkelt kunna ta sig till närbelägna 

anläggningar för att till exempel spela handboll, fotboll, ishockey, simma i simhall, 

golfa eller utöva e-sporter, styrke- och löpträna, vandra i vacker natur, paddla kanot, 

rida, cykla mountainbike eller utöva andra sporter, fritidsaktiviteter och kulturella 

arrangemang. Det ska finnas hotell, restauranger, caféer och showrooms för näthandel. 

En upplevelsekommun som lockar alla åldrar och kön att prova nya sporter och 

fritidsaktivitet. Det ska vara lätt och säkert att ta sig till och från våra 

pendeltågsstationer för de som inte har bil. För att klara detta har en ny tjänst inrättats. 

Ungdomsåren är en tid då en prövar och utvecklar den egna identiteten vilket är 

utmanande och svårt för många ungdomar. Det behövs mer kunskap om ungdomars 

levnadsvanor, fritid och dess inverkan på hälsa och skolresultat. Utanförskap kan leda 

till sociala risker och sociala problem som blir mycket kostsamt för samhället på sikt. 

Under 2020 fortsätter utvecklingsarbetet som syftar till att unga i större utsträckning 
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använder sina möjligheter till inflytande. En förutsättning för detta är en vuxenvärld 

som är beredd att även på riktigt föra en diskussion med unga och låta sig påverkas. 

Unga bör också i större grad uppmuntras och stödjas i att skapa och driva sina egna 

verksamheter. 

Genom att börja arbeta med Aktivitetshus Bro ska tryggheten öka i Bro centrum. Fler 

aktiviteter för barn och unga samt deras föräldrar ska öka besöken i centrum på kvällar 

och helger. Liksom övrig gårdsverksamhet ska Aktivitetshus Bro bygga på ungars egna 

önskemål, drivkrafter och behov. Detta för att stärka frisk- och skyddsfaktorer för att 

förhindra rekrytering till gäng och en eventuell kriminell bana. Som ett led i detta har 

Bro:n och trygghetscenter flyttat in i Brohuset. 

Fritidsgårdsverksamheten ska bygga på ungdomarnas egna önskemål, drivkrafter och 

behov, den ska vara berikande, kvalitativ och inspirerande. Verksamheten ska ha ett 

främjande perspektiv och arbetet ska inrikta sig på att stärka frisk- och skyddsfaktorer. 
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3 Ekonomi 

3.1 Driftbudget 2020 

Tkr Utfall 2018 
Budget 

2019 
Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 9 364 7 325 7 325 7 325 7 325 

Kostnader drift 76 559 77 777 77 777 79 186 80 623 

Nettokostnader drift 67 195 70 452 70 452 71 861 73 298 

Kostnader kapital 15 245 15 824 19 168 19 168 19 168 

Nettokostnader totalt *) 82 440 86 276 89 620 91 029 92 466 

*) För 2020 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet 

Kultur- och fritidsnämnden har fått enligt budgetdirektiven samma ramar för driften 

som 2019. Utöver detta har nämnden fått utökade kapitalkostnader för nya sporthallen 

och aktivitetsparken. 

  

3.2 Specificering av förändringar i nämndens/bolagets budgetram 

Tkr 
Budget 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

Avgår engångsanslag    

Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) 0 1 409 1 437 

Volymförändring drift  800 800 

Särskilda satsningar och andra tillskott    

Eventuella omfördelningar, effektiviseringar    

Förändring kapitalkostnader 3 344   

Förändring budgetram enligt budgetdirektiv 3 344 2 209 2 237 

Kommentarer förändring budgetram 

Volymökning för 2020 samt pris- och löneuppräkning ska rymmas inom befintlig ram 

enligt budgetdirektiv. Beräknad volymökning för 2020 är driftkostnader för nya 

sporthallen och Aktivitetsparken på 530 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har fått utökade 

kapitalkostnader för sporthallen och aktivitetsparken. 

Beräkning av budgetram för planåren 2021-2022 består av pris- och löneökning med två 

procent samt en volymökning för driftkostnader för sporthallen och aktivitetsparken på 

800 tkr. 
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3.3 Konsekvensbeskrivning 

Införandet av kulturchecken är en stor satsning som genererar en volymökning inom 

kulturskolans verksamhetsområde. Bara den enskilda satsningen kommer kräva skarpa 

omprioriteringar inom ram för att klara budgeten. 2 400 000 kronor behöver 

omprioriteras från annan verksamhet. 

Den tillkommande driftkostnaden för Aktivitetsparken samt den nya sporthallen i 

Kungsängen, 530 000 kr under 2020, är något som bli mycket tufft att hantera i befintlig 

ram. Konsekvensen blir att hallen inte kommer kunna tas i bruk när den står klar. Trots 

detta kommer hallen ändock generera kostnader. 

Löne- och prisökningar uppgår under 2020 till 1 410 000 kronor och totalt sätt behöver 

nämnden effektivisera/spara 4 340 000 kronor vilket är sex procent av total budget. 

Utöver dessa kostnadsberäknade satsningar/tillägg är nämndens vilja att utveckla 

Kvistaberg som besöksmål och kulturnav. Detta kräver en stor satsning och 

prioriteringar inom nämndens budget och mellan verksamheter. 

Kultur- och fritidskontoret föreslår att från och med 2020 genomföra ett stort 

arrangemang om året med start i Bro och Fest i byn. 2021 blir det Kungsängen som står 

värd för Kungsfesten och så blir det en fin tradition av att det satsas lika mycket på båda 

orterna vartannat år. Arrangemang av detta slag kostar mycket pengar och resurser i 

form av personal. 

Konsekvenserna för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter låter sig inte göras lätt 

med effektiviseringar då flera av verksamhetsområdena är relativt små. En del av 

kompetensområdena upprätthålls med endast en tjänsteperson och är hårt pressade redan 

i dag. Största delen av nämndens budget, hela 90 %, är fasta kostnader så som lokal-, 

personal- och kapitaltjänstkostnader. Under de senaste åren har nämnden flaggat för 

stort behov av underhåll av fastigheter med ökade driftkostnader som följd samt 

förstärkning i personalgruppen bland annat på grund av situationen i Bro men också 

ökande krav från medborgarna. 

Effektiviseringarna och besparingarna kommer att fördelas över samtliga enheter inom 

kontoret och preliminär enligt följande: 

Effektiviseringar/besparingar 

Staben        600 000 

Biblioteket       300 000 

Kulturskolan      820 000 

Kulturscen       550 000 

Förening och anläggning  400 000 

Simhallen       300 000 

Enhet unga      460 000 

Den ekonomiska effekten förutsätter att nödvändiga beslut fattas och att åtgärderna kan 

genomföras i tid. Konsekvenserna beskrivs i bilagan, Konsekvenser av ram 2020. 

Vi kommer utöver effektivisering- och besparingsförslag även föreslå intäktsökningar 

enligt följande: 

Intäktsökningar  

Externa bokningar    450 000 

Seniorbokningar      250 000 

Interna bokningar     360 000 
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3.4 Specificering av riktade statsbidrag 

En allt större del av kommunens finansiering kommer i form av riktade statsbidrag 

direkt från staten/regeringen. Riktade statsbidrag är specialdestinerade statsbidrag som 

antingen oftast rekvireras eller har ett ansökningsförfarande som nämnden själv 

ansvarar för. 

Riktade statsbidrag är statsbidrag som inte ingår i anslaget för kommunalekonomisk 

utjämning. Det riktade statsbidraget kommer inte, med andra ord, i de generella 

statsbidraget som nämnden får i sin budgetram. 

Specificerade satsningar som ingår i anslaget för kommunalekonomisk utjämning ingår 

i respektive nämnds budgetram och kan inte särskilt begäras från nämnden utöver den 

budgetram som nämnden får. 

Riktade statsbidrag 

Tkr Erhållet 2018 
Prognos 

2019 
Prognos 

2020  

Skapande skola från Statens kulturråd 580 580 580  

Sommarlovsverksamhet från Socialstyrelsen 150 361 361  

Stärkta bibliotek från statens kulturråd 600 755 755  

Kulturskolebidraget från Statens kulturråd 250 250 250  

Arbetsförmedlingen 245 245 245  

Fri simskola för förskoleklasser 1 200 0 0  

 3 025 2 191 2 191  

Kommentarer riktade statsbidrag 

Det riktade bidraget till simskola för alla barn i förskoleklass drogs in 2019. 

3.5 Investeringsbehov 

Investeringsprojekt 

Tkr År 2020 År 2021 År 2022 

Avskrivni
ngstid 

antal år 
Avskrivni
ng per år 

Återuppbyggnad av friluftsgården vid  
Lillsjön 10 000   10-60 286 

Aktivitetsparken Råby 7 500   10-60 250 

Konstgräs i fotbollshallen 2 000   10 100 

Fastighetunderhåll 2 000   15 65 

Kvistaberg, underhåll och renovering av 
taket 2 000   30 34 

Summa 23 500    735 

Kommentarer investeringsbehov 

 Efter det att Lillsjö Friluftsgård brann ner våren 2018 har nämnden haft 

kostnader för rivning, sanering och avspärrning. Dessutom var avskrivningarna 
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tvungna att utrangeras. Kostnader för framtagande av nytt förslag har även 

tillkommit och totalt har detta belastat nämnden men nästa en halv miljon på 

driften. 

 Då anbuden blev högre än beräknat och Kultur- och fritidsnämnden valde att gå 

vidare med vinnande anbud för att kunna bygga Aktivitetsparen behövs 

ytterligare investeringsmedel. 

 Konstgräset i fotbollshallen behöver bytas då det nu är i riktigt dåligt skick. det 

kan inte vänta längre. 

 .Endast akut fastighetsunderhåll kommer att prioriteras men behoven är stora. 

 Kvistabergs lada och verkstad håller på att rasa in och behöver åtgärdas 

omgående. 

3.6 Förändringar i taxor och ersättningar 

Nämnden föreslår att höja taxorna för lokalbokning med 50 kronor per bokad timme för 

seniorverksamhet. Det betyder att seniorverksamheten från 2020 kostar 100 kr per 

timme vilket är i mellanskiktet av avgifter för regionen. Prognosen för ökade intäkter 

skulle innebära cirka 250 000 kr under förutsättning att bokningsgraden inte sjunker 

nämnvärt. Det kan innebära att föreningarna måste öka sina medlems- och 

träningsavgifter mot seniorverksamheten.  Då föreningar har en avgift kopplad till 

bokningen tenderar viljan att avboka ej använd tid att bli högre. Detta skulle möjliggöra 

högre nyttjandegrad av våra eftertraktade hallar. 

Kontoret föreslår också att höja taxan för övriga externa kunder med 150 kronor i 

timmen vilket skulle kunna ge nämnden en intäktsökning på 450 000 kr. 

Då hälften av alla bokningar är interna kan inte nämnden öka intäkterna på dessa objekt 

men har ändå ett högt slitage. Kultur- och fritidsnämnden kommer ta ut en ersättning 

även på interna bokningar för att kunna upprätthålla lokalvård, teknik och slitage av 

golv och inventarier med 20 kr i timmen vilket skulle generera cirka 360 000 kr. 

Från och med 2020 kommer Kultur- och fritidsnämnden ta ut en ersättning för ökade 

driftkostnader så som el, sophantering och lokalvård när verksamhet inom kommunen 

bokar nämndens anläggningar. 
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Konsekvenser av föreslagen ram 2020 
samt ytterligare förslag till åtgärder. 
 

Kultur och fritidsnämnden har till sitt förfogande 70,5 miljoner. Till det 
kommer ytterligare 19,2 miljoner för kapitaltjänstkostnader vilket betyder 
nästan 90 miljoner kronor till att utföra uppdraget.  

Införandet av kulturchecken är en storpolitisk satsning på barn och unga och 
genererar en volymökning inom kulturskolans verksamhetsområde. Bara denna 
enskilda satsning på 2 400 000 kronor kommer kräva skarpa omprioriteringar 
inom ram för att klara budget. Kulturskolan tappar ersättning för en 
heltidstjänst då kompanjonledarskapet tillsammans med utbildningskontoret 
utgår. 

Den tillkommande driftkostnaden för Aktivitetsparken samt den nya 
sporthallen i Kungsängen, 530 000 kr under 2020, är något som blir mycket 
tufft att hantera i befintlig ram. Konsekvensen kan bli att hallen inte kan tas i 
bruk direkt när den står klar om inte åtgärder genomförs. Trots detta kommer 
hallen ändock generera kostnader.  

Löne- och prisökningar uppgår under 2020 till 1 410 000 kronor och totalt sätt 
behöver nämnden effektivisera/åtgärda 4 340 000 kronor vilket är sex procent 
av total budget. Då är inte den förlorade ersättningen från utbildningskontoret 
med. 

Utöver dessa kostnadsberäknade satsningar är nämndens vilja att utveckla 
Kvistaberg som besöksmål och kulturnav. Detta kräver en långsiktigplanering 
och stor kraftansträngning inte bara inom nämndens budget.  

Konsekvenserna för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter låter sig inte 
göras lätt med effektiviseringar då flera av verksamhetsområdena är små. En 
del av kompetensområdena upprätthålls med endast en tjänsteperson och är 
hårt pressade redan idag. Under de senaste åren har nämnden flaggat för stort 
behov av underhåll av fastigheter med ökade driftkostnader som följd samt 
förstärkning i personalgruppen bland annat på grund av situationen i Bro men 
också ökande krav och behov från kommuninvånarna.  

Effektiviseringarna och åtgärderna kommer att fördelas över samtliga enheter 
inom kontoret och fördelas preliminärt enlig följande:  
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Effektiviseringar/besparingar 

Staben                                                                  600 000 

Biblioteket                                                           300 000 

Kulturskolan                                                       820 000 

Kulturscen                                                           550 000 

Förening och anläggning                                  400 000 

Simhallen                                                            300 000 

Enhet unga                                                          460 000 

 

Den ekonomiska effekten förutsätter att nödvändiga beslut fattas och att 
åtgärderna kan genomföras i tid.  

Vi kommer utöver effektiviserings- och besparingsförslag även föreslå 
intäktsökningar enligt följande: 

 

Intäktsökningar  

Externa bokningar  450 000 
150 kr mer per bokad timme. 

Seniorbokningar  250 000 
50 kr mer per bokad timme. 

Interna bokningar  360 000 
20 kr per bokad timme. 

 
Staben – 600 tkr 

En utvecklingstjänst på staben återbesätts ej om personal väljer att inte komma 
tillbaka efter tjänstledighet vid årsskiftet. Konsekvensen blir att mer 
administration läggs på cheferna. Positivt är att utvecklingsarbetet kommer 
närmare verksamheten. Den lilla stabsfunktionen på tre tjänstepersoner är 
sårbar och det blir utmanande att hinna stödja och utveckla verksamheterna 
samt leverera kvalitativa underlag inför politiska beslut. Dessutom har stabens 
medarbetare olika specialistområden och egna ansvar förutom att stödja 
verksamheterna.  

 

Bibliotek - 300 tkr  

Biblioteken i Bro och Kungsängen har båda mycket generösa öppettider. Bro 
lördag-söndag 10-16 och Kungsängen lördag-söndag 10-15. Ett medel för att 
anpassa verksamhet är att reglera öppettiderna på helgerna. En indragning av 



 

Upplands-Bro kommun Datum  3 (6)  
2019-09-11  

 
 

öppethållandet av biblioteket i Kungsängen på söndagar är minst skadliga då 
framförallt utlån är betydligt färre på söndagar än veckans övriga dagar. Den 
målgrupp som kommer lida mest av minskade öppettider är förmodligen de 
vuxenstuderande samt de som behöver biblioteket som mötesplats och andrum. 

Även i Bro bibliotek är det svaga lånesiffror på söndagarna. En reglering av 
söndagstiderna i Bro är möjlig då trygghetscenter flyttar in i Brohuset och 
simhallen inte kommer vara beroende av biblioteket för öppethållande. Då 
trygghetscenter flyttar in blir även hyreskostnaden lägre, cirka 200 000 kr och 
behovet av extra personal för att säkerställa tryggheten minskar. 

Utifrån de nationella kulturpolitiska målen, bibliotekslagen och kommunens 
styrdokument blir konsekvensen istället för att vara en kulturell arena och 
mötesplats med generösa öppettider som ger förutsättningar för ett livslångt 
lärande stängt på en dag då många kommuninvånare är lediga.  
 

Kulturskola -820 tkr 

I Kulturskolans verksamhet tas 60 procent lärartjänst och 40 procent ledning 
bort. Det är ett första steg för att klara den omställning som neddragning av 
kompanjonledarskap som utbildningskontoret köpt sedan 1999. Som ett andra 
steg återbesätts inte en planerad pensionsavgång till sommaren 2020.  
 
Kulturskolan behöver utveckla undervisningssätt och genom kulturchecken 
kunna tillmötesgå önskemål och behov.  

Kulturskolans verksamhet bidrar till att lägga grunden för ett kulturellt 
skapande hos kommunens barn och unga. Kreativa processer och verksamheter 
utvecklar individen både socialt och emotionellt, erbjuder en meningsfull fritid 
samt bygger framtida kulturproducenter och konsumenter. Kulturskolan är en 
viktig kvalitetssäkrad arena där barnen möter utbildade pedagoger och musiker 
och som erbjuder både bredd och fördjupning avsätt vem som är huvudman. 

 

Konsthallen -400 tkr, Kulturscen 

Konsthallen höjdpunkter är framförallt Vårsalongen där kommunens 
konstnärer och hantverkare ställer ut och Årets Upplands-Brokonstnär koras 
med priset ”en egen separatutställning” i Konsthallen. 2019 blev det rekord på 
3000 besökare av Vårsalongen. 

Konsthallen går över till en verksamhet driven av ett lokalt kulturnav bestående 
av föreningar och en mindre företagarsammanslutning med breda kontaktnät 
inom konstlivet i kommunen men även utanför. Med samarbeten över 
kommungränserna sätts Upplands-Bros konstliv på kartan. Uppdraget blir 
liknande där Konsthallens höjdpunkter bevaras men med en stor chans att öka, 
aktivera och engagera det lokala konstlivet och därigenom öka bredd och 
målgrupper. Ökad delaktighet är främsta vinsten med fler aktörer i 
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Konsthallen. Finansiering utöver bibehållen verksamhetsbudget kan ske genom 
bland annat föreningsbidrag, statliga bidrag från Kulturrådet och sponsring. 
Resurs för konstsponsring finns på KFK och skulle kunna stödja aktörerna. 
Intressenter från både föreningar och enskilda aktiva konstnärer finns. 

Visst kompetensbortfall blir följden där den offentliga konsten ute i kommunen 
då får vilar. I en kommun som växer är det viktigt att arbeta med den offentliga 
konsten för att skapa en platstillhörighet, stolthet och attraktivitet. Den 
offentliga utsmyckningen ska skapa känslor och beröra. Konsten ska få oss att 
känna oss hemma. Detta är dock lätt att återställa när möjlighet finns.  
Administration av kulturprojektbidrag, stipendier och stöd till konstförening 
måste skapas.   

 

Skapande skola -150 tkr, Kulturscen 

Utbildningskontoret är huvudman för Skapande skola men drivs i dagsläget 
utan egentligt uppdrag av kultur- och fritidskontoret. Kontoret lämnar tillbaka 
Skapande Skolas administrativa uppgifter till utbildningskontoret. För att 
bevara hög kvalité på verksamheten behåller Kulturscen, som besitter specifik 
kulturkompetens, bokningarna av aktiviteter.  

Prioriterad målgrupp bibehåller på så sätt en viktig demokratiskapande 
verksamhet med hög kvalité. Detta kan dock bidra till att den offentliga 
scenverksamheten för vuxna begränsas något. 

 
Avyttrar Tibblegården -200 tkr, Förening och anläggning 

Lokalen bokas väldigt sparsamt och har mycket stora underhållsbehov, se 
underhållsplan. Den årliga driftkostnaden är cirka 100 000 kronor om året. 
Konsekvensen blir eventuellt att det inte finns en samlingslokal för de boende i 
Håbo-Tibble. Håbro bokar lokalen en del, ibland läger men också 
gymnastikpass. Håbro har tillgång till Tjustaskolans gymnastiksal, som har 
mycket gott om lediga tider. En anslutningsavgift för VA på 200 000 kr 
kommer att bli nödvändig under 2020. 

 

Bidraget till studieförbunden -200 tkr, Förening- och anläggning 

Studieförbundens verksamhet är sparsam i kommunen. Endast ABF har ett 
lokalt kontor och flera studieförbund lyser helt med sin frånvaro. 
Konsekvensen kan bli att det i framtiden blir svårare med samarrangemang 
med studieförbunden samt att den cirkelverksamhet och de kulturarrangemang 
som skapas uteblir. 
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Simhallen -300 tkr 

För att öka säkerheten i simhallen bör ett bottenlarm installeras så att ett 
automatiskt larm går om någon ligger på botten. Dessutom bör det skyltas om 
att vi har ett gemensamt ansvar om att badbevaka varandra. Många av landets 
simhallar har gått ifrån badbevakning av badvakter och istället lägger de mer 
ansvar på föräldrar och övriga besökare. Det är inte en slump att det redan i dag 
är skärmförbud inne i simhallen. Att installera ett larm och öka det 
gemensamma ansvaret är en effektiv åtgärd som dessutom inte skapar en falsk 
trygghet som badbevakning av badvakter kan ge. En investeringskostnad för 
larm 1 400 000 kronor behöver då möjliggöras. Med denna åtgärd kan vi också 
minska personaltätheten och öka intäkterna då personalen kan ägna sig åt 
aktiviteter som höjer nytto- och attraktionsvärdet. Denna åtgärd kan också göra 
Upplands-Bros simhall till en mer attraktiv arbetsgivare då personalens 
kompetens kan användas på ett bättre sätt. Konsekvensen kan vara att 
besökarna slutar använda anläggningen eller att trygghetskänslan minskar men 
erfarenhet visar att så inte är fallet. Bedömningen är dock att med tydlig 
information om eget ansvar för badbevakning och alltid en närvarande personal 
inom området som kan trycka på larmet kommer risken minimeras.  

En konsekvens av oförändrad ram blir att den planerade ombyggnationen av 
personalomklädningsrummet inte kan genomföras. I dag har simhallen endast 
ett som måste används av både män och kvinnor vilket innebär att personalen 
har en ohälsosam arbetsmiljö. 

 

Unga -460 tkr 

Ungdomsproducenternas, 2.0 tjänster blir kombinationstjänster vilket innebär 
50 procent som fritidsledare på fritidsgård och 50 procent med 
eventproduktion.  

Konsekvensen blir att produktionen av ungdomsdrivna event kan minska något 
men i ungdomsproducenternas tjänster ingår även att arbeta uppsökande på 
fritidsgårdarna vilket gör att de kan arbeta med ungdomsengagemang även 
under gårdstid. I ungdomsproducenternas roll ingår samverkan med andra 
aktörer och övriga verksamheter inom kontoret vilket kan blilite svårare. 

Från och med 2021 kommer enhetens budget minska med ytterligare 445 000 
kronor som motsvarar en heltidstjänst då projektet ”We Empower”med 
finansiering av sociala investeringsfonden tar slut.    

 

Resonemang kring utveckling av Kvistaberg till besöksmål alternativt 
avyttring av fastigheterna 

Kvistaberg är en herrgårdsliknande bebyggelsemiljö vid Kvistabergsviken med 
flera fastigheter och stora behov av underhåll och renoveringar. Ett alternativ är 
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att avyttra fastigheterna på grund av stora svårigheter att driva och utveckla 
verksamheten inom nuvarande ram. Avyttring ger en engångsintäkt. Värdering 
är ej gjord. Besparing av framtida driftskostnad. Konsekvensen blir att 
kommunen inte kan garantera tillgänglighet till ett kulturhistoriskt värdefullt 
besöksmål och drabbar i första hand vuxna men även barn och unga då 
potentialen att fylla fastigheterna med men verksamhet för alla åldrar finns.  

Här ska uppmärksammas att endast ett bevarande av dagens Kvistaberg kräver 
ökade tillhörande investerings- och driftsbudget på grund av stora 
underhållsbehov. Som exempel har "Ladan” ett brådskande behov av 
takrenovering som kan uppskattas till cirka 2 miljoner kronor. Läs bifogad 
utredning ”Utvecklingsplan Kvistaberg 20190826”, utredningen behöver 
kompletteras med en statusbesiktning med åtgärdsförslag inklusive 
kostnadsberäkningar per fastighet.  

Med en framförallt föreningsdriven verksamhet kan Kvistaberg utvecklas till 
ett center för skapande, utställningsverksamhet och konsthantverksshop i 
historisk kulturmiljö. Satsningar krävs då på upprustning, underhåll, drift och 
marknadsföring. En utveckling kräver dock en nämndöverskridande samsyn då 
samhällsbyggnadsnämnden äger en av fastigheterna på området. En utveckling 
kräver en omfattande och långsiktig satsning över fler år och kräver en 
tydlighet i kulturmiljöuppdraget i sin helhet inom kommunen. I dag läggs cirka 
22 procent av en 80 procentig kulturmiljötjänst på att drifta endast på 
Kvistaberg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanställning av underhållskostnader

Upplands-Bro Kultur- och fritidskontoret

År 2019 till 2029

Datum för utskrift: 2019-03-07

Detta är en sammanställning av underhållskostnader för fastigheterna som finns inom organisationen Upplands-Bro Kultur- och fritidskontoret. 
Läs mer på www.planima.se



Antal fastigheter 9

Total yta (BOA + LOA) 11534 m

Genomsnittlig underhållskostnad per fastighet och år 3 001 000 kr

Genomsnittlig underhållskostnad per ytenhet (BOA eller LOA) och år 260 kr / m

Kostnader innefattar moms (25%) Ja

2

2
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Kostnader per fastighet
Denna del sammanställer kostnader per fastighet inom organisationen.
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totalt per fastighet

Bro Prästgård 4:1 552 000 kr 821 000 kr 3 000 kr 65 000 kr 62 000 kr 100 000 kr 4 267 000 kr 241 000 kr 65 000 kr 507 000 kr 111 000 kr 6 794 000 kr

Ekhammar 4:21 1 295 000 kr 187 000 kr 505 000 kr 0 kr 381 000 kr 105 000 kr 510 000 kr 2 130 000 kr 2 907 000 kr 0 kr 523 000 kr 8 543 000 kr

Hällkana 409 000 kr 4 000 kr 437 000 kr 0 kr 347 000 kr 19 000 kr 30 000 kr 16 000 kr 1 160 000 kr 88 000 kr 41 000 kr 2 551 000 kr

Korpen 25 486 000 kr 858 000 kr 0 kr 9 000 kr 6 000 kr 0 kr 32 000 kr 0 kr 278 000 kr 11 000 kr 68 000 kr 1 748 000 kr

Kultur- och Fritidskontoret Stallbyggnad 4 093 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 4 093 000 kr

Marina Föreningshuset 287 000 kr 0 kr 56 000 kr 0 kr 25 000 kr 53 000 kr 419 000 kr 460 000 kr 75 000 kr 0 kr 69 000 kr 1 444 000 kr

Ridhuset 455 000 kr 620 000 kr 1 061 000 kr 9 000 kr 0 kr 45 000 kr 87 000 kr 0 kr 26 000 kr 17 000 kr 158 000 kr 2 478 000 kr

Tibble-Ålsta 6:6 867 000 kr 972 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 44 000 kr 5 000 kr 488 000 kr 0 kr 0 kr 2 376 000 kr

Tibblegården 1 614 000 kr 430 000 kr 0 kr 0 kr 189 000 kr 19 000 kr 492 000 kr 0 kr 208 000 kr 0 kr 36 000 kr 2 988 000 kr

Totalt per år 10 058 000 kr 3 892 000 kr 2 062 000 kr 84 000 kr 1 010 000 kr 342 000 kr 5 880 000 kr 2 853 000 kr 5 207 000 kr 622 000 kr 1 007 000 kr 33 018 000 kr
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Kostnader per fastighetstagg
Denna del sammanställer kostnader per tilldelad fastighetstagg inom organisationen. Att använda taggar är ett sätt att kategorisera fastigheter.
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Ännu inga fastigheter som använder taggar.
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Lillsjöbadet, Kungsängen-Tibble 1:3 

Uppdraget 
Kungsängen-Tibble 1:3 är en stor fastighet som är belägen utanför detaljplan. Den del som rör 
Lillsjöbadet utnyttjas i stor utsträckning för friluftsliv och där vissa delar har naturskydd. Detta 
stämmer väl överens med kommunens vision om ”kommunen som ger plats” med nyckelord som 
nyfikenhet, liv och omtanke. På området har det sedan lång tid tillbaka funnits ett utebad med en rad 
tillhörande aktivitetsytor.  

Enligt den medborgarundersökning som gjorts av kommunen så finns det ett uppdämt behov av 
mötesplatser, och en stor del av invånarna önskar att verksamheten vid Lillsjöbadet inte bara 
återuppbyggs – utan även utvecklas.  

Vårt uppdrag har bestått i att ta fram ett första utkast för en ”återuppbyggnad” av den byggnad som 
brändes ned i maj 2018. Resterna av den gamla byggnaden, som var i dåligt skick och inte var 
ändamålsenlig, revs och bortforslades före sommarsäsongen 2018 p.g.a. säkerhetsskäl. Detta innebär 
att nämnda återuppbyggnad snarare blir en nybyggnation som ska ersätta den gamla byggnaden.  

De förutsättningar vi har fått är att den nya byggnaden ska innehålla en del som ska hyras ut och den 
delen ska bestå av bageri & café med sittplatser inne- och ute. Denna del behöver även kompletteras 
med vissa utrymmen som t.ex. wc, förråd, ombyte, kontorsytor samt plats för lastning/lossning. Den 
andra delen ska bestå av groventré, värmestuga, samlingssal/mötesrum, 2st omklädnadsrum för ca 
10 personer med dusch & wc (även publik) samt gärna någon form av kontorsutrymmen. Denna del 
behöver även innehålla förråd, städ och teknikutrymmen som ska serva hela byggnaden. Den nya 
byggnaden ska vara brandsäker och tillgänglighetsanpassad.  

Trots att den nya byggnaden ska ersätta den gamla byggnaden räknas det som en nybyggnation och 
nytt bygglov måste sökas med ny prövning vilket innebär att ingen hänsyn behöver tas till den gamla 
byggnaden därav.  Och då den planerade byggnaden kommer att uppföras utanför detaljplan finns 
det heller inga restriktioner kring utformningen av byggnaden, mer att den gärna får smälta in och 
harmoniera med omgivningen. Med andra ord finns det därmed inga fördelar med att utnyttja den 
befintliga plattan, som dessutom är i dåligt skick, mer än att ta hänsyn till anslutningar av t.ex. v/a.  

Andra frågor att hantera är uppvärmning, avfallshantering, anslutningar av vägar/gångbanor, 
cykelparkering m.m. Tanken är att byggnaden ska vara öppen året om och likaså den verksamhet 
som kommer finnas på platsen, vilket innebär att vi även behöver ta höjd för snöröjning.  

Frågan om strandskyddet är en väsentlig del av prövoprocessen. Just för denna plats tycker vi att 
man kan betona aspekten ”återuppbyggnad” och att den nya byggnaden planeras för allmänhetens 
bästa med fokus på tillgänglig plats och på så sätt erhålla dispens från strandskyddet. Här skulle man 
även kunna ta stöd av texter från bl.a. Översiktsplaner som förmedlar ändamålsriktningen för 
området. I närområdet sker det även en stor exploatering av bostäder och denna plats innebär ett 
stort mervärde för kommunens nya invånare kan man tänka.  

När det gäller själva utseendet så ser vi framför oss en spännande byggnad med naturmaterial som 
ska vara ”vandalsäker”. Höjden kan anpassas utifrån estetiska och funktionella värden. En övervåning 
kan t.ex. innehålla teknik- och kontorsutrymmen. Att bygga en eller flera byggnader har för- och 
nackdelar, men en vinst med två huskroppar skulle kunna vara en tydligare och mer markerad 
skillnad mellan arrendator och kommun. Branta tak medför även att taken inte kan bli tillhåll för 
ungdomar. Fönster kan täckas för med luckor av järn eller jalusier. Väderstreck och utsikt är andra 
parametrar som påverkar, liksom smarta lösningar med larm & låsning.  



Byggnaden  
Vår ambition är att skapa ett hus som är tilltalande i sitt moderna formspråk och som samtidigt 
knyter an till naturen genom olika spännande materialmöten. 

I vår Moodboard exteriör & interiör har vi samlat bilder som förmedlar de känslor som vi tycker ska 
återspeglas i den färdiga byggnaden. 

Vi väljer slitagetåliga, obrännbara material och tänker för oss ett betonghus som kan kombineras 
med exempelvis tegel, natursten, plåt, metall och detaljer i massivträ. Betong kan se olika ut 
beroende på hur man ytbehandlar den. Man kan exempelvis skapa grafiska mönster med ursprung i 
naturen individuellt just för detta hus. 

Huset skall kunna tillslutas med hjälp av luckor eller jalusier under nattetid. Luckorna kan exempelvis 
vara av rostfärgad cortenplåt som knyter an till jordfärgerna och är ett mycket hållbart material. 

Inne- och utemöbler kan exempelvis vara grova stockar, gjutna betongbänkar, större stenar att sitta 
på. En spännande experimentvägg står högt upp på önskelistan för den gemensamma hallen eller 
sk. värmestugan. Där skall barnen kunna sätta sig ner och äta sin matsäck de kyliga dagarna. 

Skiss 1 redovisar en enkel huslänga med de behövliga utrymmena. 

Skiss 2a och 2b är en mer utvecklad studie på möjligheterna att dela upp huset i två huskroppar med 
ett gemensamt utrymme emellan. Skiss 2a visar hur en vinklad vägg inomhus kan skapa en 
spännande rumslighet. 

Skiss 3 är lika som skiss 2 men här har huskropparna vinklats lite för att skapa en lite mer öppen yta 
emellan. Därmed får man en lite mer tilltalande och omfamnande atmosfär i utemiljön. 

Skisserna 2 och 3 visar byggnader som är högre i delen närmast terrassen emellan huskropparna. 
På övre plan kan extra vistelseyta, ytterligare teknikrum och fläktrum placeras. Husets form med 
höga tak har inte sitt ursprung enbart i estetiken utan även i säkerhetsfrågorna. På detta sätt 
försöker vi göra takytorna så svåra som möjligt att beträda. 

I cafédelen skall den blivande hyresgästen stå för noggrannare planering av interiören men vi 
föreställer oss även här en slitstark modern stil i inredning och i val av ytskikt. 

Alla delarna av huset skall vara tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar. 

Omklädningsrummen för 10 personer utrustas med tillgänglig toalett samt ett sk. 
flexomklädningsrum som även fungerar som tillgänglig duschplats. Samtidigt finns det även en publik 
handikapptoalett som är öppet även när omklädningsrummen inte är det. 

Vi har valt att placera byggnaden ungefär i samma läge som den tidigare byggnaden men lite mer 
vinklad mot den öppna ytan. Speciellt skiss 3 med vinklade byggnadskroppar anpassar sig mycket väl 
till platsen. 

Den färgade illustrationen visar hur volymerna anknyter sig till platsen. 











Sammanställning akuta åtgärder inför mål och ram 2020

Prioriterade åtgärder 

som måste upphandlas

Åtgärder vi kan 

utföra i egen regi

Prioritera bort 

helt?

BRO IP 87 125 kr 48 680 kr 1 040 964 kr

Klockardalens IP 283 373 kr 111 200 kr

Kungsängens IP 1 272 148 kr 176 912 kr

Marina Föreningshuset 177 605 kr 165 291 kr

Hällkana 384 695 kr 73 584 kr

Tibblegården 1 331 730 kr

Ridhuset 388 979 kr

Korpen 25 25 806 kr 35 483 kr

Summa 2 619 730 kr 611 150 kr

Drar av arbetskostnad

-305 575 kr

TOTAL 2 314 155 kr



År Kategori Läge Namn Status Antal Enhet Styckpris Planerad kostnad (kr)Faktisk kostnad (kr) Göra själva

2019 Installationer Omklädningshus Byte takfläkt Eftersatt 2 st 7200 21114

2019 Invändigt Omlädningshus bastu Byte plastmatta Eftersatt 1 st 2760 4047

2019 Invändigt Omklädningshus Byte plastmatta Eftersatt 116 m2 600 102051

2019 Mark Generellt Pågrusning fasadliv Planerad 130 m2 96 18299 Beräknad kostnad omklädningshus

2019 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 33 m2 120 5806 996918

2019 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 1408

2019 Invändigt Omlädningshus bastu Byte träpanel och lavar Eftersatt 1 st 43200 63342

2019 Invändigt Omlädningshus bastu Byte blad och karm till bastudörr Eftersatt 1 st 7200 10557

2019 Invändigt Omklädningshus Målning väggar och tak Planerad 129 m2 360 68093

2019 Installationer Värme generellt Byte vattenburna radiatorer omklädningshus Eftersatt 10 st 1800 26393

2019 Invändigt Korridor öv Målning räcke av stål Planerad 26 m1 600 22874

2019 Invändigt Omlädningshus bastu Byte bastuaggregat och styrning Eftersatt 1 st 8400 12317

2019 Fasader Fotbollshall Slipning och rostskyddsmålning smygar vikportPlanerad 1 omg 3600 5279

2019 Invändigt Omklädningshus Byte utslagsback och blandare Eftersatt 1 st 6800 9971

2019 Invändigt Omklädningshus Byte våtrumstapet Eftersatt 16 m2 180 4223

2019 Invändigt Omklädningshus Byte duschblandare Eftersatt 6 st 2400 21114

2019 Invändigt Omklädningshus Byte handfat och blandare Eftersatt 3 st 6000 26393

2019 Invändigt Förråd öv Dammbindning golv Planerad 58 m2 120 10205

2019 Installationer Värme undercentral omklädningshusByte värmepump VVC Eftersatt 1 st 14400 21114

2019 Tak Fotbollshall Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 21000 30791

2019 Invändigt Korridor öv Slipning och lackning trä räcke Planerad 26 m1 160 6100

2019 Installationer Värme undercentral omklädningshusByte varmvattenberedare Eftersatt 1 st 10000 14663

2019 Installationer Ventilation Rengöring roterande värmeväxlare Planerad 1 omg 17000 24926

2019 Invändigt Omklädningshus Byte WC-stol Eftersatt 3 st 4800 21114

2020 Fasader Bod Byte trädörr Planerad 1 st 12000 17947

2020 Fasader Omklädningshus Målning profilerad plåt Planerad 62 m2 540 50072

2020 Fasader Omklädningshus Målning trädörr Planerad 9 st 1200 16152

2020 Fasader Omklädningshus Byte trädörr äldre Planerad 7 st 12000 125628

2020 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 31407

2020 Fasader Omklädningshus Byte trädörr nyare Planerad 2 st 12000 35894

2020 Fasader Omklädningshus Byte träfönster Planerad 16 st 9600 229720

2020 Fasader Omklädningshus Målning fönsterbleck Planerad 13 m1 300 5833

2020 Fasader Omklädningshus Byte utkastare äldre Planerad 1 st 1200 1795

2020 Fasader Omklädningshus Byte slagport av trä Planerad 4 m2 2400 14358

2020 Fasader Omklädningshus Målning slagport av trä Planerad 4 m2 2400 14358

2020 Fasader Omklädningshus Byte stuprör Planerad 9 m1 600 8076

2020 Fasader Omklädningshus Igensättning lucka Planerad 1 st 5000 7478

2020 Fasader Omklädningshus Målning skärmtak Planerad 4 kvm 360 2154

2020 Fasader Omklädningshus Målning träpanel Planerad 310 m2 360 166906

2020 Fasader Bod Målning träpanel Planerad 32 m2 360 17229

2020 Fasader Bod Byte hängränna Planerad 6 m1 600 5384

2020 Fasader Bod Byte stupör Planerad 4 m1 600 3589

2020 Fasader Omklädningshus Byte rötskadad träpanel Planerad 62 m2 240 22254

2020 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 44867

2021 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 1464

2021 Fasader Bod Målning trädörr Planerad 1 st 1200 1831

2022 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 46680

2022 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 12000 18672

2023 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 1524

2023 Installationer Ventilation Rengöring roterande värmeväxlare Planerad 1 omg 17000 26981

2023 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 33329

2024 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 33 m2 120 6411

2024 Tak Fotbollshall Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 21000 33996

2024 Invändigt Förråd öv Dammbindning golv Planerad 58 m2 120 11267

2024 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 48566

2025 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 1585

2025 Tak Omklädningshus Byte takduk Planerad 260 m2 360 154556

2025 Tak Bod Byte takplåt Planerad 25 m2 380 15687

2025 Mark Generellt Pågrusning fasadliv Planerad 130 m2 96 20607

2025 Invändigt Tvättstuga Byte tvättmaskin Planerad 2 st 42000 138704

2025 Invändigt Tvättstuga Byte torktumlare Planerad 2 st 30000 99074

Gråmarkera det vi inte anser är intressant, rödmarkera det som är prioriterat, gula det vi behöver göra någon gång, och kommentera i den högra kolumnen om det är något vi kan göra själva!



2025 Invändigt Fotbollshall Byte konstgräs komplett Planerad 3200 m2 680 3593089

2025 Invändigt Fotbollshall Byte digital resultattavla sporthall Planerad 1 st 7000 11559

2025 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte cirkulationspump Planerad 1 st 30000 49537

2025 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte tvillingpump Planerad 1 st 36000 59444

2025 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte nålventiler golvvärme Planerad 10 st 600 9907

2025 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte köldbärarpump Planerad 1 st 14400 23778

2025 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte cirkulationspump värme Planerad 1 st 14400 23778

2025 Installationer Ventilation Byte cirkulationspump shuntgrupp Planerad 2 st 14400 47556

2025 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte styrventil ventilställdon golvvärme Planerad 2 st 5400 17833

2026 Tak Fotbollshall Målning plåtdetaljer Planerad 1 omg 24000 40422

2026 Fasader Fotbollshall Byte mjukfogar sockel Planerad 30 m1 420 21222

2026 Fasader Fotbollshall Tvätt av fasadplåt Planerad 433 m2 120 87514

2026 Fasader Fotbollshall Målning underrede skärmtak Planerad 1 omg 3500 5895

2026 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 50528

2026 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 35369

2027 Invändigt Korridor öv Slipning och lackning trä räcke Planerad 26 m1 160 7147

2027 Installationer Ventilation Rengöring roterande värmeväxlare Planerad 1 omg 17000 29205

2027 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 1649

2027 Invändigt Korridor öv Målning räcke av stål Planerad 26 m1 600 26800

2028 Fasader Omklädningshus Målning profilerad plåt Planerad 62 m2 540 58667

2028 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 4039 m2 20 141551

2028 Fasader Bod Målning träpanel Planerad 32 m2 360 20187

2028 Fasader Omklädningshus Målning skärmtak Planerad 4 kvm 360 2523

2028 Fasader Omklädningshus Målning fönsterbleck Planerad 13 m1 300 6834

2028 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 52569

2028 Fasader Omklädningshus Målning trädörr Planerad 9 st 1200 18925

2028 Fasader Omklädningshus Byte skärmtak Planerad 1 st 6000 10514

2028 Fasader Omklädningshus Målning träpanel Planerad 310 m2 360 195557

2029 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 1716

2029 Invändigt Förråd öv Dammbindning golv Planerad 58 m2 120 12440

2029 Fasader Bod Målning trädörr Planerad 1 st 1200 2145

2029 Invändigt Omlädningshus bastu Byte blad och karm till bastudörr Planerad 1 st 7200 12869

2029 Tak Fotbollshall Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 21000 37534

2029 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 37534

2029 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 33 m2 120 7078

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED kök Planerad 2 st 2400 8751

2030 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 54693

2030 Invändigt Wc nv Målning tak Planerad 3 st 1500 8204

2030 Invändigt Konferensrum Byte plastmatta Planerad 65 m2 600 71101

2030 Installationer Ventilation Byte frekvensomvandlare Planerad 4 st 2000 14585

2030 Installationer Ventilation Uppgradering styrning Planerad 1 st 24000 43754

2030 Installationer Ventilation Renovering FTX-aggregat Planerad 2 st 24000 87509

2030 Installationer Värme undercentral fotbollshall Uppgradering styrning Planerad 1 st 24000 43754

2030 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte bergvärmepump Planerad 2 st 120000 437543

2030 Installationer Värme generellt Injustering värme Planerad 1 omg 25000 45577

2030 Installationer Värme generellt Byte termostater och ventiler radiatorer Planerad 16 st 1200 35003

2030 Installationer Värme generellt Byte rumsgivare Planerad 8 st 2000 29170

2030 Installationer Brand Byte brandlarmsanläggning komplett Planerad 1 omg 25000 45577

2030 Installationer El generellt Byte portkodlås Planerad 4 st 2400 17502

2030 Installationer El generellt Byte automatisk dörröppnare Planerad 3 st 2400 13126

2030 Installationer El generellt Byte fasadbelysning till LED omklädningshus Planerad 1 st 2400 4375

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED omklädningshus Planerad 26 st 2400 113761

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED undercentral omklädningshusPlanerad 1 st 2400 4375

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED förråd NV Planerad 2 st 2400 8751

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED omklädningsrum NV Planerad 3 st 2400 13126

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED kontor Planerad 7 st 2400 30628

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED samlingrum Planerad 27 st 2400 118137

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED hiss Planerad 1 st 2400 4375

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED WC NV Planerad 4 st 2400 17502

2030 Installationer El generellt Byte fasadbelysning till LED fotbollshall Planerad 10 st 2400 43754

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED fotbollshall Planerad 90 st 2400 393789

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED undercentral Planerad 4 st 2400 17502

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED fläktrum Planerad 3 st 2400 13126

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED tvättstuga Planerad 1 st 2400 4375

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED städrum Planerad 1 st 2400 4375

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED omklädningsrum Planerad 20 st 2400 87509

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED korridor ÖV Planerad 17 st 2400 74382



2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED förråd konferensrum Planerad 2 st 2400 8751

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED konferensrum Planerad 11 st 2400 48130

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED förråd ÖV Planerad 4 st 2400 17502

2030 Invändigt Undercentral Målning väggar och tak Planerad 33 m2 360 21658

2030 Invändigt Fläktrum Byte utslagsback och blandare Planerad 1 st 6800 12397

2030 Invändigt Fläktrum Målning väggar och tak Planerad 51 m2 360 33472

2030 Invändigt Tvättstuga Målning väggar och tak Planerad 6 m2 360 3938

2030 Invändigt Städrum Byte utslagsback och blandare Planerad 1 st 6000 10939

2030 Invändigt Städrum Målning väggar och tak Planerad 1 st 3000 5469

2030 Invändigt Omklädningsrum öv Byte duschblandare Planerad 16 st 2400 70007

2030 Invändigt Omklädningsrum öv Målning tak WC Planerad 4 st 1500 10939

2030 Invändigt Omklädningsrum öv Målning tak duschutrymme Planerad 40 m2 240 17502

2030 Invändigt Omklädningsrum öv Målning väggar och tak Planerad 80 m2 360 52505

2030 Invändigt Korridor öv Byte plastmatta trappsteg Planerad 36 st 720 47255

2030 Invändigt Korridor öv Målning väggar och tak Planerad 64 m2 360 42004

2030 Invändigt Förråd konferensrum Byte plastmatta Planerad 10 m2 600 10939

2030 Invändigt Förråd konferensrum Målning väggar och tak Planerad 10 m2 360 6563

2030 Invändigt Konferensrum Målning väggar Planerad 65 m2 360 42660

2030 Invändigt Förråd öv Byte avbärarplank Planerad 8 m1 300 4375

2030 Invändigt Förråd öv Målning väggar och tak Planerad 58 m2 360 38066

2030 Invändigt Förråd nv Målning väggar och tak Planerad 13 m2 360 8532

2030 Invändigt Kök Byte diskmaskin Planerad 1 st 4800 8751

2030 Invändigt Kök Byte mikrovågsugn Planerad 1 st 5000 9115

2030 Invändigt Kök Byte frys Planerad 1 st 7200 13126

2030 Invändigt Kök Byte kyl Planerad 1 st 7200 13126

2030 Invändigt Kök Byte utslagsback och blandare Planerad 1 st 6800 12397

2030 Invändigt Kök Målning väggar Planerad 12 m2 360 7876

2030 Invändigt Omklädningsrum nv Målning tak dusch Planerad 1 st 1500 2735

2030 Invändigt Omklädningsrum nv Byte duschblandare Planerad 1 st 2400 4375

2030 Invändigt Omklädningsrum nv Målning väggar och tak Planerad 10 m2 360 6563

2030 Invändigt Kontor Målning väggar och tak Planerad 41 m2 360 26909

2030 Invändigt Samlingsrum Målning väggar och tak Planerad 98 m2 360 64319

2030 Invändigt Trapphus nv Målning väggar och tak Planerad 36 m2 360 23627

2030 Invändigt Wc nv Byte duschblandare Planerad 1 st 2400 4375

2030 Invändigt Wc nv Målning väggar och tak Planerad 2 st 3000 10939

2030 Installationer El generellt Byte belysning till LED trapphus NV Planerad 9 st 2400 39379

2031 Mark Generellt Pågrusning fasadliv Planerad 130 m2 96 23207

2031 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 1785

2031 Installationer Ventilation Rengöring roterande värmeväxlare Planerad 1 omg 17000 31613

2032 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 12000 22761

2032 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 39832

2032 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 56903

2033 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 1857

2034 Tak Fotbollshall Målning plåtdetaljer Planerad 1 omg 24000 47361

2034 Installationer Värme undercentral omklädningshusByte värmepump VVC Planerad 1 st 14400 28417

2034 Invändigt Förråd öv Dammbindning golv Planerad 58 m2 120 13735

2034 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 33 m2 120 7815

2034 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 59201

2034 Tak Fotbollshall Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 21000 41441

2034 Fasader Fotbollshall Målning underrede skärmtak Planerad 1 omg 3500 6907

2035 Installationer Ventilation Rengöring roterande värmeväxlare Planerad 1 omg 17000 34218

2035 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 42270

2035 Invändigt Korridor öv Målning räcke av stål Planerad 26 m1 600 31400

2035 Invändigt Kök Byte kökspentry Planerad 1 st 30000 60385

2035 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 1932

2035 Invändigt Korridor öv Slipning och lackning trä räcke Planerad 26 m1 160 8373

2035 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte elpanna Planerad 1 st 54000 108694

2036 Fasader Omklädningshus Byte rötskadad träpanel Planerad 62 m2 240 30550

2036 Fasader Omklädningshus Målning trädörr Planerad 9 st 1200 22174

2036 Fasader Omklädningshus Målning profilerad plåt Planerad 62 m2 540 68738

2036 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 61593

2036 Fasader Omklädningshus Målning träpanel Planerad 310 m2 360 229126

2036 Fasader Bod Målning träpanel Planerad 32 m2 360 23652

2036 Fasader Omklädningshus Målning skärmtak Planerad 4 kvm 360 2956

2036 Fasader Omklädningshus Målning fönsterbleck Planerad 13 m1 300 8007

2037 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 2010

2037 Mark Generellt Pågrusning fasadliv Planerad 130 m2 96 26135



2037 Fasader Bod Målning trädörr Planerad 1 st 1200 2513

2038 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 44857

2038 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 64081

2039 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 33 m2 120 8628

2039 Installationer Värme generellt Byte vattenburna radiatorer omklädningshus Planerad 10 st 1800 39218

2039 Invändigt Omklädningshus Byte våtrumstapet Planerad 16 m2 180 6275

2039 Invändigt Förråd öv Dammbindning golv Planerad 58 m2 120 15164

2039 Installationer Ventilation Rengöring roterande värmeväxlare Planerad 1 omg 17000 37039

2039 Tak Fotbollshall Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 21000 45754

2039 Invändigt Omklädningshus Byte duschblandare Planerad 6 st 2400 31374

2039 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 2092

2039 Invändigt Omklädningshus Målning väggar och tak Planerad 129 m2 360 101182

2039 Invändigt Omklädningshus Byte utslagsback och blandare Planerad 1 st 6800 14816

2039 Invändigt Omlädningshus bastu Byte blad och karm till bastudörr Planerad 1 st 7200 15687

2040 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte tvillingpump Planerad 1 st 36000 80004

2040 Installationer Hiss Byte plastmatta hiss Planerad 1 st 4200 9334

2040 Installationer Hiss Byte knappsats våningsplan Planerad 2 st 2400 10667

2040 Installationer Hiss Byte knappsats plattformhiss Planerad 1 st 12000 26668

2040 Installationer Hiss Byte komplett plattformhiss Planerad 1 st 280000 622257

2040 Invändigt Kök Byte undertak akustik Planerad 12 m2 480 12801

2040 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 4039 m2 20 179521

2040 Installationer Ventilation Byte cirkulationspump shuntgrupp Planerad 2 st 14400 64004

2040 Invändigt Omklädningsrum nv Byte plastmatta Planerad 10 m2 600 13334

2040 Invändigt Kontor Byte plastmatta Planerad 41 m2 600 54670

2040 Tak Fotbollshall Byte taksäkerhet Planerad 1 omg 30000 66670

2040 Tak Fotbollshall Byte PVC-duk Planerad 3750 m2 360 3000167

2040 Fasader Fotbollshall Byte stuprör Planerad 140 m1 600 186677

2040 Fasader Fotbollshall Byte ståldörr Planerad 6 st 18000 240013

2040 Fasader Fotbollshall Byte entréparti av aluminium Planerad 5 m2 14400 160009

2040 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte styrventil ventilställdon golvvärme Planerad 2 st 5400 24001

2040 Fasader Fotbollshall Byte hängrännor Planerad 130 m1 600 173343

2040 Fasader Fotbollshall Byte vikport med automatik Planerad 13 m2 6000 173343

2040 Invändigt Konferensrum Byte undertak akustik Planerad 65 m2 480 69337

2040 Invändigt Fläktrum Byte plastmatta Planerad 51 m2 600 68004

2040 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte cirkulationspump värme Planerad 1 st 14400 32002

2040 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte köldbärarpump Planerad 1 st 14400 32002

2040 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte nålventiler golvvärme Planerad 10 st 600 13334

2040 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte cirkulationspump Planerad 1 st 30000 66670

2040 Installationer Ventilation Byte shuntgrupp Planerad 2 st 20000 88894

2040 Invändigt Förråd öv Byte vikport Planerad 6 m2 6000 80004

2040 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 66670

2040 Fasader Omklädningshus Byte utkastare nyare Planerad 1 st 1200 2667

2040 Invändigt Fotbollshall Byte konstgräs komplett Planerad 3200 m2 680 4835824

2040 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte expansionskärl 18L Planerad 1 st 2500 5556

2040 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte expansionskärl 100L Planerad 1 st 4500 10001

2040 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte slingtank tillhörande elpanna Planerad 1 st 30000 66670

2040 Invändigt Förråd nv Byte plastmatta Planerad 13 m2 600 17334

2040 Invändigt Tvättstuga Byte torktumlare Planerad 2 st 30000 133341

2040 Invändigt Tvättstuga Byte tvättmaskin Planerad 2 st 42000 186677

2041 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 2176

2041 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 47603

2042 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 69364

2042 Fasader Fotbollshall Tvätt av fasadplåt Planerad 433 m2 120 120138

2042 Fasader Fotbollshall Målning underrede skärmtak Planerad 1 omg 3500 8092

2042 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 12000 27746

2042 Tak Fotbollshall Målning plåtdetaljer Planerad 1 omg 24000 55491

2043 Installationer Ventilation Rengöring roterande värmeväxlare Planerad 1 omg 17000 40092

2043 Mark Generellt Pågrusning fasadliv Planerad 130 m2 96 29432

2043 Invändigt Korridor öv Slipning och lackning trä räcke Planerad 26 m1 160 9811

2043 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 2264

2043 Invändigt Korridor öv Målning räcke av stål Planerad 26 m1 600 36791

2044 Fasader Omklädningshus Målning träpanel Planerad 310 m2 360 268458

2044 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 33 m2 120 9526

2044 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 72166

2044 Fasader Bod Målning träpanel Planerad 32 m2 360 27712

2044 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 50516

2044 Installationer Omklädningshus Byte takfläkt Planerad 2 st 7200 34640



2044 Fasader Omklädningshus Målning skärmtak Planerad 4 kvm 360 3464

2044 Tak Fotbollshall Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 21000 50516

2044 Fasader Omklädningshus Målning profilerad plåt Planerad 62 m2 540 80537

2044 Fasader Omklädningshus Målning trädörr Planerad 9 st 1200 25980

2044 Invändigt Förråd öv Dammbindning golv Planerad 58 m2 120 16743

2044 Fasader Omklädningshus Målning fönsterbleck Planerad 13 m1 300 9382

2045 Installationer Värme undercentral fotbollshall Byte ackmulatortank 200L Planerad 2 st 20000 98146

2045 Invändigt Fotbollshall Byte digital resultattavla sporthall Planerad 1 st 7000 17176

2045 Invändigt Wc nv Byte WC-stol Planerad 3 st 4800 35333

2045 Invändigt Wc nv Byte handfat och blandare Planerad 3 st 6000 44166

2045 Invändigt Omklädningsrum nv Byte WC-stol Planerad 1 st 4800 11778

2045 Invändigt Omklädningsrum nv Byte handfat och blandare Planerad 1 st 6000 14722

2045 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 2356

2045 Invändigt Omklädningsrum öv Byte WC-stol Planerad 4 st 4800 47110

2045 Invändigt Omklädningsrum öv Byte handfat och blandare Planerad 12 st 6000 176663

2045 Fasader Bod Målning trädörr Planerad 1 st 1200 2944

2046 Fasader Fotbollshall Byte mjukfogar sockel Planerad 30 m1 420 31534

2046 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 75082

2047 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 53608

2047 Installationer Ventilation Rengöring roterande värmeväxlare Planerad 1 omg 17000 43397

2047 Invändigt Förråd öv Oljning avbärarplank Planerad 8 m1 120 2451

2048 Invändigt Fotbollshall Djuprengörning konstgräs Planerad 1 omg 30000 78115



År Kategori Läge Namn Status Antal Enhet Styckpris Planerad kostnad (kr)Faktisk kostnad (kr) Kan göra själva

2019 Fasader Förrådsbyggnad Byte små fönster Eftersatt 2 st 6000 17595

2019 Fasader Förrådsbyggnad Byte slagport Eftersatt 6 m2 2400 21114

2019 Fasader Förrådsbyggnad Rullställning Planerad 84 m2 54 6650,91

2019 Tak Huvudbyggnad Målning nockplåt Eftersatt 19 m1 420 11700,675

2019 Tak Huvudbyggnad Byte krönplåt papptak Eftersatt 16 m1 600 14076

2019 Tak Huvudbyggnad Byte papptak Eftersatt 70 m2 540 55424,25

2019 Fasader Förrådsbyggnad Målning vindskiva Eftersatt 14 m1 240 4926,6

2019 Fasader Huvudbyggnad Byte trädörrar Eftersatt 7 st 12000 123165

2019 Fasader Huvudbyggnad Byte små fönster Eftersatt 22 st 6000 193545

2019 Fasader Huvudbyggnad Byte stora fönster Eftersatt 10 st 12000 175950

2019 Fasader Huvudbyggnad Målning takfot Eftersatt 56 m1 420 34486,2

2019 Tak Förrådsbyggnad Målning krönplåt Eftersatt 32 m1 420 19706,4

2019 Fasader Förrådsbyggnad Byte skadad träpanel Eftersatt 1 omg 7000 10263,75

2019 Fasader Förrådsbyggnad Målning ståldörr Eftersatt 2 st 1200 3519

2019 Fasader Förrådsbyggnad Målning takfot Eftersatt 24 m1 420 14779,8

2019 Fasader Förrådsbyggnad Målning träpanel Eftersatt 84 m2 360 44339,4

2019 Fasader Huvudbyggnad Byte skadad träpanel Eftersatt 1 omg 3000 4398,75

2019 Mark Huvudbyggnad Byte trätrall Eftersatt 79 m2 960 111200,4

2020 Invändigt Domarrum Byte plastmatta Eftersatt 6 m2 600 5384,07

2020 Invändigt Domarrum Målning tak Eftersatt 6 m2 240 2153,628

2020 Invändigt Domarrum Helrenovering ytskikt inkl tätskikt väggar wcEftersatt 1 omg 40000 59823

2020 Invändigt Domarrum Byte wc-stol, blandare och handfat wc Eftersatt 1 st 9800 14656,635

2020 Invändigt Domarrum Byte duschblandare wc Eftersatt 1 st 2400 3589,38

2020 Installationer Värme generellt Byte äldre elradiatorer Eftersatt 19 st 1800 51148,665

2020 Installationer El Byte belysning till LED mindre byggnad Eftersatt 2 st 2400 7178,76

2020 Installationer El Byte belysning till LED domarrum Eftersatt 2 st 2400 7178,76

2020 Installationer El Byte belysning till LED omklädningsrum Eftersatt 8 st 2400 28715,04

2020 Installationer El Byte belysning till LED installationsrum Eftersatt 1 st 2400 3589,38

2020 Installationer El Byte belysning till LED café Eftersatt 8 st 2400 28715,04

2020 Installationer El Byte belysning till LED kansli Eftersatt 7 st 2400 25125,66

2020 Installationer El Byte fasadbelysning till LED äldre Eftersatt 2 st 2400 7178,76

2020 Installationer El Byte elcentral Eftersatt 1 st 60000 89734,5

2020 Installationer El Elrevision Eftersatt 1 st 3600 5384,07

2020 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 1 st 3600 5384,07

2020 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 4486,725

2020 Invändigt Omklädningsrum Byte plastmatta wc Eftersatt 2 st 3000 8973,45

2020 Invändigt Kansli Byte plastmatta wc Eftersatt 1 st 3000 4486,725

2020 Installationer Ventilation Byte frånluftsfläktar Eftersatt 2 st 7200 21536,28

2020 Invändigt Kansli Målning väggar och tak Eftersatt 41 m2 360 22074,687

2020 Invändigt Kansli Byte plastmatta Eftersatt 41 m2 600 36791,145

2020 Invändigt Kansli Byte wc-stol, handfat och blandare wc Eftersatt 1 st 9800 14656,635

2020 Invändigt Kansli Byte pentry kök Eftersatt 1 omg 30000 44867,25

2020 Invändigt Kansli Byte tvättställ med blandare kök Eftersatt 1 st 4200 6281,415

2020 Invändigt Café Målning väggar och tak Eftersatt 38 m2 360 20459,466

2020 Invändigt Café Byte plastmatta Eftersatt 38 m2 600 34099,11

2020 Invändigt Café Byte tvättställ och blandare Eftersatt 1 st 4200 6281,415

2020 Invändigt Café Byte pentry Eftersatt 1 st 30000 44867,25

2020 Invändigt Omklädningsrum Målning väggar och tak omklädningsrum Eftersatt 43 m2 360 23151,501

2020 Invändigt Omklädningsrum Byte plastmatta omklädningsrum Eftersatt 43 m2 600 38585,835

2020 Invändigt Omklädningsrum Helrenovering ytskikt inkl tätskikt väggar duschEftersatt 1 omg 60000 89734,5

2020 Invändigt Omklädningsrum Byte duschpaneler dusch Eftersatt 6 st 10000 89734,5

2020 Invändigt Omklädningsrum Byte panel och lavar bastu Eftersatt 1 st 43200 64608,84

Gråmarkera det vi inte anser är intressant, rödmarkera det som är prioriterat, gula det vi behöver göra någon gång, och kommentera i den högra kolumnen om det är något vi kan göra själva!



2020 Invändigt Omklädningsrum Byte bastuaggregat och styrning bastu  Eftersatt 1 st 11000 16451,325

2020 Invändigt Omklädningsrum Byte plastmatta bastu Eftersatt 6 m2 600 5384,07

2020 Invändigt Omklädningsrum Byte wc-stol, handfat och blandare wc Eftersatt 2 st 9800 29313,27

2025 Installationer Värme generellt Byte varmvattenberedare mindre byggnadPlanerad 1 st 25000 41280,89118

2025 Mark Förrådsbyggnad Pågrusning förrådsbyggnad Planerad 20 m2 96 3170,372443

2026 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 5052,781081

2027 Fasader Förrådsbyggnad Byte ståldörrar Planerad 2 st 18000 61846,04043

2027 Tak Förrådsbyggnad Målning krönplåt Planerad 32 m1 420 23089,18843

2027 Fasader Huvudbyggnad Målning träpanel Planerad 203 m2 360 125547,4621

2027 Fasader Förrådsbyggnad Målning träpanel Planerad 84 m2 360 51950,67396

2027 Fasader Huvudbyggnad Rullställning Planerad 203 m2 54 18832,11931

2027 Fasader Förrådsbyggnad Byte vindskiva Planerad 14 m1 360 8658,44566

2027 Fasader Förrådsbyggnad Målning vindskiva Planerad 14 m1 240 5772,297106

2027 Fasader Förrådsbyggnad Rullställning Planerad 84 m2 54 7792,601094

2027 Tak Huvudbyggnad Målning nockplåt Planerad 19 m1 420 13709,20563

2027 Tak Förrådsbyggnad Byte profilerad takplåt Planerad 75 m2 380 48961,44867

2027 Tak Huvudbyggnad Byte krönplåt plåttak Planerad 16 m1 600 16492,27745

2027 Tak Huvudbyggnad Byte profilerad takplåt Planerad 162 m2 380 105756,7291

2031 Mark Förrådsbyggnad Pågrusning förrådsbyggnad Planerad 20 m2 96 3570,3543

2032 Invändigt Café Byte kyl/frys Planerad 1 st 7200 13656,6052

2032 Fasader Huvudbyggnad Byte stuprör Planerad 10 m1 600 11380,50433

2032 Fasader Huvudbyggnad Byte hängränna Planerad 56 m1 600 63730,82426

2032 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 5690,252166

2032 Invändigt Café Byte kylskåp Planerad 1 st 7200 13656,6052

2034 Mark Huvudbyggnad Byte trätrall Planerad 79 m2 960 149661,0976

2035 Fasader Huvudbyggnad Målning träpanel Planerad 203 m2 360 147098,8617

2035 Fasader Förrådsbyggnad Målning vindskiva Planerad 14 m1 240 6763,166055

2035 Fasader Huvudbyggnad Rullställning Planerad 203 m2 54 22064,82925

2035 Fasader Förrådsbyggnad Målning takfot Planerad 24 m1 420 20289,49816

2035 Fasader Förrådsbyggnad Rullställning Planerad 84 m2 54 9130,274174

2035 Tak Förrådsbyggnad Målning krönplåt Planerad 10 m1 420 8453,957568

2035 Tak Huvudbyggnad Målning nockplåt Planerad 19 m1 420 16062,51938

2035 Installationer Värme generellt Byte varmvattenberedare stor byggnad Planerad 1 st 25000 50321,176

2035 Fasader Förrådsbyggnad Målning träpanel Planerad 84 m2 360 60868,49449

2035 Fasader Huvudbyggnad Målning takfot Planerad 56 m1 420 47342,16238

2035 Installationer El Byte fasadbelysning till LED mindre byggnadPlanerad 1 st 2400 4830,832896

2035 Installationer El Byte fasadbelysning till LED Planerad 3 st 2400 14492,49869

2035 Tak Förrådsbyggnad Målning krönplåt Planerad 32 m1 420 27052,66422

2037 Mark Förrådsbyggnad Pågrusning förrådsbyggnad Planerad 20 m2 96 4020,798836

2038 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 1 st 3600 7689,777774

2038 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 6408,148145

2040 Installationer El Byte fasadbelysning till LED äldre Planerad 2 st 2400 10667,25973

2040 Invändigt Kansli Byte plastmatta wc Planerad 1 st 3000 6667,03733

2040 Installationer El Byte belysning till LED kansli Planerad 7 st 2400 37335,40905

2040 Installationer El Byte belysning till LED café Planerad 8 st 2400 42669,03891

2040 Installationer El Byte belysning till LED installationsrum Planerad 1 st 2400 5333,629864

2040 Installationer El Byte belysning till LED omklädningsrum Planerad 8 st 2400 42669,03891

2040 Installationer El Byte belysning till LED domarrum Planerad 2 st 2400 10667,25973

2040 Installationer El Byte belysning till LED mindre byggnad Planerad 2 st 2400 10667,25973

2040 Installationer Värme generellt Byte äldre elradiatorer Planerad 19 st 1800 76004,22556

2040 Invändigt Domarrum Byte duschblandare wc Planerad 1 st 2400 5333,629864

2040 Invändigt Domarrum Målning tak Planerad 6 m2 240 3200,177919

2040 Invändigt Domarrum Byte plastmatta Planerad 6 m2 600 8000,444796

2040 Invändigt Omklädningsrum Byte plastmatta bastu Planerad 6 m2 600 8000,444796

2040 Invändigt Omklädningsrum Byte plastmatta omklädningsrum Planerad 43 m2 600 57336,52104

2040 Invändigt Omklädningsrum Målning väggar och tak omklädningsrum Planerad 43 m2 360 34401,91262

2040 Invändigt Café Byte plastmatta Planerad 38 m2 600 50669,48371

2040 Invändigt Café Målning väggar och tak Planerad 38 m2 360 30401,69023



2040 Invändigt Kansli Byte plastmatta Planerad 41 m2 600 54669,70611

2040 Invändigt Kansli Målning väggar och tak Planerad 41 m2 360 32801,82366

2043 Tak Huvudbyggnad Målning nockplåt Planerad 19 m1 420 18819,80151

2043 Tak Förrådsbyggnad Målning krönplåt Planerad 10 m1 420 9905,158692

2043 Fasader Huvudbyggnad Rullställning Planerad 203 m2 54 25852,46419

2043 Fasader Förrådsbyggnad Målning vindskiva Planerad 14 m1 240 7924,126953

2043 Tak Förrådsbyggnad Målning krönplåt Planerad 32 m1 420 31696,50781

2043 Mark Förrådsbyggnad Pågrusning förrådsbyggnad Planerad 20 m2 96 4528,072545

2043 Fasader Förrådsbyggnad Rullställning Planerad 84 m2 54 10697,57139

2043 Fasader Huvudbyggnad Målning träpanel Planerad 203 m2 360 172349,7612

2043 Fasader Förrådsbyggnad Målning träpanel Planerad 84 m2 360 71317,14258

2044 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 7216,615618

2045 Invändigt Kansli Byte pentry kök Planerad 1 omg 30000 73609,47931

2045 Invändigt Café Byte pentry Planerad 1 st 30000 73609,47931

2045 Installationer Ventilation Byte frånluftsfläktar Planerad 2 st 7200 35332,55007



År Kategori Läge Namn Status Antal Enhet Styckpris Planerad kostnad (kr)Faktisk kostnad (kr) Kan vi göra själva

2019 Fasader Byggnader Målning portar garage Eftersatt 11 st 5000 80643,75

2019 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 30000 43987,5

2019 Fasader Byggnader Lagning sockel Eftersatt 1 omg 2000 2932,5

2019 Fasader Byggnader Målning ståldörr stor Eftersatt 1 st 10000 14662,5

2019 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Eftersatt 480 m2 240 168912

2019 Invändigt Kallförråd Målning golv Eftersatt 94 m2 240 33078,6

2019 Mark Generellt Pågrusning mot fasadliv Eftersatt 36 m2 96 5067,36

2019 Fasader Byggnader Målning träpanel Eftersatt 1612 m2 360 850894,2

2019 Fasader Byggnader Målning ståldörrar Eftersatt 27 st 2400 95013

2020 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 186946,875

2021 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 210 m2 120 38442,2598

2021 Invändigt Aktivitetsförråd Dammbindning golv Planerad 52 m2 120 9519,03576

2021 Invändigt Soprum Dammbindning golv Planerad 11 m2 120 2013,64218

2021 Invändigt Skridskoförråd Dammbindning golv Planerad 34 m2 120 6223,98492

2021 Invändigt Domare Slipning och lackning sittbänk Planerad 2 st 1800 5491,7514

2021 Invändigt Omklädningsrum Slipning och lackning sittbänkar Planerad 60 m2 1800 164752,542

2021 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 1200 1830,5838

2021 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 175736,0448

2021 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 53392,0275

2021 Invändigt Garage Dammbindning golv Planerad 261 m2 120 47778,23718

2023 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 182835,781

2023 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 198389,5193

2024 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 56660,04672

2024 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 30000 48565,75433

2025 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett skruvkompressorPlanerad 1 st 190000 313734,773

2025 Mark Generellt Pågrusning mot fasadliv Planerad 36 m2 96 5706,670397

2025 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 190222,3466

2026 Invändigt Tvättstuga Byte tvättmaskiner Planerad 2 st 42000 141477,8703

2026 Invändigt Omklädningsrum Slipning och lackning sittbänkar Planerad 60 m2 1800 181900,1189

2026 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 210532,545

2026 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspumpar VS5-6 Planerad 2 st 14400 48506,69837

2026 Installationer Värme undercentralByte styrventiler shuntgrupp VS5-6 Planerad 2 st 5400 18190,01189

2026 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspump KB1-P1-5 stora Planerad 5 st 45000 378958,581

2026 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspump blueflux Planerad 1 st 30000 50527,81081

2026 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspump KB1 påfyllning Planerad 1 st 30000 50527,81081

2026 Installationer Ventilation Byte cirkulationspump shuntgrupp LB 01 och 03Planerad 2 st 14400 48506,69837

2026 Installationer Ventilation Byte styrventiler shuntgrupp LB 01-03 Planerad 3 st 5400 27285,01784

2026 Installationer Kyla Byte cirkulationspump KM1-P1 stor Planerad 1 st 45000 75791,71621

2026 Installationer Kyla Byte cirkulationspumpar KB1 - P1-P5 Planerad 5 st 45000 378958,581

2026 Invändigt Garage Dammbindning golv Planerad 261 m2 120 52751,03448

2026 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 210 m2 120 42443,36108

2026 Invändigt Soprum Dammbindning golv Planerad 11 m2 120 2223,223675

2026 Invändigt Skridskoförråd Dammbindning golv Planerad 34 m2 120 6871,78227

2026 Invändigt Domare Slipning och lackning sittbänk Planerad 2 st 1800 6063,337297

2026 Invändigt Tvättstuga Byte torktumlare Planerad 1 st 26400 44464,47351

2026 Installationer Kyla Byte cirkulationspumpar VS1 Planerad 2 st 30000 101055,6216

2026 Installationer Kyla Byte cirkulationspumpar KB2 - P1-P5 Planerad 5 st 30000 252639,054

2026 Invändigt Aktivitetsförråd Dammbindning golv Planerad 52 m2 120 10509,78465

2027 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 60128,09486

2027 Fasader Byggnader Målning portar garage Planerad 11 st 5000 94487,00621

2027 Fasader Byggnader Målning fönsterbleck Planerad 130 m1 300 66999,87713

Gråmarkera det vi inte anser är intressant, rödmarkera det som är prioriterat, gula det vi behöver göra någon gång, och kommentera i den högra kolumnen om det är något vi kan göra själva!



2027 Fasader Byggnader Målning droppbleck Planerad 176 m1 300 90707,52596

2027 Fasader Byggnader Målning träpanel Planerad 1612 m2 360 996958,1717

2027 Fasader Byggnader Byte trätrall läktare Planerad 480 m2 960 791629,3175

2027 Fasader Byggnader Målning ståldörr stor Planerad 1 st 10000 17179,45567

2027 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 197907,3294

2027 Fasader Byggnader Målning ståldörrar Planerad 27 st 2400 111322,8728

2027 Fasader Byggnader Målning bred takfot Planerad 902 m2 240 371900,8564

2027 Fasader Byggnader Målning takfot Planerad 262 m1 240 108024,4173

2029 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 30000 53620,51705

2029 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 205902,7855

2029 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 223418,821

2029 Invändigt Kallförråd Målning golv Planerad 94 m2 240 40322,62882

2030 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 63808,41529

2030 Installationer Ventilation Byte cirkulationspump shuntgrupp LB02 Planerad 1 st 14400 26252,60515

2031 Installationer El Byte belysning till LED omklädningsrum Planerad 30 st 2400 133888,2863

2031 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 214221,258

2031 Mark Generellt Pågrusning mot fasadliv Planerad 36 m2 96 6426,63774

2031 Installationer El Byte belysning till LED under läktare Planerad 3 st 2400 13388,82863

2031 Invändigt Omklädningsrum Slipning och lackning sittbänkar Planerad 60 m2 1800 200832,4294

2031 Invändigt Skoltvätt Byte blandare Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Invändigt Domare Slipning och lackning sittbänk Planerad 2 st 1800 6694,414313

2031 Invändigt Domare Byte plastmatta, rehab Planerad 23 m2 600 25661,92153

2031 Invändigt Ute wc Målning tak Planerad 12 m2 240 5355,53145

2031 Invändigt Ute wc Byte handtork Planerad 2 st 5000 18595,59531

2031 Invändigt Aktivitetsförråd Målning tak Planerad 52 m2 240 23207,30295

2031 Invändigt Aktivitetsförråd Dammbindning golv Planerad 52 m2 120 11603,65148

2031 Invändigt Servering Målning tak Planerad 24 m2 240 10711,0629

2031 Invändigt Servering Byte frys Planerad 1 st 7200 13388,82863

2031 Invändigt Korridor servering Byte plastmatta Planerad 55 m2 600 61365,46453

2031 Invändigt Korridor servering Målning väggar kontor Planerad 31 m2 240 13835,12291

2031 Invändigt Tvättstuga Målning väggar Planerad 6 m2 240 2677,765725

2031 Invändigt Reception/kontor Byte kylskåp pentry Planerad 1 st 7200 13388,82863

2031 Installationer Kyla Uppgradering modern styrning VKA1-2 Planerad 2 st 24000 89258,8575

2031 Installationer Kyla Uppgradering modern styrning AS01 Planerad 1 st 24000 44629,42875

2031 Installationer Värme generellt Byte nålventiler golvvärmefördelare hus 1 Planerad 25 st 1500 69733,48242

2031 Installationer Värme generellt Injustering värme Planerad 3 st 1200 6694,414313

2031 Installationer Värme generellt Byte termostater och ventiler radiatorer Planerad 3 st 1200 6694,414313

2031 Installationer Värme generellt Byte rumsgivare kapprum/entré Planerad 39 st 2000 145045,6434

2031 Invändigt Reception/kontor Byte torkskåp Planerad 1 st 18000 33472,07156

2031 Invändigt Reception/kontor Byte handtork WC Planerad 3 st 5000 27893,39297

2031 Invändigt Reception/kontor Byte duschblandare WC Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Invändigt Reception/kontor Byte frys pentry Planerad 1 st 7200 13388,82863

2031 Invändigt Reception/kontor Byte diskmaskin pentry Planerad 1 st 4800 8925,88575

2031 Invändigt Reception/kontor Byte plastmatta Planerad 61 m2 600 68059,87884

2031 Invändigt Reception/kontor Målning väggar Planerad 70 m2 240 31240,60013

2031 Invändigt Garage Målning väggar och tak Planerad 261 m2 360 174724,2136

2031 Invändigt Undercentral Målning väggar och tak Planerad 210 m2 360 140582,7006

2031 Invändigt Telerum Dammbindning golv Planerad 10 m2 120 2231,471438

2031 Invändigt Telerum Målning väggar och tak Planerad 10 m2 360 6694,414313

2031 Invändigt Skridskoförråd Målning väggar och tak elrum Planerad 30 m2 360 20083,24294

2031 Invändigt Skridskoförråd Målning väggar och tak Planerad 34 m2 360 22761,00866

2031 Invändigt Fläktrum hus 2 Byte plastmatta Planerad 24 m2 600 26777,65725

2031 Invändigt Fläktrum hus 2 Målning väggar och tak Planerad 24 m2 360 16066,59435

2031 Invändigt Tvättstuga Byte torkskåp Planerad 2 st 18000 66944,14313

2031 Invändigt Korridor servering Byte handtork, WC Planerad 1 st 5000 9297,797656

2031 Invändigt Korridor servering Byte plastmatta elrum Planerad 12 m2 600 13388,82863

2031 Invändigt Korridor servering Målning väggar och tak elrum Planerad 12 m2 360 8033,297175

2031 Invändigt Korridor servering Målning tak kontor Planerad 9 m2 240 4016,648588



2031 Invändigt Korridor servering Byte plastmatta kontor Planerad 31 m2 600 34587,80728

2031 Invändigt Korridor servering Målning väggar städ Planerad 1 st 1500 2789,339297

2031 Invändigt Korridor servering Byte plastmatta förråd Planerad 23 m2 600 25661,92153

2031 Invändigt Korridor servering Målning tak förråd Planerad 9 m2 240 4016,648588

2031 Invändigt Korridor servering Målning väggar förråd Planerad 16 m2 240 7140,7086

2031 Invändigt Korridor servering Målning väggar och tak förråd Planerad 9 m2 360 6024,972881

2031 Invändigt Korridor servering Målning tak Planerad 16 m2 240 7140,7086

2031 Invändigt Korridor servering Målning väggar Planerad 58 m2 240 25885,06868

2031 Invändigt Servering Byte plastmatta Planerad 4 m2 600 4462,942875

2031 Invändigt Servering Byte handtork, WC Planerad 1 st 5000 9297,797656

2031 Invändigt Servering Byte frys pentry Planerad 1 st 7200 13388,82863

2031 Invändigt Servering Byte kylskåp, pentry Planerad 1 st 7200 13388,82863

2031 Invändigt Servering Byte tvättställ och blandare pentry Planerad 1 st 4200 7810,150031

2031 Invändigt Servering Byte kylförvaringsskåp 2006 Planerad 1 st 7200 13388,82863

2031 Invändigt Servering Byte kylskåp, pentry Planerad 1 st 7200 13388,82863

2031 Invändigt Servering Målning väggar Planerad 101 m2 240 45075,72304

2031 Invändigt Sekretariat Byte plastmatta Planerad 9 m2 600 10041,62147

2031 Invändigt Sekretariat Målning väggar Planerad 10 m2 240 4462,942875

2031 Invändigt Sekretariat Målning tak Planerad 3 m2 240 1338,882863

2031 Invändigt Sekretariat Målning väggar och tak Planerad 9 m2 360 6024,972881

2031 Invändigt Domare Byte kylskåp, pentry Planerad 1 st 7200 13388,82863

2031 Invändigt Domare Byte plastmatta, sjukvård Planerad 15 m2 600 16736,03578

2031 Invändigt Domare Byte handtork, WC Planerad 2 st 5000 18595,59531

2031 Invändigt Domare Byte duschblandare, duschrum Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Invändigt Domare Byte klarplast vägg Planerad 4 m2 720 5355,53145

2031 Invändigt Domare Målning väggar Planerad 55 m2 240 24546,18581

2031 Invändigt Skoltvätt Målning väggar Planerad 1 st 1500 2789,339297

2031 Invändigt Omklädningsrum Målning tak, duschrum Planerad 4 m2 240 1785,17715

2031 Invändigt Omklädningsrum Byte duschblandare m sensor, duschrum Planerad 40 st 4000 297529,525

2031 Invändigt Omklädningsrum Byte handtork, HWC Planerad 2 st 5000 18595,59531

2031 Invändigt Omklädningsrum Byte duschblandare HWC Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Invändigt Omklädningsrum Byte handtork, WC Planerad 10 st 5000 92977,97656

2031 Invändigt Omklädningsrum Byte klarplast vägg Planerad 140 m2 720 187443,6008

2031 Invändigt Omklädningsrum Målning väggar Planerad 260 m2 240 116036,5148

2031 Invändigt Kapprum/entré Målning väggar Planerad 35 m2 240 15620,30006

2031 Fasader Byggnader Byte automatisk dörröppnare Planerad 2 st 18000 66944,14313

2031 Invändigt Skridskoförråd Dammbindning golv Planerad 34 m2 120 7587,002888

2031 Invändigt Soprum Dammbindning golv Planerad 11 m2 120 2454,618581

2031 Invändigt Soprum Byte avbärarplank Planerad 20 m1 300 11157,35719

2031 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 210 m2 120 46860,90019

2031 Invändigt Garage Dammbindning golv Planerad 261 m2 120 58241,40452

2031 Tak Generellt Målning plåtdetaljer Planerad 1 omg 25000 46488,98828

2031 Tak Generellt Målning takplåt med Noxyde Planerad 3200 m2 720 4284425,16

2031 Installationer Brand Byte brandlarm komplett utrustning Planerad 1 omg 84720 157541,8835

2031 Installationer Tele Byte portkodlås Planerad 3 st 2400 13388,82863

2031 Installationer Tele Byte portkodlås inomhus Planerad 2 st 13000 48348,54781

2031 Installationer El Byte belysning till LED telerum Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Installationer El Byte belysning till LED fasad Planerad 90 st 2400 401664,8588

2031 Installationer El Byte belysning till LED reception Planerad 13 st 2400 58018,25738

2031 Installationer El Byte belysning till LED garage Planerad 28 st 2400 124962,4005

2031 Installationer El Byte belysning till LED undercentral Planerad 14 st 2400 62481,20025

2031 Installationer El Byte belysning till LED tvättstuga Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Installationer El Byte belysning till LED skridskoförråd Planerad 4 st 2400 17851,7715

2031 Installationer El Byte belysning till LED elrum Planerad 5 st 2400 22314,71438

2031 Installationer El Byte belysning till LED fläktrum hus 2 Planerad 4 st 2400 17851,7715

2031 Installationer El Byte belysning till LED korridor vid servering Planerad 21 st 2400 93721,80038

2031 Installationer El Byte belysning till LED servering Planerad 5 st 2400 22314,71438

2031 Installationer El Byte belysning till LED kallförråd Planerad 12 st 2400 53555,3145



2031 Installationer El Byte belysning till LED aktivitetsförråd Planerad 8 st 2400 35703,543

2031 Installationer El Byte belysning till LED sekitariat Planerad 4 st 2400 17851,7715

2031 Installationer El Byte belysning till LED utewc Planerad 9 st 2400 40166,48588

2031 Installationer El Byte belysning till LED städ Planerad 1 st 2400 4462,942875

2031 Installationer El Byte belysning till LED rehab Planerad 5 st 2400 22314,71438

2031 Installationer El Byte belysning till LED sjukvård Planerad 3 st 2400 13388,82863

2031 Installationer El Byte belysning till LED domarrum Planerad 9 st 2400 40166,48588

2031 Installationer El Byte belysning till LED skoltvätt Planerad 1 st 2400 4462,942875

2031 Installationer El Byte belysning till LED bastu Planerad 4 st 2400 17851,7715

2031 Installationer El Byte belysning till LED duschrum Planerad 10 st 2400 44629,42875

2031 Installationer El Byte belysning till LED hwc Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Installationer El Byte belysning till LED wc Planerad 11 st 2400 49092,37163

2031 Installationer Ventilation Renovering luftbehandlingsaggregat LB 01-03Planerad 3 st 24000 133888,2863

2031 Installationer Ventilation Uppgradering modern styrning AS04 Planerad 1 st 24000 44629,42875

2031 Installationer Värme undercentralByte värmepump Planerad 1 st 60000 111573,5719

2031 Installationer Värme undercentralUppgradering modern styrning VKA3 VP Planerad 1 st 24000 44629,42875

2032 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 237093,8402

2033 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 67714,00077

2033 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 222875,7968

2033 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 3165 m2 20 122465,6071

2034 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 30000 59201,38353

2035 Fasader Byggnader Målning ståldörrar Planerad 27 st 2400 130432,4882

2035 Fasader Byggnader Målning portar garage Planerad 11 st 5000 110706,5872

2035 Fasader Byggnader Målning träpanel Planerad 1612 m2 360 1168095,394

2035 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett skruvkompressorPlanerad 1 st 190000 382440,9376

2035 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 231879,979

2035 Fasader Byggnader Målning droppbleck Planerad 176 m1 300 106278,3237

2035 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 251605,88

2035 Fasader Byggnader Målning ståldörr stor Planerad 1 st 10000 20128,4704

2035 Fasader Byggnader Målning fönsterbleck Planerad 130 m1 300 78501,03456

2036 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 71858,63933

2036 Installationer Ventilation Byte kanalfläktar Planerad 8 st 3000 49274,49554

2036 Invändigt Domare Slipning och lackning sittbänk Planerad 2 st 1800 7391,174331

2036 Invändigt Servering Byte pentry Planerad 1 st 40000 82124,15924

2036 Invändigt Garage Dammbindning golv Planerad 261 m2 120 64303,21668

2036 Installationer Värme undercentralByte elpanna Planerad 1 st 54000 110867,615

2036 Invändigt Servering Byte spis pentry electrolux Planerad 1 st 6000 12318,62389

2036 Invändigt Skridskoförråd Dammbindning golv Planerad 34 m2 120 8376,664242

2036 Invändigt Domare Byte pentry, sjukvård Planerad 1 st 15000 30796,55971

2036 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 210 m2 120 51738,22032

2036 Invändigt Omklädningsrum Slipning och lackning sittbänkar Planerad 60 m2 1800 221735,2299

2036 Invändigt Reception/kontor Byte pentry Planerad 1 st 30000 61593,11943

2036 Invändigt Soprum Dammbindning golv Planerad 11 m2 120 2710,097255

2036 Invändigt Aktivitetsförråd Dammbindning golv Planerad 52 m2 120 12811,36884

2037 Mark Generellt Pågrusning mot fasadliv Planerad 36 m2 96 7237,437905

2037 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 241247,9302

2038 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 267006,1727

2039 Invändigt Kallförråd Målning golv Planerad 94 m2 240 49153,05953

2039 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 76256,96293

2039 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 30000 65363,11108

2039 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 250994,3465

2041 Invändigt Tvättstuga Byte tvättmaskiner Planerad 2 st 42000 190410,5862

2041 Invändigt Tvättstuga Byte torktumlare Planerad 1 st 26400 59843,32708

2041 Invändigt Skridskoförråd Dammbindning golv Planerad 34 m2 120 9248,514184

2041 Invändigt Reception/kontor Byte WC stol blandare och tvättställ WC Planerad 3 st 9800 66643,70515

2041 Invändigt Reception/kontor Byte utslagsback och blandare städ Planerad 1 st 6800 15414,19031

2041 Invändigt Soprum Dammbindning golv Planerad 11 m2 120 2992,166354

2041 Invändigt Reception/kontor Byte akustikplattor Planerad 70 m2 480 76164,23446



2041 Invändigt Garage Byte utslagsback och blandare Planerad 1 st 6800 15414,19031

2041 Invändigt Domare Byte utslagsback och blandare, städrum Planerad 1 st 6800 15414,19031

2041 Invändigt Domare Byte tvättställ och blandare, pentry Planerad 1 st 4200 9520,529308

2041 Installationer Kyla Byte blandare Planerad 1 st 2400 5440,302461

2041 Fasader Byggnader Byte hängrännor Planerad 173 m1 780 305881,0059

2041 Invändigt Domare Byte WC stol blandare och handfat, WC Planerad 2 st 9800 44429,13677

2041 Fasader Byggnader Byte stuprör Planerad 68 m1 780 120230,6844

2041 Fasader Byggnader Byte p-skyltar Planerad 3 st 2400 16320,90738

2041 Invändigt Domare Byte akustikplattor Planerad 69 m2 480 75076,17397

2041 Fasader Byggnader Byte entreparti aluminium Planerad 12 m2 14400 391701,7772

2041 Invändigt Skoltvätt Byte akustikplattor Planerad 1 st 1500 3400,189038

2041 Fasader Byggnader Byte vipport garage Planerad 1 st 28000 63470,19538

2041 Invändigt Omklädningsrum Byte panel och lavar bastu Planerad 1 st 43200 97925,44431

2041 Invändigt Omklädningsrum Byte bastuaggregat och styrning Planerad 2 st 11000 49869,43923

2041 Fasader Byggnader Byte vikport garage Planerad 10 st 40000 906717,0769

2041 Invändigt Omklädningsrum Byte akustikplattor, duschrum Planerad 73 m2 480 79428,41594

2041 Invändigt Kapprum/entré Byte plastmatta,elrum Planerad 1 st 4000 9067,170769

2041 Invändigt Omklädningsrum Slipning och lackning sittbänkar Planerad 60 m2 1800 244813,6108

2041 Invändigt Omklädningsrum Byte akustikplattor, HWC Planerad 2 st 1500 6800,378077

2041 Invändigt Domare Slipning och lackning sittbänk Planerad 2 st 1800 8160,453692

2041 Invändigt Domare Byte blandare och handfat, sjukvård Planerad 1 st 6000 13600,75615

2041 Invändigt Omklädningsrum Byte WC stol, blandare och handfat, HWC Planerad 2 st 9800 44429,13677

2041 Invändigt Ute wc Byte blandare Planerad 3 st 2000 13600,75615

2041 Invändigt Omklädningsrum Byte akustikplattor, WC Planerad 10 st 1500 34001,89038

2041 Invändigt Omklädningsrum Byte WC stol, blandare och handfat, WC Planerad 10 st 9800 222145,6838

2041 Invändigt Aktivitetsförråd Dammbindning golv Planerad 52 m2 120 14144,7864

2041 Invändigt Omklädningsrum Byte blandare och handfat Planerad 10 st 6000 136007,5615

2041 Installationer Ventilation Byte styrventiler shuntgrupp LB 01-03 Planerad 3 st 5400 36722,04161

2041 Invändigt Servering Byte akustikplattor Planerad 65 m2 480 70723,932

2041 Fasader Byggnader Byte ståldörr stor Planerad 1 st 60000 136007,5615

2041 Invändigt Korridor servering Byte akustikplattor Planerad 51 m2 480 55491,08511

2041 Invändigt Omklädningsrum Byte akustikplattor Planerad 260 m2 480 282895,728

2041 Invändigt Korridor servering Byte akustikplattor förråd Planerad 7 m2 480 7616,423446

2041 Fasader Byggnader Byte ståldörrar Planerad 27 st 18000 1101661,248

2041 Invändigt Korridor servering Byte WC stol blandare och handfat, WC Planerad 1 st 9800 22214,56838

2041 Invändigt Kapprum/entré Byte akustikplattor Planerad 35 m2 480 38082,11723

2041 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 210 m2 120 57123,17585

2041 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspump KB1 påfyllning Planerad 1 st 30000 68003,78077

2041 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspump blueflux Planerad 1 st 30000 68003,78077

2041 Invändigt Fläktrum hus 2 Byte blandare Planerad 1 st 2400 5440,302461

2041 Invändigt Tvättstuga Byte tvättställ och blandare Planerad 1 st 4200 9520,529308

2041 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspump KB1-P1-5 stora Planerad 5 st 45000 510028,3558

2041 Invändigt Garage Dammbindning golv Planerad 261 m2 120 70995,94712

2041 Invändigt Tvättstuga Byte akustikplattor Planerad 6 m2 480 6528,362954

2041 Invändigt Korridor servering Byte WC stol blandare och handfat, HWC Planerad 1 st 9800 22214,56838

2041 Installationer Ventilation Byte shuntgrupp LB 01-03 Planerad 3 st 36000 244813,6108

2041 Installationer Kyla Byte cirkulationspumpar KB1 - P1-P5 Planerad 5 st 45000 510028,3558

2041 Installationer Ventilation Byte cirkulationspump shuntgrupp LB 01 och 03Planerad 2 st 14400 65283,62954

2041 Invändigt Korridor servering Byte akustikplattor kontor Planerad 22 m2 480 23937,33083

2041 Installationer Kyla Byte cirkulationspumpar VS1 Planerad 2 st 30000 136007,5615

2041 Invändigt Korridor servering Byte akustikplattor städ Planerad 1 st 1500 3400,189038

2041 Installationer Kyla Byte cirkulationspumpar KB2 - P1-P5 Planerad 5 st 30000 340018,9038

2041 Installationer Kyla Byte cirkulationspump KM1-P1 stor Planerad 1 st 45000 102005,6712

2041 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 261134,5182

2041 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspumpar VS2-P1 A/B Planerad 2 st 30000 136007,5615

2041 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspumpar VS1-P2 A/B Planerad 2 st 30000 136007,5615

2041 Installationer Värme undercentralByte cirkulationspumpar VS1-P1 A/B Planerad 2 st 30000 136007,5615

2041 Invändigt Sekretariat Byte akustikplattor Planerad 7 m2 480 7616,423446



2041 Installationer Värme undercentralByte shuntgrupp VS5-6 Planerad 2 st 36000 163209,0738

2041 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 283349,0865

2041 Invändigt Domare Byte blandare och handfat rehab Planerad 1 st 6000 13600,75615

2042 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 80924,49911

2042 Fasader Byggnader Byte trätrall läktare Planerad 480 m2 960 1065428,834

2043 Fasader Byggnader Målning takfot Planerad 262 m1 240 148294,3758

2043 Mark Generellt Pågrusning mot fasadliv Planerad 36 m2 96 8150,530581

2043 Fasader Byggnader Målning fönsterbleck Planerad 130 m1 300 91976,47356

2043 Fasader Byggnader Målning bred takfot Planerad 902 m2 240 510540,1794

2043 Fasader Byggnader Målning ståldörrar Planerad 27 st 2400 152822,4484

2043 Fasader Byggnader Målning träpanel Planerad 1612 m2 360 1368609,927

2043 Fasader Byggnader Målning droppbleck Planerad 176 m1 300 124521,995

2043 Fasader Byggnader Målning ståldörr stor Planerad 1 st 10000 23583,71117

2043 Fasader Byggnader Målning portar garage Planerad 11 st 5000 129710,4114

2043 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 271684,3527

2044 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 30000 72166,15618

2044 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 300692,3174

2045 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett skruvkompressorPlanerad 1 st 190000 466193,3689

2045 Installationer Ventilation Byte cirkulationspump shuntgrupp LB02 Planerad 1 st 14400 35332,55007

2045 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 3165 m2 20 155316,0013

2045 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 282660,4005

2045 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 85877,72586

2046 Invändigt Aktivitetsförråd Dammbindning golv Planerad 52 m2 120 15616,98713

2046 Invändigt Skridskoförråd Dammbindning golv Planerad 34 m2 120 10211,10697

2046 Invändigt Domare Slipning och lackning sittbänk Planerad 2 st 1800 9009,800267

2046 Invändigt Omklädningsrum Slipning och lackning sittbänkar Planerad 60 m2 1800 270294,008

2046 Invändigt Garage Dammbindning golv Planerad 261 m2 120 78385,26232

2046 Installationer Värme undercentralByte ackumulatortankar Planerad 2 st 36000 180196,0053

2046 Invändigt Undercentral Dammbindning golv Planerad 210 m2 120 63068,60187

2046 Invändigt Soprum Dammbindning golv Planerad 11 m2 120 3303,593431

2047 Fasader Byggnader Oljning trätrall läktare Planerad 480 m2 240 294079,8807

2047 Installationer Kyla Renovering kylanläggning komplett kolvkompressorPlanerad 1 st 125000 319097,0928

2048 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 35000 91134,1297



År Kategori Läge Namn Status Antal Enhet Styckpris Planerad kostnad (kr)Faktisk kostnad (kr) Göra själva

2019 Invändigt Samlingssal Målning eldstad Eftersatt 1 omg 3000 4398,75 x

2019 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet  Eftersatt 1 st 12000 17595

2019 Fasader Sjöbod Målning träpanel slamfärg Eftersatt 58 m2 300 25512,75 x

2019 Fasader Generellt Komplettering puts sockel Eftersatt 1 omg 20000 29325 x

2019 Fasader Generellt Målning eldstad utvändigt Eftersatt 1 omg 3000 4398,75 x

2019 Fasader Generellt Omfogning lister entrédörr Eftersatt 1 omg 2500 3665,625 x

2019 Fasader Generellt Målning träpanel slamfärg Eftersatt 220 m2 300 96772,5

2019 Mark Generellt Oljning trä altan  Eftersatt 65 m2 240 22873,5 x

2019 Fasader Generellt Ställning för fasadåtgärder Planerad 220 m2 54 17419,05

2019 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 11730

2019 Mark Generellt Justering marknivå Eftersatt 1 omg 35000 51318,75 x

2019 Installationer Generellt Brandskyddskontroll av rökkanaler/eldstäderEftersatt 1 st 1400 2052,75

2021 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 23797,5894 x

2021 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 32035,2165

2023 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 24759,01201

2024 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet  Planerad 1 st 12000 19426,30173

2024 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 33996,02803

2025 Fasader Sjöbod Målning träpanel slamfärg Planerad 58 m2 300 28731,50026

2025 Fasader Generellt Målning träpanel slamfärg Planerad 220 m2 300 108981,5527

2025 Fasader Generellt Målning fönsterbleck Planerad 85 m1 300 42106,509

2025 Fasader Generellt Lasering entréparti Planerad 18 m2 430 12780,56391

2025 Fasader Generellt Ställning för fasadåtgärder Planerad 220 m2 54 19616,67949

2025 Fasader Generellt Målning takfot och vindskivor slamfärg Planerad 90 m1 420 62416,70747

2025 Fasader Generellt Lasering dörrar av trä Planerad 5 st 1500 12384,26735

2025 Fasader Generellt Lasering större fönsterparti Planerad 34 m2 430 24141,06516

2025 Fasader Generellt Lasering fönster Planerad 18 st 960 28533,35198

2025 Fasader Sjöbod Lasering fönster Planerad 3 st 1000 4953,706942

2025 Fasader Sjöbod Målning takfot slamfärg Planerad 38 m1 420 26353,72093

2025 Fasader Generellt Målning sockel Planerad 25 m2 240 9907,413883

2025 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 25759,2761

2025 Installationer Generellt Brandskyddskontroll av rökkanaler/eldstäderPlanerad 1 st 1400 2311,729906

2025 Fasader Generellt Målning eldstad utvändigt Planerad 1 omg 3000 4953,706942

2025 Invändigt Samlingssal Målning eldstad Planerad 1 omg 3000 4953,706942

2026 Invändigt Verkstad & grovtvätt Byte torktumlare Bosch Planerad 1 st 30000 50527,81081

2026 Installationer Värme undercentral Byte köldbärarpump Planerad 1 st 14000 23579,64504

2026 Installationer Värme undercentral Byte cirkulationspump Planerad 1 st 14000 23579,64504

2026 Installationer Fläktrum Byte cirkulationspump Planerad 2 st 14000 47159,29009

2026 Installationer Fläktrum Byte styrventiler Planerad 2 st 5400 18190,01189

2026 Installationer Generellt Byte huvudenhet brandlarm Planerad 1 st 1200 2021,112432

2026 Installationer Värme generellt Byte styrventil ventilställdon golvärme Planerad 2 st 5400 18190,01189

2026 Installationer Värme generellt Byte nålventiler golvvärme Planerad 16 st 600 16168,89946

2026 Invändigt Trappa Slipning och lackning trappsteg ek Planerad 17 st 400 11452,97045

2026 Invändigt Samlingssal Slipning och lackering plankgolv Planerad 72 m2 540 65484,0428

2026 Invändigt Verkstad & grovtvätt Byte tvättmaskin Bosch Planerad 1 st 42000 70738,93513

2026 Invändigt Verkstad & grovtvätt Målning betonggolv med epoxifärg Planerad 12 m2 300 6063,337297

2026 Mark Generellt Byte trä altan Planerad 65 m2 980 107287,3849

2027 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 36076,85692

2027 Mark Generellt Målning räckestolpar altan Planerad 42 m1 120 8658,44566

2027 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 26799,95085

2027 Tak Generellt Målning plåtdetaljer Planerad 1 omg 2000 3435,891135

2029 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 1 omg 3000 5362,051705

2029 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 14298,80455

Gråmarkera det vi inte anser är intressant, rödmarkera det som är prioriterat, gula det vi behöver göra någon gång, och kommentera i den högra kolumnen om det är något vi kan göra själva!



2029 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 27882,66887

2029 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet  Planerad 1 st 12000 21448,20682

2030 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 38285,04917

2031 Installationer El Byte belysning LED fasad Planerad 10 st 2400 44629,42875

2031 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 29009,12869

2031 Fasader Sjöbod Lasering fönster Planerad 3 st 1000 5578,678594

2031 Fasader Sjöbod Målning takfot slamfärg Planerad 38 m1 420 29678,57012

2031 Fasader Generellt Lasering entréparti Planerad 18 m2 430 14392,99077

2031 Installationer Generellt Brandskyddskontroll av rökkanaler/eldstäderPlanerad 1 st 1400 2603,383344

2031 Invändigt Samlingssal Målning eldstad Planerad 1 omg 3000 5578,678594

2031 Fasader Sjöbod Målning träpanel slamfärg Planerad 58 m2 300 32356,33584

2031 Fasader Generellt Målning eldstad utvändigt Planerad 1 omg 3000 5578,678594

2031 Fasader Generellt Målning träpanel slamfärg Planerad 220 m2 300 122730,9291

2031 Fasader Generellt Lasering dörrar av trä Planerad 5 st 1500 13946,69648

2031 Fasader Generellt Lasering större fönsterparti Planerad 34 m2 430 27186,76035

2031 Fasader Generellt Lasering fönster Planerad 18 st 960 32133,1887

2031 Fasader Generellt Ställning för fasadåtgärder Planerad 220 m2 54 22091,56723

2031 Invändigt Verkstad & grovtvätt Målning väggar Planerad 12 m2 240 5355,53145

2031 Invändigt Verkstad & grovtvätt Byte blandare Planerad 1 st 2400 4462,942875

2031 Invändigt Förråd Målning väggar Planerad 3 M2 240 1338,882863

2031 Invändigt Kök Byte blandare Planerad 19 m2 2400 84795,91463

2031 Invändigt Kök Byte diskmaskin Planerad 1 st 4800 8925,88575

2031 Invändigt Kök Byte spisfläkt Planerad 1 st 3600 6694,414313

2031 Invändigt Kök Byte spis/ugn Planerad 1 st 6000 11157,35719

2031 Invändigt Kök Byte mikrovågsugn Planerad 2 st 4000 14876,47625

2031 Invändigt Kök Byte kyl/frys Planerad 2 st 7200 26777,65725

2031 Invändigt Kök Byte skåpsluckor Planerad 1 omg 30000 55786,78594

2031 Invändigt Korridor övervåning Målning väggar och tak Planerad 1 st 1500 2789,339297

2031 Invändigt Elrum Målning väggar och tak Planerad 5 m2 360 3347,207156

2031 Invändigt Undercentral Målning väggar och tak Planerad 6 M2 360 4016,648588

2031 Installationer El Byte automatisk dörröppnare Planerad 2 st 18000 66944,14313

2031 Installationer El Byte belysning LED grupprum Planerad 11 st 2400 49092,37163

2031 Installationer El Byte belysning LED kontor Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Installationer El Byte belysning LED verkstad Planerad 4 st 2400 17851,7715

2031 Installationer El Byte belysning LED förråd Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Installationer El Byte belysning LED WC Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Installationer El Byte belysning LED korridor och entré Planerad 18 st 2400 80332,97175

2031 Installationer El Byte belysning LED vindfång Planerad 3 st 2400 13388,82863

2031 Installationer El Byte belysning LED kök Planerad 3 st 2400 13388,82863

2031 Installationer El Byte belysning LED samlingssal Planerad 16 st 2400 71407,086

2031 Installationer El Byte belysning LED korridor övervåning Planerad 1 st 2400 4462,942875

2031 Installationer El Byte belysning LED förråd övervåning Planerad 3 st 2400 13388,82863

2031 Installationer El Byte belysning LED fläktrum Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Installationer El Byte belysning LED vindsförråd Planerad 5 st 2400 22314,71438

2031 Installationer El Byte belysning LED elrum Planerad 1 st 2400 4462,942875

2031 Installationer El Byte belysning LED undercentral Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Installationer El Byte belysning LED utvändig WC Planerad 1 st 2400 4462,942875

2031 Installationer El Byte belysning LED sjöbod Planerad 2 st 2400 8925,88575

2031 Installationer Värme generellt Byte rumsgivare Planerad 8 st 1000 14876,47625

2031 Installationer Värme generellt Byte rumsgivare golvvärme Planerad 1 st 1200 2231,471438

2031 Installationer Värme generellt Byte termostat och termostatventil Planerad 1 st 1200 2231,471438

2031 Installationer Värme generellt Uppgradering styrning Planerad 1 st 24000 44629,42875

2031 Installationer Generellt Provtryckning eldstäder Planerad 1 st 1000 1859,559531

2031 Installationer Fläktrum Renovering FTX-aggregat Planerad 1 st 24000 44629,42875

2031 Installationer Värme undercentral Värmepump NIBE F1145 Planerad 1 st 48000 89258,8575

2031 Installationer Ventilation Byte rökgasfläkt tak Planerad 1 st 7800 14504,56434

2033 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 30181,09749

2033 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 40628,40046



2034 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet  Planerad 1 st 12000 23680,55341

2035 Mark Generellt Målning räckestolpar altan Planerad 42 m1 120 10144,74908

2035 Tak Generellt Målning plåtdetaljer Planerad 1 omg 2000 4025,69408

2035 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 31400,41383

2036 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 43115,1836

2036 Installationer Ventilation Byte takfläkt Planerad 1 st 7200 14782,34866

2037 Fasader Generellt Lasering fönster Planerad 18 st 960 36187,18953

2037 Fasader Sjöbod Målning träpanel slamfärg Planerad 58 m2 300 36438,48945

2037 Fasader Generellt Målning eldstad utvändigt Planerad 1 omg 3000 6282,498182

2037 Invändigt Samlingssal Målning eldstad Planerad 1 omg 3000 6282,498182

2037 Fasader Generellt Målning träpanel slamfärg Planerad 220 m2 300 138214,96

2037 Fasader Generellt Lasering dörrar av trä Planerad 5 st 1500 15706,24545

2037 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 32668,99054

2037 Fasader Generellt Lasering större fönsterparti Planerad 34 m2 430 30616,7078

2037 Fasader Generellt Målning sockel Planerad 25 m2 240 12564,99636

2037 Fasader Generellt Målning takfot och vindskivor slamfärg Planerad 90 m1 420 79159,47709

2037 Fasader Generellt Ställning för fasadåtgärder Planerad 220 m2 54 24878,6928

2037 Installationer Generellt Brandskyddskontroll av rökkanaler/eldstäderPlanerad 1 st 1400 2931,832485

2037 Fasader Generellt Lasering entréparti Planerad 18 m2 430 16208,84531

2037 Fasader Generellt Målning fönsterbleck Planerad 85 m1 300 53401,23454

2037 Fasader Sjöbod Målning takfot slamfärg Planerad 38 m1 420 33422,89033

2037 Fasader Sjöbod Lasering fönster Planerad 3 st 1000 6282,498182

2039 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet  Planerad 1 st 12000 26145,24443

2039 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 45754,17776

2039 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 33988,81776

2039 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 17430,16295

2041 Invändigt Badrum/toalett Byte duschblandare Planerad 1 st 2400 5440,302461

2041 Invändigt Badrum/toalett Byte akustikplattor tak Planerad 11 m2 300 7480,415885

2041 Invändigt Städskrubb Byte linoleummatta Planerad 2 st 600 2720,151231

2041 Invändigt Städskrubb Byte akustikplattor tak Planerad 2 st 360 1632,090738

2041 Invändigt Städskrubb Byte utslagsback Planerad 1 st 3000 6800,378077

2041 Invändigt Korridor & entré Byte akustikplattor Planerad 40 m2 360 32641,81477

2041 Invändigt Kök Byte linoleummatta Planerad 19 m2 600 25841,43669

2041 Invändigt Kök Byte akustikplattor tak Planerad 19 m2 360 15504,86202

2041 Fasader Generellt Byte hängränna Planerad 60 m1 600 81604,53692

2041 Fasader Generellt Byte stuprör Planerad 18 m1 600 24481,36108

2041 Installationer Generellt Byte huvudenhet brandlarm Planerad 1 st 1200 2720,151231

2041 Installationer Tele Byte kodlås med taggläsare Planerad 3 st 2400 16320,90738

2041 Installationer Värme undercentral Byte expansionskärl 100L Planerad 1 st 4500 10200,56712

2041 Installationer Värme undercentral Byte expansionskärl 18L Planerad 1 st 2500 5666,981731

2041 Invändigt Samlingssal Byte jalusi Planerad 1 st 10000 22667,92692

2041 Mark Generellt Byte trä altan Planerad 65 m2 980 144394,6945

2041 Invändigt Förråd Byte akustikplattor tak Planerad 5 M2 360 4080,226846

2041 Invändigt Badrum/toalett Byte WC-stol Planerad 2 st 4800 21761,20985

2041 Invändigt Badrum/toalett Byte handfat Planerad 2 st 4200 19041,05862

2041 Invändigt Utvändig WC Byte WC-stol Planerad 1 St 4800 10880,60492

2041 Installationer Värme generellt Byte styrventil ventilställdon golvärme Planerad 2 st 5400 24481,36108

2041 Invändigt Trappa Slipning och lackning trappsteg ek Planerad 17 st 400 15414,19031

2041 Invändigt Utvändig WC Byte handfat Planerad 1 St 4200 9520,529308

2041 Invändigt Utvändig WC Byte duschblandare Planerad 1 St 2400 5440,302461

2041 Mark Generellt Byte betongplattor  Planerad 82 m2 1080 200747,1608

2041 Invändigt Verkstad & grovtvätt Målning betonggolv med epoxifärg Planerad 12 m2 300 8160,453692

2041 Invändigt Verkstad & grovtvätt Byte tvättmaskin Bosch Planerad 1 st 42000 95205,29308

2041 Invändigt Samlingssal Slipning och lackering plankgolv Planerad 72 m2 540 88132,89988

2041 Invändigt Verkstad & grovtvätt Byte torktumlare Bosch Planerad 1 st 30000 68003,78077

2041 Installationer Värme generellt Byte nålventiler golvvärme Planerad 16 st 600 21761,20985

2041 Invändigt Förråd Byte linoleummatta Planerad 5 M2 600 6800,378077

2041 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 35361,966



2041 Installationer Fläktrum Byte styrventiler Planerad 2 st 5400 24481,36108

2041 Installationer Fläktrum Byte cirkulationspump Planerad 2 st 14000 63470,19538

2041 Fasader Sjöbod Byte stuprör Planerad 30 m1 600 40802,26846

2041 Fasader Sjöbod Byte hängränna Planerad 60 m1 600 81604,53692

2041 Installationer Värme undercentral Byte cirkulationspump Planerad 1 st 14000 31735,09769

2041 Invändigt Studierum Byte linoleummatta Planerad 58 m2 600 78884,38569

2041 Invändigt Studierum Byte akustikplattor Planerad 58 m2 360 47330,63141

2041 Invändigt Kontor Byte linoleummatta Planerad 14 m2 600 19041,05862

2041 Invändigt Kontor Byte akustikplattor Planerad 14 m2 360 11424,63517

2041 Installationer Värme undercentral Byte köldbärarpump Planerad 1 st 14000 31735,09769

2041 Invändigt Verkstad & grovtvätt Byte akustikplattor Planerad 12 m2 360 9792,544431

2041 Fasader Generellt Byte utrymmningsstege fasad Planerad 1 st 6000 13600,75615

2041 Invändigt Korridor övervåning Byte linoleummatta Planerad 1 st 2500 5666,981731

2041 Invändigt Fläktrum Byte linoleummatta Planerad 30 m2 600 40802,26846

2041 Invändigt Vindsförråd Byte linoleummatta Planerad 60 m2 600 81604,53692

2041 Invändigt Elrum Byte plastmatta Planerad 5 m2 600 6800,378077

2041 Invändigt Undercentral Byte plastmatta Planerad 6 M2 600 8160,453692

2042 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 48554,69947

2043 Fasader Generellt Lasering större fönsterparti Planerad 34 m2 430 34479,38573

2043 Fasader Generellt Ställning för fasadåtgärder Planerad 220 m2 54 28017,44887

2043 Fasader Generellt Lasering entréparti Planerad 18 m2 430 18253,79245

2043 Installationer Generellt Provtryckning eldstäder Planerad 1 st 1000 2358,371117

2043 Fasader Generellt Målning eldstad utvändigt Planerad 1 omg 3000 7075,113351

2043 Installationer Generellt Brandskyddskontroll av rökkanaler/eldstäderPlanerad 1 st 1400 3301,719564

2043 Mark Generellt Målning räckestolpar altan Planerad 42 m1 120 11886,19043

2043 Tak Generellt Målning plåtdetaljer Planerad 1 omg 2000 4716,742234

2043 Fasader Generellt Målning träpanel slamfärg Planerad 220 m2 300 155652,4937

2043 Invändigt Samlingssal Målning eldstad Planerad 1 omg 3000 7075,113351

2043 Fasader Generellt Lasering dörrar av trä Planerad 5 st 1500 17687,78338

2043 Fasader Generellt Lasering fönster Planerad 18 st 960 40752,6529

2043 Fasader Sjöbod Lasering fönster Planerad 3 st 1000 7075,113351

2043 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 36790,58943

2043 Fasader Sjöbod Målning träpanel slamfärg Planerad 58 m2 300 41035,65744

2043 Fasader Sjöbod Målning takfot slamfärg Planerad 38 m1 420 37639,60303

2044 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet  Planerad 1 st 12000 28866,46247

2045 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 51526,63551

2045 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 38276,92924

2046 Installationer Värme undercentral Ackumulatortank 200L Planerad 1 st 20000 50054,44593

2046 Installationer Värme undercentral Byte varmvattenberedare NIBE 500L Planerad 1 st 40000 100108,8919

2047 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 1 omg 3000 7658,330227

2047 Mark Generellt Oljning trä altan  Planerad 65 m2 240 39823,31718

2048 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 21000 54680,47782



År Kategori Läge Namn Status Antal Enhet Styckpris Planerad kostnad (kr)Faktisk kostnad (kr) Göra själv

2019 Fasader Byggnad Byte skadad panel Eftersatt 1 omg 16000 23460 x

2019 Fasader Byggnad Målning trädörrar Eftersatt 4 st 1200 7038 x

2019 Fasader Byggnad Målning fönster Eftersatt 21 st 2700 83136

2019 Fasader Byggnad Målning slagportar Eftersatt 4 st 2400 14076 x

2019 Fasader Byggnad Målning träpanel slamfärg Eftersatt 326 m2 300 143399

2019 Fasader Byggnad Målning fasadbleck Eftersatt 70 m1 240 24633

2019 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 5279

2019 Installationer Ventilation Byte frånluftsfläkt Eftersatt 1 st 7200 10557

2019 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 326 m2 54 25812

2019 Fasader Byggnad Lagning skador i sockel Eftersatt 1 omg 5000 7331 x

2019 Fasader Byggnad Målning fönsterbleck Eftersatt 42 m1 300 18475

2019 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 11730

2019 Fasader Byggnad Målning sockelbleck Eftersatt 46 m1 240 16187 x

2019 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Eftersatt 1 st 12000 17595

2020 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 4487

2021 Invändigt Wc Byte våtrumstapet Eftersatt 15 m2 720 16475

2021 Invändigt Kajakgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 5126

2021 Invändigt Båtgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 5126

2021 Installationer Värme generellt Byte äldre elradtiatorer Eftersatt 13 st 1800 35696

2021 Invändigt Serveringsrum Byte pentry Eftersatt 1 st 30000 45765

2021 Invändigt Serveringsrum Byte tvättställ och blandare Eftersatt 1 st 4200 6407

2021 Invändigt Serveringsrum Byte fläkt cylinda Eftersatt 1 st 6000 9153

2021 Invändigt Serveringsrum Byte spis cylinda Eftersatt 1 st 6000 9153

2021 Invändigt Serveringsrum Byte kylskåp cylinda Eftersatt 1 st 7200 10984

2021 Invändigt Serveringsrum Byte köksdiskmaskin electrolux Eftersatt 1 st 10000 15255

2021 Invändigt Serveringsrum Byte plastmatta trappsteg Eftersatt 14 st 600 12814

2021 Invändigt Bastu Byte panel och lavar Eftersatt 2 st 43000 131192

2021 Invändigt Bastu Byte bastuagggregat och styrning Eftersatt 2 st 11000 33561

2021 Invändigt Bastu Byte plastmatta Eftersatt 14 m2 600 12814

2021 Invändigt Samlingssal Byte tvättställ och blandare Eftersatt 1 st 4200 6407

2021 Invändigt Wc Målning tak Eftersatt 15 m2 240 5492 x

2021 Invändigt Wc Byte wcstol, handfat och blandare Eftersatt 1 st 9800 14950

2021 Invändigt Wc Byte duschblandare Eftersatt 1 st 2400 3661

2021 Invändigt Serveringsrum Byte plastmatta Eftersatt 62 m2 600 56748

2023 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 5714

2023 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 326 m2 54 27940

2023 Fasader Byggnad Byte hängrännor Planerad 46 m1 600 43804

2023 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 1 st 3600 5714

2023 Fasader Byggnad Byte stuprör Planerad 12 m1 600 11427

2023 Fasader Byggnad Målning takfot Planerad 70 m1 420 46661

2023 Installationer El Byte belysning till LED kallvind Planerad 12 st 2400 45709

2023 Fasader Byggnad Målning träpanel slamfärg Planerad 326 m2 300 155220

2023 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 4761

2024 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 19426

2025 Installationer Vatten och avlopp Byte filtreringstank Planerad 1 st 18000 29722

2026 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 5053

2026 Invändigt Kajakgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 5659

2026 Invändigt Båtgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 5659

2027 Tak Byggnad Byte gångbrygga Planerad 4 m1 2040 14018

2027 Tak Byggnad Byte pofilerad plåt inkl. läkt och papp Planerad 280 m2 1060 509886

2027 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 326 m2 54 30243

2027 Fasader Byggnad Byte trädörrar Planerad 4 st 12000 82461

Gråmarkera det vi inte anser är intressant, rödmarkera det som är prioriterat, gula det vi behöver göra någon gång, och kommentera i den högra kolumnen om det är något vi kan göra själva!



2027 Fasader Byggnad Målning fönsterbleck Planerad 42 m1 300 21646

2027 Fasader Byggnad Byte slagportar Planerad 4 st 24000 164923

2027 Fasader Byggnad Målning träpanel slamfärg Planerad 326 m2 300 168015

2027 Fasader Byggnad Målning fasadbleck Planerad 70 m1 240 28861

2027 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 6185

2027 Tak Byggnad Byte takstege Planerad 5 m1 2000 17179

2027 Fasader Byggnad Målning sockelbleck Planerad 46 m1 240 18966

2027 Fasader Byggnad Målning fönster Planerad 21 st 2700 97408

2028 Installationer Värme generellt Byte elektrisk varmvattenberedare 400 L och styrningPlanerad 2 st 25000 87615

2029 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 21448

2029 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 14299

2029 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 5362

2031 Invändigt Kajakgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 6248

2031 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 326 m2 54 32736

2031 Fasader Byggnad Målning träpanel slamfärg Planerad 326 m2 300 181865

2031 Invändigt Båtgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 6248

2031 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 6694

2032 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 5690

2033 Invändigt Omklädningsrum Byte våtrumstapet Planerad 15 m2 720 20895

2033 Invändigt Omklädningsrum Byte blandare Planerad 2 st 2400 9286

2033 Invändigt Duschrum Målning tak Planerad 16 m2 240 7429

2033 Invändigt Hwc Målning tak Planerad 2 st 3000 11608

2033 Invändigt Hwc Byte våtrumstapet Planerad 2 st 3000 11608

2033 Installationer Värme generellt Byte luftvärmepumpar panasonic Planerad 2 st 50000 193469

2033 Invändigt Samlingssal Målning väggar och tak Planerad 106 m2 360 73828

2033 Invändigt Hwc Byte plastmatta Planerad 2 st 3000 11608

2033 Invändigt Duschrum Byte duschpanel Planerad 6 st 10000 116081

2033 Invändigt Duschrum Byte våtrumstapet Planerad 16 m2 720 22288

2033 Invändigt Duschrum Byte plastmatta Planerad 16 m2 600 18573

2033 Invändigt Serveringsrum Målning väggar och tak Planerad 39 m2 360 27163

2033 Invändigt Hwc Byte wcstol, handfat och blandare Planerad 2 st 9800 37920

2033 Invändigt Samlingssal Byte plastmatta Planerad 106 m2 600 123046

2033 Installationer Värme generellt Byte elradiatorer Planerad 2 st 1800 6965

2033 Invändigt Omklädningsrum Målning tak Planerad 15 m2 240 6965

2033 Invändigt Omklädningsrum Byte plastmatta Planerad 15 m2 600 17412

2033 Invändigt Förråd Målning väggar och tak Planerad 12 m2 360 8358

2033 Invändigt Förråd Byte plastmatta Planerad 12 m2 600 13930

2034 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 23681

2035 Installationer El Byte belysning till LED serveringsrum Planerad 8 st 2400 38647

2035 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 6039

2035 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 7246

2035 Installationer El Byte belysning till LED båtgarage Planerad 3 st 2400 14492

2035 Installationer El Byte belysning till LED kajakrum Planerad 3 st 2400 14492

2035 Installationer El Byte belysning till LED förråd Planerad 1 st 2400 4831

2035 Installationer El Byte belysning till LED wc Planerad 2 st 2400 9662

2035 Installationer El Byte belysning till LED samlingssal Planerad 8 st 2400 38647

2035 Installationer El Byte belysning till LED bastu Planerad 2 st 2400 9662

2035 Installationer El Byte belysning till LED duschrum Planerad 4 st 2400 19323

2035 Installationer El Byte belysning till LED hwc Planerad 2 st 2400 9662

2035 Installationer El Byte belysning till LED omklädningsrum Planerad 6 st 2400 28985

2035 Installationer El Byte fasadbelysning till LED Planerad 5 st 2400 24154

2035 Fasader Byggnad Målning sockelbleck Planerad 46 m1 240 22222

2035 Fasader Byggnad Målning fönsterbleck Planerad 42 m1 300 25362

2035 Fasader Byggnad Målning fasadbleck Planerad 70 m1 240 33816

2035 Fasader Byggnad Målning fönster Planerad 21 st 2700 114128

2035 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 326 m2 54 35434

2035 Fasader Byggnad Målning träpanel slamfärg Planerad 326 m2 300 196856

2036 Invändigt Båtgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 6898



2036 Invändigt Serveringsrum Byte fläkt cylinda Planerad 1 st 6000 12319

2036 Invändigt Kajakgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 6898

2038 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 6408

2039 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 7844

2039 Fasader Byggnad Målning träpanel slamfärg Planerad 326 m2 300 213084

2039 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 17430

2039 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 326 m2 54 38355

2039 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 26145

2039 Fasader Byggnad Målning takfot Planerad 70 m1 420 64056

2041 Invändigt Bastu Byte plastmatta Planerad 14 m2 600 19041

2041 Installationer Värme generellt Byte äldre elradtiatorer Planerad 13 st 1800 53043

2041 Invändigt Samlingssal Byte tvättställ och blandare Planerad 1 st 4200 9521

2041 Invändigt Serveringsrum Byte köksdiskmaskin electrolux Planerad 1 st 10000 22668

2041 Invändigt Båtgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 7616

2041 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 6800

2041 Invändigt Serveringsrum Byte kylskåp cylinda Planerad 1 st 7200 16321

2041 Invändigt Serveringsrum Byte plastmatta Planerad 62 m2 600 84325

2041 Invändigt Wc Målning tak Planerad 15 m2 240 8160

2041 Invändigt Wc Byte våtrumstapet Planerad 15 m2 720 24481

2041 Invändigt Wc Byte duschblandare Planerad 1 st 2400 5440

2041 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 1 st 3600 8160

2041 Invändigt Serveringsrum Byte plastmatta trappsteg Planerad 14 st 600 19041

2041 Invändigt Kajakgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 7616

2043 Installationer El Byte elskåp Planerad 1 st 40000 94335

2043 Fasader Byggnad Målning sockelbleck Planerad 46 m1 240 26036

2043 Installationer Vatten och avlopp Relining avloppsstammar Planerad 45 m1 1800 191028

2043 Installationer El Byte belysning till LED kallvind Planerad 12 st 2400 67921

2043 Fasader Byggnad Målning fönsterbleck Planerad 42 m1 300 29715

2043 Fasader Byggnad Målning fasadbleck Planerad 70 m1 240 39621

2043 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 8490

2043 Fasader Byggnad Målning fönster Planerad 21 st 2700 133720

2043 Fasader Byggnad Målning träpanel slamfärg Planerad 326 m2 300 230649

2043 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 326 m2 54 41517

2044 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 7217

2044 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 28866

2044 Installationer Ventilation Byte frånluftsfläkt Planerad 1 st 7200 17320

2046 Invändigt Båtgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 8409

2046 Invändigt Serveringsrum Byte pentry Planerad 1 st 30000 75082

2046 Invändigt Serveringsrum Byte spis cylinda Planerad 1 st 6000 15016

2046 Invändigt Kajakgarage Dammbindning golv Planerad 28 m2 120 8409

2047 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 3000 7658

2047 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 326 m2 54 44939

2047 Fasader Byggnad Målning träpanel slamfärg Planerad 326 m2 300 249662

2047 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 9190



År Kategori Läge Namn Status Antal Enhet Styckpris Planerad kostnad (kr)Faktisk kostnad (kr) Göra själva

2019 Fasader Tillbyggnad Byte rötskadad träpanel och lagning skador Eftersatt 1 st 3000 4399

2019 Fasader Tillbyggnad Byte fönster Eftersatt 4 st 12000 70380

2019 Mark Generellt Byte betongtrappa större inkl plattform och räckenEftersatt 1 st 130000 190613

2019 Fasader Byggnad Målning takfot Eftersatt 25 m1 420 15396

2019 Fasader Byggnad Målning träpanel Eftersatt 274 m2 300 120526

2019 Fasader Byggnad Byte rötskadad träpanel och lagning skador Eftersatt 1 omg 14000 20528

2019 Fasader Byggnad Byte fönster Eftersatt 10 st 12000 175950

2019 Fasader Byggnad Målning svanhalsar Eftersatt 2 st 1000 2933

2019 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 274 m2 54 21695

2019 Fasader Byggnad Byte skärmtak plåt entréer Eftersatt 12 m2 840 14780

2019 Tak Tillbyggnad Byte takduk Eftersatt 42 m2 360 22170

2019 Tak Byggnad Byte profilerad plåt inkl. läkt och papp Eftersatt 277 m2 1060 430520

2019 Tak Byggnad Byte takstege Eftersatt 5 m1 2000 14663

2019 Tak Byggnad Byte takbrygga Eftersatt 2 m1 2040 5982

2019 Tak Byggnad Byte snörasskydd Eftersatt 19 m1 720 20058

2019 Tak Byggnad Byte takräcken Eftersatt 19 m1 720 20058

2019 Installationer El Byte fasadbelysning till LED Eftersatt 9 st 2400 31671

2019 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 5279

2019 Installationer Ventilation Byte frånluftsfläkt Eftersatt 1 st 7200 10557

2019 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Eftersatt 1 st 3600 5279

2019 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Eftersatt 1 st 3000 4399

2019 Installationer El Byte fasadbelysning till LED tillbyggnad Eftersatt 1 st 2400 3519

2019 Installationer Värme generellt Energideklaration Eftersatt 1 st 8000 11730

2019 Fasader Tillbyggnad Målning träpanel Eftersatt 52 m2 360 27448

2019 Fasader Tillbyggnad Byte stuprör Eftersatt 6 m1 600 5279

2019 Fasader Tillbyggnad Byte hängrännor Eftersatt 16 m1 600 14076

2019 Fasader Tillbyggnad Byte trädörr Eftersatt 1 st 12000 17595

2019 Mark Generellt Byte trätrall och trätrappor Eftersatt 40 m2 960 56304

2019 Mark Generellt Byte betongtrappa mindre inkl plattform och räckenEftersatt 1 st 90000 131963

2019 Fasader Tillbyggnad Målning takfot Eftersatt 21 m1 420 12932

2019 Fasader Byggnad Byte sockelbleck Eftersatt 7 m1 240 2463

2019 Fasader Byggnad Byte stuprör Eftersatt 35 m1 600 30791

2019 Fasader Byggnad Byte hängrännor Eftersatt 5 m1 600 4399

2019 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Eftersatt 1 st 12000 17595

2019 Fasader Byggnad Byte trädörrar Eftersatt 4 st 12000 70380

2020 Installationer El Byte belysning till LED förråd Eftersatt 1 st 2400 3589

2020 Installationer El Byte belysning till LED wc Eftersatt 3 st 2400 10768

2020 Installationer El Byte belysning till LED samlingssal Eftersatt 14 st 2400 50251

2020 Installationer Vatten och avlopp Relining avloppsstammar Planerad 56 m1 1800 150754

2020 Installationer El Byte spotlights till LED samlingssal Planerad 8 st 1500 17947

2020 Installationer El Byte belysning till LED kök Eftersatt 3 st 2400 10768

2020 Installationer El Byte belysning till LED entré Eftersatt 3 st 2400 10768

2020 Installationer El Byte belysning till LED tillbyggnad Eftersatt 4 st 2400 14358

2020 Installationer El Byte belysning till LED filmrum Eftersatt 2 st 2400 7179

2020 Installationer El Byte belysning till LED städrum Eftersatt 1 st 2400 3589

2020 Installationer El Byte belysning till LED scen Eftersatt 3 st 2400 10768

2020 Installationer Värme generellt Byte äldre radiatorer på el Eftersatt 13 st 1800 34996

2020 Installationer El Byte elservis Planerad 1 st 60000 89735

2020 Installationer El Byte belysning till LED källare Eftersatt 1 st 2400 3589

2020 Installationer El Byte belysning till LED hwc Eftersatt 1 st 2400 3589

2020 Installationer El Byte belysning till LED teknikrum Eftersatt 2 st 2400 7179

Gråmarkera det vi inte anser är intressant, rödmarkera det som är prioriterat, gula det vi behöver göra någon gång, och kommentera i den högra kolumnen om det är något vi kan göra själva!



2023 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 274 m2 300 130461

2023 Fasader Tillbyggnad Målning träpanel Planerad 52 m2 360 29711

2023 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 5714

2023 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 274 m2 54 23483

2024 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 19426

2025 Invändigt Wc Byte wcstol, handfat och blandare Planerad 2 st 9800 32364

2025 Invändigt Entré Målning väggar och tak Planerad 15 m2 360 8917

2025 Invändigt Entré Byte plastmatta Planerad 16 m2 600 15852

2025 Invändigt Entré Målning träpanel Planerad 15 m2 360 8917

2025 Invändigt Wc Målning väggar och tak Planerad 2 st 3000 9907

2025 Invändigt Wc Byte plastmatta Planerad 2 st 3000 9907

2025 Invändigt Städrum Målning väggar och tak Planerad 1 st 3000 4954

2025 Invändigt Städrum Byte plastmatta Planerad 1 st 3000 4954

2025 Invändigt Hwc Målning tak Planerad 1 st 3000 4954

2025 Invändigt Hwc Byte våtrumstapet Planerad 1 st 720 1189

2025 Invändigt Hwc Byte plastmatta Planerad 1 st 3000 4954

2025 Invändigt Hwc Byte wc-stol Planerad 1 st 4800 7926

2025 Invändigt Teknikrum Målning väggar och tak Planerad 1 st 3000 4954

2025 Invändigt Teknikrum Byte plastmatta Planerad 1 st 3000 4954

2025 Invändigt Samlingssal Målning väggar och tak Planerad 61 m2 360 36261

2025 Invändigt Samlingssal Slipning och lackning trägolv Planerad 61 m2 540 54392

2025 Invändigt Samlingssal Byte akustikplattor Planerad 33 m2 480 26156

2025 Invändigt Förråd Målning väggar och tak Planerad 13 m2 360 7728

2025 Invändigt Förråd Byte plastmatta Planerad 13 m2 600 12880

2025 Invändigt Kök Målning väggar och tak Planerad 17 m2 360 10106

2025 Invändigt Kök Byte ekparkett Planerad 17 m2 780 21895

2025 Invändigt Kök Byte pentry Planerad 1 st 30000 49537

2025 Invändigt Kök Byte kyl och frys cylinda Planerad 1 st 7200 11889

2025 Invändigt Kök Byte spis cylinda Planerad 1 st 6000 9907

2025 Invändigt Kök Byte diskmaskn electrolux Planerad 1 st 10000 16512

2025 Invändigt Kök Byte tvättställ med blandare Planerad 1 st 4200 6935

2025 Invändigt Scen Målning väggar och tak Planerad 22 m2 360 13078

2025 Invändigt Scen Byte trägolv Planerad 15 m2 780 19319

2025 Invändigt Tillbyggnad Byte trägolv Planerad 36 m2 780 46367

2025 Invändigt Filmrum Målning väggar och tak Planerad 1 st 3000 4954

2025 Invändigt Filmrum Byte plastmatta Planerad 1 st 3000 4954

2025 Invändigt Tillbyggnad Målning väggar och tak Planerad 36 m2 240 14267

2027 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 274 m2 300 141215

2027 Fasader Byggnad Målning svanhalsar Planerad 2 st 1000 3436

2027 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 6185

2027 Fasader Tillbyggnad Målning träpanel Planerad 52 m2 360 32160

2027 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 274 m2 54 25419

2029 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 21448

2029 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 14299

2031 Fasader Tillbyggnad Målning träpanel Planerad 52 m2 360 34811

2031 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 274 m2 300 152856

2031 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 6694

2031 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 274 m2 54 27514

2033 Invändigt Entré Målning träpanel Planerad 15 m2 360 10447

2034 Mark Generellt Byte trätrall och trätrappor Planerad 40 m2 960 75778

2034 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 23681

2035 Invändigt Hwc Byte blandare Planerad 2 st 2400 9662

2035 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 274 m2 300 165456

2035 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 274 m2 54 29782

2035 Fasader Tillbyggnad Målning träpanel Planerad 52 m2 360 37680

2035 Fasader Tillbyggnad Målning takfot Planerad 21 m1 420 17753

2035 Fasader Byggnad Målning takfot Planerad 25 m1 420 21135



2035 Fasader Byggnad Målning svanhalsar Planerad 2 st 1000 4026

2035 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 7246

2035 Installationer Värme generellt Byte varmvattenberedare 300L Planerad 1 st 6000 12077

2035 Invändigt Hwc Byte handfat Planerad 1 st 4200 8454

2036 Installationer Värme generellt Byte luftvärmepumpar NIBE Planerad 3 st 50000 307966

2037 Installationer Värme generellt Byte radiatorer på el Planerad 4 st 1800 15078

2039 Installationer El Byte fasadbelysning till LED tillbyggnad Planerad 1 st 2400 5229

2039 Installationer El Byte fasadbelysning till LED Planerad 9 st 2400 47061

2039 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 7844

2039 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 274 m2 54 32237

2039 Fasader Tillbyggnad Målning träpanel Planerad 52 m2 360 40787

2039 Tak Tillbyggnad Målning plåtdetaljer Planerad 6 m2 300 3922

2039 Tak Byggnad Målning plåtdetaljer Planerad 14 m2 300 9151

2039 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 274 m2 300 179095

2039 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 17430

2039 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 26145

2040 Installationer El Byte belysning till LED entré Planerad 3 st 2400 16001

2040 Installationer Värme generellt Byte äldre radiatorer på el Planerad 13 st 1800 52003

2040 Installationer El Byte belysning till LED städrum Planerad 1 st 2400 5334

2040 Installationer El Byte belysning till LED förråd Planerad 1 st 2400 5334

2040 Installationer El Byte belysning till LED filmrum Planerad 2 st 2400 10667

2040 Installationer El Byte belysning till LED tillbyggnad Planerad 4 st 2400 21335

2040 Installationer El Byte belysning till LED scen Planerad 3 st 2400 16001

2040 Installationer El Byte belysning till LED källare Planerad 1 st 2400 5334

2040 Installationer El Byte belysning till LED kök Planerad 3 st 2400 16001

2040 Installationer El Byte spotlights till LED samlingssal Planerad 8 st 1500 26668

2040 Installationer El Byte belysning till LED samlingssal Planerad 14 st 2400 74671

2040 Installationer El Byte belysning till LED teknikrum Planerad 2 st 2400 10667

2040 Installationer El Byte belysning till LED hwc Planerad 1 st 2400 5334

2040 Installationer El Byte belysning till LED wc Planerad 3 st 2400 16001

2041 Invändigt Entré Målning träpanel Planerad 15 m2 360 12241

2043 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 274 m2 300 193858

2043 Fasader Tillbyggnad Målning träpanel Planerad 52 m2 360 44149

2043 Fasader Byggnad Målning svanhalsar Planerad 2 st 1000 4717

2043 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 8490

2043 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 274 m2 54 34894

2044 Tak Byggnad Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 st 12000 28866

2044 Installationer Ventilation Byte frånluftsfläkt Planerad 1 st 7200 17320

2045 Invändigt Förråd Byte plastmatta Planerad 13 m2 600 19138

2045 Invändigt Förråd Målning väggar och tak Planerad 13 m2 360 11483

2045 Invändigt Samlingssal Målning väggar och tak Planerad 61 m2 360 53882

2045 Invändigt Teknikrum Byte plastmatta Planerad 1 st 3000 7361

2045 Invändigt Teknikrum Målning väggar och tak Planerad 1 st 3000 7361

2045 Invändigt Hwc Byte plastmatta Planerad 1 st 3000 7361

2045 Invändigt Hwc Byte våtrumstapet Planerad 1 st 720 1767

2045 Invändigt Hwc Målning tak Planerad 1 st 3000 7361

2045 Invändigt Filmrum Byte plastmatta Planerad 1 st 3000 7361

2045 Invändigt Städrum Målning väggar och tak Planerad 1 st 3000 7361

2045 Invändigt Wc Byte plastmatta Planerad 2 st 3000 14722

2045 Invändigt Wc Målning väggar och tak Planerad 2 st 3000 14722

2045 Invändigt Entré Byte plastmatta Planerad 16 m2 600 23555

2045 Invändigt Entré Målning väggar och tak Planerad 15 m2 360 13250

2045 Invändigt Städrum Byte plastmatta Planerad 1 st 3000 7361

2045 Invändigt Filmrum Målning väggar och tak Planerad 1 st 3000 7361

2045 Invändigt Tillbyggnad Byte trägolv Planerad 36 m2 780 68898

2045 Invändigt Scen Byte trägolv Planerad 15 m2 780 28708

2045 Invändigt Scen Målning väggar och tak Planerad 22 m2 360 19433



2045 Invändigt Kök Byte diskmaskn electrolux Planerad 1 st 10000 24536

2045 Invändigt Kök Byte kyl och frys cylinda Planerad 1 st 7200 17666

2045 Invändigt Kök Målning väggar och tak Planerad 17 m2 360 15016

2045 Invändigt Tillbyggnad Målning väggar och tak Planerad 36 m2 240 21200

2047 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 274 m2 300 209838

2047 Tak Tillbyggnad Målning plåtdetaljer Planerad 6 m2 300 4595

2047 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 274 m2 54 37771

2047 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 9190

2047 Tak Byggnad Målning plåtdetaljer Planerad 14 m2 300 10722

2047 Fasader Tillbyggnad Målning träpanel Planerad 52 m2 360 47788



År Kategori Läge Namn Status Antal Enhet Styckpris Planerad kostnad (kr)Faktisk kostnad (kr) Göra själv

2019 Fasader Generellt Lagning sockelelement Eftersatt 1 omg 25000 36656

2019 Fasader Generellt Byte ståldörrar Eftersatt 3 st 18000 79178

2019 Fasader Generellt Byte trädörr Eftersatt 1 st 18000 26393

2019 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Eftersatt 1 omg 6000 8798

2019 Fasader Generellt Byte fasadstege Eftersatt 1 st 14000 20528

2019 Fasader Generellt Byte galler fasadventiler Eftersatt 2 st 1500 4399

2019 Fasader Generellt Målning träfönster Eftersatt 12 st 2000 35190

2019 Fasader Generellt Byte stuprör Eftersatt 46 m1 600 40469

2019 Fasader Generellt Målning hörnplåtar Eftersatt 17 m1 400 9971

2019 Installationer Värme Energideklaration Eftersatt 1 st 18000 26393

2019 Fasader Generellt Byte plåttak entré Eftersatt 40 m2 380 22287

2019 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Eftersatt 1 omg 24000 35190

2019 Fasader Generellt Lagning sockel nordöstra gaveln Eftersatt 1 omg 15000 21994

2019 Fasader Generellt Byte slagport sydost Eftersatt 1 st 45000 65981

2019 Fasader Generellt Målning trappkonstruktion Eftersatt 1 omg 15000 21994

2020 Installationer Värme Byte värmestrålare nedervåning Eftersatt 16 st 3000 71788

2020 Installationer Ventilation Renovering FTX-aggregat Eftersatt 2 st 15000 44867

2020 Installationer Ventilation Byte frånluftsfläktar Eftersatt 2 st 30000 89735

2020 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Eftersatt 1 omg 25000 37389

2020 Installationer El Elrevision Planerad 1 omg 3600 5384

2020 Installationer Ventilation Byte avfuktare Eftersatt 2 st 100000 299115

2020 Installationer Värme Byte värmestrålare övervåning Eftersatt 13 st 3000 58327

2020 Installationer Värme Byte rumstermostater övervåning Eftersatt 6 st 800 7179

2020 Installationer Värme Byte rumstermostater nedervåning Eftersatt 5 st 800 5982

2021 Invändigt Ridbana Målning väggar Planerad 278 m2 400 169634

2021 Installationer El Byte belysning till LED under läktare Eftersatt 8 st 2400 29289

2021 Invändigt Övervåning generellt Byte linoleummatta Planerad 170 m2 600 155600

2021 Invändigt Övervåning generellt Målning väggar och tak Planerad 170 m2 360 93360

2021 Invändigt Övervåning generellt Målning väggar kök Planerad 28 m2 100 4271

2021 Invändigt Wc övervåning Byte våtrumstapet Planerad 1 st 2500 3814

2021 Invändigt Wc övervåning Byte linoleummatta golv Planerad 1 st 2500 3814

2021 Invändigt Wc övervåning Byte handfat och WC-stol Planerad 1 st 9000 13729

2021 Invändigt Nedervåning generellt Byte linoleummatta golv Planerad 130 m2 600 118988

2021 Invändigt Nedervåning generellt Målning väggar och tak Planerad 130 m2 360 71393

2021 Invändigt Dusch nedervåning Byte duschkabin Eftersatt 1 st 8000 12204

2021 Invändigt Dusch nedervåning Byte våtrumstapet Eftersatt 1 st 6000 9153

2021 Invändigt Dusch nedervåning Byte linoleummatta golv Planerad 1 st 2500 3814

2021 Invändigt Dusch nedervåning Byte duschblandare Planerad 2 st 2400 7322

2021 Invändigt Wc nedervåning Byte linoleummatta golv Planerad 12 m2 600 10984

2021 Invändigt Wc nedervåning Byte handfat och WC-stol Planerad 3 st 9000 41188

2021 Invändigt Ridbana Målning sarg Planerad 310 m2 150 70935

2021 Installationer El Byte eldrivna handdukstorkar Planerad 2 st 2400 7322

2021 Installationer El Byte belysning till LED övervåning äldre Eftersatt 33 st 2400 120819

2021 Installationer El Byte belysning till LED nedervåning äldre Eftersatt 31 st 2400 113496

2022 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 omg 6000 9336

2024 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 omg 24000 38853

2024 Installationer El Elrevision Planerad 1 omg 3600 5828

2025 Invändigt Ridbana Målning sarg Planerad 310 m2 150 76782

2025 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 omg 6000 9907

2027 Fasader Generellt Målning trappkonstruktion Planerad 1 omg 15000 25769

2028 Installationer El Elrevision Planerad 1 omg 3600 6308

2028 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 omg 6000 10514

2029 Installationer Värme Energideklaration Planerad 1 st 18000 32172

Gråmarkera det vi inte anser är intressant, rödmarkera det som är prioriterat, gula det vi behöver göra någon gång, och kommentera i den högra kolumnen om det är något vi kan göra själva!



2029 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 omg 24000 42896

2029 Invändigt Ridbana Målning sarg Planerad 310 m2 150 83112

2030 Tak Generellt Byte profilerat plåttak Planerad 1749 m2 700 2232018

2030 Fasader Generellt Ställningskostnad Planerad 1768 m2 200 644647

2030 Tak Generellt Byte nockräcke Planerad 72 m1 720 94509

2030 Tak Generellt Byte snörasskydd Planerad 144 m1 720 189019

2030 Tak Generellt Byte fast takstege Planerad 12 m1 1000 21877

2030 Fasader Generellt Byte träfönster Planerad 12 st 12000 262526

2030 Fasader Generellt Byte dörrar durkplåt Planerad 2 st 18000 65632

2030 Fasader Generellt Byte fasadplåt Planerad 1768 m2 700 2256266

2030 Fasader Generellt Byte entréparti av aluminium Planerad 5 m2 14400 131263

2030 Installationer El Byte fasadbelysning äldre till LED Planerad 6 st 2400 26253

2030 Tak Generellt Byte hängrännor Planerad 155 m1 600 169548

2030 Fasader Generellt Byte sockelbleck Planerad 164 m1 500 149494

2031 Installationer El Byte belysning till LED övervåning nyare Planerad 8 st 2400 35704

2031 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 omg 6000 11157

2032 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 1 omg 25000 47419

2032 Installationer El Elrevision Planerad 1 omg 3600 6828

2033 Invändigt Ridbana Målning sarg Planerad 310 m2 150 89963

2034 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 omg 6000 11840

2034 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 omg 24000 47361

2035 Installationer Vatten och avlopp Byte kall- och varmvattenledningar Planerad 1 omg 30000 60385

2035 Fasader Generellt Målning trappkonstruktion Planerad 1 omg 15000 30193

2035 Installationer Vatten och avlopp Byte avloppsstammar Planerad 1 omg 60000 120771

2035 Installationer El Byte elanläggning Planerad 1 omg 150000 301927

2036 Installationer El Elrevision Planerad 1 omg 3600 7391

2037 Invändigt Ridbana Målning väggar Planerad 278 m2 400 232871

2037 Installationer El Byte LED-belysning ridbana Planerad 153 st 2400 768978

2037 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 omg 6000 12565

2037 Invändigt Ridbana Målning sarg Planerad 310 m2 150 97379

2039 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 omg 24000 52290

2039 Installationer Ventilation Byte FTX-aggregat Planerad 2 st 90000 392179

2039 Installationer Värme Energideklaration Planerad 1 st 18000 39218

2040 Installationer El Byte fasadbelysning nyare till LED Planerad 1 st 2400 5334

2040 Installationer Värme Byte rumstermostater nedervåning Planerad 5 st 800 8889

2040 Installationer Värme Byte värmestrålare övervåning Planerad 13 st 3000 86671

2040 Installationer Värme Byte rumstermostater övervåning Planerad 6 st 800 10667

2040 Installationer Värme Byte värmestrålare nedervåning Planerad 16 st 3000 106673

2040 Installationer Ventilation Byte avfuktare Planerad 2 st 100000 444469

2040 Fasader Generellt Byte entrédörr av stål läktare Planerad 1 st 18000 40002

2040 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 omg 6000 13334

2040 Installationer El Elrevision Planerad 1 omg 3600 8000

2041 Invändigt Dusch nedervåning Byte våtrumstapet Planerad 1 st 6000 13601

2041 Installationer El Byte belysning till LED under läktare Planerad 8 st 2400 43522

2041 Invändigt Nedervåning generellt Målning väggar och tak Planerad 130 m2 360 106086

2041 Installationer El Byte eldrivna handdukstorkar Planerad 2 st 2400 10881

2041 Installationer El Byte belysning till LED nedervåning äldre Planerad 31 st 2400 168649

2041 Installationer El Byte belysning till LED övervåning äldre Planerad 33 st 2400 179530

2041 Invändigt Övervåning generellt Målning väggar och tak Planerad 170 m2 360 138728

2041 Invändigt Ridbana Målning sarg Planerad 310 m2 150 105406

2041 Invändigt Övervåning generellt Målning väggar kök Planerad 28 m2 100 6347

2041 Invändigt Dusch nedervåning Byte linoleummatta golv Planerad 1 st 2500 5667

2041 Invändigt Dusch nedervåning Byte duschkabin Planerad 1 st 8000 18134

2041 Invändigt Dusch nedervåning Byte duschblandare Planerad 2 st 2400 10881

2043 Fasader Generellt Målning trappkonstruktion Planerad 1 omg 15000 35376

2043 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 omg 6000 14150

2044 Installationer El Elrevision Planerad 1 omg 3600 8660

2044 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 1 omg 25000 60138

2044 Installationer Vatten och avlopp Byte varmvattenberedare 35 L nedervåningPlanerad 1 st 4500 10825



2044 Tak Generellt Säkerhetsbesiktning taksäkerhet Planerad 1 omg 24000 57733

2045 Invändigt Ridbana Målning sarg Planerad 310 m2 150 114095

2045 Installationer Ventilation Byte frånluftsfläktar Planerad 2 st 30000 147219

2046 Installationer Ventilation OVK (obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 omg 6000 15016

2047 Fasader Generellt Byte slagport norr Planerad 1 st 45000 114875

2048 Installationer Vatten och avlopp Byte varmvattenberedare 110 L övervåningPlanerad 1 st 9000 23434

2048 Installationer El Elrevision Planerad 1 omg 3600 9374



År Kategori Läge Namn Status Antal Enhet Styckpris Planerad kostnad (kr)Faktisk kostnad (kr) Göra själv

2019 Installationer El Byte äldre belysning till LED boxningsklubb Eftersatt 10 st 2400 35190

2019 Installationer El Byte belysning till LED fläktrum Eftersatt 1 st 2400 3519

2019 Mark Generellt Fuktutredning källarmurar skyddsrum Planerad 1 st 30000 43987,5

2019 Installationer Värme generellt Energideklaration Eftersatt 1 st 8000 11730

2019 Fasader Byggnad Lagning skada i sockel Eftersatt 1 omg 2000 2932,5 x

2019 Fasader Byggnad Målning ståldörr Eftersatt 1 st 2400 3519 x

2019 Fasader Byggnad Målning fönster Eftersatt 2 st 2700 7917,75 x

2019 Installationer Vatten och avlopp Filmning och utredning avlopssstammar Planerad 1 st 20000 29325

2019 Installationer Vatten och avlopp Byte dränkbar avloppspump i pumpgrop Eftersatt 1 st 24000 35190

2019 Installationer Värme generellt Byte elradiatorer Eftersatt 24 st 1800 63342

2019 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 8797,5

2019 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 5278,5

2019 Installationer El Byte gruppcentraler till automatiska säkringar Planerad 4 st 12000 70380

2019 Installationer El Byte belysning till LED skjutbanor Eftersatt 21 st 2400 73899

2019 Fasader Byggnad Målning stupröranslutningar baksida Eftersatt 2 m1 600 1759,5 x

2019 Installationer El Byte belysning till LED större armatur skjutbanor Eftersatt 14 st 3400 69793,5

2019 Fasader Byggnad Montering stupröranslutning framsida Eftersatt 2 st 6000 17595 x

2019 Fasader Byggnad Målning trädörr Eftersatt 1 st 1200 1759,5 x

2020 Invändigt Skyddsrum boxningsklubb Målning väggar Eftersatt 223 m2 360 120064,761

2020 Invändigt Skyddsrum boxningsklubb Byte plastmatta Eftersatt 208 m2 540 167982,984

2020 Invändigt Skyddsrum skjutbanor Byte blandare och tvättställ Eftersatt 1 st 4200 6281,415

2020 Invändigt Skyddsrum skjutbanor Målning väggar Eftersatt 131 m2 360 70531,317

2020 Invändigt Skyddsrum skjutbanor Byte träullskivor Eftersatt 256 m2 480 183776,256

2020 Invändigt Skyddsrumskorridor Byte träullskivor Eftersatt 31 m2 480 22254,156

2020 Invändigt Skyddsrumskorridor Målning golv Eftersatt 31 m2 240 11127,078

2020 Invändigt Förråd till höger ovanvåning Målning väggar och tak Eftersatt 1 st 3000 4486,725

2020 Invändigt Förråd till höger ovanvåning Målning golv Eftersatt 1 st 2000 2991,15

2020 Invändigt Elcentral Byte plastmatta Eftersatt 1 st 3000 4486,725

2020 Invändigt Elcentral Målning väggar och tak Eftersatt 1 st 3000 4486,725 x

2020 Invändigt Skyddsrum boxningsklubb Byte träullskivor Eftersatt 223 m2 480 160086,348

2020 Invändigt Dusch- och förvaringsrum Målning väggar och tak Eftersatt 12 m2 360 6460,884

2020 Invändigt Dusch- och förvaringsrum Byte plastmatta Eftersatt 12 st 540 9691,326

2020 Invändigt Dusch- och förvaringsrum Byte våtrumstapet Eftersatt 6 m2 720 6460,884

2020 Invändigt Dusch- och förvaringsrum Byte duschblandare Eftersatt 2 st 2400 7178,76

2020 Invändigt Entré Målning golv Eftersatt 32 m2 240 11486,016

2020 Invändigt Entré Målning trappsteg Eftersatt 20 st 300 8973,45

2020 Invändigt Skyddsrumskorridor Målning väggar Eftersatt 31 m2 360 16690,617 x

2020 Invändigt Fläktrum Dammbindning golv Eftersatt 15 m2 240 5384,07

2020 Invändigt Fläktrum Målning väggar Eftersatt 15 m2 360 8076,105 x

2020 Invändigt Fläktrum Byte träullskivor Eftersatt 15 m2 480 10768,14

2020 Invändigt Skyddsrum boxningsklubb Målning golv Eftersatt 23 m2 240 8255,574

2022 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 9335,97738

2023 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 5713,618157

2025 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 9907,413883

2025 Invändigt Entré Målning golv Planerad 32 m2 240 12681,48977

2025 Invändigt Entré Målning trappsteg Planerad 20 st 300 9907,413883

2027 Fasader Byggnad Målning stupröranslutningar baksida Planerad 2 m1 600 2061,534681

2027 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 170 m2 360 105138,2687

2027 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 170 m2 54 15770,74031

2027 Fasader Byggnad Byte hängrännor Planerad 22 m1 600 22676,88149

2027 Fasader Byggnad Byte trädörr Planerad 1 st 12000 20615,34681

2027 Fasader Byggnad Målning fönster Planerad 2 st 2700 9276,906064

2027 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 6184,604043

Gråmarkera det vi inte anser är intressant, rödmarkera det som är prioriterat, gula det vi behöver göra någon gång, och kommentera i den högra kolumnen om det är något vi kan göra själva!



2027 Installationer Ventilation Byte frånluftsfläkt Planerad 1 st 7200 12369,20809

2027 Fasader Byggnad Målning fönsterbleck Planerad 2 m1 300 1030,76734

2027 Fasader Byggnad Målning ståldörr Planerad 1 st 2400 4123,069362

2027 Fasader Byggnad Byte ståldörr Planerad 1 st 18000 30923,02021

2027 Fasader Byggnad Målning takfot Planerad 53 m1 420 38241,46833

2027 Fasader Byggnad Byte stuprör Planerad 9 m1 600 9276,906064

2028 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 10513,82687

2029 Installationer Värme generellt Byte varmvattenberedare 300L Planerad 1 st 30000 53620,51705

2029 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 14298,80455

2030 Invändigt Toaletthall Målning väggar Planerad 8 m2 360 5250,521029

2030 Invändigt Skyddsrumskorridor Målning golv Planerad 31 m2 240 13563,84599

2030 Invändigt Toaletthall Byte plastmatta Planerad 8 m2 600 8750,868382

2030 Invändigt Toaletthall Byte akustikplattor Planerad 8 m2 480 7000,694706

2030 Invändigt Wc Byte wcstol, blandare och tvättställ Planerad 2 st 9800 35732,71256

2030 Invändigt Wc Målning väggar och tak Planerad 2 st 3000 10938,58548

2030 Invändigt Wc Byte plastmatta Planerad 2 st 2760 10063,49864

2030 Invändigt Skyddsrum boxningsklubb Målning golv Planerad 23 m2 240 10063,49864

2030 Invändigt Fläktrum Dammbindning golv Planerad 15 m2 240 6563,151287

2030 Invändigt Skyddsrum skjutbanor Målning golv Planerad 256 m2 240 112011,1153

2030 Invändigt Entré Byte akustikplattor Planerad 32 m2 480 28002,77882

2030 Invändigt Skyddsrum boxningsklubb Byte blandare och tvättställ Planerad 1 st 4200 7657,009835

2030 Installationer El Byte belysning till LED skyddsrumskorridor Planerad 3 st 2400 13126,30257

2030 Installationer El Byte belysning till LED wc Planerad 2 st 2400 8750,868382

2030 Installationer El Byte belysning till LED toalett Planerad 5 st 2400 21877,17096

2030 Installationer El Byte äldre belysning till LED elcentral Planerad 1 st 2400 4375,434191

2030 Invändigt Förråd till höger ovanvåning Målning golv Planerad 1 st 2000 3646,195159

2030 Invändigt Entré Målning trappsteg Planerad 20 st 300 10938,58548

2030 Invändigt Entré Målning golv Planerad 32 m2 240 14001,38941

2030 Invändigt Toaletthall Byte blandare och tvättställ Planerad 2 st 4200 15314,01967

2031 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 6694,414313

2031 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 11157,35719

2034 Installationer Vatten och avlopp Byte dränkbar avloppspump i pumpgrop Planerad 1 st 24000 47361,10683

2034 Installationer Ventilation Rensning ventilationskanaler Planerad 1 st 12000 23680,55341

2034 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 11840,27671

2035 Installationer El Byte belysning till LED förråd till höger ovanvåningPlanerad 1 st 2400 4830,832896

2035 Invändigt Entré Målning golv Planerad 32 m2 240 15458,66527

2035 Fasader Byggnad Målning ståldörr Planerad 1 st 2400 4830,832896

2035 Fasader Byggnad Målning fönsterbleck Planerad 2 m1 300 1207,708224

2035 Installationer El Byte fasadbelysning till LED Planerad 4 st 2400 19323,33158

2035 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 170 m2 54 18477,93583

2035 Fasader Byggnad Målning stupröranslutningar baksida Planerad 2 m1 600 2415,416448

2035 Installationer El Byte belysning till LED entré Planerad 5 st 2400 24154,16448

2035 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 7246,249344

2035 Installationer El Byte belysning till LED dusch- och förvaringsrum Planerad 2 st 2400 9661,665792

2035 Invändigt Entré Målning trappsteg Planerad 20 st 300 12077,08224

2035 Invändigt Elcentral Byte utslagsback och blandare Planerad 1 st 4200 8453,957568

2035 Installationer El Byte belysning till LED elcentral Planerad 1 st 2400 4830,832896

2035 Fasader Byggnad Målning fönster Planerad 2 st 2700 10869,37402

2035 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 170 m2 360 123186,2389

2035 Installationer El Byte belysning till LED boxningsklubb Planerad 4 st 2400 19323,33158

2036 Installationer Ventilation Renovering FTX aggregat Planerad 1 st 24000 49274,49554

2037 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 12564,99636

2039 Installationer El Byte belysning till LED större armatur skjutbanor Planerad 14 st 3400 103709,4696

2039 Installationer El Byte gruppcentraler till automatiska säkringar Planerad 4 st 12000 104580,9777

2039 Installationer Värme generellt Byte elradiatorer Planerad 24 st 1800 94122,87996

2039 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 7843,57333

2039 Installationer El Byte belysning till LED skjutbanor Planerad 21 st 2400 109810,0266

2039 Installationer Värme generellt Energideklaration Planerad 1 st 8000 17430,16295

2039 Installationer El Byte äldre belysning till LED boxningsklubb Planerad 10 st 2400 52290,48886



2039 Installationer El Byte belysning till LED fläktrum Planerad 1 st 2400 5229,048886

2040 Invändigt Dusch- och förvaringsrum Målning väggar och tak Planerad 12 m2 360 9600,533756

2040 Invändigt Elcentral Målning väggar och tak Planerad 1 st 3000 6667,03733

2040 Invändigt Elcentral Byte plastmatta Planerad 1 st 3000 6667,03733

2040 Invändigt Entré Målning trappsteg Planerad 20 st 300 13334,07466

2040 Invändigt Förråd till höger ovanvåning Målning väggar och tak Planerad 1 st 3000 6667,03733

2040 Invändigt Fläktrum Dammbindning golv Planerad 15 m2 240 8000,444796

2040 Invändigt Fläktrum Målning väggar Planerad 15 m2 360 12000,66719

2040 Invändigt Skyddsrum boxningsklubb Målning golv Planerad 23 m2 240 12267,34869

2040 Invändigt Skyddsrum boxningsklubb Målning väggar Planerad 223 m2 360 178409,919

2040 Invändigt Skyddsrum boxningsklubb Byte plastmatta Planerad 208 m2 540 249613,8776

2040 Invändigt Skyddsrum skjutbanor Byte blandare och tvättställ Planerad 1 st 4200 9333,852262

2040 Invändigt Skyddsrum skjutbanor Målning väggar Planerad 131 m2 360 104805,8268

2040 Invändigt Skyddsrum skjutbanor Målning golv Planerad 256 m2 240 136540,9245

2040 Invändigt Skyddsrumskorridor Målning golv Planerad 31 m2 240 16534,25258

2040 Invändigt Skyddsrumskorridor Målning väggar Planerad 31 m2 360 24801,37887

2040 Invändigt Entré Målning golv Planerad 32 m2 240 17067,61557

2040 Invändigt Förråd till höger ovanvåning Målning golv Planerad 1 st 2000 4444,691553

2040 Invändigt Dusch- och förvaringsrum Byte duschblandare Planerad 2 st 2400 10667,25973

2040 Invändigt Dusch- och förvaringsrum Byte våtrumstapet Planerad 6 m2 720 9600,533756

2040 Invändigt Dusch- och förvaringsrum Byte plastmatta Planerad 12 st 540 14400,80063

2040 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 13334,07466

2043 Fasader Byggnad Fasadställning Planerad 170 m2 54 21649,84685

2043 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 14150,2267

2043 Tak Byggnad Omläggning takpannor inkl. papp och läkt Planerad 152 m2 1560 559216,9593

2043 Fasader Byggnad Målning takfot Planerad 53 m1 420 52497,34107

2043 Fasader Byggnad Målning träpanel Planerad 170 m2 360 144332,3124

2043 Fasader Byggnad Målning stupröranslutningar baksida Planerad 2 m1 600 2830,04534

2043 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 8490,136021

2043 Fasader Byggnad Målning ståldörr Planerad 1 st 2400 5660,090681

2043 Fasader Byggnad Målning fönsterbleck Planerad 2 m1 300 1415,02267

2043 Fasader Byggnad Målning fönster Planerad 2 st 2700 12735,20403

2045 Invändigt Entré Målning golv Planerad 32 m2 240 18844,0267

2045 Invändigt Entré Målning trappsteg Planerad 20 st 300 14721,89586

2046 Installationer Ventilation OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) Planerad 1 st 6000 15016,33378

2047 Installationer El Elrevision Planerad 1 st 3600 9189,996272
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1 Inledning 
Följande utredning avser presentera möjligheter, utmaningar och förslag på hur 

Upplands-Bro kommun kan utveckla Kvistaberg till ett besöksmål samt 

mötesplats för föreningar inom vissa verksamhetsområden. Texten bygger 

delvis på tidigare formuleringar som gjorts om Kvistabergs framtid, bland 

annat av Anna Sjunnesson, Kultur- och fritidskontoret (för jämförelse, se KFN 

2013003016 Vision Kvistaberg). 

Utredningen har utförts av Sara Hagström Yamamoto, kulturmiljöansvarig i 

kommunen som också ansvarar för förvaltningen av Kvistaberg. 

Utvecklingsplanen presenterar ett antal åtgärder som krävs för att utveckla 

Kvistaberg enligt ovanstående mål. Ett planerat nästa steg är att 

kostnadsberäkna uppräknade fastighetsförbättringar, vilket behöver göras av 

konsult med byggnadskompetens.  

2 Bakgrund 
Kvistaberg är en herrgårdsliknande bebyggelsemiljö vid Kvistabergsviken, 

drygt 2 km SV om Bro. Kulturmiljön består av en huvudbyggnad, ett litet 

bostadshus (numera kallat ”verkstaden”) från 1910, en lada (stall/bostad) från 

1909 och ett större bostadshus från 1928. På fastigheten finns också ett litet hus 

för astronomiska observationer nära huvudbyggnaden, ett pumphus nära 

vattnet och en jordkällare, alla av okänt datum. Sedan 2008 finns kulturmiljön 

– som del av fastigheten Kvista 2:5 - i Upplands-Bro kommuns ägo. 

Observatorierna tillhör nu en avstyckad fastighet, i Uppsala universitets ägo, 

förvaltad av Uppsala Akademiförvaltning. Bebyggelsemiljön, förutom det 

större bostadshuset, förvaltas av Kultur- och Fritidskontoret. Stora bostadshuset 

ligger under Samhällsbyggnadskontoret, Mark- och exploateringsavdelningen. 

Sedan 2017 bedriver Socialkontoret dagverksamheten Solrosen för 

demenssjuka i huvudbyggnadens båda våningar måndag-fredag kl. 07-17. 

Miljön är mycket uppskattad av de som deltager i dagverksamheten och ett gott 

exempel på samverkan mellan kulturmiljövärden och hälsofrämjande arbete.  

Bebyggelsemiljön finns upptagen i kommunens kulturmiljöprogram (1991). 

Bebyggelsemiljön inklusive parken ska ses och bevaras av kommunen som en 

helhet. Att avknoppa något av husen för rent privat verksamhet, t ex 

bostadsändamål eller att riva någon av byggnaderna är att gå emot den stora 

hänsyn som ska tas till miljöns kulturvärden.  
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Kvistabergs historia tog sin början med att Nils Tamm ärvde mark och lät 

uppföra en mangårdsbyggnad i på platsen 1909. Byggnaden hade trästomme 

och var klädd med fasadpanel. Den har klar prägel av den då populära 

jugendstilen. 1927 försågs fasaden med reveterad puts, vilket den har än idag.  

Nils Tamms stora intressen var astronomi och bildkonst. Han var själv en 

skicklig utövare inom båda områdena. 1918 byggde han ett eget astronomiskt 

observatorium och efter hans donation av egendomen till Uppsala universitet 

byggdes ytterligare två observatorier (1955 och 1964).  

 

Bebyggelsemiljön på Kvistaberg. Ovan tv: Huvudbyggnaden. Ovan th: Lilla bostadshuset, även kallad 
"verkstaden". Mitten tv: Ladan och Lilla bostadshuset. Huvudbyggnaden skymtar i bakgrunden. Mitten 
th: Stora bostadshuset med del av ladan i förgrunden. Nederst tv: Pumphuset, nära vattnet. Nederst th: 
Jordkällare som finns nära Lilla bostadshuset, foto: Hans-Erik Nilsson. Övriga foton: Sara Hagström 
Yamamoto 



Utvecklingsplan Kvistaberg  

 

5 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Kvistaberg som del av astronomins 
vetenskapshistoria. Tre generationer 
astronomiska observatorier med det 
äldsta överst till vänster. I fundamentet för 
det yngsta observatoriet finns en inmurad 
tegelsten från den kände 1500-tals 
astronomen Tycho Brahes slott 
Uranienborg på ön Ven. Foton: förf. 
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Tamm anlade också en vacker trädgård och park. Trädgården och parken finns 

som motiv för flera av hans tavlor.  

 

 

Dammen nära Kvistabergs huvudbyggnad i en målning av Tamm (tv) och idag (th, foto: förf.). 

3 Framtida verksamhet på Kvistaberg 

3.1 Konst 

Förslag till utvecklingsmål 

Kvistaberg är en plats som sedan det byggdes inspirerat till konstutövande. 

Platsen erbjuder en unik möjlighet att skapa möten för det lokala föreningslivet 

som samtidigt kan stärka platsen som besöksmål. Det lokala föreningslivet 

inom konst- och hantverksområdet är i behov av lokaler och en konstförening 

har redan visat intresse för Kvistaberg. Att skapa bra, ändamålsenliga lokaler 

på Kvistaberg inom de ramar som kulturmiljön tillåter skulle främja möten 

mellan konst- och hantverksutövare (professionella och amatörer), 

kursverksamhet riktad mot allmänheten och främja platsen som besöksmål, 

genom försäljning av konst- och hantverksprodukter. Det skapas också fina 

samverkansmöjligheter mellan Solrosen, som redan arbetar med konst inom 

dagverksamheten, och konstutövare.  

Lokalbehov 

Huvudbyggnaden i Kvistaberg är endast tillgänglig kvällar och helger och 

lämpar sig inte för att anlägga konstverkstäder som – utefter verksamhetens 

behov – ev. kanske kräver keramikugn och maskiner. Däremot är det stora 

bostadshuset (suterränghus) i Kvistaberg mycket bättre lämpat för sådan 

verksamhet. Det bedöms vara tillräckligt stort för kursverksamheter, har en 

övervåning som lämpar sig väl både för kurser och möten samt en källarvåning 

där verkstadsrum kan finnas.  

Utställningar samt vissa representativa möten kan lämpligast ske i 

huvudbyggnaden. Lilla bostadshuset är en möjlig plats för försäljning av 

arbeten.  
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Förslag till driftform 

Upplands-Bro kommun gör en öppen förfrågan till konst- och hantverksutövare 

i kommunen, både privata och föreningar, om intresse för att ha sin verksamhet 

vid Kvistaberg. Kommunen formulerar redan i förfrågan grundförutsättningar 

för verksamhetsutövningen, t ex att kurser riktad till allmänheten ska hållas.  

Konst- och hantverksföreningarna/privata utövarna bildar ett verksamhetsråd 

där stadgar för en fungerande verksamhet och drift inom rådets 

ansvarsområden fastställs. Kommunen godkänner stadgarna.  

Upplands-Bro kommun har övergripande ansvaret för fastighetstillsyn och 

underhåll av byggnaderna, VA, värme etc. Rådet har förslagsvis ansvaret för 

städning, drift av all utrustning som övriga tillbehör som hör till deras 

verksamhet i Stora bostadshuset, för underhåll av trädgården kring det stora 

bostadshuset samt för städning och drift av all utrustning och tillbehör som hör 

till försäljning av produkter i Lilla bostadshuset. Ansvar för brandskydd kan 

regleras mellan rådet och kommunen genom avtal och skrivas in i rådets 

stadgar.  

3.2 Astronomi 

Kvistaberg har ännu en speciell betydelse inom Sveriges astronomihistoria och 

många astronomi-intresserade känner till miljön. Uppsala universitet är villiga 

att rusta upp utrustningen de två senast tillkomna observatorierna under 

förutsättning att kommunen driver en visningsverksamhet, gärna för 

skolor/förskolor, på plats. Det behövs astronomikunnig personal som fungerar 

som guider. En möjlighet är tillresande studenter vid astronomiska institutionen 

i Uppsala, en annan möjlighet är aktiva i astronomiska föreningar. Astronomisk 

Ungdom, ett nationellt ungdomsförbund för astronomi- och rymdintresserade 

barn och ungdomar med lokalföreningar över hela landet är mycket 

intresserade av ett samarbete. De vill väldigt gärna förlägga kurs- 

lägerverksamhet (ca 7 helger per år) på Kvistaberg och är villiga att vara guider 

i en visningsverskamhet.  

Det mäktiga teleskopet i det största observatoriet (från 1964) är nu utrustat för 

analog stillbildsfotografering. Om teleskopet förses med digital 

avläsningsutrustning finns möjlighet att projicera teleskopets bilder på 

storbildsskärm. Det finns visningsobservatorier i Europa som arbetar med den 

tekniken. Det finns inom astronomiföreningar redan nu planer ansökan om 

medel för en tjänst där en kvalificerad astronom leder visningar med 

”rymdskådning” i Observatorielunden, Stockholms stad. Upplands-Bro 

kommun och Kvistaberg skulle kunna ingå i en sådan ansökan och 

visningsverksamhet. Upprustade teleskop och regelbunden visningsverksamhet 

kan locka besökare från ett stort område till Kvistaberg. 
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Lokalbehov 

Huvuddelen av verksamheten kommer att ske i observatorierna, men tillåter 

inte vädret behöver visningar av bilder mm. ske i en lokal i de kommunägda 

byggnaderna som möjliggör detta. 

 

Förslag till driftform 

Kommunen riktar förfrågan till möjliga föreningar. Den/de föreningar som är 

intresserade att hålla i en visningsverksamhet utformar ett program och schema 

för visningar i samråd med kommunen och Uppsala universitet samt bedömer 

kostnader. Uppsala universitet står för kostnaden för upprustning av 

observatoriernas utrustning och för kontakter med den förening som utför 

upprustningsarbetet (troligen Uppsala amatörastronomer). Kommunen står för 

resekostnader och arvode för ansvarig guide och övriga kostnader som ingår i 

visningsverksamheten. Kommunen marknadsför visningsverksamheten mot 

skolorna. Om verksamheten kan ske i en förenings regi bör det fungera att 

föreningen tar emot bokningen direkt och administrerar visningsverksamheten.  

3.3 Park och trädgård 

Under våren 2019 har ett skogslag som tillhör Arbetsmarknadsenheten, 

Socialkontoret bildats genom ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, 

kulturmiljöverksamheten vid Kultur- och fritidskontoret och 

naturvårdsverksamheten vid Samhällsbyggnadskontoret. Skogslaget kommer 

att arbeta med skogsåtgärder i kommunens naturreservat och i utvalda 

fornlämningsmiljöer samt vid Kvistaberg. Målet är inledningsvis att skogslaget 

framöver ska kunna hålla undan sly i parken i Kvistaberg.  

Både park och trädgård vid Kvistaberg har dock vuxit igen genom åren och 

grusgångarna är inte längre synliga. Det behövs göras en allomfattande, 

lättförståelig återställnings- och underhållsplan för både trädgård och park. De 

trädgårdshistoriska inventeringar och de förslag på åtgärder som utförts i 

tidigare rapporter 2012-2014 är viktiga underlag till planen. När en sådan finns 

kan Skogslaget utföra fler uppgifter i parken och trädgården, då tid finns. Dock 

behövs troligen professionell handledare/projektledare vid flera moment samt 

mera resurser (pengar eller personal) som arbetar med trädgården. Eventuellt 

kan vissa kompletterande underlagsarbeten till en plan göras som 

samarbetsprojekt med universitet och/eller andra aktörer, t ex ett 

trädgårdsarkeologiskt projekt för att ta fram troligen övertorvade grusgångar 

och examensarbeten som kartlägger parkens och trädgårdens utseende vid en 

viss tidpunkt.  

Det finns ett trädgårdssällskap, Kungsängsliljan som samlar 

trädgårdsintresserade från Järfälla och Upplands-Bro kommuner. Det vore 

intressant att höra med föreningen om intresse finns att ha Kvistaberg som 

kursträdgård. I så fall kan eventuellt en del av driften av trädgården och en del 

återställningsåtgärder göras i föreningens regi. Kontakt har ej i nuläget tagits 

med föreningen.  
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Lokalbehov 

Skogslagets utrustning förvaras redan nu i ett förråd i ladan, Kvistaberg. 

Annan utrustning för trädgården kan också förvaras där. Det finns en 

bostadslägenhet i ladan i Kvistaberg som med fördel kan användas som 

föreningslokal för trädgårdssällskapet. Ladans lägenhet är dock fuktskadad och 

måste renoveras innan någon kan ha möjlighet att vistas där. Det finns flera 

förråd i ladan, om behov finns att separera utrustning i olika förvaringslokaler.  

När en besöksverksamhet börjar bli verklighet på Kvistaberg behöver 

vedklyvningen som Arbetsmarknadsenheten just nu gör på Kvistaberg 

vedförsörjning inom naturreservaten, flytta till annan plats än Kvistaberg.  

Pumphuset som finns fint placerat vid den västra entrén till parken i Kvistaberg 

är en mycket bra plats för att innehålla permanenta informationsskyltar som om 

parken och trädgården samt kort information om Kvistarbergs historia. Det lilla 

observatoriet nära huvudbyggnaden kan vara en fin plats för utställningar 

sommartid i trädgården. 

3.4 Café 

Ett besöksmål behöver ett café. Huvudbyggnaden är den mest lämpliga platsen 

för ett café. Möjligheten finns även att sitta och fika ute i trädgården. Just nu är 

trädgården på husets framsida mest lämplig för uteservering men om 

trädgården bakom huset restaureras samt tas om hand kontinuerligt finns även 

fina möjligheter att sitta där.  

BILD 

3.5 Information om Kvistaberg samt fler lokaler att nyttja 

Det är viktigt att besöksmålet presenterar platsens historia. Vid parkeringen 

samt vid V och Ö entrén till parken, längs stigen vid vattnet kan skyltar finnas 

som informerar om besöksmålet, trädgården, parken och kort om Kvistabergs 

historia. En liten utställning om Kvistaberg får gärna finnas i huvudbyggnadens 

entré. Ett rum i huvudbyggnaden får gärna innehålla en mera utförlig 

utställning om Kvistabergs historia, där en del utställningskomponenter kan 

vara permanenta och andra utställningskomponenter visa olika aspekter av 

Kvistabergs historia eller andra ämnen med koppling till besöksverksamhetens 

bärande teman Konst, Astronomi och Trädgård/Park. Kvistabergs astronomiska 

historia kan visas i något av observatorierna. Det äldsta observatoriet innehåller 

Nils Tamms grav, vilket kräver en speciell hantering och samråd med anhöriga. 

I utformningen av utställningslokaler och caféverksamhet i huvudbyggnaden 

behöver samråd ske med Socialkontorets dagverksamhet.   

I ladan finns ett troligt före detta stall som nu används för vedförvaring. När 

vedverksamheten flyttar till annan plats finns möjligheter att använda lokalen 

till annat ändamål.  
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4 Nödvändiga lokalinvesteringar och 
personalresurser 

 

All renovering vid Kvistaberg ska göras utifrån hänsyn till miljöns och 

byggnadernas kulturvärden. Vid behov ska bebyggelseantikvarisk expertis 

rådgöras och större renoveringar görs genom att sk. antikvarisk medverkan 

eller certifierad sakkunnig för kontroll av kulturvärden följder processen. 

4.1 Fastighetsdrift 

• Befintlig driftbudget och hyresintäkt för Kvistaberg täcker inte dess 

driftkostnader. Underskottet tas av kulturmiljöbudgeten. Det behöver 

skjutas till driftbudget för löpande fastighetstillsyn och för löpande 

underhåll av huvudbyggnaden och övriga byggnader  

• En garanterad fastighetsdriftbudget som kommer att vara betydligt 

större än dagens driftbudget är en förutsättning för att platsen ska kunna 

fungera som besöksmål. 

 

4.2 Investeringsbehov 

4.2.1 Investeringsbehov för hela besöksmålet 

• Vatten och avlopp: Befintlig avloppsanläggning (enskilt avlopp) är i 

ansökan dimensionerad för 5 fastboende personer. Det är i nuläget 

oklart vilken kapacitet den har. Kommunens miljöinspektörer har 

inspekterat anläggningen men rapport har ej ännu levererats. Det finns 

en betydande risk att befintlig avloppsanläggning inte kommer att klara 

ett större besökstryck än dagens nivå med dagverksamheten. 

Dricksvattenanläggningen för hela Kvistaberg finns i Stora 

bostadshuset. Anläggningen har under det senaste året rustats upp till 

gott skick, vilket var en nödvändighet med tanke på att en 

dagverksamhet redan lokaliserats till huvudbyggnaden. Anläggningen 

medför ett löpande skötselbehov (varje vecka). Kommunalt VA finns i 

Rättarboda, dvs vid Kvistabergs tomtgräns. Om VA på Kvistaberg ska 

dimensioneras för besöksverksamhet är det mest fördelaktigt att ansluta 

byggnaderna till kommunalt VA.  

• Vattenledningarna i samtliga byggnader utom huvudbyggnaden är i 

dåligt skick och behöver helt eller delvis bytas.  

• Medel för visningsverksamhet Observatorierna.  

• Informationsskyltar  

• Permanenta utställningar  

• Marknadsföring Kvistaberg som besöksmål.  
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4.2.2 Huvudbyggnaden 

Huvudbyggnaden är renoverad både exteriört och interiört. Byggnaden 

behöver, liksom övriga byggnader, underhållas för att fortsätta vara i gott 

skick. Den mest akuta åtgärden 2019 är att laga putsen på ytterväggen. 

Följande investeringsbehov är kända i nuläget och kan förutses inför framtida 

användning:  

• Bergvärmen fungerar inte tillfredsställande, vilket medför att lokalerna 

inte når upp till passande temperatur för dagverksamheten under kallare 

vinterdagar. Troligen behöver ytterligare ett borrhål för bergvärme tas 

upp.  

• Det behöver köpas in bild- och filmvisningsutrustning samt lämplig 

ljudutrustning som går att ta fram vid behov för konferenser och 

föreläsningar.  

• Hissen för rörelsehindrade som löper längs en trapp till övervåningen 

har inte underhållits eller besiktats sedan den installerades. Kostnad för 

löpande besiktning och underhåll.  

• Köket har redan utrustning som ska fungera för en enklare 

caféverksamhet men ev. kan investeringar behöva göras för en godkänd 

caféverksamhet.  

• Det behöver klargöras att brandskyddet i hela huvudbyggnaden är OK 

inför bokningsverksamhet av rum i byggnaden.   

4.2.3 Stora bostadshuset 

Huset förvaltas i nuläget av Exploateringsavdelningen under 

Samhällsbyggnadskontoret. Om Kultur- och fritidskontoret ska få möjlighet 

utveckla bostadshuset till en mötesplats för konst- och hantverksutövande 

behöver beslut tas att kontoret tar över förvaltningen av huset från 

Samhällsbyggnadskontoret. Beslutet behöver säkra att Stora bostadshuset utgår 

från kommunens planer att exploatera övriga fastigheten Kvista 2:5 och istället 

fortsätter tillhöra bebyggelsemiljön Kvistaberg.  

Renoverings- och utvecklingsåtgärder: 

• Bergvärmeanläggningen är av äldre datum och har inte underhållits. 

Den fungerar inte. Huset uppvärms nu genom en elpatron. Om den 

slutar fungera kommer huset inte att ha någon värme med följd att 

vattenledningar fryser och dricksvattenanläggningen för Kvistaberg 

(nedan) skadas svårt. Bergvärmeanläggningen behöver bytas.  

• Kostnader för renovering av fasad och tak.  

• Kostnader för renovering av interiör: Ytskikten är till stor del OK men 

om man utifrån byggnadens förutsättningar kan återställa olika tidsskikt 

på övervåningen skulle en mycket finare interiör miljö skapas. 

Badrummen behöver renoveras.   
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• Investeringskostnader för att inreda konstverkstäder i källarvåningen 

(maskiner, ugnar utefter verksamhetens art och behov).  

• Möblemang, hyllsystem mm för mötesrum, kursrum på övervåningen.  

• Investeringar för brandskydd. Brandskyddets utformning anpassas till 

byggnadens kulturvärden.  

• Ev. krav på förbättring av ventilation för allmän verksamhet.  

• Huset är delvis tillgängliggjort med borttagna trösklar men behöver 

tillgängliggöras ytterligare. Tillgänglighet för rörelsehindrade mellan 

källar- och övervåning behöver lösas.  

• Trolig renovering av elsystem, elledningar.  

4.2.4 Ladan 

• Ladans tak och taklag behöver renoveras inom snar framtid. Även övrig 

exteriör (fasad mm) är i stort behov av renovering.  

• Dräneringsgrävning runt hela grunden, inom snar framtid. 

• Bostadslägenheten i ladan har fuktskadats och behöver ev. saneras från 

mögel samt renoveras. Om det finns äldre interiöra skikt under 

nuvarande ytskikt i väggar och golv kan de med fördel tas fram. Hela 

köksinredningen från ca 1950-tal ska vara kvar.  

• Golvläggning förrådsrum med vattenberedare.  

• Om äldre stallet ska användas till publika ändamål behöver viss 

renovering av ytskikten troligen genomföras. Indelningarna mellan de 

troliga tidigare hästspiltorna ska vara kvar.  

• Renovering av elsystem, elledningar. 

• Utbyte av radiatorer (direktverkande el).  

• Renovering av vattenledningar (se punkt under 4.1.1).  

4.2.5 Lilla bostadshuset 

• Viss renovering av tak och fasad.  

• Dräneringsgrävning runt delar av grunden.  

• Renovering av elsystem, elledningar.  

• Utbyte av radiatorer (direktverkande el).  

• Renovering av vattenledningar (se punkt under 4.1.1).  

• Renovering av befintlig kakelugn. 

• Interiören är nu anpassad till byggnadens användning som 

verkstadslokal under många år. Ytskikten behöver därför åtgärdas. Om 

det finns äldre interiöra skikt under nuvarande ytskikt i väggar och golv 

kan de med fördel tas fram.  

• Nödvändig inredning till att lokalen ska fungera som butik.  
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• Tillgänglighetsåtgärder som tar hänsyn till byggnadens kulturvärden 

4.2.6 Lilla observatoriet nära huvudbyggnaden 

• Byggnaden har använts som ett litet observatorium av Tamm, där taket 

kunde avlägsnas för stjärnskådning. Taket är i akut behov av 

renovering. I nuläget finns inga förslag på framtida användning men 

byggnaden kan vara en fin plats för utställningar sommartid i 

trädgården. 

4.2.7 Pumphuset 

Byggnaden är i akut behov av renovering både av tak och fasad. Dörren har 

lossnat och byggnaden går att tillträda för alla, vilket – tillsammans med dess 

dåliga skick – kan uppmuntra till skadegörelse.  

Den konstruerade anläggning (vattendamm?) man ser kring byggnaden 

behöver utredas och återställas. 

4.2.8 Parken och trädgården 

• Kompletterande utredningar av parkens och trädgårdens utformning 

under sin ”glanstid”.  

• Utförlig, lättförståelig vård, och underhållsplan. Helst GIS-baserad.  

• Resurser till återställande av park och trädgård, inklusive gräsgångar. 

Resurser till konsulter för kvalificerade moment i driften av park och 

trädgård.  

• Ev. anläggande av lekyta för barn. 

• Åtgärder av brygga som lutar och ej är säker. Tillgänglighetsåtgärder 

brygga. 

• Anläggande av en fin fika- och ev. grillplats vid bryggan. 

• Viss utomhusbelysning mellan parkering och huvudbyggnad, anpassad 

till bebyggelsemiljön. 

• Beläggning av stig till och längs vattnet med t.ex flis eller grus. 

Eventuellt kan detta göras senare inom rådande budget med flismaskin 

använd av Skogslaget.  

• Ev. övriga tillgänglighetsåtgärder för att rörelsehindrade ska kunna nå 

bryggplatsen vid vattnet.  

 

4.3 Personalresurser drift 

• Fastighetsskötsel-fastighetsutveckling. Nu sker grundläggande 

fastighetstillsyn genom inhyrd konsult på minimal tid, för kontroll av 

VVS samt drift av dricksvattenanläggning. All övrig 

fastighetsförvaltning utförs av kulturmiljöansvarig. För utveckling av 

fastigheten till besöksmål behövs mera tid och resurser läggas på 
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kvalificerad fastighetsförvaltning (dvs av en person med rätt kompetens 

inom området), inkl. arbetsledning inom utveckling och drift av park 

och trädgård. 

• Personal för löpande trädgårdsskötsel enligt framtida vård- och 

underhållsplan samt daglig arbetsledare för gruppen. Möjligheten för 

lösning i samarbete med Arbetsmarknadsenheten, Socialkontoret finns. 

Medel för finansiering av arbetsledare behöver i så fall skjutas till. 

Trädgårdsförening kan vid intresse för Kvistaberg också utföra 

arbetsuppgifter både inom återställande och löpande skötsel av trädgård 

och park. 

• (Caféansvarig och cafépersonal.) Eventuellt kan ett enklare café som 

alternativ drivas av en organisation eller ett socialt entreprenörskap. I 

samtliga fall bör kostnader för verksamhet och personal bäras av 

caféverksamheten själv, inte av kommunen. Lokalhyra bör diskuteras i 

sammanhanget. Ingen beräknad personalkostnad. 

• För en fungerande besöksverksamhet behöver det finnas en ansvarig 

koordinator vid kommunen för samordning av användning och 

utveckling av Kvistaberg, inklusive ansvar för budget och 

marknadsföring. Denna uppgift kommer att kräva mycket tid, vilket 

med dagens lösning – dvs att kulturmiljöansvarig ansvarar för detta - 

skulle innebära att kommunen blir utan kulturmiljöstöd och fornvård. 

Bedömningen är att kommunen behöver avsätta personalresurs för 

detta. 

• Lokalbokningar av huvudbyggnaden behöver inlemmas i kommunens 

lokalbokningsorganisation. Det innebär något ökad arbetsbelastning för 

den tjänsten med detta ansvarsområde.  

• Det finns möjligheter att söka pengar från fonder för extern 

finansiering. Kultur- och fritidskontorets har redan en personalresurs 

för utveckling genom ansökningar om projektstöd mm som kan kopplas 

in i det arbetet.  

o Kommunen ska pröva möjligheten att få delfinansiering av från 

länsstyrelsen för renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-

kommun/samhallsbyggnad/kulturmiljo/kulturhistoriska-miljoer-

inom-kommunen.html 

o   Jordbruksverket har projektstöd för utveckling av kulturmiljöer 

och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som eventuellt går att 

söka:  

▪ http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodi

landsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmilj

oer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html 
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▪ http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodi

landsbygdsprogrammet/investeringar/kulturhistorisktvar

defullabyggnader.4.6ae223614dda2c3dbc4549f.html 

o Det kan även finnas möjlighet att söka projektmedel ur andra 

EU-fonder för utveckling av turism, t ex Europeiska regionala 

utvecklingsfonden.  

o Driften av Kvistaberg kan delvis involvera 

arbetsmarknadslösningar och ev. socialt entreprenörskap. Det 

ger möjligheter att pröva ansökan om medel ur Europeiska 

Socialfonden i Sverige.  

o I samtliga fall kan kommunens investeringsmedel då användas 

för samfinansiering av utvecklingsprojekten.  

5 Sammanfattning 
Kvistaberg är en kommunägd bebyggelsemiljö från 1900-talets början med 

stora kulturvärden och stor potential till att utvecklas till besöksmål och 

mötesplats för föreningar. Dagverksamheten Solrosen för personer med 

demens kan samtidigt vara kvar inom de ramar den verkar i idag. En 

förutsättning för att Kvistaberg ska utvecklas till besöksmål och 

föreningsmötesplats är att Upplands-Bro kommun satsar på de 

investeringsåtgärder som räknas upp i denna utredning. En utökad drift av 

Kvistaberg behöver också mycket större driftbudget, både vad gäller 

fastighetsdrift och personalresurser. För att Kvistaberg ska kunna utvecklas 

stadigt framöver behöver dagens lösning - att kulturmiljöansvarig i kommunen 

har hand om all fastighetsförvaltning och utveckling av Kvistaberg - ses över 

så att fler personella resurser kan komma in och bidra till utvecklingsprojekt 

och till drift. 
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Uppdragsgivare Objekt  
Förvaltning Kultur- o fritidskontoret Byggnad Ladan och verkstaden 
Kontakt Sara Hagström Yamamoto Fastighet KVISTA 2:5 

Telefon 072-178 83 61 Socken,  landskap Bro sn, Uppland 

Adress Upplands-Bro kommun Kulturhist. värde belägna i kulturmiljö av 

Postnr, ort 196 81  Kungsängen  regionalt intresse 

  
 Åtgärdsprogram, kortfattat 
Utförd av Anders Franzén 

Deltagare Sara Hagström Yamamoto (kulturmiljöansvarig) 

Sändlista Sara Hagström Yamamoto 
 
Förutsättningar De aktuella husen ingår i miljön kring villan Kvistaberg, som byggdes 1909.  

Kommunen undersöker om det är möjligt att renovera ladan, eventuellt också 
verkstaden. Detta dokument vill lyfta fram uppenbara skador och brister hos 
byggnaderna, samt ge kortfattade förslag på åtgärder.  

 
Historik Som källa har använts de brandförsäkringsbrev med bilagor som finns 

tillgängliga på Riksarkivets hemsida.  
Verkstaden byggdes 1910 som kuskbostad, medan ladan, kallad "Stall m m", 
saknar byggnadsår. Den torde också ha byggts vid tiden då villan uppfördes. 
Båda husen renoverades och fick förändrad användning under 1950-talet. 
 

Begränsningar Åtgärdsprogrammet är strikt inriktat på byggnadsvård; att förlänga husens liv 
och bibehålla deras historiska värde.  
Interiören behandlas inte, bl a därför att flera utrymmen inte var tillgängliga. 
Det finns en rad aspekter som inte tas upp, såsom säkerhet, tillgänglighet och 
miljö. Dessa kan säkerligen behandlas i samspel med god byggnadsvård. 
 

Metod Byggnaderna har undersökts endast visuellt, utan särskilda hjälpmedel eller 
mätinstrument. 

 
Begrepp Under rubriken skick beskrivs nuläget kortfattat. Under rubriken åtgärd ges 

förslag på åtgärd, material, metod etc. 

Husen är orienterade ungefär NNO-SSV. För enkelhetens skull benämns i 
detta dokument långsidorna som väster och öster, gavlarna som norr och 
söder. 
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 Ladan 

Mark  
skick 

OBS att marken närmast Ö fasaden är skymd av vedstaplar m m. 
Brister finns i markytorna på alla sidor om huset.  
Nivån är hög mot norr och öster, delvis även mot söder. 
Lutningen på markytan är otillräcklig eller negativ. 
Ytmaterialet är mest gräs, vilket är gynnsamt eftersom det tar vara på mycket 
av nederbörden.   
Buskar och små träd växer tätt vid fasaden mot S och V, på visst avstånd i Ö. 
Hög nivå medför att fasadpanel och portar är i direkt kontakt med marken. 
Lutningen medför att dagvatten (regn, smältvatten) inte tillräckligt effektivt leds 
bort från huset. Berghällar nära huset i NO medför att Ö fasad är särskilt 
utsatt. Vedupplaget är f n också till skada, eftersom det försämrar avrinningen. 

Mark  
åtgärd 

Buskar och träd mot S och V tas bort med rötterna. Detta bör också göras 
med de närmaste träden och buskarna i Ö. 
På alla sidor skapas lutning från huset.  

Längs Ö sidan byts ytmaterialet om vedupplaget blir kvar, till singel el dyl.  
 

Stomme  
skick 

Stolpstomme. Taklag av åsar på stödben. 
Sockel, fasader och murstockar uppvisar inte några väsentliga deformationer. 
I taklaget finns däremot iögonfallande nedböjningar, sättningar och 
isärdragningar. 

Stomme  
åtgärd 

Taklaget undersöks med avseende på dimensionering etc. Nödvändiga 
förstärkningar/avväxlingar utförs, samt fixering eller återställande av 
isärdragna knutpunkter. Traditionella material av hög kvalitet används. 
 

Sockel, trappor 
skick 

N delen är skymd eller ej tillgänglig, men har troligen plintar av natursten. 
Ö delen är till största delen ej besiktningsbar. Mitt på skymtar en syllmur 
av glesa granitblock. 

S delen har syllmur av oregelbundna granitblock, med bruksfog. I enstaka 
fogar finns tunna sprickor. En eller flera ventilationsgluggar, utan beslag. 

Mot V finns en kort ramp av trä framför stallporten, samt en hög trappa av trä. 
Mot S finns en hög trappa av trä.  
V trappan har grånade ytor, och vilplanet lutar något snett. Nederänden vilar i 
jorden. S trappan har kraftigt åldrade ytor, och ett träd växer rakt genom 
vilplanet. Nederänden är inbäddad i jord och högt gräs. 

Sockel, trappor 
åtgärd 

N och Ö bedöms när markåtgärderna har utförts.  
S delen kräver ingen åtgärd, förutom att gluggar förses med galler/nät. 
Trapporna rengörs, repareras och laseras, nederändarna friläggs och pallas 
upp på stenplintar eller betongplattor. Reparation görs med kärnrikt furuvirke, 
lasering görs med linoljelasyr. 
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Fasad  
skick 

Ö, S och V: rödfärgad locklistpanel med vattbräda nedtill. N: stående slät 
panel, rödfärgad.  

Vitmålat våningsband mot Ö, S och V, vita knutbräder. Vitmålade dörr- och 
fönsterfoder. 

Panelen mot NV och N har nedtill påväxt av grönalg el dyl, rötangrepp finns 
också. Delar av vattbrädan mot S har rötskador.  

På vitmålade delar förekommer flagnande färg, mot S helt bortvittrad.  
Fasad 
åtgärd 

Skadad panel och vattbräda byts ut, befintlig panel bibehålls så mycket som 
möjligt. Ommålning.  

Nytt virke skall ha vara kärnrik furu, med samma ytjämnhet som 
kvarsittande/omgivande. Rödfärg skall vara Falu Ljus eller motsvarande. 

Dekorbräder: All lös färg/plastfärg el dyl tas bort. Gråträ slipas bort. 
Ommålning med äkta linoljefärg i brutet vitt/gråvitt. 

 
Dörrar, portar 
skick 

S: 1 källardörr svart, 1 gångdörr grön. 
V: 1 parport svart, 1 gångdörr gul.  
N: 2 dörrar och 1 parlucka i rödfärgad panel, 1 parport svart. 
Ö: 1 gångdörr, rödfärgad?, med innerdörr svart. 
Rödfärgade dörrar med markkontakt har påväxt av grönalg etc. Målade dörrar 
har mer eller mindre uttunnat färgskikt. 

Dörrar, portar 
åtgärd 

Rengöring, borttagning av lös färg och eventuell plastfärg etc. 
Justering av frigång i karm och funktion hos gångjärn och lås. 
Ommålning. För svarta och kulörta dörrar undersöks lämplig färgtyp (såsom 
äkta linoljefärg) och nyans. 
 

Fönster 
skick 

9 st 1-2-lufts samt 1 överljus till stallporten. Utåtgående med fönsterbleck, vita. 
Enkelbåge eller kopplade, blåst glas eller maskinglas i kittfals. 
Ett fönster förspikat.  
Flagnande färg, rost på många hörnjärn och bleck. Enstaka spräckta glas. 

Fönster 
åtgärd 

Renovering av alla fönster. Borttagning av lös färg och ev. plastfärg, slipning 
av gråträ. Justering av bågar och beslag för god funktion. Linoljekitt och äkta 
linoljefärg, brutet vitt/gråvitt. 

Takavvattning 
skick 

Hängrännor och stuprör, svarta. 
Rännor är deformerade och/eller med felaktig lutning (både på längden och på 
tvären). Rännor är rostiga, lövfyllda eller genomrostade, stuprör i NO har 
utkastare som ligger an mot marken och är fylld med jord! 

Takavvattning 
åtgärd 

Rännor och rör byts ut, monteras med tätare placering av rännkrokar, och 
utkastare på tillräcklig höjd över mark.  

Material: galvaniserad plåt eller Aluzink.  
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Tak 
skick 

Tvåkupigt maskinslaget lertegel, troligen från 1950-talet. 
Svackor och sättningar i stora ytor, mest i SV och NO. Många förskjutna och 
spräckta pannor. Utbredd påväxt av grå och grön lav.  

Mot Ö finns två (provisoriska) tillbyggnader täckta med svart korrugerad plåt.  
Tak 
åtgärd 

Efter stomåtgärder läggs taket om. Skadad underlagspanel byts, ny papp och 
läkt, befintliga hela pannor återanvänds, komplettering görs med likadana 
(OBS! att reservpannor kan finnas lagrade i ladan eller på fastigheten). 

Provisoriska tillbyggnader rivs.  
 

Takdetaljer 
skick 

Skorstenar i tegel, med traditionell utkragning och krönbeslag. 
Nocklåda i svart plåt. 
Vindskivor vita. 
Hängskivor ("vattbräder") i svart plåt. 
Alla plåtytor har flagnande färg, ytrost förekommer. 

Takdetaljer 
åtgärd 

Skorstenar får nya beslag med traditionell form och dimensionering, 
underbeslag kan dock göras enligt modern standard. De kompletteras med 
regnskydd (liknande de på villan). 
Plåtdetaljer återanvänds eller byts till galvaniserad plåt. 
Skadade/åldrade vindskivor ersätts med nytt furuvirke, kärnrikt med hyvlad 
yta. 
All plåt målas i engelskt rött, vindskivor i brutet vitt/gråvitt. Äkta linoljefärg. 
 

 

 Verkstaden 

Mark  
skick 

OBS att marken i N och NV är skymd av elskåp och lastpallar. 
Brister finns i markytorna V och N om huset.  
Lutningen på markytan är otillräcklig eller negativ. 
Ytmaterialet är mest gräs, vilket är gynnsamt eftersom det tar vara på mycket 
av nederbörden.   

Busksly växer en bit från V fasaden. 
Lutningen medför att dagvatten (regn, smältvatten) inte tillräckligt effektivt leds 
bort från huset. Berghällar finns nära huset i V.  

Mark  
åtgärd 

Lastpallar etc avlägsnas. 
Marken mot N och V schaktas så det blir tydlig fall från huset.  
Busksly dras upp med rötterna. 
 

Stomme  
skick 

Vinden ej undersökt. 
Huset uppvisar inte några väsentliga deformationer. 
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Sockel, trappor 
skick 

Syllmur av oregelbundna granitblock, med bruksfog. På långsidorna finns 
ventilationsgluggar. Mot N finns en trappa i platsgjuten betong. 

I enstaka fogar har tunna sprickor öppnat sig, fogbruk har fallit bort här och 
där. Ventilationsgluggarna saknar beslag. 

Sockel, trappor 
åtgärd 

Förlorat fogbruk ersätts, formas lika som befintligt. Gluggarna förses med 
galler, eventuellt också med (traditionella) luckor som kan regleras. 

 
Fasad  
skick 

Fasspontpanel med hyvlad yta, nedtill kort vattbräda, rödfärgad. 
Dekor: fotplanka och knutbräder med hyvlad yta, vita. 
På S gavel finns ett stort ventilationsbeslag i vit plast. 
Enstaka åldrade bräder, mest mot S. Nedsmutsning/påväxt finns i liten 
utsträckning, mest under taksprånget. På dekor förekommer färg med sprickor 
och krackelering. 

Fasad 
åtgärd 

Rengöring (borstning), ommålning. Rödfärg skall vara Falu Ljus eller 
motsvarande.  

Ventilationsbeslaget rödfärgas (eller målas med annan färgtyp i kulör som 
fasad). 
Dekor: All lös färg/plastfärg el dyl tas bort. Målning med äkta linoljefärg i brutet 
vitt/gråvitt. 
 

Dörrar etc 
skick 

På N gavel gångdörr och vindslucka, grönmålad respektive rödfärgad. 
Dörren har nedtill flagnande färg, på sekundärt underlag av masonit. 

Dörrar, portar 
åtgärd 

Dörr: Justering av frigång i karm och funktion hos gångjärn och lås. Eventuellt 
borttagning av masonit. Ommålning med äkta linoljefärg, kulör väljs efter 
undersökning av ursprungligt utförande. 
Lucka: rödfärgas som fasad. 
 

Fönster 
skick 

Stort fönster mot V har stängda luckor.  
7 större och mindre 1-lufts. Släta foder. Utåtgående med fönsterbleck, vita. 3 
stora mot Ö+V har vita fönsterluckor. Blåst glas eller maskinglas i kittfals. 
Mindre sprickor och flagning förekommer. 

Fönster 
åtgärd 

Renovering av fönster, foder och luckor. Borttagning av lös färg och ev. 
plastfärg. Justering av bågar och beslag för god funktion. Linoljekitt och äkta 
linoljefärg, brutet vitt/gråvitt. 

 
Takavvattning 
skick 

Hängrännor och stuprör, svarta. 
Flagnande färg och ytrost förekommer på rännor. Ö ränna är deformerad. Löv 
m m ligger i rännorna. 
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Takavvattning 
åtgärd 

Uppriktning, eventuellt tätare placering av rännkrokarna. Rostborttagning, 
ommålning. Stuprör skyddas invändigt med rå linolja. 

Rännor målas som takbeslagen, i engelskt rött. Rören målas som 
knutbräderna i brutet vitt/ljusgrått. Äkta linoljefärg. 

 
Tak 
skick 

Tvåkupigt maskinslaget lertegel, troligen från 1950-talet. 
Utbredd påväxt av grå och grön lav. Mot V även mossa. 
 

Tak 
åtgärd 

Borttagning av mossa. Omläggning av taket. Eventuell skadad underlagspanel 
byts, ny papp och läkt, hela pannor återanvänds, kompletteras med likadana. 
(OBS! att reservpannor kan finnas lagrade i huset eller på fastigheten). 

 
Takdetaljer 
skick 

Skorsten i tegel, med traditionell utkragning och krönbeslag. 
Nocklåda i svart plåt, breda "nedhäng". 
Vindskivor vita, ursprungliga med hyvlad yta, lagningsvirke med sågad yta. 
Hängskivor ("vattbräder") i svart plåt. 
På många plåtytor finns flagnande färg, ytrost förekommer. 

Takdetaljer 
åtgärd 

Krönbeslaget kompletteras med regnskydd (liknande de på villan). 
Plåtdetaljer återanvänds eller byts till galvaniserad plåt. 
Åldrade vindskivor ersätts med nytt furuvirke, kärnrikt med hyvlad yta. 
All plåt målas i engelskt rött, vindskivor i brutet vitt/gråvitt. Äkta linoljefärg. 
 
 

 

 

Uppsala    

21/10 2018 
 

Anders Franzén, byggnadsantikvarie 
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  Datum  
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Upplands-Bro kommun 
Kulturmiljö 
Sara Hagström Yamamoto 
 
 
 
 
Kvistaberg, Bro socken, Upplands-Bro kommun. ”Ladan”. 
 
På förfrågan från Sara Hagström Yamamoto den 15 oktober har jag åtagit mig att göra en 
bedömning av takkonstruktionen på rubricerad byggnad. ”Ladan” är en ekonomibyggnad till 
gården Kvistaberg, men innehåller även en bostadsdel. Mina synpunkter återfinns på följande 
sidor. 
 
 
Enligt uppdrag 

 
Leif Berggren 
Byggnadsingenjör 
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Allmän beskrivning 
 
Byggnaden är långsträckt med gavlarna i riktning NNO och SSV, fortsättningsvis benämnt 
norr och söder. Med placering i sluttning bildas i söder en suterrängvåning, som sannolikt 
innehåller en källare.  
Husets fasader är klädda med stående, rödfärgad träpanel. Vägglivet är förhöjt och avdelat 
med våningsband i form av en vitmålad bräda. Taket är ett sadeltak, täckt med tvåkupigt 
tegel. På nocken tronar två skorstenar.  
Husets södra del innehåller en bostadslägenhet i bottenvåningen, medan resterande delar av 
bottenvåningen inte var åtkomliga för min del. 
 
Beskrivning vindsvåning 
 
Vindsvåningen är golvad och rymlig. Höjden från golv till underkant kroppås är 3,9 meter och 
höjden vid väggliv är drygt 1,3 meter. Vinden är uppdelad i två sektioner. Delarna åtskiljs 
med en brädvägg i lockpanel. Den södra delen är störst med en area om drygt 90 m2 och 
används som förråd. Den norra delen är cirka 60 m2 och har använts som höskulle. 
På vinden framkommer att huset är byggt i stolpverk med stolpar av 6”×6”, en dimension som 
även återfinns i takkonstruktionen. 
 
Takkonstruktionen 
 
Takkonstruktionen får betraktas som ovanlig för den här tiden och den här typen av byggnad. 
Normalt sett hade man regelrätta takstolar, eller åtminstone sparrar. Här finns endast åsar som 
på en äldre byggnad av liggtimmer. 
Det är alltså fråga om kroppås, två sidoåsar samt väggens hammarband som bär upp lasterna 
från taket. På åsarna ligger entums, ospontad träpanel i takfallens riktning. 
Det har uttryckts farhågor är det gäller bärigheten hos åsarna, som har markant nedböjning 
vilket också kan märkas på utsidan genom svackor i yttertaket. 
Problemen är mest påtagliga i den södra delen av vinden, eftersom den ytan ju är större. 
Samtliga åsar är understödda med stolpar, i båda sektionerna, dels vid gavlarna dels vid 
mellanväggen dels ungefär i sektionernas mitt. 
Emellertid är det för långt mellan stöden. Här är det fråga om stora spännvidder, som mest 5,5 
meter c-c upplag.  
Om man gör en överslagsberäkning visar det sig att åsarna vid den längsta spännvidden skulle 
behöva vara dubbelt så höga, alltså 12 tum, för att uppfylla dagens krav. 
Kan man befara att taket rasar in? Njaa, är väl svaret på den frågan. Bevisligen har ju taket 
klarat ganska många år och risken för ras kan väl inte anses som överhängande just nu.  
Dock ändras ju klimatet och det kan framöver finnas risk för både extrema snömängder och 
starka vindpåkänningar som förändrar läget och därför vill jag föreslå förstärkning av den 
befintliga konstruktionen. Mitt förslag finns på två ritningar i A3-format. 
 
 







 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt Nencioni 

Chef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2019-09-05 KFN 19/0151  

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Utveckling av Kvistaberg 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för förslaget till utveckling av Kvistaberg. 

Kontoret får i uppdrag att ta fram statusbesiktningar på byggnaderna och 

därefter återrapportera till nämnden för vidare ställningstagande.   

Sammanfattning 

Utredningen presentera möjligheter, utmaningar och förslag på hur Upplands-

Bro kommun kan utveckla Kvistaberg till ett besöksmål samt mötesplats för 

föreningar inom vissa verksamhetsområden. Texten bygger delvis på tidigare 

formuleringar som gjorts om Kvistabergs framtid.  

Utredningen har utförts av Sara Hagström Yamamoto, kulturmiljöansvarig i 

kommunen som också ansvarar för förvaltningen av Kvistaberg. 

Utvecklingsplanen presenterar ett antal åtgärder som krävs för att utveckla 

Kvistaberg enligt ovanstående mål. Ett nästa steg är att kostnadsberäkna 

uppräknade fastighetsförbättringar. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse Utveckling av Kvistaberg KFN 19/0151 daterad 2019-

09-05. 

 Bilaga 1 utvecklingsplan Kvistaberg 20190826 

Ärendet 

Utredningen presentera möjligheter, utmaningar och förslag på hur Upplands-

Bro kommun kan utveckla Kvistaberg till ett besöksmål samt mötesplats för 

föreningar inom vissa verksamhetsområden. Texten bygger delvis på tidigare 

formuleringar som gjorts om Kvistabergs framtid.  

Utredningen har utförts av Sara Hagström Yamamoto, kulturmiljöansvarig i 

kommunen som också ansvarar för förvaltningen av Kvistaberg. 

Utvecklingsplanen presenterar ett antal åtgärder som krävs för att utveckla 

Kvistaberg enligt ovanstående mål. Ett nästa steg är att kostnadsberäkna 

uppräknade fastighetsförbättringar. 

Fastigheten som helhet och de olika byggnaderna tillsammans med 

observatoriet har stor utvecklingspotential och kan i framtiden bli ett fint och 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-09-05 KFN 19/0151 

 
 

 

viktigt kulturnav och besöksmål i Bro. All renovering vid Kvistaberg ska göras 

utifrån hänsyn till miljöns och byggnadernas kulturvärden.  

Dock krävs stora insatser både i form av investering i byggnaderna och 

trädgården men också i form av personalresurser. Befintlig driftbudget och 

hyresintäkt för Kvistaberg täcker inte dess driftkostnader. Underskottet tas av 

kulturmiljöbudgeten. Det behöver skjutas till driftbudget för löpande 

fastighetstillsyn och för löpande underhåll av huvudbyggnaden och övriga 

byggnader. En garanterad fastighetsdriftbudget som kommer att vara betydligt 

större än dagens driftbudget är en förutsättning för att platsen ska kunna 

fungera som besöksmål.  

Utöver en utökad driftbudget för verksamheten finns stora investeringsbehov 

bland annat behöver vatten och avlopp åtgärdas. 

Befintlig avloppsanläggning (enskilt avlopp) är i ansökan dimensionerad för 5 

fastboende personer. Det är i dagsläget oklart vilken kapacitet den har. 

Kommunens miljöinspektörer har inspekterat anläggningen men rapport har ej 

ännu levererats. Det finns en betydande risk att befintlig avloppsanläggning 

inte kommer att klara ett större besökstryck än dagens nivå med 

dagverksamheten.  

Vattenledningarna i samtliga byggnader utom huvudbyggnaden är i dåligt 

skick och behöver helt eller delvis bytas. 

Se alla åtgärder i bilagan utvecklingsplan Kvistaberg. 

Barnperspektiv 

Kommunens kulturhistoriska miljöer är mycket viktiga eftersom den bidrar till 

barns kunskap och förståelse om kommunen och dess historia. Byggnaderna 

och miljöerna skapar en känsla av tillhörighet och stolthet till sin hemort. 

  

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef 

 

 

Bilagor 

1. Bilaga 1 utvecklingsplan Kvistaberg 20190826 

 

Beslut sänds till 

 Kulturavdelningen, Kulturscen 
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1 Inledning 
Följande utredning avser presentera möjligheter, utmaningar och förslag på hur 

Upplands-Bro kommun kan utveckla Kvistaberg till ett besöksmål samt 

mötesplats för föreningar inom vissa verksamhetsområden. Texten bygger 

delvis på tidigare formuleringar som gjorts om Kvistabergs framtid, bland 

annat av Anna Sjunnesson, Kultur- och fritidskontoret (för jämförelse, se KFN 

2013003016 Vision Kvistaberg). 

Utredningen har utförts av Sara Hagström Yamamoto, kulturmiljöansvarig i 

kommunen som också ansvarar för förvaltningen av Kvistaberg. 

Utvecklingsplanen presenterar ett antal åtgärder som krävs för att utveckla 

Kvistaberg enligt ovanstående mål. Ett planerat nästa steg är att 

kostnadsberäkna uppräknade fastighetsförbättringar, vilket behöver göras av 

konsult med byggnadskompetens.  

2 Bakgrund 
Kvistaberg är en herrgårdsliknande bebyggelsemiljö vid Kvistabergsviken, 

drygt 2 km SV om Bro. Kulturmiljön består av en huvudbyggnad, ett litet 

bostadshus (numera kallat ”verkstaden”) från 1910, en lada (stall/bostad) från 

1909 och ett större bostadshus från 1928. På fastigheten finns också ett litet hus 

för astronomiska observationer nära huvudbyggnaden, ett pumphus nära 

vattnet och en jordkällare, alla av okänt datum. Sedan 2008 finns kulturmiljön 

– som del av fastigheten Kvista 2:5 - i Upplands-Bro kommuns ägo. 

Observatorierna tillhör nu en avstyckad fastighet, i Uppsala universitets ägo, 

förvaltad av Uppsala Akademiförvaltning. Bebyggelsemiljön, förutom det 

större bostadshuset, förvaltas av Kultur- och Fritidskontoret. Stora bostadshuset 

ligger under Samhällsbyggnadskontoret, Mark- och exploateringsavdelningen. 

Sedan 2017 bedriver Socialkontoret dagverksamheten Solrosen för 

demenssjuka i huvudbyggnadens båda våningar måndag-fredag kl. 07-17. 

Miljön är mycket uppskattad av de som deltager i dagverksamheten och ett gott 

exempel på samverkan mellan kulturmiljövärden och hälsofrämjande arbete.  

Bebyggelsemiljön finns upptagen i kommunens kulturmiljöprogram (1991). 

Bebyggelsemiljön inklusive parken ska ses och bevaras av kommunen som en 

helhet. Att avknoppa något av husen för rent privat verksamhet, t ex 

bostadsändamål eller att riva någon av byggnaderna är att gå emot den stora 

hänsyn som ska tas till miljöns kulturvärden.  
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Kvistabergs historia tog sin början med att Nils Tamm ärvde mark och lät 

uppföra en mangårdsbyggnad i på platsen 1909. Byggnaden hade trästomme 

och var klädd med fasadpanel. Den har klar prägel av den då populära 

jugendstilen. 1927 försågs fasaden med reveterad puts, vilket den har än idag.  

Nils Tamms stora intressen var astronomi och bildkonst. Han var själv en 

skicklig utövare inom båda områdena. 1918 byggde han ett eget astronomiskt 

observatorium och efter hans donation av egendomen till Uppsala universitet 

byggdes ytterligare två observatorier (1955 och 1964).  

 

Bebyggelsemiljön på Kvistaberg. Ovan tv: Huvudbyggnaden. Ovan th: Lilla bostadshuset, även kallad 
"verkstaden". Mitten tv: Ladan och Lilla bostadshuset. Huvudbyggnaden skymtar i bakgrunden. Mitten 
th: Stora bostadshuset med del av ladan i förgrunden. Nederst tv: Pumphuset, nära vattnet. Nederst th: 
Jordkällare som finns nära Lilla bostadshuset, foto: Hans-Erik Nilsson. Övriga foton: Sara Hagström 
Yamamoto 
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Kvistaberg som del av astronomins 
vetenskapshistoria. Tre generationer 
astronomiska observatorier med det 
äldsta överst till vänster. I fundamentet för 
det yngsta observatoriet finns en inmurad 
tegelsten från den kände 1500-tals 
astronomen Tycho Brahes slott 
Uranienborg på ön Ven. Foton: förf. 
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Tamm anlade också en vacker trädgård och park. Trädgården och parken finns 

som motiv för flera av hans tavlor.  

 

 

Dammen nära Kvistabergs huvudbyggnad i en målning av Tamm (tv) och idag (th, foto: förf.). 

3 Framtida verksamhet på Kvistaberg 

3.1 Konst 

Förslag till utvecklingsmål 

Kvistaberg är en plats som sedan det byggdes inspirerat till konstutövande. 

Platsen erbjuder en unik möjlighet att skapa möten för det lokala föreningslivet 

som samtidigt kan stärka platsen som besöksmål. Det lokala föreningslivet 

inom konst- och hantverksområdet är i behov av lokaler och en konstförening 

har redan visat intresse för Kvistaberg. Att skapa bra, ändamålsenliga lokaler 

på Kvistaberg inom de ramar som kulturmiljön tillåter skulle främja möten 

mellan konst- och hantverksutövare (professionella och amatörer), 

kursverksamhet riktad mot allmänheten och främja platsen som besöksmål, 

genom försäljning av konst- och hantverksprodukter. Det skapas också fina 

samverkansmöjligheter mellan Solrosen, som redan arbetar med konst inom 

dagverksamheten, och konstutövare.  

Lokalbehov 

Huvudbyggnaden i Kvistaberg är endast tillgänglig kvällar och helger och 

lämpar sig inte för att anlägga konstverkstäder som – utefter verksamhetens 

behov – ev. kanske kräver keramikugn och maskiner. Däremot är det stora 

bostadshuset (suterränghus) i Kvistaberg mycket bättre lämpat för sådan 

verksamhet. Det bedöms vara tillräckligt stort för kursverksamheter, har en 

övervåning som lämpar sig väl både för kurser och möten samt en källarvåning 

där verkstadsrum kan finnas.  

Utställningar samt vissa representativa möten kan lämpligast ske i 

huvudbyggnaden. Lilla bostadshuset är en möjlig plats för försäljning av 

arbeten.  
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Förslag till driftform 

Upplands-Bro kommun gör en öppen förfrågan till konst- och hantverksutövare 

i kommunen, både privata och föreningar, om intresse för att ha sin verksamhet 

vid Kvistaberg. Kommunen formulerar redan i förfrågan grundförutsättningar 

för verksamhetsutövningen, t ex att kurser riktad till allmänheten ska hållas.  

Konst- och hantverksföreningarna/privata utövarna bildar ett verksamhetsråd 

där stadgar för en fungerande verksamhet och drift inom rådets 

ansvarsområden fastställs. Kommunen godkänner stadgarna.  

Upplands-Bro kommun har övergripande ansvaret för fastighetstillsyn och 

underhåll av byggnaderna, VA, värme etc. Rådet har förslagsvis ansvaret för 

städning, drift av all utrustning som övriga tillbehör som hör till deras 

verksamhet i Stora bostadshuset, för underhåll av trädgården kring det stora 

bostadshuset samt för städning och drift av all utrustning och tillbehör som hör 

till försäljning av produkter i Lilla bostadshuset. Ansvar för brandskydd kan 

regleras mellan rådet och kommunen genom avtal och skrivas in i rådets 

stadgar.  

3.2 Astronomi 

Kvistaberg har ännu en speciell betydelse inom Sveriges astronomihistoria och 

många astronomi-intresserade känner till miljön. Uppsala universitet är villiga 

att rusta upp utrustningen de två senast tillkomna observatorierna under 

förutsättning att kommunen driver en visningsverksamhet, gärna för 

skolor/förskolor, på plats. Det behövs astronomikunnig personal som fungerar 

som guider. En möjlighet är tillresande studenter vid astronomiska institutionen 

i Uppsala, en annan möjlighet är aktiva i astronomiska föreningar. Astronomisk 

Ungdom, ett nationellt ungdomsförbund för astronomi- och rymdintresserade 

barn och ungdomar med lokalföreningar över hela landet är mycket 

intresserade av ett samarbete. De vill väldigt gärna förlägga kurs- 

lägerverksamhet (ca 7 helger per år) på Kvistaberg och är villiga att vara guider 

i en visningsverskamhet.  

Det mäktiga teleskopet i det största observatoriet (från 1964) är nu utrustat för 

analog stillbildsfotografering. Om teleskopet förses med digital 

avläsningsutrustning finns möjlighet att projicera teleskopets bilder på 

storbildsskärm. Det finns visningsobservatorier i Europa som arbetar med den 

tekniken. Det finns inom astronomiföreningar redan nu planer ansökan om 

medel för en tjänst där en kvalificerad astronom leder visningar med 

”rymdskådning” i Observatorielunden, Stockholms stad. Upplands-Bro 

kommun och Kvistaberg skulle kunna ingå i en sådan ansökan och 

visningsverksamhet. Upprustade teleskop och regelbunden visningsverksamhet 

kan locka besökare från ett stort område till Kvistaberg. 
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Lokalbehov 

Huvuddelen av verksamheten kommer att ske i observatorierna, men tillåter 

inte vädret behöver visningar av bilder mm. ske i en lokal i de kommunägda 

byggnaderna som möjliggör detta. 

 

Förslag till driftform 

Kommunen riktar förfrågan till möjliga föreningar. Den/de föreningar som är 

intresserade att hålla i en visningsverksamhet utformar ett program och schema 

för visningar i samråd med kommunen och Uppsala universitet samt bedömer 

kostnader. Uppsala universitet står för kostnaden för upprustning av 

observatoriernas utrustning och för kontakter med den förening som utför 

upprustningsarbetet (troligen Uppsala amatörastronomer). Kommunen står för 

resekostnader och arvode för ansvarig guide och övriga kostnader som ingår i 

visningsverksamheten. Kommunen marknadsför visningsverksamheten mot 

skolorna. Om verksamheten kan ske i en förenings regi bör det fungera att 

föreningen tar emot bokningen direkt och administrerar visningsverksamheten.  

3.3 Park och trädgård 

Under våren 2019 har ett skogslag som tillhör Arbetsmarknadsenheten, 

Socialkontoret bildats genom ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, 

kulturmiljöverksamheten vid Kultur- och fritidskontoret och 

naturvårdsverksamheten vid Samhällsbyggnadskontoret. Skogslaget kommer 

att arbeta med skogsåtgärder i kommunens naturreservat och i utvalda 

fornlämningsmiljöer samt vid Kvistaberg. Målet är inledningsvis att skogslaget 

framöver ska kunna hålla undan sly i parken i Kvistaberg.  

Både park och trädgård vid Kvistaberg har dock vuxit igen genom åren och 

grusgångarna är inte längre synliga. Det behövs göras en allomfattande, 

lättförståelig återställnings- och underhållsplan för både trädgård och park. De 

trädgårdshistoriska inventeringar och de förslag på åtgärder som utförts i 

tidigare rapporter 2012-2014 är viktiga underlag till planen. När en sådan finns 

kan Skogslaget utföra fler uppgifter i parken och trädgården, då tid finns. Dock 

behövs troligen professionell handledare/projektledare vid flera moment samt 

mera resurser (pengar eller personal) som arbetar med trädgården. Eventuellt 

kan vissa kompletterande underlagsarbeten till en plan göras som 

samarbetsprojekt med universitet och/eller andra aktörer, t ex ett 

trädgårdsarkeologiskt projekt för att ta fram troligen övertorvade grusgångar 

och examensarbeten som kartlägger parkens och trädgårdens utseende vid en 

viss tidpunkt.  

Det finns ett trädgårdssällskap, Kungsängsliljan som samlar 

trädgårdsintresserade från Järfälla och Upplands-Bro kommuner. Det vore 

intressant att höra med föreningen om intresse finns att ha Kvistaberg som 

kursträdgård. I så fall kan eventuellt en del av driften av trädgården och en del 

återställningsåtgärder göras i föreningens regi. Kontakt har ej i nuläget tagits 

med föreningen.  



Utvecklingsplan Kvistaberg  

 

9 
 

  

Lokalbehov 

Skogslagets utrustning förvaras redan nu i ett förråd i ladan, Kvistaberg. 

Annan utrustning för trädgården kan också förvaras där. Det finns en 

bostadslägenhet i ladan i Kvistaberg som med fördel kan användas som 

föreningslokal för trädgårdssällskapet. Ladans lägenhet är dock fuktskadad och 

måste renoveras innan någon kan ha möjlighet att vistas där. Det finns flera 

förråd i ladan, om behov finns att separera utrustning i olika förvaringslokaler.  

När en besöksverksamhet börjar bli verklighet på Kvistaberg behöver 

vedklyvningen som Arbetsmarknadsenheten just nu gör på Kvistaberg 

vedförsörjning inom naturreservaten, flytta till annan plats än Kvistaberg.  

Pumphuset som finns fint placerat vid den västra entrén till parken i Kvistaberg 

är en mycket bra plats för att innehålla permanenta informationsskyltar som om 

parken och trädgården samt kort information om Kvistarbergs historia. Det lilla 

observatoriet nära huvudbyggnaden kan vara en fin plats för utställningar 

sommartid i trädgården. 

3.4 Café 

Ett besöksmål behöver ett café. Huvudbyggnaden är den mest lämpliga platsen 

för ett café. Möjligheten finns även att sitta och fika ute i trädgården. Just nu är 

trädgården på husets framsida mest lämplig för uteservering men om 

trädgården bakom huset restaureras samt tas om hand kontinuerligt finns även 

fina möjligheter att sitta där.  

BILD 

3.5 Information om Kvistaberg samt fler lokaler att nyttja 

Det är viktigt att besöksmålet presenterar platsens historia. Vid parkeringen 

samt vid V och Ö entrén till parken, längs stigen vid vattnet kan skyltar finnas 

som informerar om besöksmålet, trädgården, parken och kort om Kvistabergs 

historia. En liten utställning om Kvistaberg får gärna finnas i huvudbyggnadens 

entré. Ett rum i huvudbyggnaden får gärna innehålla en mera utförlig 

utställning om Kvistabergs historia, där en del utställningskomponenter kan 

vara permanenta och andra utställningskomponenter visa olika aspekter av 

Kvistabergs historia eller andra ämnen med koppling till besöksverksamhetens 

bärande teman Konst, Astronomi och Trädgård/Park. Kvistabergs astronomiska 

historia kan visas i något av observatorierna. Det äldsta observatoriet innehåller 

Nils Tamms grav, vilket kräver en speciell hantering och samråd med anhöriga. 

I utformningen av utställningslokaler och caféverksamhet i huvudbyggnaden 

behöver samråd ske med Socialkontorets dagverksamhet.   

I ladan finns ett troligt före detta stall som nu används för vedförvaring. När 

vedverksamheten flyttar till annan plats finns möjligheter att använda lokalen 

till annat ändamål.  
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4 Nödvändiga lokalinvesteringar och 
personalresurser 

 

All renovering vid Kvistaberg ska göras utifrån hänsyn till miljöns och 

byggnadernas kulturvärden. Vid behov ska bebyggelseantikvarisk expertis 

rådgöras och större renoveringar görs genom att sk. antikvarisk medverkan 

eller certifierad sakkunnig för kontroll av kulturvärden följder processen. 

4.1 Fastighetsdrift 

• Befintlig driftbudget och hyresintäkt för Kvistaberg täcker inte dess 

driftkostnader. Underskottet tas av kulturmiljöbudgeten. Det behöver 

skjutas till driftbudget för löpande fastighetstillsyn och för löpande 

underhåll av huvudbyggnaden och övriga byggnader  

• En garanterad fastighetsdriftbudget som kommer att vara betydligt 

större än dagens driftbudget är en förutsättning för att platsen ska kunna 

fungera som besöksmål. 

 

4.2 Investeringsbehov 

4.2.1 Investeringsbehov för hela besöksmålet 

• Vatten och avlopp: Befintlig avloppsanläggning (enskilt avlopp) är i 

ansökan dimensionerad för 5 fastboende personer. Det är i nuläget 

oklart vilken kapacitet den har. Kommunens miljöinspektörer har 

inspekterat anläggningen men rapport har ej ännu levererats. Det finns 

en betydande risk att befintlig avloppsanläggning inte kommer att klara 

ett större besökstryck än dagens nivå med dagverksamheten. 

Dricksvattenanläggningen för hela Kvistaberg finns i Stora 

bostadshuset. Anläggningen har under det senaste året rustats upp till 

gott skick, vilket var en nödvändighet med tanke på att en 

dagverksamhet redan lokaliserats till huvudbyggnaden. Anläggningen 

medför ett löpande skötselbehov (varje vecka). Kommunalt VA finns i 

Rättarboda, dvs vid Kvistabergs tomtgräns. Om VA på Kvistaberg ska 

dimensioneras för besöksverksamhet är det mest fördelaktigt att ansluta 

byggnaderna till kommunalt VA.  

• Vattenledningarna i samtliga byggnader utom huvudbyggnaden är i 

dåligt skick och behöver helt eller delvis bytas.  

• Medel för visningsverksamhet Observatorierna.  

• Informationsskyltar  

• Permanenta utställningar  

• Marknadsföring Kvistaberg som besöksmål.  
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4.2.2 Huvudbyggnaden 

Huvudbyggnaden är renoverad både exteriört och interiört. Byggnaden 

behöver, liksom övriga byggnader, underhållas för att fortsätta vara i gott 

skick. Den mest akuta åtgärden 2019 är att laga putsen på ytterväggen. 

Följande investeringsbehov är kända i nuläget och kan förutses inför framtida 

användning:  

• Bergvärmen fungerar inte tillfredsställande, vilket medför att lokalerna 

inte når upp till passande temperatur för dagverksamheten under kallare 

vinterdagar. Troligen behöver ytterligare ett borrhål för bergvärme tas 

upp.  

• Det behöver köpas in bild- och filmvisningsutrustning samt lämplig 

ljudutrustning som går att ta fram vid behov för konferenser och 

föreläsningar.  

• Hissen för rörelsehindrade som löper längs en trapp till övervåningen 

har inte underhållits eller besiktats sedan den installerades. Kostnad för 

löpande besiktning och underhåll.  

• Köket har redan utrustning som ska fungera för en enklare 

caféverksamhet men ev. kan investeringar behöva göras för en godkänd 

caféverksamhet.  

• Det behöver klargöras att brandskyddet i hela huvudbyggnaden är OK 

inför bokningsverksamhet av rum i byggnaden.   

4.2.3 Stora bostadshuset 

Huset förvaltas i nuläget av Exploateringsavdelningen under 

Samhällsbyggnadskontoret. Om Kultur- och fritidskontoret ska få möjlighet 

utveckla bostadshuset till en mötesplats för konst- och hantverksutövande 

behöver beslut tas att kontoret tar över förvaltningen av huset från 

Samhällsbyggnadskontoret. Beslutet behöver säkra att Stora bostadshuset utgår 

från kommunens planer att exploatera övriga fastigheten Kvista 2:5 och istället 

fortsätter tillhöra bebyggelsemiljön Kvistaberg.  

Renoverings- och utvecklingsåtgärder: 

• Bergvärmeanläggningen är av äldre datum och har inte underhållits. 

Den fungerar inte. Huset uppvärms nu genom en elpatron. Om den 

slutar fungera kommer huset inte att ha någon värme med följd att 

vattenledningar fryser och dricksvattenanläggningen för Kvistaberg 

(nedan) skadas svårt. Bergvärmeanläggningen behöver bytas.  

• Kostnader för renovering av fasad och tak.  

• Kostnader för renovering av interiör: Ytskikten är till stor del OK men 

om man utifrån byggnadens förutsättningar kan återställa olika tidsskikt 

på övervåningen skulle en mycket finare interiör miljö skapas. 

Badrummen behöver renoveras.   
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• Investeringskostnader för att inreda konstverkstäder i källarvåningen 

(maskiner, ugnar utefter verksamhetens art och behov).  

• Möblemang, hyllsystem mm för mötesrum, kursrum på övervåningen.  

• Investeringar för brandskydd. Brandskyddets utformning anpassas till 

byggnadens kulturvärden.  

• Ev. krav på förbättring av ventilation för allmän verksamhet.  

• Huset är delvis tillgängliggjort med borttagna trösklar men behöver 

tillgängliggöras ytterligare. Tillgänglighet för rörelsehindrade mellan 

källar- och övervåning behöver lösas.  

• Trolig renovering av elsystem, elledningar.  

4.2.4 Ladan 

• Ladans tak och taklag behöver renoveras inom snar framtid. Även övrig 

exteriör (fasad mm) är i stort behov av renovering.  

• Dräneringsgrävning runt hela grunden, inom snar framtid. 

• Bostadslägenheten i ladan har fuktskadats och behöver ev. saneras från 

mögel samt renoveras. Om det finns äldre interiöra skikt under 

nuvarande ytskikt i väggar och golv kan de med fördel tas fram. Hela 

köksinredningen från ca 1950-tal ska vara kvar.  

• Golvläggning förrådsrum med vattenberedare.  

• Om äldre stallet ska användas till publika ändamål behöver viss 

renovering av ytskikten troligen genomföras. Indelningarna mellan de 

troliga tidigare hästspiltorna ska vara kvar.  

• Renovering av elsystem, elledningar. 

• Utbyte av radiatorer (direktverkande el).  

• Renovering av vattenledningar (se punkt under 4.1.1).  

4.2.5 Lilla bostadshuset 

• Viss renovering av tak och fasad.  

• Dräneringsgrävning runt delar av grunden.  

• Renovering av elsystem, elledningar.  

• Utbyte av radiatorer (direktverkande el).  

• Renovering av vattenledningar (se punkt under 4.1.1).  

• Renovering av befintlig kakelugn. 

• Interiören är nu anpassad till byggnadens användning som 

verkstadslokal under många år. Ytskikten behöver därför åtgärdas. Om 

det finns äldre interiöra skikt under nuvarande ytskikt i väggar och golv 

kan de med fördel tas fram.  

• Nödvändig inredning till att lokalen ska fungera som butik.  
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• Tillgänglighetsåtgärder som tar hänsyn till byggnadens kulturvärden 

4.2.6 Lilla observatoriet nära huvudbyggnaden 

• Byggnaden har använts som ett litet observatorium av Tamm, där taket 

kunde avlägsnas för stjärnskådning. Taket är i akut behov av 

renovering. I nuläget finns inga förslag på framtida användning men 

byggnaden kan vara en fin plats för utställningar sommartid i 

trädgården. 

4.2.7 Pumphuset 

Byggnaden är i akut behov av renovering både av tak och fasad. Dörren har 

lossnat och byggnaden går att tillträda för alla, vilket – tillsammans med dess 

dåliga skick – kan uppmuntra till skadegörelse.  

Den konstruerade anläggning (vattendamm?) man ser kring byggnaden 

behöver utredas och återställas. 

4.2.8 Parken och trädgården 

• Kompletterande utredningar av parkens och trädgårdens utformning 

under sin ”glanstid”.  

• Utförlig, lättförståelig vård, och underhållsplan. Helst GIS-baserad.  

• Resurser till återställande av park och trädgård, inklusive gräsgångar. 

Resurser till konsulter för kvalificerade moment i driften av park och 

trädgård.  

• Ev. anläggande av lekyta för barn. 

• Åtgärder av brygga som lutar och ej är säker. Tillgänglighetsåtgärder 

brygga. 

• Anläggande av en fin fika- och ev. grillplats vid bryggan. 

• Viss utomhusbelysning mellan parkering och huvudbyggnad, anpassad 

till bebyggelsemiljön. 

• Beläggning av stig till och längs vattnet med t.ex flis eller grus. 

Eventuellt kan detta göras senare inom rådande budget med flismaskin 

använd av Skogslaget.  

• Ev. övriga tillgänglighetsåtgärder för att rörelsehindrade ska kunna nå 

bryggplatsen vid vattnet.  

 

4.3 Personalresurser drift 

• Fastighetsskötsel-fastighetsutveckling. Nu sker grundläggande 

fastighetstillsyn genom inhyrd konsult på minimal tid, för kontroll av 

VVS samt drift av dricksvattenanläggning. All övrig 

fastighetsförvaltning utförs av kulturmiljöansvarig. För utveckling av 

fastigheten till besöksmål behövs mera tid och resurser läggas på 
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kvalificerad fastighetsförvaltning (dvs av en person med rätt kompetens 

inom området), inkl. arbetsledning inom utveckling och drift av park 

och trädgård. 

• Personal för löpande trädgårdsskötsel enligt framtida vård- och 

underhållsplan samt daglig arbetsledare för gruppen. Möjligheten för 

lösning i samarbete med Arbetsmarknadsenheten, Socialkontoret finns. 

Medel för finansiering av arbetsledare behöver i så fall skjutas till. 

Trädgårdsförening kan vid intresse för Kvistaberg också utföra 

arbetsuppgifter både inom återställande och löpande skötsel av trädgård 

och park. 

• (Caféansvarig och cafépersonal.) Eventuellt kan ett enklare café som 

alternativ drivas av en organisation eller ett socialt entreprenörskap. I 

samtliga fall bör kostnader för verksamhet och personal bäras av 

caféverksamheten själv, inte av kommunen. Lokalhyra bör diskuteras i 

sammanhanget. Ingen beräknad personalkostnad. 

• För en fungerande besöksverksamhet behöver det finnas en ansvarig 

koordinator vid kommunen för samordning av användning och 

utveckling av Kvistaberg, inklusive ansvar för budget och 

marknadsföring. Denna uppgift kommer att kräva mycket tid, vilket 

med dagens lösning – dvs att kulturmiljöansvarig ansvarar för detta - 

skulle innebära att kommunen blir utan kulturmiljöstöd och fornvård. 

Bedömningen är att kommunen behöver avsätta personalresurs för 

detta. 

• Lokalbokningar av huvudbyggnaden behöver inlemmas i kommunens 

lokalbokningsorganisation. Det innebär något ökad arbetsbelastning för 

den tjänsten med detta ansvarsområde.  

• Det finns möjligheter att söka pengar från fonder för extern 

finansiering. Kultur- och fritidskontorets har redan en personalresurs 

för utveckling genom ansökningar om projektstöd mm som kan kopplas 

in i det arbetet.  

o Kommunen ska pröva möjligheten att få delfinansiering av från 

länsstyrelsen för renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla 

byggnader: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-

kommun/samhallsbyggnad/kulturmiljo/kulturhistoriska-miljoer-

inom-kommunen.html 

o   Jordbruksverket har projektstöd för utveckling av kulturmiljöer 

och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som eventuellt går att 

söka:  

▪ http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodi

landsbygdsprogrammet/investeringar/naturochkulturmilj

oer.4.6ae223614dda2c3dbc45488.html 
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▪ http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodi

landsbygdsprogrammet/investeringar/kulturhistorisktvar

defullabyggnader.4.6ae223614dda2c3dbc4549f.html 

o Det kan även finnas möjlighet att söka projektmedel ur andra 

EU-fonder för utveckling av turism, t ex Europeiska regionala 

utvecklingsfonden.  

o Driften av Kvistaberg kan delvis involvera 

arbetsmarknadslösningar och ev. socialt entreprenörskap. Det 

ger möjligheter att pröva ansökan om medel ur Europeiska 

Socialfonden i Sverige.  

o I samtliga fall kan kommunens investeringsmedel då användas 

för samfinansiering av utvecklingsprojekten.  

5 Sammanfattning 
Kvistaberg är en kommunägd bebyggelsemiljö från 1900-talets början med 

stora kulturvärden och stor potential till att utvecklas till besöksmål och 

mötesplats för föreningar. Dagverksamheten Solrosen för personer med 

demens kan samtidigt vara kvar inom de ramar den verkar i idag. En 

förutsättning för att Kvistaberg ska utvecklas till besöksmål och 

föreningsmötesplats är att Upplands-Bro kommun satsar på de 

investeringsåtgärder som räknas upp i denna utredning. En utökad drift av 

Kvistaberg behöver också mycket större driftbudget, både vad gäller 

fastighetsdrift och personalresurser. För att Kvistaberg ska kunna utvecklas 

stadigt framöver behöver dagens lösning - att kulturmiljöansvarig i kommunen 

har hand om all fastighetsförvaltning och utveckling av Kvistaberg - ses över 

så att fler personella resurser kan komma in och bidra till utvecklingsprojekt 

och till drift. 
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Kulturskolecheck - handlingsplan 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden tackar för underlaget och ger kontoret i uppdrag att 

arbeta enligt redovisad tidsplan och förutsättningar.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att, inom Kulturskolans 

intresseområde, ta fram en modell för ett checksystem som kan vara färdigt att 

användas från och med läsåret 2020/2021. Syftet med checksystemet är att öka 

valfrihet och bredd i utbudet utifrån efterfrågan och kvalitet. Kultur- och 

fritidskontorets bifogade utredning belyser nuläge, förutsättningar och 

konsekvenser. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse KFN 19/0150 

 Kultur- och fritidskontorets Bilaga _ Kulturskolecheck_handlingsplan. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-09-02 KFN 19/0150 

 
 

 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett 

checksystem i Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan 

sättas igång från och med höstterminen 2020. För att klara Kulturskolans 

uppdrag gentemot skolor, förskolor, socialkontoret och andra 

samarbetspartners kommer endast den budget som är kopplad till 

instrumentalundervisning, ensemble och gruppundervisning på elevernas fritid 

att räknas med i checksystemet. Genom upphandling kommer all 

instrumentalundervisning, ensemble och gruppundervisning att 

konkurrensutsättas och ingår i checksystemet. Syftet är att öka valfrihet och 

bredd i utbudet utifrån efterfrågan men med bibehållen kvalitet. För att 

stimulera nytänkande och utveckling kommer också den kommunala 

kulturproduktionen omfattas av checksystemet.    

Inför detta arbete har granskning av ett antal kommuner som infört, eller som 

testar förutsättningarna för, ett checksystem gjorts. Flera intervjuer av 

verksamhetschefer i kommuner som har ett checksystem har också genomförts. 

I bilagan redovisas resultatet av arbetet, parametrar som är viktiga och vad som 

krävs för att kunna starta. 

Barnperspektiv 

Med ökad mångfald och större utbud kommer beslutet att ha positiv effekt på 

barnens uppväxt och livsmiljö.  

 

 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

  

Magnus Carlberg 

Avdelningschef Kultur 

 

 

 

Bilagor 

1. Utredning Kulturskolecheck_utredning  

Beslut sänds till 

 Kulturavdelningen på Kultur- och fritidskontoret  

 Kulturskolan 
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KULTURSKOLECHECK i Upplands-Bro 
Magnus Carlberg, avdelningschef Kultur 

Åsa Källström Hellgren, projektledare Kulturskolan 

 

Uppdrag 

Kultur- och fritidskontoret har fått i uppdrag att ta fram en modell för ett checksystem i 

Upplands-Bro. Uppdraget är att ta fram ett system som kan sättas igång från och med 

höstterminen 2020. För att klara Kulturskolans uppdrag gentemot skolor, förskolor, 

socialkontoret och andra samarbetspartners kommer endast den budget som är kopplad till 

instrumentalundervisning, ensemble och gruppundervisning på elevernas fritid att räknas 

med i checksystemet. Genom upphandling kommer all instrumentalundervisning, 

ensemble och gruppundervisning att konkurrensutsättas och ingår i checksystemet. Syftet 

är att öka valfrihet och bredd i utbudet utifrån efterfrågan men med bibehållen kvalitet. För 

att stimulera nytänkande och utveckling kommer också den kommunala 

kulturproduktionen omfattas av checksystemet.    

 

Inför detta arbete har granskning av ett antal kommuner som infört, eller som testar 

förutsättningarna för, ett checksystem (se källor i slutet av detta dokument) gjorts. Flera 

intervjuer av verksamhetschefer i kommuner som har ett checksystem har också 

genomförts. Här nedan är resultatet av arbetet, parametrar som är viktiga och vad som 

krävs för att kunna starta. 

Nuläge 
Idag vänder sig Kulturskolans verksamhet till barn och unga mellan 4 och 19 år. För de 

yngsta 4 - 6 år erbjuds dans och från 7 år även kör, teaterlek, brasslek och stråklek. Från 8 

år kan man ta del av all verksamhet som idag består av instrumentspel, musikstudio, sång, 

dans, teater och film. Idag deltar 620 elever och 170 står i kö och vill delta i september 

2019. 

Kulturskolan erbjuder alla instrumentalelever att delta i orkestrar och ensembler och har en 

stor utåtriktad verksamhet. Många av eleverna deltar i flera ämnen. 

Kulturskolan har även dans och teater för vuxna och 65+. Kulturskolan samarbetar också 

med utbildnings- och socialkontoret samt andra kommunala verksamheter där pedagogers 

specialkunnande tillförs för att stärka och stödja verksamheterna. 

På Kulturskolan arbetar 16 lärare med högskoleutbildning i sina ämnen och pedagogik. 

Verksamheten strävar efter att alla ska kunna arbeta heltid i linje med kommunens vilja. 
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Grundförutsättningar för ett checksystem: 
 

 

 

Kommunen måste ta fram kraven för att bli godkänd som utförare (se exempel i slutet av 

detta dokument). Sen bör hela checksystemet, och förutsättningarna för det, marknadsföras 

gentemot utförare och medborgare. Kostnad ca 50.000 kr 

 

 

En på kontoret centralt placerad administratörstjänst 50% måste inrättas.  Arbetsuppgiften 

är initialt att, utifrån ställda krav, genom upphandling välja ut de som är berättigade att 

utföra tjänsterna. När det är klart så skall utförarna kvalitetssäkras, följas upp och 

utvärderas.  

Det dagliga arbetet handlar om att sköta det digitala verktyget – att ha alla kontakter med 

utförarna och ladda upp och uppdatera utbud, scheman, kurser, tider, platser mm. Att ta 

emot alla anmälningar och ha dialogen med kunderna. Att sköta fakturering och all 

hantering av ekonomin. 

För en neutral och rättvis hantering kommer det vara nödvändigt att denna funktion är en 

centralt placerad tjänst. Kostnad ca 300.000 kr/år. 

 

Upphandling, inköp, implementering, GDPR-säkring och drift av ovan nämnda digitala 

verktyg. Vidare måste alla användare utbildas. Detta arbete måste drivas och till stora 

delar utföras av upphandlingsenheten, IT-stab och kommunens IT-leverantör. Kostnad ca 

100.000 kr i investering, sedan ca 100.000 kr/år i drift. 

 

 

Med införandet av kulturskolecheck så har resultaten från till exempel Nacka, Österåker 

och Täby har inneburit en total procentuell ökning av elever med 50-100 procent. Detta 

beror dels på att en lyckats få bort kön och ett ökat intresse, dels på att en måste kunna 

erbjuda minst två checkar/person om en vill bibehålla verksamheten med 

orkestrar/ensembler.  

 

Kön till Kulturskolan varierar lite över året men ett medeltal är cirka 200 st. 

Utbildningskontorets ekonom har varit behjälplig med att fram kostnaden för checkar 

utifrån verksamheten. Dessutom har en jämförelse med andra kommuner som har ett 

checksystem gjorts. Detta visar en kostnad per check på cirka 11 000 kr. Utifrån befintlig 

kö ger detta en total ökning av kostnader för verksamheten på 1,87 miljoner kronor.  
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Sammanlagda kostnader, beräknat att dagen kö försvinner, innebära det en ökning 

av driftsbudget med ca 2,4 miljoner kronor.  

Andra konsekvenser 
Kultur- och fritidsnämnden 
Den kanske tydligaste konsekvensen är att kostnaderna ökar väldigt mycket vid 
införandet av ett checksystem, se ovan. I de kommuner som infört kulturskolecheck är 
erfarenheterna att såväl utbud som efterfrågan har ökat. Kulturskolans ekonomiska 
ram har i dag begränsat antalet elever. Efter införande av kulturskolecheck utan 
begränsning har köerna försvunnit. 
Kundvalet och möjligheterna att välja bland olika utförare leder inte alltid till ökad 
mångfald i utbudet. Oftast är det köerna till dans, gitarr, piano och slagverk som 
minskar. 
 
En möjlig negativ konsekvens är att de "traditionella" instrumenten och 
verksamheterna väljs bort och får minskat elevantal. Om så blir fallet kan 
rekryteringen till exempel till olika slags orkestrar bli svårare i framtiden. Samtidigt 
visar erfarenheterna från exempelvis Nacka, Täby och Österåker att den kommunala 
kulturskolan/musikskolan inte har minskat sitt elevantal utan ligger kvar på ungefär 
samma nivå, i Österåker har till och med elevantalet ökat med 250 elever (+ 45 
procent).  
 
Beställarfunktionen bör alltså kunna uppmuntra utförare som till exempel stöder en 
fungerande orkesterstruktur och andra ensembleformer. Det kulturskolan sysslar med 
är i hög grad en kvalitetsvara. Kvantiteten är förvisso imponerande, men kvaliteten är 
det som i första hand bör noteras. Utbildade pedagoger hjälper barn och ungdomar upp 
till olika nivåer av konstnärligt utövande. Kvalitet kan dock betyda helt olika saker för 
olika elever. Somliga elever kanske får stor stimulans av att under en period få lära sig 
ytterst grundläggande ackordspel på gitarr eller piano och är sedan nöjda med det. 
Somliga kanske vill prova flera olika instrument och spela i ensembler under sin tid i 
kulturskolan. Andra åter kanske vill fördjupa sig ordentligt i någon genre eller något 
instrument och kanske till och med sedan gå vidare till högre utbildning. Pengsystemet 
bör säkerställa att kvalitet och bredd bibehålls.  
 
Med kvalitetsresonemanget i fokus är det ytterst viktigt inte bara med stor genrebredd 
utan också stor målgruppsbredd. Nya konstformer och breddning av genrer och nya 
sätt att nå nya målgrupper är viktigt. Men det är viktigt att notera att breddning betyder 
just breddning, det vill säga nyskapande med bibehållande av de bitar av det 
beprövade som fungerar. Kulturskolan är också en del av kulturarvet. Det finns 
möjligen en risk att systemet med kulturskolecheck gör att en sorts ”mass-
produktion” växer fram, där en blir duktig på att ta tillvara de enskildas behov 
men sämre på att bibehålla och stärka kulturens samhällsfunktion. 
 
Kunder 
Kunderna kommer att kunna välja bland fler utförare och möjligen också ett större 
utbud beroende på vilka utförare som blir aktuella. Kunderna kommer kunna erbjudas 
en plats fortare. Det kan i så fall ha en positiv inverkan på andelen pojkar som deltar 
eftersom pojkar av erfarenhet har mindre tålamod att stå i kö. Många deltar i flera 
olika verksamheter och kommer vilja ha flera checkar för att inte vara tvungna att 
sluta med något ämne. 
 
Samarbeten 
De samarbeten som Kulturskolan har idag är UBG:s musikprofil, teater för dementa 
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och Teater 65+. Även samarbete med Brandkåren Attunda om säkerhet har setts av 
många barn. Samarbeten med grundskolan är en viktig faktor att beakta. Det är en 
möjlighet att med estetisk pedagogisk kompetens vara den samarbetspart som ger 
skolans elever möjlighet att uppnå de nya målen vad gäller det övergripande estetiska 
perspektivet i alla ämnen i grundskolan. Det vore ett misslyckande om systemet med 
kulturskolecheck leder till att samarbetet med skolan måste minskas. Därför kommer 
denna del att ha en separat budget i kulturskolans verksamhet. 
 
Personal 
I de kommuner som i dag har checksystem är det tyvärr pedagogerna som är 
förlorarna. Enligt verksamhetscheferna i de kommuner som har ett checksystem 
anställer en bara personal på timme eller små tjänster med tillfälliga utökningar när 
elevunderlag finns. Fortbildning och verksamhetsutveckling får stå tillbaka för intag 
av elever. Tittar en på länets lönekartläggning för kulturskollärare befinner sig 
kommunerna med checksystem längst ner med sämst löneutveckling. Detta är mycket 
viktiga faktorer att ta med då Upplands-Bro kommun vill och ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Tidsplan 
 

 Sep19 Okt19 Nov19 Dec19 Jan20 Feb20 Mar20 Apr20 Maj20 Jun20 

Risk- och konsekvensanalys 
om förändring i verksamhet 
samt samverkan. 

          

Sammanställa 
upphandlingsunderlag (KFK, 
Upphandlingsavdelningen) 

          

Upphandling anordnare 
(KFK, 
Upphandlingsavdelningen) 

          

Upphandling digitalt verktyg 
(KFK, 
Upphandlingsavdelningen) 

          

Implementering och test av 
digitalt verktyg (IT-stab, 
Nordlo, KFK) 

          

Utbildning i digitalt verktyg 
för anordnare och admin 
(KFK, leverantör) 

          

Framtagande av 
kommunikationsplan (KFK) 

          

Marknadsföring av 
checksystem (KFK, 
Kommunikationsstaben) 

          

Administration av 
checksystem (KFK) 

          

Rekrytering av central 
administratör (KLK) 
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Exempel på kravställningar för anordnare 
 
Villkor upphandling anordnare  Kontrollpunkter  
 
1. Anordnaren får inte vara i konkurs eller 
likvidation, under tvångsförvaltning eller 
föremål för ackord eller tills vidare ha inställt 
sina betalningar eller vara underkastad 
näringsförbud  
 

 
1. Uppvisa vid avtal  
2. Uppföljning  
 

 
2. Anordnaren får inte vara föremål för 
ansökan om konkurs, tvångslikvidation, 
ackord eller annat liknande förfarande  
 

 
1. Uppvisa vid avtal 
2. Uppföljning  
 

 
3. Anordnaren och/eller ansvarig för 
verksamheten får inte genom lagakraftvunnen 
dom vara dömd för brott som avser 
yrkesutövningen  
 

 
 
1. Uppvisa vid avtal 
2. Uppföljning  
 

 
4. Anordnaren och/eller ansvarig för 
verksamheten får inte ha gjort sig skyldig till 
allvarligt fel i yrkesutövningen.  
 

 
1. Uppvisa vid avtal 
2. Uppföljning  
 

 
5. Anordnaren ska visa att den fullgör sina 
åligganden avseende socialförsäkringsavgifter 
eller skatt.  
 

 
1. Uppvisa vid avtal 
2. Uppföljning  
 

 
6. Anordnaren ska senast när verksamheten 
startar vara registrerad hos Bolagsverket och 
uppvisa registreringsbevis  
 

 
1. Uppvisa vid avtal 
2. Uppföljning  
 

 
7. Anordnaren ska senast när verksamheten 
startar inneha F-skattsedel.  
 

 
1. Uppvisa vid avtal 
2. Uppföljning  
 

 
8. Anordnaren ska senast när verksamheten 
startar ha erforderliga tillstånd för att bedriva 
aktuell verksamhet  
 

 
Uppföljning  

 
9. Anordnaren ska genom utdrag från UC eller 
motsvarande register eller på annat sätt om 
anordnarens verksamhet är nystartad, visa att 
den har erforderlig ekonomisk kapacitet.  
 

 
Uppvisa vid avtal 
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10. Det ska senast när verksamheten startar 
finnas personal i sådan omfattning och med 
relevant utbildning och erfarenhet att statliga 
och/eller kommunala mål för verksamheten 
kan nås.  
 
Definition  
Lärarna ska vara välutbildade, exempelvis:  

 Pedagogisk högskoleutbildning.  
 Pedagogisk skicklighet förvärvad 

genom utbildning eller erfarenhet och 
avsedd för den undervisning de ska 
bedriva.  

 Lärarna ska kontinuerligt erhålla god 
kompetensutveckling.  

 
Uppföljning  

 
11. I förekommande fall: Verksamheten ska 
vara tillgänglig hela året.  
 
Definition  
Anordnaren ska erbjuda minst 28 
undervisningstillfällen per läsår.  

 
1. Uppvisa vid avtal 
2. Uppföljning  
 

 
12. Anordnaren ska redovisa hur de 
kommunala målen för verksamheten ska nås.  
 

 
1. Uppvisa vid avtal 
2. Uppföljning  
 

 
13. Anordnaren ska vara förtrogen med och 
följa inom området gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter som gäller för 
verksamhet som omfattas av 
kundvalssystemet.  
 

 
Uppföljning  

14. Den som utövar den dagliga ledningen av 
verksamheten ska ha för arbetsuppgifterna och 
verksamhetens inriktning adekvat kompetens. 
Om anordnaren byter den som ansvarar för 
den dagliga ledningen av verksamheten ska 
detta anmälas till kommunen för godkännande 
av den nya ansvariga enligt ovan.  
 
Definition  
Verksamheten ska ledas av en av anordnaren 
utsedd kontaktperson som svarar för de 
löpande kontakterna med kommunen.  

 
1. Uppvisa vid avtal 
2. Uppföljning  
3. Egen anmälan  
 

 
15. Avtalet får inte överlåtas till annan fysisk 
eller juridisk person. Om anordnaren är en 
juridisk person och denne byter ägare ska ny 
ansökan ges in och avtalet omprövas.  
 

 
1. Egen anmälan  
2. Uppföljning  
 

16. Anordnaren ska rapportera större 
förändringar avseende verksamhet eller 
ekonomi till kommunen.  

 
Egen anmälan  
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Källor 
Kulturcheck i Lunds kommun 2016 

Peng- och checkutredningen, Järfälla kommun 2013 

Kulturcheck, Upplands-Bro kommun 2012 

Intervju med Kulturskolechef Suzanne Persson, Österåkers kommun 2019 

Intervju med Mats Kiesel, chef Nacka musikskola 2019 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Hannah Rydstedt 

Chef 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se 

2019-05-21 KFN 19/0064  

Kultur- och fritidsnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Svar på remiss - Ansökan om särskilt stöd för 
elitidrottsförening, Kungsängens IF 

Förslag till beslut 

Kultur- och Fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets yttrande 

som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har tagit emot en ansökan från Kungsängens IF gällande 

särskilt stöd för elitidrottsföreningar. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på 

remiss till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande i ärendet innan beslut fattas i 

Kommunstyrelsen. 

I ansökan framgår att Kungsängens IF:s herrseniorlag de senaste två åren har 

lyckats avancera två divisioner i seriesystemet vilket är glädjande. En 

konsekvens av framgångarna är dock de ökade kostnaderna för att bedriva en 

verksamhet på en högre nivå. I ansökan framkommer att Kungsängens IF inte 

har hunnit anpassa organisation och intäkter till de snabbt ökade utgifterna. 

Tills en anpassning har skett med bland annat ökade sponsorintäkter önskar 

Kungsängen IF bidrag från kommunen som skulle kunna hjälpa föreningen att 

undvika att barn- och ungdomsverksamheten till stor del finansierar 

senioridrotten. Kungsängens IF ansöker om 200 000 kr.  

Kungsängen Ifs herrlag har lyckats avancera i seriespelet och endast 3,2 

procent av Sveriges alla seriespelande lag, ca 2000, lag spelar i en högre 

division. Detta är en mycket fin bedrift. Dessutom har klubben lyckats ta sig hit 

med egna spelare. Spelare som är skolade i den egna ungdomsverksamheten 

och som stannat kvar för att utvecklas och utveckla fotbollen i Upplands-Bros 

kommun. 

Kultur och Fritidskontoret tycker att föreningen lyfter en viktig aspekt när det 

gäller att barn och ungdomsverksamhet inte ska finansiera senioridrott. Kultur- 

och fritidskontoret bistår med resurser som finns inom anläggningen 

Kungsängens IP. Om föreningen vill ha råd och stöd med hantering av 

fundraising och sponsorer kan Kultur- och fritidskontoret bistå med vägledning 

av expertis. Kultur- och fritidskontoret har inte möjlighet att bidra med 

kontanta bidrag inom verksamhetsåret 2019. 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-05-21 KFN 19/0064 

 
 

 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och Fritidskontorets yttrande den 21 juni 2019. 

 Ansökan om särskilt stöd för elitidrottsförening, Kungsängens IF 

Ärendet 

Kommunstyrelsen har tagit emot en ansökan från Kungsängens IF gällande 

särskilt stöd för elitidrottsföreningar. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på 

remiss till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande i ärendet innan beslut fattas i 

Kommunstyrelsen. 

I ansökan framgår att Kungsängens IF:s herrseniorlag de senaste två åren har 

lyckats avancera två divisioner i seriesystemet vilket är glädjande. En 

konsekvens av framgångarna är dock de ökade kostnaderna för att bedriva en 

verksamhet på en högre nivå. I ansökan framkommer att Kungsängens IF inte 

har hunnit anpassa organisation och intäkter till de snabbt ökade utgifterna. 

Tills en anpassning har skett med bland annat ökade sponsorintäkter önskar 

Kungsängen IF bidrag från kommunen som skulle kunna hjälpa föreningen att 

undvika att barn- och ungdomsverksamheten till stor del finansierar 

senioridrotten. Kungsängens IF ansöker om 200 000 kr.  

Yttrande från Kultur- och fritidskontoret 

Kungsängen Ifs herrlag har lyckats avancera i seriespelet och endast 3,2 

procent av Sveriges alla seriespelande lag, ca 2000, lag spelar i en högre 

division. Detta är en mycket fin bedrift. Dessutom har klubben lyckats ta sig hit 

med egna spelare. Spelare som är skolade i den egna ungdomsverksamheten 

och som stannat kvar för att utvecklas och utveckla fotbollen i Upplands-Bros 

kommun.  

Kultur och Fritidskontoret tycker att föreningen lyfter en viktig aspekt när det 

gäller att barn- och ungdomsverksamhet inte ska finansiera senioridrott. 

Kultur- och fritidskontoret bistår med resurser som finns inom anläggningen 

Kungsängens IP. Om föreningen vill ha råd och stöd med hantering av 

fundraising och sponsorer kan Kultur- och fritidskontoret bistå med vägledning 

av expertis. Kultur- och fritidskontoret har inte möjlighet att bidra med 

kontanta bidrag.  

Barnperspektiv 

Kungsängens IF är en viktig förening för barn och ungdomar i Upplands-Bro 

kommun med många medlemmar. Det är av största vikt att inte barn- och 

ungdomsverksamheten blir drabbad av seniorverksamhetens ökande kostnader. 

Det är också viktigt för ungdomar att ha fina förebilder i seniorlag. 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-05-21 KFN 19/0064 

 
 

 

 

 

 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

  

 

 

Bilagor 

1. Ansökan om särskilt stöd för elitidrottsförening, Kungsängens IF. 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 



Till kultur och fritidsnämnden 

Hej. 

Kungsängens IFs herrseniorlag har de senaste två åren lyckats avancera två divisioner i seriesystemet. 

Dessa sportsliga framgångar är på de allra flesta sätt positiva för föreningen. Det är också positivt för 

kommunen att våra föreningar, och därmed kommunen, blir omnämnda i positiva sammanhang. 

En negativ konsekvens av de sportsliga framgångarna är att kostnaderna för att bedriva en 

verksamhet på en högre nivå är högre. Vi kommer t.ex. att ha fler långa resor till bortamatcher, där vi 

kommer att resa med buss. Domarkostnaderna ökar och överhuvudtaget så kommer kostnaderna 

kring herrseniortruppen att öka.  

Vi har inte hunnit anpassa vår organisation och våra intäkter till dessa snabbt ökade utgifter. Vi 

hoppas att vi med tiden lyckas utnyttja den positiva trenden kring klubben i våra ansträngningar för 

att skaffa sponsorer. 

Tills vi har anpassat vår organisation och ökat våra sponsorintäkter så önskar vi att kommunen 

hjälper oss att hålla en sund ekonomi genom att stötta föreningen med någon form av ”elitbidrag”, 

vilket vi uppfattat att t.ex. TKBTK stöttades med under de år då man bedrev verksamhet på en 

mycket hög sportslig nivå. Detta bidrag skulle hjälpa oss att undvika den situation som många andra 

klubbar hamnar i där barn och ungdomsverksamheten, till stor del, ”finansierar” senioridrotten. 

Vår uppskattning av de ökade kostnaderna uppgår, grovt räknat, till 200tkr. 

Vi vill gärna ha en dialog med KoF för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för 

KIF att stabilisera sig på en hög sportslig nivå för både herrar och damer med en sund ekonomi där vi 

fortfarande kan erbjuda en kvalitativ verksamhet för kommunens barn och ungdomar till en mycket 

förmånlig kostnad. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Emil Hanstad, ordförande Kungsängens IF 

 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

   

Kommunledningskontoret  

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2019-09-10 KFN 17/0228  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Svar på remiss på namnpolicy 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden välkomnar ett policydokument som förtydligar 

processen för namntilldelning och antar Kultur- och fritidskontorets yttrande 

och överlämnar det till Tekniska nämnden som sitt eget. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har ansvar för att namnsätta vägar och strategiska platser i 

kommunen. Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till 

namnpolicy för Upplands-Bro kommun.  

Ett tidigare förslag sändes ut på remiss den 7 november 2017. Kultur- och 

fritidsnämnden besvarade denna remiss med ett yttrande vid 

nämndsammanträde den 22 maj 2018. 

Namnberedningsgruppen har efter inkomna remissvar arbetat om namnpolicyn 

och Tekniska nämnden beslutade den 24 maj 2019 att åter sända namnpolicyn 

på remiss.  

Kultur- och fritidskontoret välkomnar ett förenklat policydokument som 

förtydligar processen för namntilldelning för nya kommunala verksamheter och 

vilka grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 

kommun.  

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets yttrande den 10 september 2019. 

 Namnpolicy – remissutkast den 3 maj 2019. 

Ärendet 

Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf om god ortnamnssed i 

kulturminneslagen. God ortnamnssed innebär bland annat att hävdvunna 

ortnamn inte ändras utan starka skäl, att påverka att hävdvunna namn beaktas 

vid nybildning av ortnamn samt att ortnamnen stavas enligt vedertagna regler 

för språkriktighet.  

Namnpolicyn riktar sig till det ansvarsområde som gäller för den kommunala 

namnsättningen och namnvården. Kommunen står av praxis för huvuddelen av 

den officiella namngivningen inom kommunen och dess namn får stor 



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-09-10 KFN 17/0228 

 
 

 

genomslagskraft i samhället. Kommunen har sedan länge ansvarat för 

namngivning av gator, vägar, torg, parker, allmänna platser och byggnader med 

mera samt åsättande av belägenhetsadresser inklusive adressnumreringar.  

Tekniska nämnden har ansvar för att namnsätta vägar och strategiska platser i 

kommunen. Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till 

namnpolicy för Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk 

vi har att förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för 

namnvården i Upplands-Bro kommun.  

Ett tidigare förslag sändes ut på remiss den 7 november 2017. Kultur- och 

fritidsnämnden besvarade denna remiss med ett yttrande vid 

nämndsammanträde den 22 maj 2018. Kultur- och fritidsnämndens hade inga 

invändningar gällande detta förslag. 

Namnberedningsgruppen har efter inkomna remissvar arbetat om namnpolicyn 

och Tekniska nämnden beslutade den 24 maj 2019 att åter sända namnpolicyn 

på remiss.  

Kultur- och fritidskontorets yttrande  

Kultur- och fritidskontoret välkomnar ett förenklat policydokument som 

förtydligar processen för namntilldelning för nya kommunala verksamheter och 

vilka grundprinciper som bör vara vägledande för namnvården i Upplands-Bro 

kommun.  

En tidig dialog i planprocessen är positiv och Kultur- och fritidskontoret önskar 

även att det kommunala fastighetsbolaget får vara med i 

namnsättningsprocessen i de fall bolaget ska bygga och förvalta de kommunala 

fastigheterna. 

Barnperspektiv 

Principen om att utgå ifrån kommunens kulturhistoriska miljöer i namnpolicyn 

är viktig eftersom den kan bidra till barns kunskap och förståelse om 

kommunen samt förhoppningsvis bidra till en vilja att värna om områden och 

byggnader i kommunen. Det skapar också en känsla av tillhörighet och stolthet 

till sin hemort. 
  



 

 
 

Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-09-10 KFN 17/0228 

 
 

 

Kultur- och fritidskontoret 

 

Hannah Rydstedt Nencioni  

Kultur- och fritidschef  

  

 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 24 maj 2019. 

2. Namnpolicy – remissutkast den 3 maj 2019. 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-24 

 

 

§ 41 Beslut om remiss - Namnpolicy 
 Dnr TN 17/0272 

Beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förslaget om Namnpolicy - principer för 

namngivning i Upplands-Bro kommun remitteras till samtliga nämnder 

kommunala bolagsstyrelser och till hembygdsföreningar i kommunen. 

 

Sammanfattning 

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 

Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att 

förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för 

namnvården i Upplands-Bro kommun. 

Förslaget sändes på remiss den 7 november 2017. Svar på remissen har 

inkommit från Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Bygg- och 

miljönämnden.  

Utifrån remissvaren och med tanke på att det både har gått lång tid sedan 

remissen skickades ut och att flertalet nämnder inte har besvarat remissen, har 

namnberedningsgruppen arbetat om namnpolicyn och föreslår att namnpolicyn 

sänds på remiss på nytt. 

Beslutsunderlag 

 Yttrande från Utbildningsnämnden, den 31 januari 2018 

 Yttrande från Socialnämnden, den 3 maj 2018 

 Yttrande från Bygg- och miljökontoret, den 11 maj 2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förslaget om Namnpolicy - principer för 

namngivning i Upplands-Bro kommun remitteras till samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser samt till hembygdsföreningar i kommunen. 

Yrkande 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall med tillägget att remissen även skickas till 

kommunens bolagsstyrelser.  

Marcus Sköld yrkar bifall till Catharina Anderssons (S) förslag till tillägg.  

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun 

 Hembygdsföreningar i Upplands-Bro kommun 

 Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (20)  

 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: 

2019-05-24 

 

 

 Kommunala bolagsstyrelser  
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1 Inledning 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 

gång- och cykelvägar, torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och 

anläggningar. 

Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 

namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 

till dessa. 

2 Riktlinjer för namnberedning 

Den nämnd som ansvarar för kommunens namnsättning ska också besluta om 

riktlinjer för namnberedning.  

3 Ortnamnsverksamhet 

Ortnamn som begrepp är ett samlingsord för alla geografiska namn och 

omfattar såväl namn på gårdar, byar, kommuner, län och landskap som gator 

och kvarter, broar, parker, torg och trafikleder. 

3.1 Kommunal ortnamnsverksamhet 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 

namnvård, även om detta inte är lagreglerat, förutom vad gäller belägenhets-

adress och traktnamn. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister anger att ”för 

varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”. För att kunna 

fastställa en belägenhetsadress måste det finnas ett vägnamn eller ett byadress-

/gårdsadressnamn. Lagen (2000:224) om fastighetsregister anger att ”ett 

registerområde skall delas in i trakter /…/ och skall ges ett namn”. 

Kommunerna har ett ansvar gentemot sina invånare, bland annat vad gäller 

räddningstjänst. Det medför att namngivning av även enskilda vägar får anses 

utgöra en kommunal angelägenhet.1  

Offentlig namngivning verkställs även av Lantmäteriet (namn på allmänna 

kartor, traktnamn i fastighetsregistret mm), Transportstyrelsen (större 

trafikplatser, vägskyltning, järnvägsstationer mm), Länsstyrelsen (natur- och 

kulturreservat), Svenska kyrkan (stift, församlingar, kyrkliga byggnader) m. fl.  

                                                 

1 För förtydligande, se Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98. 



Namnsättning i Upplands-Bro kommun 
Namnpolicy – principer för namngivning i Upplands-Bro kommun 

 

4 
 

  

3.2 Lagar och rekommendationer 

Det finns ett antal lagar och rekommendationer som ska tas hänsyn till vid 

namngivning i Upplands-Bro kommun. 

3.2.1 Kulturmiljölag (1988:850) 

I kulturmiljölagen (SFS 1988:950 med ändring enligt SFS 2013:548) finns en 

hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed: 

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god 

ortnamnssed iakttas. Det innebär att 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 

språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar 

för annat, 

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 

ortnamn, och 

- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt 

möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och 

övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och 

kommunal verksamhet användas i sin godkända form. 

3.2.2 Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård” 

I Kulturarvsutredningens betänkande (SOU 1996:128) föreslogs att 

Ortnamnsrådet tillsammans med Lantmäteriverket borde tolka och föra ut 

begreppet ”god ortnamnssed”, sprida kunskap och information om 

ortnamnsvårdens principer samt ge hänsynsparagrafen genomslagskraft. Denna 

skrift är Ortnamnsrådets svar på detta uppdrag. Därför bör Upplands-Bro 

kommun ta hänsyn till skriftens rekommendationer. 

Särskilt i skrift nummer 6 ”God ortnamnssed” (Lantmäterirapport 2016:9) lyfts 

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet som 

ratificerades av Sverige 2011. Där lyfts ortnamn fram som en viktig del av det 

historiska och kulturella arvet. En av utgångspunkterna för att implementera 

konventionen var att kommersiella krafter inte får hota eller förvanska det 

immateriella kulturarvet.  

3.2.3 Standard och handbok för belägenhetsadress 

Vägnamn, bynamn och gårdsnamn, ligger till grund för belägenhetsadresser 

och ska därför följa och ta hänsyn till Svenska Standarden SS 63 70 03:2015 

Belägenhetsadresser samt Lantmäteriets handbok Belägenhetsadress.  

Standarden och handboken tar upp råd och rekommendationer för hur adresser 

bör utformas. Huvudsyftet är att adresserna ska få en lämplig uppbyggnad och 
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utformning där adresserna är enkla att skylta och satta utifrån ”hitta rätt-

aspekten”. 

3.3 Samordnande myndigheter och institutioner 

Det finns ett antal samordnande och kunniga ortnamnsmyndigheter. Dessa bör 

rådfrågas vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor. 

• Lantmäteriet 

Lantmäteriet har av regeringen utsetts till nationell samordnande 

ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i 

fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga 

ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet. 

• Ortnamnsrådet 

Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och 

organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet 

för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges 

kommuner och landsting, Trafikverket och universiteten. Dess 

huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och 

att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål 

för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och 

vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter 

och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av 

principiell vikt. Ortnamnsrådet ger ut skriftserien Ortnamn och 

namnvård.  

• Institutet för språk och folkminnen 

Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att 

öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och 

personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige samt ge råd i 

språkfrågor. Institutet arbetar bland annat med språkvård och 

språkpolitik samt följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i 

Sverige. 

• Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet arbetar på det nationella planet med att bevara, 

använda och utveckla kulturarvet. Detta gäller även det immateriella 

kulturarvet dit ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är 

remissinstans när det gäller traktnamn i fastighetsregistret som beslutas 

av Lantmäteriet. 

4 Principer för namngivning 

Följande principer ska följas vid namngivning i Upplands-Bro kommun: 

• I Upplands-Bro kommun är principen att utgå från kommunens 

kulturhistoriska miljöer en ledstjärna i namnsättningsarbetet. 
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• Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4 kulturmiljölagen för 

att se om det uppfyller lagens krav på god ortnamnssed. Förekomst av 

hävdvunna ortnamn ska inventeras tidigt i processen och hänsyn till 

dessa blir vägledande i namnsättningen. 

• Namn som godkänts av Lantmäteriet ska utgöra rättesnören för den 

kommunala namnsättningen då dessa är namn- och språkvetenskapligt 

granskade.  

• Memorialnamn är namn som givits till minne av en ofta allmänt känd 

person. Vid förslag till memorialnamn ska lämplighet i förhållande till 

språkregler beaktas. Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets 

rekommendation om att inte skapa memorialnamn efter levande 

personer samt att det ska ha gått minst 5 år sedan personen avlidit. 

Närmast anhöriga (här avses eventuella barn, syskon och föräldrar) till 

personen ska om möjligt kontaktas innan beslut. 

• Namnet ska: 

o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 

o vara lätt att skriva 

o inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 

området som utgörs av de närmast kringliggande kommunerna 

o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 

associationer 

o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 

o helst vara lokaliserande i sig själv 

• Vid namngivning ska jämställdhet och jämlikhet beaktas.  

• Vid namngivning, speciellt vid användning av kategorinamn, bör dessa 

knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.  

• Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets rekommendationer 

om att avstå bruk av kommersiella/säljande namn, exempelvis: 

o företagsnamn, 

o namn på engelska, 

o namn med efterled som -strand, -park, -staden, -gård, 

o nobiliserande namntillägg som till exempel gård, herrgård, slott, 

säteri, hov/hof. 

Dessa rekommendationer innebär även att kommunen inte ska redovisa 

icke fastställda kommersiella eller trendiga namn i kommunala 

handlingar eller på allmänna och kommunala kartor.  

• Arbetsnamn på till exempel planuppdrag och nybyggnadsprojekt, ska 

tas fram i samråd med namnberedningsgruppen, för att säkerställa att 

principerna för namnsättning följs. 
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• I tillämpningen av begreppet hävd ska längre tidsperspektiv och 

användning hos en större krets namnbrukare eftersträvas. Namnet ska 

ha en officiell och enhetlig form och stavning som är både historiskt 

förankrad och anpassad till allmänt svenskt språkbruk i övrigt. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Hagström Yamamoto 

Verksamhetsansvarig Kulturenheten 

Kultur- och fritidskontoret 

   

Sara.HagstromYamamoto@upplands-bro.se 

2019-09-11 KFN 19/0122  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Yttrande över förslag till detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning för Trumpetartorp 
(del av Finnsta 2:5 m.fl) Bro, nr 1901, KS 
17/0322 

Förslag till beslut 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar Kultur- och fritidskontorets yttrande 

som sitt eget till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Samhällsbyggnadsutskottet, 29 maj 2019 § 28, sänds förslag till 

detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), nr 1901, ut för samråd. 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya 

trafikplats, direkt norr om E18. Inom området föreslås en 

drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en 

vägrestaurang samt en entréplats/besöksparkering med sittplatser och 

informationsskylt till Lejondals naturreservat. I förslaget ingår en gång-och 

cykelväg längs med E18, från Finnsta till planområdet. 

Del av planområdet ligger inom strandskydd för Lejondalssjön. Kommunen har 

för avsikt att upphäva strandskyddet inom den del av planområdet som 

omfattas av strandskydd. 

Den föreslagna detaljplanen innebär att tillgängligheten till naturreservatet och 

området runt Lejondalssjön förbättras, vilket är positivt. Det är också mycket 

bra att gång- och cykelvägen smalnas av för att ta hänsyn till intilliggande 

fornlämning. 

Detaljplanens gång- och cykelväg längs E18 innebär skada på en befintlig äldre 

färdväg. Skadan är dock inte av en skala att invändningar finns mot föreslagen 

vägsträckning. Med den moderna gång- och cykelvägen skapas möjligheten att 

få bra tillträde och skyltning till den gamla vägen, vilket bör nämnas i 

detaljplanen. Det föreslås även att detaljplanen tydligare lyfter fram att 

information om Lejondals naturreservat också ska innehålla information om 

kulturvärden i området. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-09-11 KFN 19/0122 

 
 

 

Kultur- och fritidskontoret har inga invändningar mot förslaget under 

förutsättning att de oskyddade trafikanterna kan nå planområdet från alla håll 

genom säkra gång- och cykelvägar. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2019.  

 Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av 

Finnsta 2:5 m. fl.), Bro, nr 1901  

 

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya 

trafikplats. Inom området föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice 

inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang samt en entréplats 

/besöksparkering med sittplatser och informationsskylt till Lejondals 

naturreservat. Planen ska bidra till mer tillgänglighet till området rund 

Lejondalssjön. 

Med verksamheternas etablering kommer tillgängligheten till omgivande natur 

att öka genom att en ny bilväg och ny gång- och cykelväg till verksamheterna 

anläggs. För besökare till naturområdet anläggs dessutom en entréplats med 

separat bil-och cykelparkering. Gång- och cykelvägen ska anslutas till befintlig 

gång-och cykelväg längs med Lejondalsvägen. 

Den nya gång- och cykelvägen går intill en fornlämning, i form av 

torplämningen Trumpetartorp som finns på kartmaterial från minst 1700-tal 

(således innan 1850). Kring planområdet finns flera tidigare utredda 

fornlämningar. Enligt Länsstyrelsens förhandsbesked 2017-10-27, finns inte 

behov av ytterligare undersökningar av fornlämningar utöver de som tidigare är 

genomförda på platsen. 

Området som ligger öster om Lejondalssjön är en stor målpunkt för 

fritidsaktiviteter enligt Grönplan för Upplands-Bro kommun (2008). 

Kultur- och fritidskontorets yttrande 

Kulturmiljö 

Det är bra att valet av lokalisering för serviceanläggningen har fallit på ett 

alternativ som bedöms innebära liten skada för fornlämningar. Det är också 

mycket positivt att ett parti av gång- och cykelvägen smalnas av för att ta 

hänsyn till intilliggande fornlämning. 

E18 och den planerade GC-vägen skär en äldre vägsträckning, synlig 

exempelvis på häradskartan från mitten av 1800-tal och på ekonomiska kartan 

från 1950-tal (se prickad linje på bild nedan). Vägen har gått norr om 

Trumpetartorp mot torpen Lilla Tingsviken och Kronbacka, S om 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2019-09-11 KFN 19/0122 

 
 

 

Lejondalssjön. E18 skär av den äldre vägstrukturen och i de moderna 

bostadsområdena söder om E18 är det äldre vägnätet till stora delar borta. 

Därför är det viktigt att värna om det äldre vägnät som finns kvar samt 

säkerställa att det fortsätter användas (på varsamt sätt).  

Äldre vägar är ofta uppskattade både för promenader och cykelturer, och leder 

den som färdas där genom intressant historia samt förbi vägkanter med 

biologisk mångfald. I detta fall är skadan så pass liten på vägen, som i övrigt 

fortsätter vara intakt. Med den moderna gång- och cykelvägen skapas 

möjligheten att få ett bra tillträde till den gamla vägen. Vid anläggning av 

gång- och cykelvägen bör man tänka på att göra en varsam övergång till den 

gamla vägen, utan att den senare skadas. Med det skapas möjligheten att 

promenera och cykla vidare där. En vägvisningssskylt och gärna en kort 

information behöver placeras i vägskälet. 

 
Äldre vägsträckning (prickad), synlig på häradskartan från mitten av 1800-tal och på 
ekonomiska kartan från 1950-tal.  

I planbeskrivningen står att vid vägrestaurangen samt en 

rastplats/besöksparkering ska det finnas sittplatser och informationsskylt till 

Lejondals naturreservat. Det är bra att det informeras om naturreservatet, där 

informationen gärna får innehålla både dess natur- och kulturvärden. Samtidigt 

bör det också informeras om en del övriga kulturlämningar som finns i 

närområdet, t ex Trumpetartorp, äldre färdvägar och fornlämningar. 

Planbeskrivningen tar upp driftkostnader som uppstår för kommunen är skötsel 

av rastplatsen, vägen samt gång- och cykelväg från verksamhetsområdet till 

Lejondalsvägen. Driftkostnader för uppdatering och underhåll av 

informationsskyltar som nämns i planbeskrivningen synliggörs ej. 
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Informationsskyltar har en begränsad livslängd. Driftkostnad för 

informationsskyltar behöver därför läggas till i detta avsnitt av planbeskrivningen. 

Rekreation och friluftsliv 

Idag är området otillgängligt och relativt outnyttjat. I och med verksamheternas 

etablering kommer tillgängligheten till omgivande natur att öka via ny bilväg 

och ny gång- och cykelväg. 

Området som ligger öster om Lejondalssjön är en stor målpunkt för 

fritidsaktiviteter enligt Grönplan för Upplands-Bro kommun. Naturreservatet 

med Hällkana friluftsgård har många besökare och att förbättra tillgängligheten 

genom att nå området från flera håll är positivt. 

En ny parkering/entréplats med information om kommunen och Lejondals 

naturreservat kan bidra till att flera hittar ut i naturen. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

I dagsläget finns en gång- och cykelväg längs med Lejondalsvägen som 

kopplar Bro till Lejondals naturreservat och den är flitigt använd. Enligt 

planförslaget ska en ny gång- och cykelväg anslutas till den befintliga för att 

tillgängliggöra planområdet för allmänhet som kommer att cykla från Bro och 

det är bra. Att förlänga GC-vägen hela vägen till Hällkarna vore en fin 

utveckling i en framtida utveckling.  

Barnperspektiv 

Förbättrad, säker trafikplanering och ökad tillgänglighet till natur- och 

kulturvärden samt friluftsliv bidrar till en god uppväxtmiljö för barnen med 

möjlighet till rika fritids- och kulturupplevelser. 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt-Nencioni  

 

 

Bilagor 

1. Samrådshandlingar, förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av 

Finnsta 2:5 m. fl.), Bro, nr 1901. 
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REMISSLISTA 

 

  

Upplands-Bro kommun Telefon 08-58169000  Bankgiro 5420-3674 

Furuhällsplan 1 Fax 08-58169240 Org. nr 01-212000-0100 

196 81 Kungsängen kommunstyrelsen@upplands-bro.se www.upplands-bro.se 

 

 Datum Vår beteckning 

 2019-06-14  KS 17/0322  

   

Remisslista för samråd av 
Förslag till detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för 

Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), nr 1901  
Bro  

Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning daterad 2019-05-17  

samt 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Lantmäterimyndigheten Sthlms län  

Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen 

Trafikverket Region Stockholm 

Försvarsmakten, Högkvarteret 

Käppalaförbundet 

Stockholms läns museum 

Brandkåren Attunda 

Polismyndigheten i Sthlms län 

TeliaSonera Skanova Access AB 

Norrvatten 

Vattenfall Eldistribution AB 

Svenska Kraftnät AB   

E.ON Värme Sverige AB 

E.ON Elnät Sverige AB 

Skogsstyrelsen 

Ragn-Sells AB 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI) 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

Friluftsfrämjandet, Lokalavd. Kungsängen-Bro 

Lokaltidningen Mitt i Sthlm 

Posten meddelande AB 

Bygg- och miljönämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Tekniska nämnden 

Tillgänglighetsrådet 

Näringslivsrådet  

Bro-Lossa Hembygdsförening 

Kulturbojen 

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 

 

 



  PROTOKOLL 7 (17)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2019-05-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 28 Beslut om samråd - Detaljplan för 
Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), 
Bro 

 Dnr KS 17/0322 

Beslut 
Förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), Bro, nr 
1901, och miljökonsekvensbeskrivning sänds ut på samråd enligt reglerna för 
utökat förfarande i plan-och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området norr om Kockbacka nya 
trafikplats i Bro. Inom området föreslås en drivmedelsanläggning med 
fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang samt en entréplats 
/besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals 
naturreservat) till intilliggande naturområde. 
Detaljplan ska också möjliggöra byggnation av en gång- och cykelväg längs 
med E18 som ska anslutas till befintlig gång- och cykelväg längs med 
Lejondalsvägen. 

Genomförande av förslaget har bedömts kunna medföra betydande 
miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram. 

Del av planområdet ligger inom strandskydd för Lejondalssjön som är utökat 
till 300 meter enligt Länsstyrelsens beslut den 13 november 2018. 
Detaljplaneförslaget föreslår att strandskyddet inom planområdet upphävs.  

Beslutsunderlag 
 Beslut om planuppdrag, Kommunstyrelsens beslut den 6 december 

2017, § 134 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 mars 2019. 

 ÖP 2010, Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2011, § 162 

 Plankarta, den 3 maj 2019 

 Planbeskrivning, den 3 maj 2019 

 Behovsbedömning, den 21 januari 2019 

 Miljökonsekvensbeskrivning, den 11 april 2019  



  PROTOKOLL 8 (17)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2019-05-29 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Förslag till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.), Bro, nr 
1901, och miljökonsekvensbeskrivning sänds ut på samråd enligt reglerna för 
utökat förfarande i plan-och bygglagen (PBL) SFS 2010:900. 

Beslutet skickas till: 

 OKQ8 AB 
 MAX Hamburgers AB 
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  KS 17/0322 
Samhällsbyggnadskontoret  SAMRÅDSHANDLING 
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Detaljplan för  

Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.)    nr 1901 

Bro, Upplands-Bro kommun 

 

Utökat förfarande         
Upprättad enligt PBL SFS 2010:900 i dess lydelse efter 1 januari 2015 
 

 

Planbeskrivning  

 

 

 

 
Översiktskarta med planområdet markerat med blått.
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Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta med bestämmelser i skala [1:1000]  , daterad den 3 maj 2019. 

Denna planbeskrivning. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Structor                       2019-04-17 

 

Övriga handlingar 

Behovsbedömning                                     2018-12-19 

Dagvattenutredning, Tyréns       2018-08-23  

Inledande PM Geoteknik, Bjerking      2018-04-18 

PM Serviceanläggning trafikplats Kockbacka, Sweco  2018-12-07 

Riskbedömning, Carlens Brand & Risk AB    2018-08-21 

  

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

OKQ8 har 2017-10-31 inkommit med en ansökan om planbesked för att planlägga del av fastigheterna 

Finnsta 2:5 samt 2:6, i anslutning till kommunens nya trafikplats Kockbacka. 

 

Området är idag delvis påverkat av utbyggnationen av nya trafikplatsen. Förutom den mark som är 

påverkad av byggnationen består platsen i dagsläget av ängs- och skogsmark. Platsen ligger i direkt 

anslutning norr om E18. Marken är inte detaljplanerad. 

 

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats. Inom området 

föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang samt 

en entréplats /besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals naturreservat) till 

intilliggande naturområde. 

Detaljplanen ska också möjliggöra byggnation av en gång-och cykelväg längs med E18 som ska 

anslutas till befintlig gång-och cykelväg längs med Lejondalsvägen och ska komma från Finnsta till 

planområdet. Planen ska bidra till mer tillgänglighet till området rund Lejondalssjön. 

Dagvatten ska hanteras lokalt inom planområdet. Eftersom dagvatten från planområdet kommer att 

rinna igenom vattenskyddsområdet till Mälaren-Görväln som används som dricksvattentäkt och till ett 

Natura 2000-område är det jätteviktigt att hantera dagvatten på ett bra sätt. Dagvatten kommer att 

fördröjas och infiltreras ner i marken till dagvattenmagasin efter rening. 

  

 

Planprocessen 

Handläggning 

Detaljplanearbetet inleddes under våren 2018 och handläggs enligt plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015. 

Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande.  

Eftersom planområdet inte är ett stort område och planuppdraget är i linje med gällande översiktsplan 

bedömdes inte program som något nödvändigt utan detaljplanen börjar i plansamrådsskedet. 
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Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 

förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där yttranden 

som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 

behov innan ett granskningsförslag upprättas. 

 

 

Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (SBU)   29 maj 2019  

Samrådstid     juni – juli 2019 

Beslut om granskning (SBU)  hösten 2019 

Granskningstid    hösten 2019  

Antagande (KF)    vinter 2020 

 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsens gav 2017-12-06 §134, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 

detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl) inkluderande rastplats med information om 

kommunen och parkering för besökare till naturreservatet. Planprocessen avses ske genom utökat 

förfarande. 

 

 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 

Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 

användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riskintresse 

enligt 4 kapitlet berörs inte. Planområdet gränsar till Europaväg 18 i söder, E18 omfattas av 

riksintresse för kommunikation. 

 

Hushållning med mark- och vattenområden 

Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

 

Planförslaget innebär ingen märkbar påverkan på hushållning av mark och vatten.  

 

 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden. 

  

 

Utomhusluft  
För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och PM2,5), 

bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly. Halterna av 

svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly är så låga att 
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miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i hela regionen. Enligt luftvårdsförbundets normkartor 

över Upplands-Bro kommun överskrids inte heller normerna för kvävedioxid, bensen och partiklar 

inom planområdet.  

Detaljplanens genomförande medför ökad trafik i området men riskerar inte att bidra till överskridande 

av någon miljökvalitetsnorm för luft. 

 

 

Vatten 
Exploateringsområdet ingår i vattenförekomsten Mälaren-Görväln som omfattas av beslutade 

miljökvalitetsnormer. Normerna innebär att den ekologiska och kemiska statusen ska vara ”god”. 

Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på den ekologiska statusen i Mälaren-Görväln.  

 

 

Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 

”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 

följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

 

En bullerutredning från 2013 som har gjorts av trafikverket i samband med byggnation av trafikplats 

Kockbacka visar att ljudnivån inom stora delar av planområdet är mellan 60 till 65 dBA (uteplats).  

Verksamheterna är inte bullerkänsliga och platsen är liksom liknande lokaliseringar kring motorvägar 

typisk vid trafikplatser i närheten av tätorter.  

Bullret från verksamheterna mot naturreservatet kommer att vara lägre än från E18 då hastigheterna 

inom planområdet kommer att vara låga.  

För sådana lokaler som till exempel hotell eller restauranger, finns det inte några regler i BBR om 

buller. Även sådana lokaler måste dock uppfylla de grundläggande kraven på bullerskydd i PBL (SFS 

2010:900) och PBF (2011:338) samt uppfylla allmänna hänsynsregler enligt 2 kap i Miljöbalken 

(1998:808). 

 

Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 

med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 

Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

På cirka tre kilometers avstånd sydöst från planområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område 

(ESKO) enligt MB 3 kap. Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt 

omgivande strandängar. Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har 

utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Föreslagna lösningar i 

dagvattenutredning med lokalt omhändertagande innebär att transport av dagvatten och föroreningar 

till recipient kommer att utebli vid ett dimensionerande 20-årsregn. 

 

 

 

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 

Kommunens sammanlagda bedömning är att planen antas medföra risk för en betydande 

miljöpåverkan pga närhet till naturreservat, delvis orört område, avrinning till Natura 2000-område 

och vattenskyddsområde, avverkning, inom strandskyddat område, inte utpekat i översiktsplanen för 

bensinstation och snabbmatskedja och därmed så omfattas den inte av ÖPs MKB. Kommunen anser 

således att det behöver tas fram en MKB för planen. 
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Detta är även avstämt med Länsstyrelsen, samråddatum 2018-12-19. Länsstyrelsen delar kommunens 

bedömning, baserat på redovisat underlag, att ett genomförande av detaljplanen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning enligt 6 kap. 11 § miljöbalken och 4 kap. 34 § 

plan- och bygglagen (2010:900) behöver tas fram.  

Beträffande avgränsning av MKB, enligt 6 kap. 13 § miljöbalken, anser Länsstyrelsen att de 

väsentligaste frågorna har lyfts fram i underlaget och att dessa behöver hanteras i MKB:n. 

Länsstyrelsen vill särskilt påtala vikten av att utreda påverkan på grönkilen som löper söder om 

Lejondalssjön (en del av Görvälnkilen) då planförslaget innebär en minskning av en redan smal 

korridor mellan E18 och Lejondalssjön. Vidare vikten av att utreda påverkan på strandskyddet, Östra 

Mälarens vattenskyddsområde och Natura 2000-området i Broviken samt riskerna med hantering av 

miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen. 

 

Inför plansamråd krävs att utredningar ska göras beträffande risker (E18 är utpekad som primärled för 

transport av farligt gods. En drivmedelsstation skulle öka riskerna i området eftersom de hanterar både 

brandfarliga varor men även explosiva varor), dagvattenhantering, trafik samt geotekniska 

förhållanden. Förebyggande åtgärder för att minska riskerna kommer att föreslås i detaljplanen  

 

 

Fokus i MKB:n föreslås vara att beskriva betydande miljöpåverkan på: 

 

- Närhet till Lejondals naturreservatet. 

- Ianspråktagande av och avverkning inom orört naturområde. 

- Avrinning till Broviken som utgör ett Natura 2000-område. 

- Avrinning mot Östra Mälarens vattenskyddsområde. 

- Upphävande av strandskydd. 

- Påverkan på grönkilen som löper söder om Lejondalssjön 

- Riskerna med hantering av miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen. 

Dessutom har en lokaliseringsprövning genomförts för att visa att placering inte kan tillgodoses på 

annan plats. 

 

 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet utgörs av ca 2,8 ha obebyggd skogs- och ängsmark och ligger vid E18 omedelbart norr 

om Kockbacka nya trafikplats. 

 

 
Planområdet markerat med gul linje. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar delar av fastigheterna Finnsta 2:5, 2:6 samt 2:20 som ägs av privatpersoner.  

Ett avtal har upprättats mellan exploatören och markägarna. Fastighetsreglering kommer att ske när 

detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse  

Detaljplaneområdet omfattas inte av något riksintresse men ligger ca 100 meter norr om E18 som är 

riksintresse för väg. 

 

Strandskydd 

Befintlig strandskydd för Lejondalssjön är idag utökat till 300 meter. Del av planområdet ligger inom 

detta område.  

 

 
 

Vattenskyddsområde 

Recipient för dagvatten från planområdet är Mälaren-Görväln. Vattenförekomsten har god ekologisk 

status men uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Mälaren-Görväln omfattas av de särskilda 

skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Det innebär enligt 7 kap. 21 och 22 §§ i 

Miljöbalken att området omfattas av speciella områdesskydd och speciella regler för exempelvis 

dagvattenhanteringen med syfte att skydda vattentäkten. Enligt Länsstyrelsen i Stockholms län gäller 

att dagvatten från hårdgjorda ytor där det finns risk för förorenat vatten, både inom den inre och det 

yttre skyddsområdet (primära och sekundära skyddszonen) måste föregås av rening innan det släpps 

till recipient. Dock ligger planområdet strax utanför den sekundära skyddszonen. Dagvattnet från 

området kommer att rinna igenom vattenskyddsområdet till Mälaren-Görväln som används som 

dricksvattentäkt och till ett Natura 2000-område. Därför är det viktigt att hanteringen av dagvatten 

görs på ett bra sätt. Även hantering av miljöfarliga ämnen på drivmedelsstationen behöver hanteras i 

ett tidigt skede av samma anledning.  

 

 

Regionala planer och program 

RUFS 
Enligt RUFS 2050 ligger planområdet inom grönkilen som löper söder om Lejondalssjön (en del av 

Görvälnkilen). Hällkanavägen som ligger norr om planområdet är utpekat som Regional vandringsled 

i RUFS 2050. 
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Kommunala planer och program 

Vision 2035 
Visionen 2035 ska leda till mer nöjda invånare, en ökad inflyttning och ett växande näringsliv. 

Morgondagens invånare har krav och förväntningar på kommunen. För att kunna leva upp till dem är 

det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att utveckla och stärka kommunen inom tre 

strategiska fokusområden; Tillgänglig plats – Mötesplats – Levande plats. Den här planen ska skapa 

möjligheter för mer mötesplatser och ska göra naturreservaten mer tillgänglig för allmänhet. 

Översiktsplan 
Syftet med aktuell detaljplanering för området överensstämmer med gällande Översiktsplan ÖP 2010. 

Där anges att kompletterande ytor längs E18 ska skapas för att erbjuda plats för verksamheter att 

etablera sig i kommunen. Ingen övrig specifik markanvändning är utpekad för platsen i kommunens 

översiktsplan. 

 

Grönplan 
Området kring Lejondalssjön är utpekat som regionalt intresse och skyddsvärda område i Grönplan.  

 

Detaljplaner och förordnanden 
Planområdet är inte detaljplanelagt i dagsläge men i samband med att planbesked gavs för Örnäs 1:22 

m.fl. gavs ett uppdrag att verka för att trafikplats Kockbacka skulle kunna kopplas till Brunna 

logistikområde. 

 

Vägplanen 
Det finns en Vägplan (2014-06-27) för trafikplats Kockbacka som ligger söder om planområdet. 

 

Förutsättningar och planförslag  

Natur 

Mark och vegetation 

Nuläge 

Planområdet avgränsas i söder och sydväst, dels av norrgående påfart till E18, dels av befintligt 

trädbevuxet bryn mot odlingsmark.  

Norr och sydost om området består marken av kraftigt kuperad blandskog med blockterräng och berg i 

dagen. 

 

 

 
Planområdet idag, vy från söder 
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Planområdet idag, vy från sydväst (E18) 

 

Översiktlig naturinventering  
Område 1: 

Naturvärde: Klass 3 påtagligt naturvärde  

Beskrivning: Brynmiljön, närmast åkern, har ett påtagligt naturvärde (klass 3 enligt SIS-standaren). 

Här finns lite äldre aspträd och lite död ved som är en viktig struktur för många sällsynta insekter. I 

området närmast avfarten har även barrskogen påtagliga naturvärden, äldre tallar.  

Motivering: Brynmiljön har inslag av äldre träd och viktiga strukturer som är viktiga för den 

biologiska mångfalden.  

Område 2  

Naturvärde: Klass 3 påtagligt naturvärde  

Beskrivning: Åkerholme med ädellövträd som ek ask och alm. Här finns även en spår av en 

hävdgynnad flora som vittnar om att området har tidigare betats. (OBS ligger utanför planområdet) 

Motivering: Förekomst av ädellövträd och hävdgynnad flora 

 

 
 

 

Förslag 

Område 1 kommer delvis påverkas av planens genomförande.  

Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att anläggas på odlingsmark i nära anslutning till 

E18. Där den ansluter till vägrestaurangens och drivmedelsanläggningens område behöver den dras 

genom den brynmiljö med påtagligt naturvärde som avgränsar odlingsmarken gentemot skogsmarken. 

I brynzonen behöver träd sannolikt avverkas. Området för gång- och cykelvägen i detaljplanen är brett 

och bedöms ge möjlighet till anpassning av vägens dragning i syfte att avverka så få träd som möjligt i 

brynzonen. Åkerholmen ligger utanför detaljplaneområdet och bedöms inte påverkas av detaljplanen. 
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Landskaps- och stadsbild 

Nuläge 

Området kring Lejondalssjön är utpekat som område för regionalt intresse enligt kommunens 

Grönplan (2008). Öster om planområdet ligger Lejondals naturreservat. En höjdrygg med blandskog 

finns mellan planområdet och Lejondalssjön.  

 

Brynmiljön närmast åkern i områdets västra del, har ett påtagligt naturvärde (klass 3 enligt SIS-

standaren) Öster om området finns odlingsmark och en åkerholme. 

 

 

 
 

 

Förslag 

Genomförande av planen påverkar grönkilen som löper söder om Lejondalssjön (en del av 

Görvälnkilen) då planförslaget innebär en minskning av en redan smal korridor mellan E18 och 

Lejondalssjön. En MKB har gjorts för planen för att utreda bland annat påverkan av planen på 

grönkilen. 

 

Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 

Området som ligger öster om Lejondalssjön är en stor målpunkt för fritidsaktiviteter enligt Grönplan 

för Upplands-Bro kommun (2008).  
 

Förslag 

Tillgängligheten till naturmarken och Lejondalssjön kommer att avsevärt förbättras med anordnandet 

av en mindre parkering/rastplats i norra delen av planområdet samt en ny gång- och 

cykelvägsförbindelse via befintlig viadukt under E18 i planområdets norra del vid Lejondalsvägen.  

Parkeringen placeras i anslutning till befintlig skogsstig som kan leda besökare in i naturområdet och 

området runt Lejondalssjön. 

 

Fornlämningar 

Nuläge 

Kring planområdet finns flera tidigare utredda fornlämningar. Planen ska inte påverka fornlämningar 

som ligger i närheten. Enligt Länsstyrelsens förhandsbesked 2017-10-27, finns inte behov av 

ytterligare undersökningar av fornlämningar utöver de som tidigare är genomförda på platsen. 
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Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Området består till stor del av morän och berg i dagen. Ett begränsat parti torrskorpelera kan 

förekomma i södra delen ner mot norrgående påfartsrampen till E18. Grundvattenytans trycknivå 

bedöms ligga djupare ned i vattenförande jordlager och området bedöms, i den geotekniska 

utredningen, vara ett infiltrationsområde. 

 

Förslag 

Utifrån kända förutsättningar, då den primära undergrunden utgörs av berg och morän enligt 

geotekniskt PM, bedöms planerade anläggningar kunna grundläggas direkt i mark utan några 

geotekniska förstärkningsåtgärder. 

 Bebyggelseområden 

 

Befintlig bebyggelse 

Nuläge 

Närmaste bebyggelse utgörs i väster av villa/radhusområden på andra sidan om E18 ca 400 meter från 

planområdet. I norr och öster finns enstaka bostadshus och fritidshus i området kring Lejondalssjön, 

som närmast ca 300 meter från planområdet. Befintlig bebyggelse kommer inte att påverkas av 

exploateringen i nämnvärd grad. 

 

Kulturmiljö 
Platsen är obebyggd och har inga specifika kulturhistoriska värden.  

 

Förslag 

Övergripande disposition 
Servicestationen placeras i den södra delen med skärmtak över drivemedelsanläggning vänd mot 

infarten. Restaurangen placeras i områdets norra del med egen parkering samt ”drive thru”-slinga. Den 

interna dispositionen är inte bestämd i detalj och därför är detaljplanen utformad för att möjliggöra 

flexibilitet i dispositionen av planområdet. Gällande säkerhetsavstånd enligt MSB (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) inom och mellan verksamheter på och vid drivmedelsanläggningar ska 

beaktas. Avstånd till transportled för farligt gods ska följa riskutredningens riktlinjer. Att ta hänsyn till 

gällande säkerhetsavstånden är en viktig fråga som ska hanteras i samband med bygglov.  

Trafiklösning anordnas så att stora fordon ges egen slinga i området. Byggnadernas placering bör 

anpassas i nivåer som ger minsta påverkan på omgivande terräng, samtidigt som tillgänglighet för 

rörelsehindrade tillgodoses. En entréplats med parkering föreslås placerad i närheten av befintlig 

skogsstig.  
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Ny bebyggelse, verksamheter 
Inom området föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en 

vägrestaurang samt en rastplats/besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals 

naturreservat) till intilliggande naturområde. Drivmedelsanläggningen kommer att erbjuda såväl 

fossila som alternativa drivmedel såsom etanol, biogas, RME och snabbladdare för elbilar. 

 

Gestaltning 

Byggnaderna inom området får ha en maximal byggnadshöjd på 10 meter och placeringen ska 

anpassas till landskapet som har en huvudsaklig fallande lutning mot sydväst. 

Byggnadernas detaljutformning kommer att följa OKQ8s och MAX-restaurangens designkoncept 

beträffande materialval och kulörsättning. 

 

 

 

Servicestation 

 

Restaurang 

 

Entréplats - besöksparkering 
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Material/byggteknik 
Hållbar byggteknik avseende materialval och energihushållning ska eftersträvas.  

Vid utformning av byggnader som innehåller arbetsplatser bör anpassning till den höga bullernivån i 

detaljplaneområdet beaktas. Vädringsmöjlighet och uteplatser kan t ex placeras så att de ligger på den 

sida som vetter från E18 eller bakom bulleravskärmande konstruktioner. 

 

Tillgänglighet 

Nuläge 

Idag är området otillgängligt och outnyttjat.  

 

Förslag 

Med verksamheternas etablering kommer tillgängligheten till omgivande natur att öka genom att en ny 

bilväg och ny gång- och cykelväg till verksamheterna anläggs. För besökare till naturområdet anläggs 

dessutom en entréplats med separat bil-och cykelparkering. 

Parkeringen till naturområdet utförs i närheten av till befintlig naturstig. Information om Upplands Bro 

kommun och Lejondals naturreservat kommer att finnas vid parkeringen.  

För rörelsehindrade kommer P-platser att finnas i omedelbar närhet till entréer till restaurangen 

respektive servicestationens butik. 

 

 
Lejondalsvägen 

 

Den blåa pilen: befintliga gång och cykelvägen längs med Lejondalsvägen 

Den gula pilen: Planerad gång och cykelväg till planområdet längs med E18 
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Tillgänglighet till planområdet 

 

Offentlig service och kommersiell service 
Servicestationen och restaurangen kommer att innebära ett tillskott till den kommersiella servicen både 

lokalt för Upplands Bro och även göra området mer attraktivt för resande/förbipasserande på E18. 

 

 

Upphävande av strandskydd 

Gällande strandskydd 
Befintlig strandskydd för Lejondalssjön är idag utökat till 300 meter. Del av planområdet ligger inom 

detta område.  

 

Särskilda skäl till upphävande av strandskydd 
En kommun får enligt plan- och bygglagen i detaljplan bestämma att strandskyddet enligt miljöbalken 

ska upphävas för ett område om det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. 

 

Kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet inom den del av planområdet som omfattas av 

strandskydd. Kommunen uppger följande skäl för att upphäva strandskyddet inom planområdet: 

 

Skäl nr 5 enligt MB: ”Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 

som inte kan tillgodoses utanför området.” 

 

Skälet är att detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget intresse för den regionala 

försörjningen av drivmedel, fossila såväl som fossilfria. Parkeringen/entrén för besökande till 

naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt intresse i och med att den ökar 

tillgängligheten till naturområdet, vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. 

Platsen ska fungera som en entré till Kungsängen och Stockholm. Åtgärden bedöms därför vara 

förenlig med strandskyddets syften.  

 

Ett stort antal drivmedelsanläggningar har försvunnit de senaste 20 åren i Stockholmregionen. 
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En lokaliseringsprövning visar att E18 för trafik västerut från Stockholm är ett stråk med svag 

försörjning av serviceanläggningar. Det finns ett fortsatt framtida behov av denna typ av anläggningar 

vid trafikleder också för den regionala försörjningen med fossilfria bränslen (t.ex. etanol, HVO och 

biogas). Anläggningarna har även en strategisk betydelse som en samhällsviktig verksamhet vid 

krissituationer av olika slag.  

 

I MKB ”4.3 Övervägda lokaliseringar” redovisas prövning av samtliga trafikplatser på E18 inom ett 

acceptabelt avstånd från Stockholm med avseende på möjlig lokalisering av anläggningen där endast 

Kockbacka trafikplats uppfyller kriterierna.  

För att en drivmedelsanläggning ska fungera kommersiellt behöver den ligga på rätt sida om E18 för 

snabb och enkel tillgänglighet och vara kombinerad med snabbmatsrestaurang av etablerat varumärke. 

Vid trafikplatsen har tre lokaliseringar övervägts där den valda platsen kallad ”Väst” funnits vara den 

lämpligaste. 

 

 

Trafik och kommunikationer 

Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 

Nuläge  

Ingen koppling finns idag från trafikplatsen Kockbacka till omgivningen norr om E18. 

 

Förslag 

In-och utfart till planområdet kommer att ske via ”droppen” i Kockbacka trafikplats. En 

trafikutredning har gjorts i samband med detaljplanarbetet som visar att planerat område inte kommer 

att påverka tillgänglighet till trafikplatsen Kockbacka på något sätt. 

 

Servicestationen och restaurangen kommer att ha separata parkeringar. Stora fordon såsom bussar, 

husbilar och lastfordon bereds egen slinga/parkering inom området.  

Antalet planerade besöksparkeringar till verksamheterna baseras på erfarenhet och statistik gällande 

antal besökare på ett flertal liknande anläggningar i anslutning till trafikplatser vid motorvägar.  
 

 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Nuläge  

I dagsläge finns en gång- och cykelväg längs med Lejondalsvägen som kopplar Bro till Lejondals 

naturreservat. Enligt Grönplanen (2008) är den gång- och cykelvägen en av de mest använda 

rörelsestråken i Bro. 

 

Förslag 

En ny gång- och cykelväg ska anslutas till den befintliga för att tillgängliggöra planområdet för 

allmänhet som kommer att cykla från Bro. Där gång- och cykelväg inom planområdet passerar bilväg 

bör övergångställen med upphöjd passage utföras. 

 

Kollektivtrafik 

Nuläge  

I direkt anslutning till planområdet finns idag ingen kollektivtrafik. Närmaste busshållplats finns i 

Finnsta samt Råby väster om E18 och har ingen direkt koppling till planområdet.  

 

Förslag 

Exploateringen innebär ingen förändring beträffande kollektivtrafik. 
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Störningar och risker 

En drivmedelsanläggning kan innebära en riskkälla mot omgivningen med avseende på hantering av 

brandfarlig- samt explosiv vara. Gällande säkerhetsavstånd enl MSB samt Länsstyrelsens 

rekommendationer inom och mot intilliggande verksamhet har beaktats i planförslaget. För att 

reducera riskerna till acceptabla nivåer uppmanar riktlinjer och regelverk i första hand skyddsavstånd 

mellan sannolika olyckplatser inom drivmedelstationen och skyddsobjekt. Aktuella avstånd överstiger 

rekommendationerna.  

 

Insatstiden för räddningstjänsten är mindre än 10 min. Ställverket i etableringsförslaget är beläget 

cirka 12 meter från den droppformade rondellen. Placeringen är sådan att risken för påkörning måste 

beaktas. Ställverket kommer att innehålla teknisk utrustning och inte vara avsedd för stadigvarande 

vistelse. Risken för personskada, utöver personer i fordonet, bedöms vara mycket låg. Den låga 

hastigheten som rondellens utformning medför i kombination med räcken reducerar risken ytterligare. 

Även olyckor där farligt gods är inblandat bedöms som mycket låg. Placeringen av ställverket bedöms 

vara acceptabel utifrån ovanstående resonemang. (text från riskbedömning).  

 

Buller  

Nuläge  

En bullerutredning från 2013 som har gjort av Trafikverket i samband med byggnation av trafikplats 

Kockbacka visar att ljudnivån inom stora delar av planområdet är mellan 60 till 65 dBA (uteplats).  

 

Förslag 

Verksamheterna är inte bullerkänsliga och platsen är liksom liknande lokaliseringar kring motorvägar 

typisk vid trafikplatser i närheten av tätorter.  

Bullret från verksamheterna mot friluftsområdet kommer att vara lägre än från E18 då hastigheterna 

inom planområdet kommer att vara låga. 

 

 
Karta visande dygnsekvivalent ljudnivåutbredning 2 m ovan mark i området år 2035. Från Trafikverkets hemsida 

 

 

Vibrationer  
Utifrån kända förutsättningar, då den primära undergrunden utgörs av berg och morän enligt 

geotekniskt PM, bedöms planerade anläggningar kunna grundläggas direkt i mark utan några 

geotekniska förstärkningsåtgärder för att motverka vibrationer. 

 

Radon 
Förekomsten av markradon ska undersökas i samband med byggnation och hanteras vid projektering 

av byggnaderna. 
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Översvämning 

Nuläge  

Planområdet ligger i ett område av berg, morän och lera. Inga markavvattningsföretag finns inom eller 

i direkt anslutning till området. Enligt länsstyrelsens lågpunktskartering föreligger dock risk för 

översvämning nordväst och sydost om exploateringsområdet. 

 

Förslag 

Baserat på planerad höjdsättning samt topografin på omgivande mark, befaras enligt 

dagvattenutredningen ingen översvämningsrisk på grund av påtryckande vatten utifrån. 

Enligt dagvattenutredningen kommer den planerade stenkistan, som skapas av stenkross, att kunna 

utjämna ett helt hundraårsregn med 10 minuters varaktighet.  

 

  

Farligt gods  

Nuläge  

Planområdet ligger norr om E18 som utgör en primär led för farligt gods. En riskbedömning har gjort 

för planen 2018. Syftet med riskbedömningen är att presentera riskbilden vid etablering av 

drivmedelstation och vägrestaurang intill Tpl Kockbacka. Riskbilden tas fram genom att följa den 

metodik som rekommenderas av Länsstyrelsen i Stockholms län. (Länsstyrelsen i Stockholms Län, 

2003)  

Målet med riskbedömningen är att skapa ett beslutsunderlag där riskbild och eventuella 

riskreducerande åtgärder presenteras. 

Aktuella riskkällor i området utgörs av drivmedelstationen i sig, där bränslen i vätske- och gasform 

hanteras, samt E18 som utgör en primär led för farligt gods. 

 

Förslag 

Avståndet till E18 som är huvudtransportled för farligt gods är från närmaste vistelsezon inom 

området ca 60 m och till närmaste byggnad ca 70 m.  

Påfartsrampen för norrgående trafik på E18 är ca 25 m från vistelsezon samt ca 38 m från byggnad och 

hastigheten på påfarten är förhållandevis låg och riktad bortåt från anläggningarna.  

 

Hantering av brandfarliga och explosiva varor. 

I utförd riskbedömning konstateras, att länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd i förhållande 

till externa riskkällor (E18 och trafikplatsens påfartsramp) har tillämpats. MSBs (Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap) regelverk beträffande säkerhetsavstånd inom servicestationen såväl 

som till extern verksamhet (Vägrestaurangen och besöksparkering/rastplats) tillgodoses i 

planförslaget.  

 

Ljus  

Strålkastare och belysningsanläggningar från verksamhetsområdet kan bli störande för omgivande 

trafik och verksamheter om inte utformningen sker på ett genomtänkt sätt. Samråd ska ske med 

Trafikverket i bygglovhanteringen om man bedömer att ljus kan påverka omgivande trafikleder. 

 

Förorenad mark  

Planområdet består enbart av naturmark och skogsmark – inga uppgifter finns om verksamhet som 

kunnat föranleda markföroreningar. 

 

 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Området ligger i ett område av berg, morän och lera. Infiltrationsförutsättningarna antas därför vara 

fläckvisa goda där morän förekommer. SGU:s karta för genomsläpplighet visar att marken inom 
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planområdet har medelhög genomsläpplighet. Exploateringsområdet ligger inom Östra Mälarens 

vattenskyddsområde. Särskilda åtgärder krävs för omhändertagandet av dagvatten från körytor. Utförd 

dagvattenutredning ligger till grund för föreslaget lokalt omhändertagande av dagvatten. Från 

hårdgjorda ytor inom drivmedelanläggningen leds dagvattnet via oljeavskiljare till ett tätt dike och 

vidare via kupolbrunn till fördröjningsmagasin för vidare infiltration inom området. Att skapa 

tillräcklig fördröjning inom detaljplaneområdet anses möjligt. Det täta diket kan även utgöra ett 

katastrofskydd i händelse av ett större utsläpp genom att inloppet till fördröjningsmagasinet förses 

med avstängningsventil.   

 

Vatten och avlopp 

Föreslagna anslutningspunkter för VA finns norr om E18 vid befintlig viadukt på Lejondalsvägen. 

Kommunen kommer att bygga en ny servis till Trumpetartorp och Lejondal norr om E 18, därifrån 

byggs anslutningsledningar som kommer att läggas under gång- och cykelvägen till området. 

Exploatören bekostar utbyggnaden av VA-åtgärder.  

 

Spillvatten från biltvättanläggning renas inom anläggningen och leds vidare till kommunens 

spillvattennät.  

 

Värme 

Uppvärmning kommer att ske via bergvärme och/eller luft-vattenvärmepump. 

  

El, tele, bredband 

Tekniska försörjningssystem som el-tele och bredband dras till planområdet.  

Befintligt kraftnät finns ca 500 meter sydost om planområdet. Ett E-område på ca 100 kvm är planerad 

inom planområdet. 

 

Avfall 

Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 

dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 

planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 

för insamling av matavfall. 

 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

 

Miljökonsekvenser 

Förslaget medför att andel hårdgjord yta i planområdet ökar, vilket kan ändra dagvattenmängder och 

dagvattenkvalitet. Hanteringen av drivmedel i planområdet kan medföra risk för miljöföroreningar och 

trafiken inom planområdet och vid trafikplats Kockbacka kommer att öka. I dagvattenutredningen 

rekommenderas att dagvatten vid drivmedelsanläggningen passerar oljeavskiljare och att dagvatten 

från vägrestaurangen infiltreras i grönyta där så är möjligt. Utredningen anger att fyllnadslager inom 

detaljplaneområdet kommer att fungera som ett magasin för dagvatten, vilket sedan kan infiltrera ut i 

naturmarken. Reningen av dagvattnet kommer att ske genom att partiklar och lösta föroreningar tillåts 

infiltrera ner i moränlagret. Infiltration av dagvattnet via stenkistan kommer att bidra till en naturlig 

vattenbalans samtidigt som att rening erhålls genom markprofilen. Infiltration av allt dagvatten 

innebär att utsläpp till recipient i de flesta fall helt uteblir. Därmed bedöms ingen påverkan på 

nedströms liggande vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller Natura 2000-området Brovikarna 

uppkomma. Detaljplaneförslaget äventyrar därmed inte möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna 

för vatten.  
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Det finns miljökvalitetsnormer för luft och halterna av de ämnen som regleras i 

miljökvalitetsnormerna ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer i detaljplaneområdet. 

Detaljplaneförslaget kommer att medföra marginellt ökade utsläpp till luft i området, till följd av en 

viss trafikökning till anläggningarna, men det bedöms inte vara några problem att klara miljökvalitets-

normerna för luft. 

Avverkningen av skog medför att en redan relativt smal skogskorridor mellan Lejondalssjön och E18 

blir smalare. Det kan påverka spridningsmöjligheter för djur och växtlighet negativt. Den skog som 

kommer att avverkas bedöms dock vara trivial i naturvärdeshänseende och den ligger i ett mycket 

bullerstört område. För att minska de negativa miljökonsekvenserna har 10% av planområdets yta 

avsatts som grönyta/planteringsyta. Gång- och cykelvägens sträckning korsar en brynmiljö med något 

högre naturmiljövärde och träd i brynzonen behöver sannolikt avverkas. Området för gång- och 

cykelvägen i detaljplanen är brett och bedöms ge möjlighet till anpassning av vägens dragning i syfte 

att avverka så få träd som möjligt i brynzonen. Många gröna åtgärder som avser att omhänderta 

dagvatten kan också ha en ekologiskt stärkande funktion och där så är möjligt bör båda dessa 

perspektiv integreras i utformningen av anläggningen.  

Detaljplanen ökar tillgängligheten till Lejondals naturreservat genom en ny bilväg och ny gång- och 

cykelväg. Område för allmän cykel- och bilparkering är avsatt på plankartan och i planbeskrivningen 

anges att en entréplats med separat bil- och cykelparkering för besökare till naturområdet ska anläggas 

i detaljplaneområdet och att information om Upplands Bro kommun och Lejondals naturreservat 

kommer att finnas vid parkeringen. Detta bedöms medföra positiva konsekvenser för naturreservatet, 

vars syfte är att möjliggöra allmänhetens friluftsliv. 

Detaljplaneförslaget föreslår att strandskyddet inom planområdet upphävs, vilket minskar 

strandskyddat område från 300 m till 240 m söder om Lejondalssjön. Området skiljs från 

Lejondalssjön av Hällkanavägen och detaljplanen bedöms även öka tillgängligheten till Lejondalssjön, 

vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. Detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget 

intresse för den regionala försörjningen med bränslen, fossila såväl som fossilfria och 

parkeringen/entrén för besökande till naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt intresse. 

Dessa intressen kan inte uppfyllas på annan plats eftersom närhet behövs både till trafikplats längs E18 

och till Lejondals naturreservat.   

En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. De skyddsobjekt som 

identifierats är vägrestaurangen och drivmedelstationen, eftersom avstånd till andra byggnader anses 

betryggande. De riskhändelser som identifierats är en olycka med farligt gods på E18, utsläpp av 

brandfarlig gas, olycka med brandfarlig vätska vid bränslepumparna på drivmedelsanläggningen och 

olycka med brandfarlig vätska vid lossningsplats för denna. Både drivmedelsanläggning och 

vägrestaurang ligger på sådant avstånd från E18 att risken till följd av olycka med farligt gods bedöms 

acceptabel. Riskutredningen har rekommenderat skyddsavstånd mellan delar av 

drivmedelsanläggningen och omgivande bebyggelse, vilka bör beaktas vid utformningen av området. 

Byggnader inom detaljplaneområdet lyder även under lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE), som bl a reglerar olika skyddsavstånd.  

Detaljplaneområdet ligger nära E18 och bedöms vara mycket bullerstört. Verksamheterna inom 

detaljplaneområdet förväntas medföra viss trafikökning i detaljplaneområdets närhet, men ökningen 

bedöms inte medföra någon märkbar skillnad i bullernivåer. Avverkning av skog och hårdgörande av 

mark inom detaljplaneområdet kan medföra sämre bullerdämpning från E18 för bakomliggande 

naturområden. Mellan detaljplaneområdet och bakomliggande naturreservat ligger dock en hög 

bergsrygg och denna bedöms dämpa bullret från E18 i naturreservatet. Mjuka material och grönytor 

inom detaljplaneområdet medverkar också till att minska bullernivåerna i skogsområdet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

När anläggningarna tas i bruk tillkommer ca 70 nya arbetstillfällen i Upplands bro kommun. 
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Sociala konsekvenser 

Genomförande av planen kommer att innebära att en ny mötesplats skapas och innebär också att 

antalet personer som besöker Lejondals naturreservat ökar. 

 

Barnkonsekvenser 

Den gång- och cykelväg som planeras till området kommer att möjliggöra för barn tillsammans med 

föräldrar, samt ungdomar, att besöka verksamheterna. Platsens närhet till motorvägen inbjuder inte till 

lek och vistelse för barn, men lokaliseringen för med sig ökad tillgänglighet till naturområdet kring 

Lejondalssjön. Cykelparkeringar kommer att finnas till respektive verksamhet och särskild 

cykelparkering för besökare till naturområdet.  

 

Trafik 

Planen medför transporter med bil och lastbil inom planområdet. En parkering med ca 10 platser för 

besökare till Lejondals naturreservat planeras.  

Enligt PM Serviceanläggning tpl Kockbacka 2018-12-07 skulle en eventuell etablering i trafikplats 

Kockbacka medföra en viss påverkan på kapaciteten i trafikplatsen. Korsningspunkten i trafikplatsen 

där vägen till etableringen ansluter skulle uppnå en belastningsgrad på knappt 0,9, som innebär en 

godtagbar servicenivå, men på gränsen till överbelastning. Kölängden på den anslutande vägen skulle 

uppgå till max 8 fordon. Kö bakåt in i droppen och inne i trafikplatsen ut på primärvägen bedöms inte 

uppstå till följd av etableringen.  

Den anslutande vägen bör utformas och regleras så att:  

- Det råder väjningsplikt mot fordon i trafikplatsen.  

- Utrymme för en kölängd till trafikplatsen på anslutningsvägen om 8 fordon finns.  

- VGU:s krav och råd gällande radier, sikt, lutning mm. kan uppfyllas. 

Den planerade utformningen uppfyller kraven ovan. Vid en väsentligt högre belastning än 

prognostiserats år 2040, kan trafikplatsen kompletteras med en fri högersväng för att förbättra 

framkomligheten och minska belastningen.  

Den södra korsningen har belastningsgrad under 0.8 även om trafiken skulle fördubblas till 2040. Det 

innebär en godtagbar service för trafikplatsen. För att klara siktkrav behöver hastighetsgränsen på 

Kockbackavägen och bron över E18 (mellan fyrvägskorsningen och droppe, Kockbackavägen) sänkas 

till 40 km/h. 

 

 
Trafikplats Kockbacka 
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Trafikplats med enfältig dropprefug och en fri högersväng vid Kungens kurva. Källa: Huddinge kommun. 

Ett exempel för utformning av anslutningsvägen till trafikplats Kockbacka 

 

 
  

Buller  

Då planområdet exploateras kommer mer trafik att genereras till och från området och även inom 

området. Även verksamheterna inom området kommer generera buller. Det är idag en hög bullernivå 

längs med E18. Trafiken som genereras av verksamhetsområdet beräknas ha liten inverkan på 

trafikbullret i området.  

 

Naturmiljö 

Exploateringen medför en viss påverkan av naturlandskapet, men eftersom planområdet ligger i direkt 

anslutning till motorvägen och de rekreativa kvaliteterna inte är av stor vikt och det finns inga 

naturvärden inom planområdet antas planen inte betydande påverkan på naturmiljö. I och med 

exploateringen kommer däremot tillgängligheten till naturområdet att öka.  

  

Höjdryggen med blandskog mellan planområdet och Lejondalssjön kommer att bevaras intakt. 

Brynmiljön närmast åkern i områdets västra del, kommer i stort sett att kunna bevaras intakt efter viss 

slygallring. Åkerholmen väster om planområdet kommer ej att påverkas.  

 

Område 1 (enligt Översiktlig naturinventering – sidan 11) kommer delvis påverkas av planens 

genomförande. Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att läggas längs med E18 från 

lejondalsvägen till verksamheterna. Där gång- och cykelvägen ansluter till vägrestaurangens och 

drivmedelsanläggningens område behöver den dras genom den brynmiljö med påtagligt naturvärde 

som avgränsar odlingsmarken gentemot skogsmarken. I brynzonen behöver träd sannolikt avverkas.  

 

För att inte allt ska vara hårdgjorda ytor inom planområdet föreslås en planbestämmelse på plankartan 

som reglerar att minst 10% av kvartersmark ska vara grönyta och planteringsyta. Tanken är att de 

ytorna ska vara en kompensation för gröna ytor som tas bort inom planområdet. 
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Rekreation, tillgänglighet och trygghet 

Idag är området otillgängligt och relativt outnyttjat. I och med verksamheternas etablering kommer 

tillgängligheten till omgivande natur att öka via ny bilväg och ny gång- och cykelväg till 

verksamheterna och till egen bil- och cykelparkering för besökande till naturområdet.  

Information om Upplands-Bro kommun och Lejondals naturreservat kommer att finnas vid 

parkeringen.  

För rörelsehindrade kommer P-platser att finnas i omedelbar närhet till entréer till restaurangen 

respektive servicestationens butik. 

 

 

 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för samtliga allmänna anläggningar på blivande allmän platsmark inom 

planområdet. Med allmänna platser menas gata samt natur- och parkmark som är upplåtna åt 

allmänheten. Inom planområdet finns en allmän parkering för besökande till naturområdet.  

Ansvar för utbyggnad av allmänna anläggningar inom planområdet åvilar exploatören. 

Exploatören inom planområdet innefattar OK-Q8 AB. 

 

Avtal 
Kommunen har tecknat planavtal med OK-Q8 AB för att reglera kostnaderna för planarbetet.  

Avtal mellan exploatören och markägare har slutits. Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan 

exploatören och kommunen.  

Exploateringsavtalet ska godkännas senast i samband med att detaljplanen antas.  

Avtalet reglerar kostnads- och ansvarsförhållandet och övriga samordningsfrågor mellan Kommunen 

och Exploatören.  

Genomförandeavtal kommer att tecknas mellan exploatören och berörda nät- och ledningsägare. 

 

 Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 

Planområdet omfattar delar av fastigheterna Finnsta 2:5, Finnsta 2:6 samt Finnsta 2:20 som ägs av 

privat fastighetsägare. 

  

Fastighetsbildning  
Genomförande av detaljplanen kräver fastighetsbildning och fastighetsreglering. All blivande allmän 

platsmark (Huvudgatan, Parkering/rastplats samt Gång- och cykelväg) enligt detaljplanen kommer att 

överföras till Kommunen. Överföring sker genom fastighetsreglering. 

Nya fastigheter för servicestation/snabbmatsrestaurang kommer att bildas (genom fastighetsreglering. 

Exploatören ombesörjer och bekostar för detaljplanens genomförande samtliga erforderliga 

förrättningar.  

 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
I samband med fastighetsreglering bildas servitut för VA-ledningar som kommer att läggas under 

gång- och cykelvägen till området. 

Exploatören ombesörjer och bekostar för detaljplanens genomförande samtliga ombildade eller nya 

servitut och ledningsrätter.  
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Tekniska frågor 

 

Tekniska utredningar/undersökningar 
 

Radon 

Radonundersökning ska utföras efter terrassering. 

 

Dagvatten 

Dagvattenhantering ska ske enligt till planen genomförd dagvattenutredning. 

 

Gång- och cykelväg 

Gatuprojektering skall utföras innan granskningsskedet för att fastställa vägens placering. Projektering 

skall utföras enligt vid tidpunkten gällande föreskrifter i Upplands-Bro kommuns tekniska handbok. 

 

Dokumentation och kontroll 
I fortsatt arbete och detaljprojektering bör föreslagna åtgärder i underlagsutredningar följas upp. 

Enligt sammanställning i MKB bör uppföljning omfatta Naturmiljö, Vattenmiljö, Risker, Buller samt 

Hantering av brandfarlig vara. 

 

Höjdsättning 
Höjdsättning utgår från befintlig anslutningspunkt vid trafikplatsen med iakttagande av acceptabla 

lutningar för körbanor samt lutning mot dike i områdets sydvästra del. 

Denna detaljplan följer RH2000. 

 

  

Ekonomiska frågor 

 

Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader för kommunen. De driftkostnader som uppstår för 

kommunen är skötsel av rastplatsen, vägen från Droppen till rastplatsen samt gång- och cykelväg från 

verksamhetsområdet till Lejondalsvägen.  

Beräknade driftkostnader för planområdet (enligt schablon från Gata/Park/Trafik enheten): 

 

 

      Kvadratmeter                                Kronor/Kvadratmeter 

 
Väg och parkeringsplats  

Gång- och cykelväg 

Ca 3055   

Ca 4572  

3,81 kr/KVM 

3,81 kr/KVM 

 
 

Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 

Ombesörjs och bekostas av exploatören. 

 

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

 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 

Ombesörjs och bekostas av exploatören. 
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Administrativa frågor 

 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av ARKOO arkitekter AB, Sweco, Bjerking, Tyrens, 

Structor och Carlens Risk&Brand. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens 

tekniska avdelning, byggavdelning och miljöavdelning har också bidragit till arbetet.  

  

 

 

Upprättad 2019-05-03  

Planavdelningen 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

Henric Carlson                 Nassim Pourshah Badinzadeh   Andréas Silander 

Planchef   Planarkitekt      Projektledare exploatering 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Lagstöd

Planområdesgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Gata PBL (2010_900) 4kap 5§

GATA

Gång- och cykelväg PBL (2010_900) 4kap 5§

GÅNG

 

1

Parkeringsplats - Rastplats PBL (2010_900) 4kap 5§

P-PLATS

 

1

Kvartersmark

Tekniska anläggningar PBL (2010_900) 4kap 5§

E

Drivmedelsförsäljning, fordonsservice, resturang PBL (2010_900) 4kap 5§

GH

 

1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 3000 kvadratmeter. PBL (2010_900) 4kap 11§e

 

1

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 11§

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter PBL (2010_900) 4kap 16§

Utförande

Dagvatten ska omhändertas lokalt; renas i oljeavskiljare och därefter

ledas till fördröjningsmagasin

PBL (2010_900) 4kap 16§b

 

1

Friskluftsintag får inte placeras i fasad mot E18. PBL (2010_900) 4kap 16§b

 

2

Markens anordnande och vegetation

Marken är avsedd för dike PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

1

Minst 10% av kvartersmarken ska vara grönyta/planteringsyta PBL (2010_900) 4kap 10§n

 

2

Skydd mot störningar

Byggnader, anläggningar och skyltar ska ges en sådan utformning

och placering att ljud, ljus eller lukt från verksamheter inte verkar

störande för omgivningen

PBL (2010_900) 4kap 12§m

 

1

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. PBL (2010_900) 4kap 17§a

 

1

Markreservat

Gång- och cykeltrafik

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik PBL (2010_900) 4kap 6§x

 

1

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. PBL (2010_900) 4kap 21§
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Sammanfattning 

Vid Kockbacka nya trafikplats tas en ny detaljplan fram för att utveckla området nära 

trafikplatsen. Inom detaljplaneområdet föreslås en drivmedelsanläggning med 

fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang samt en rastplats/ 

besöksparkering till intilliggande naturområde och naturreservat. En gång- och cykelväg 

från Lejondalsvägen till anläggningarna ingår också i detaljplanen. Upplands-Bro 

kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas för detaljplanen. Föreliggande 

dokument är en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen för Trumpetartorp. 

Planområdet utgörs av 2,8 ha obebyggd skogs- och gräsmark och ligger vid E18 

omedelbart nordväst om Kockbacka nya trafikplats. Planförslaget medför att skog 

avverkas i detaljplaneområdet för att göra plats för drivmedelsanläggning och 

vägrestaurang. 

Förslaget medför att andel hårdgjord yta i planområdet ökar, vilket kan ändra 

dagvattenmängder och dagvattenkvalitet. Hanteringen av drivmedel i planområdet kan 

medföra risk för miljöföroreningar och trafiken inom planområdet och vid trafikplats 

Kockbacka kommer att öka. I dagvattenutredningen rekommenderas att dagvatten vid 

drivmedelsanläggningen passerar oljeavskiljare och att dagvatten från vägrestaurangen 

infiltreras i grönyta där så är möjligt. Utredningen anger att fyllnadslager inom 

detaljplaneområdet kommer att fungera som ett magasin för dagvatten, vilket sedan kan 

infiltrera ut i naturmarken. Reningen av dagvattnet kommer att ske genom att partiklar 

och lösta föroreningar tillåts infiltrera ner i moränlagret. Infiltration av dagvattnet via 

stenkistan kommer att bidra till en naturlig vattenbalans samtidigt som att rening erhålls 

genom markprofilen. Infiltration av allt dagvatten innebär att utsläpp till recipient i de 

flesta fall helt uteblir. Därmed bedöms ingen påverkan på nedströms liggande 

vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller Natura 2000-området Brovikarna uppkomma. 

Detaljplaneförslaget äventyrar därmed inte möjligheten att uppnå miljökvalitets-

normerna för vatten.  

Det finns miljökvalitetsnormer för luft och halterna av de ämnen som regleras i 

miljökvalitetsnormerna ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer i detaljplane-

området. Detaljplaneförslaget kommer att medföra marginellt ökade utsläpp till luft i 

området, till följd av en viss trafikökning till anläggningarna, men det bedöms inte vara 

några problem att klara miljökvalitetsnormerna för luft. 

Avverkningen av skog medför att en redan relativt smal skogskorridor mellan 

Lejondalssjön och E18 blir smalare. Det kan påverka spridningsmöjligheter för djur och 

växtlighet negativt. Den skog som kommer att avverkas bedöms dock vara trivial i 

naturvärdeshänseende och den ligger i ett mycket bullerstört område. För att minska de 

negativa miljökonsekvenserna har 10% av planområdets yta avsatts som 

grönyta/planteringsyta. Gång- och cykelvägens sträckning korsar en brynmiljö med 

något högre naturmiljövärde och träd i brynzonen behöver sannolikt avverkas. Området 

för gång- och cykelvägen i detaljplanen är brett och bedöms ge möjlighet till anpassning 

av vägens dragning i syfte att avverka så få träd som möjligt i brynzonen. Många gröna 
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åtgärder som avser att omhänderta dagvatten kan också ha en ekologiskt stärkande 

funktion och där så är möjligt bör båda dessa perspektiv integreras i utformningen av 

anläggningen.  

Detaljplanen ökar tillgängligheten till Lejondals naturreservat genom en ny bilväg och 

ny gång- och cykelväg. Område för allmän cykel- och bilparkering är avsatt på 

plankartan och i planbeskrivningen anges att en rastplats med separat bil- och 

cykelparkering för besökare till naturområdet ska anläggas i detaljplaneområdet och att 

information om Upplands Bro kommun och Lejondals naturreservat kommer att finnas 

vid parkeringen. Detta bedöms medföra positiva konsekvenser för naturreservatet, vars 

syfte är att möjliggöra allmänhetens friluftsliv. 

Detaljplaneförslaget föreslår att strandskyddet inom planområdet upphävs, vilket 

minskar strandskyddat område från 300 m till 240 m söder om Lejondalssjön. Området 

skiljs från Lejondalssjön av Hällkanavägen och detaljplanen bedöms även öka 

tillgängligheten till Lejondalssjön, vilket ligger i linje med strandskyddets syfte. Detalj-

planens anläggningar bedöms vara ett angeläget intresse för den regionala försörjningen 

med bränslen, fossila såväl som fossilfria och parkeringen/entrén för besökande till 

naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt intresse. Dessa intressen kan 

inte uppfyllas på annan plats eftersom närhet behövs både till trafikplats längs E18 och 

till Lejondals naturreservat.   

En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. De skyddsobjekt 

som identifierats är vägrestaurangen och drivmedelstationen, eftersom avstånd till andra 

byggnader anses betryggande. De riskhändelser som identifierats är en olycka med 

farligt gods på E18, utsläpp av brandfarlig gas, olycka med brandfarlig vätska vid 

bränslepumparna på drivmedelsanläggningen och olycka med brandfarlig vätska vid 

lossningsplats för denna. Både drivmedelsanläggning och vägrestaurang ligger på 

sådant avstånd från E18 att risken till följd av olycka med farligt gods bedöms 

acceptabel. Gång- och cykelvägen genom verksamhetsområdet bedöms ge ett avstånd 

om ca 10 m mellan drivmedelsanläggningens och vägrestaurangens byggnader.  

Riskutredningen har rekommenderat skyddsavstånd mellan delar av drivmedels-

anläggningen och omgivande bebyggelse, vilka bör beaktas vid utformningen av 

området. Byggnader inom detaljplaneområdet lyder även under lagen om brandfarliga 

och explosiva varor (LBE), som bl a reglerar olika skyddsavstånd.  

Detaljplaneområdet ligger nära E18 och bedöms vara mycket bullerstört. 

Verksamheterna inom detaljplaneområdet förväntas medföra viss trafikökning i detalj-

planeområdets närhet, men ökningen bedöms inte medföra någon märkbar skillnad i 

bullernivåer. Avverkning av skog och hårdgörande av mark inom detaljplaneområdet 

kan medföra sämre bullerdämpning från E18 för bakomliggande naturområden. Mellan 

detaljplaneområdet och bakomliggande naturreservat ligger dock en hög bergsrygg och 

denna bedöms dämpa bullret från E18 i naturreservatet. Mjuka material och grönytor 

inom detaljplaneområdet medverkar också till att minska bullernivåerna i skogsområdet.   
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1. INLEDNING 

I storstadsområden och främst i Stockholm med kranskommuner har ett stort antal 

drivmedelsanläggningar försvunnit de senaste 20 åren. Anläggningar har stängts av 

främst stadsbyggnadsskäl, huvudsakligen för att ge plats för bostäder direkt eller 

indirekt (p g a tankbilens körväg till anläggningen). Av de 26 anläggningar som fanns i 

Stockholms innerstad 2002 (enligt Stockholms Utrednings- och Statistikkontor) finns 8 

kvar i drift 2019. Utvecklingen i kranskommunerna har varit likartad. För att fortsatt 

kunna erbjuda kunderna en möjlighet att tanka, serva och tvätta sina fordon har OKQ8 

sökt finna ersättningslägen främst i anslutning till trafikleder inom - eller ut från staden.  

E18 västerut från Stockholm har tidigt identifierats som ett stråk med svag försörjning 

av serviceanläggningar. Vid den nya trafikplatsen i Kockbacka har ett lämpligt läge för 

en ny drivmedelsanläggning identifierats, direkt norr om E18. 

Trafikplats 149 Kockbacka ligger ca 30 min ut från Stockholm. När trafikplatsen 

planerades av Trafikverket påbörjade OKQ8 arbetet med att etablera en 

serviceanläggning på platsen. Förutom att serva trafik på väg ut från Stockholm med 

drivmedel, reservdelar, toaletter, fika och mat kan en anläggning på platsen att ge 

service till boende i områdena Kungsängen – Bro. En anläggning vid Kockbacka 

trafikplats kan på sikt även komma att behövas som ersättning för OKQ8:s drivmedels-

station vid Enköpingsvägen i Kungsängen. 

För att möjliggöra en etablering av en serviceanläggning vid Kockbacka trafikplats tar 

Upplands-Bro kommun fram en detaljplan för Trumpetartorp, som syftar till att 

utveckla området kring Kockbacka trafikplats. Inom detaljplaneområdet föreslås en 

drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en vägrestaurang 

samt en rastplats/besöksparkering (med sittplatser och informationsskylt till Lejondals 

naturreservat) till intilliggande naturområde. Detaljplanen ska också möjliggöra 

byggnation av en gång och cykelväg längs med E18 som ska anslutas till befintlig gång- 

och cykelväg längs med Lejondalsvägen som ska komma från Finnsta till planområdet. 

Föreliggande dokument är en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen för 

Trumpetartorp. 

2. MILJÖBEDÖMNING 

2.1. Betydande miljöpåverkan 
Vid årsskiftet 2017/2018 infördes nya bestämmelser i miljöbalken och i PBL avseende 

miljöbedömningar av planer och program och om miljöbedömningar för verksamheter 

och åtgärder. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905) upphörde att 

gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966) trädde i kraft. 

Övergångsbestämmelser innebär att för planläggning och andra ärenden enligt PBL ska 

de äldre lagbestämmelserna och förordningsföreskrifterna fortfarande gälla för mål och 
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ärenden om planer som har påbörjats före 2018-01-01. Eftersom handläggningen av 

detaljplanen för Trumpetartorp påbörjades innan 2018-01-01 bedöms därför de äldre 

lagbestämmelserna vara tillämpliga för den nu aktuella detaljplanen. 

Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet 

eller en kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens 

genomförande kan medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska planen genomgå en miljöbedömning och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Kommunen ska göra sin bedömning 

utifrån de kriterier som anges i miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Upplands-Bro kommun har gjort bedömningen att planens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan och att en MKB därför ska upprättas för detaljplanen. 

Bedömningen grundar sig främst på detaljplaneområdets närhet till naturreservat, att 

planområdet delvis är orört och delvis ligger inom strandskyddat område, avrinning till 

Natura 2000- och vattenskyddsområde, att detaljplanen medger avverkning av skog och 

slutligen att området inte är utpekat i översiktsplanen för drivmedelsanläggning och att 

föreslagen markanvändning därmed inte omfattas av översiktsplanens MKB. 

Detaljplanen anger också förutsättningar för sådan verksamhet som tas upp i bilaga 3 till 

förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar – avskogning i syfte att ändra 

markanvändning, anläggningar för lagring av olja, petrokemiska produkter eller 

kemiska produkter samt byggande av rörledningar för gas eller olja. 

Ett skriftligt samråd om behovsbedömningen har genomförts med Länsstyrelsen i 

Stockholms län. I samband med samrådet kring behovsbedömningen samråddes även 

om avgränsningen av MKB:n, se kapitel 4. Enligt yttrande 2018-12-19 (dnr 402-49500-

2018) gör länsstyrelsen ingen annan bedömning än Upplands-Bro kommun i 

behovsbedömningen, d v s att planen kan antas få en betydande miljöpåverkan. 

2.2. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Enligt 6 kap miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i 

planen så att en hållbar utveckling främjas. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, 

innefattar analys och bedömning av konsekvenser av en planerad markanvändning och 

dess inverkan på miljö, hälsa och hushållning med naturresurser. Arbetet med 

miljökonsekvensbeskrivningen ska integreras med den övriga planeringsprocessen så att 

konflikter mellan olika intressen tidigt kan identifieras och så att möjligheter att finna 

miljöanpassade lösningar ökar.  

Enligt 6 kap miljöbalken ska en MKB bl.a. innehålla en beskrivning av 

miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, programmet eller 

ändringen inte genomförs, en beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan 

antas komma att påverkas betydligt och en beskrivning av den betydande miljöpåverkan 

som kan antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, 

människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella 

tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det 

inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. MKB:n ska också innehålla en 
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beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen 

eller programmet. 

3. OMRÅDESBESKRIVNING  

3.1. Lokalisering och nuvarande markanvändning  
Planområdet utgörs av 2,8 ha obebyggd skogs- och gräsmark och ligger vid E18 

omedelbart nordväst om Kockbacka nya trafikplats, se Figur 1.  

Figur 1. Detaljplaneområdets ungefärliga lokalisering i Upplands-Bro kommun utmärkt med gul ring.   

Planområdet inrymmer en gång- och cykelväg från Lejondalsvägens tunnel under E18. 

Gång- och cykelvägen löper längs E18 upp till platsen för drivmedelsanläggning, 

restaurang, parkering och rastplats. Planområdets utformning och mer exakta läge ses i 

Figur 2. 

Lejondalssjön 

Tpl Kockbacka 

Bro 

Kungsängen 

Detaljplaneområde 
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Figur 2. Planområdet  markerat med blå linje.   

3.2. Omgivning 
Detaljplaneområdet ligger nordost om E18 och norr om trafikplats Kockbacka. Planområdet 

är huvudsakligen skogsbevuxet idag och det löper en kraftig bergrygg i planområdets östra 

och bredaste del. Bergryggen sluttar brant ned mot trafikplatsen och höjdskillnaden är ca 10 

höjdmeter. Detaljplaneområdets smala utstickande del i nordväst utgörs av odlingsmark, 

se  Figur 3. 

 Norr om detaljplaneområdet ligger Lejondalssjön. Mellan detaljplaneområdet och 

Lejondalssjön är marken huvudsakligen skogsbevuxen med öppen mark nära sjön. 

Enstaka bostads- och fritidshus ligger mellan detaljplaneområdet och Lejondalssjön. 

Närmaste sammanhållna bebyggelse är av villa/radhuskaraktär och ligger ca 400 m 

väster om området, på andra sidan E18. Öster om planområdet ligger Lejondals 

naturreservat som även sträcker sig upp emot Lejondalssjön, odlingsmark och skog. 
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 Figur 3. Satellitbild över detaljplaneområdet, som är ungefärligt markerat med gul ring.  

3.3. Planförhållanden 
Planområdet är inte detaljplanelagt.  

I den översiktsplan som gäller för Upplands-Bro kommun är platsen utpekad som ny 

trafikplats för Kockbacka. Ingen övrig specifik markanvändning är utpekad för platsen i 

kommunens översiktsplan.  

Under 2016 togs en fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro fram. I den 

pekas inte platsen för detaljplanen ut specifikt. Den ligger dock i ett större område som 

är utpekat som område för rekreation, natur- och kulturmiljö.  

3.4. Riksintressen och skyddade områden 
E18 är av riksintresse för väg. Broviken, ca 3 km söder om detaljplaneområdet, anges 

som Natura 2000-område i kommunens fördjupade översiktsplan.1 I övrigt finns inte 

några riksintressen i berört område. Norr och öster om detaljplaneområdet ligger 

Lejondals naturreservat.  

3.5. Strandskydd 
Lejondalssjön omfattas av utökat strandskydd om 300 meter. Det innebär att norra delen 

av detaljplaneområdet ligger inom strandskyddat område. Beslut om utökat strandskydd 

fattades av länsstyrelsen i Stockholms län 2018-11-13. Kommunen önskar 100 m 

strandskydd och har överklagat Länsstyrelsens beslut. 

För Lejondals slott, som ligger närmare Lejondalssjön än vad detaljplaneområdet gör, 

anges i fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro att det vid Lejondals 

slott ska ske en utveckling av bostäder, konferensanläggning samt restaurang öppen för 

                                                 

1 Planeringsförutsättningar. Fördjupad översiktsplan för landsbygden i Upplands-Bro 14 juni 2017. Upplands-Bro kommun, 2017. 
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allmänheten och att området ska utvecklas och tillgängliggöras för turism och 

besöksnäring. 

4. ALTERNATIV  

4.1. Detaljplaneförslaget  
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats. Inom 

detaljplaneområdet föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik 

och biltvätt, en vägrestaurang samt en rastplats/besöksparkering (med sittplatser och 

informationsskylt till Lejondals naturreservat) till intilliggande naturområde och 

naturreservat. En gång- och cykelväg från Lejondalsvägen till anläggningarna ingår 

också i detaljplanen, se Figur 4 och Figur 5. Området är 2,8 ha, varav gång- och 

cykelvägen utgör ca 1 ha.  

 

Figur 4. Detaljplaneområdet i sin helhet.  
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 Figur 5.  Utsnitt av detaljplaneområdet inom vilket drivmedelsanläggning, vägrestaurang och 

rastplats/parkering till naturområde planeras.  

Den interna dispositionen mellan drivmedelsanläggning och vägrestaurang är inte 

bestämd i detalj och till sin karaktär sådan att den behöver ändras över tid, därför är 

detaljplanen utformad för att möjliggöra flexibilitet. Drivmedelsanläggningen utformas 

för att möjliggöra tankning av fossila och icke-fossila bränslen, som t ex bensin, diesel, 

biogas, HVO och etanol. Den planeras också ha butik, biltvätt och parkering. 

Vägrestaurangen utformas med egen parkering, möjlighet att äta utomhus och en mindre 

lekplats. Rastplatsen/parkeringen med entré till naturreservatet placeras i den norra 

delen av detaljplaneområdet, för att ge så enkel tillgänglighet till skogsområdet och 

naturreservatet som möjligt via befintlig skogsstig. Kring denna rastplats/parkering 

planeras också för sittplatser och informationsskylt om Lejondals naturreservat. I 

verksamhetsområdets mitt löper mark som reserveras för en gång- och cykelväg. 

I planbeskrivningen anges att gällande säkerhetsavstånd inom och mellan verksamheter 

på och vid drivmedelsanläggningar ska beaktas. Det anges också att avstånd till 

transportled för farligt gods ska följa riskutredningens riktlinjer.  

Planbeskrivningen anger också att trafiklösning planeras så att stora fordon ges egen 

slinga i området och att byggnadernas placering bör anpassas i nivåer som ger minsta 

påverkan på omgivande terräng, samtidigt som tillgänglighet för rörelsehindrade 

tillgodoses.  
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Detaljplaneområdet ligger ca fem meter högre upp än E18. Byggnaderna inom området 

får ha en maximal byggnadshöjd på 10 meter och enligt planbeskrivningen ska 

placeringen anpassas till landskapet som har en huvudsaklig fallande lutning mot 

sydväst. Byggnadernas detaljutformning planeras att följa OKQ8:s och 

restaurangkedjans designkoncept beträffande materialval och kulörsättning. 

4.2. Nollalternativet 
Nollalternativet beskriver den utveckling som skulle ske i detaljplaneområdet om 

detaljplanen inte kom till stånd. Nollalternativet beskrivs med samma tidshorisont som 

fullt utbyggd detaljplan, dvs ca år 2030. Nollalternativet till detaljplaneförslaget bedöms 

vara att nuvarande markanvändning fortsätter, dvs att skogen och odlingsmarken 

fortsätter brukas. Odlingsmarken kommer med stor sannolikhet att fortsätta slås eller 

betas årligen, och vid lämplig ålder kommer skogen att avverkas. Det är oklart om 

avverkning av skog kommer att ha hunnit ske till år 2030.  

4.3. Övervägda lokaliseringar   
I storstadsområden och främst i Stockholm med kranskommuner har ett stort antal 

drivmedelsanläggningar försvunnit de senaste 20 åren. Anläggningar har ofta avvecklats 

för att ge plats för bostäder. Av de 26 anläggningar som fanns i Stockholms innerstad 

2002 (enligt Stockholms Utrednings- och Statistikkontor) finns 8 kvar i drift 2019. 

Utvecklingen i kranskommunerna har varit likartad.  

OKQ8 har sökt ersättningslägen för drivmedelsanläggningar med servicemöjlighet 

främst i anslutning till trafikleder i staden eller på väg ut från staden, eftersom det finns 

ett fortsatt framtida behov av denna typ av anläggningar vid trafikleder, också för den 

regionala försörjningen med fossilfria bränslen (t ex etanol, HVO och biogas). 

Anläggningarna har även en strategisk betydelse som en samhällsviktig verksamhet vid 

krissituationer av olika slag.  

E18 västerut från Stockholm har identifierats som ett stråk med svag försörjning av 

serviceanläggningar.  En serviceanläggning vid en utfart från Stockholm riktar sig 

främst till trafik ut från staden men även till kunder i närområdet.  För att vara 

kommersiellt gångbar behöver serviceanläggningen ligga på rätt sida för trafik på väg ut 

från Stockholm, d v s på höger sida, för snabb och enkel tillgänglighet. Anläggningen 

behöver enligt OKQ8 också vara kombinerad med snabbmat av ett etablerat varumärke. 

Infarten skall vara enkel och ligga nära huvudvägen, i detta fall E18. Anläggningen ska 

dessutom ligga på ett ”lagom” avstånd ut från staden: så pass långt ut att bilisten 

upplever att den är ute ur köande trafik ut från staden och tillräckligt nära för att säkert 

hinna fylla upp tanken, byta torkarblad, kaffe, toalettbesök etc.  

Längs E18 västerut finns ingen sådan serviceanläggning innan Enköping, som ligger 

ungefär en timmes bilfärd från Stockholm. Som jämförelse kan nämnas utfartsleden E4 

söderut som inom 30 min från Stockholm har fem serviceanläggningar med 
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kombinationen drivmedel och snabbmat som uppfyller kriterierna ovan (höger sida vid 

utfart från Stockholm, enkel tillgänglighet).2  

OKQ8 har undersökt andra platser längs E18 västerut för en serviceanläggning. Vid  

Hjulsta trafikplats ges inte något läge från Stockholm stad, vid trafikplats nr 155   

Barkarby ges inte något läge av Järfälla kommun, vid trafikplats 154 Jakobsberg är de 

möjliga lägena för långt från E18, vid trafikplats 153 Kallhäll finns ingen möjlighet att 

ansluta en anläggning på E18s högra sida på väg ut från Stockholm, vid trafikplats 152 

Stäket omöjliggör utformningen av den nybyggda trafikplatsen etablering, vid 

trafikplats 151 Kungsängen saknas påfart västerut, vid trafikplats 150 Brunna och 148 

Bro blir möjligt läge för långt från E18, vid trafikplats 147 Draget är topografin svår 

och ger bergskärning mot E18 och vid trafikplats 146 Åsen har Trafikverket sagt nej till 

läget. Trafikplatserna 146 och 147 kan också vara för långt ut från Stockholm.  

Lokalt vid Kockbacka trafikplats har tre lokaliseringar övervägts, Nord, Ost och Väst, 

se Figur 6. Lokalt vid Kockbacka trafikplats har tre lokaliseringar övervägts, Nord, Ost 

och Väst, se Figur 6. Alternativ Nord bedömdes som bra för trafikens tillgänglighet, 

men valdes bort eftersom alternativet skulle innebära att grönkilens gröna korridor 

skulle bli ännu smalare, det finns fornlämningar på platsen, boende störs av 

verksamheterna och alternativet ligger också längre in i strandskyddat område än 

alternativ Väst. Alternativ Ost valdes bort därför att det delvis skulle ligga inom 

Lejondals naturreservat, det finns fornlämningar på platsen, boende riskerar att störas av 

verksamheterna och det ligger också inom strandskyddat område. Alternativ Väst 

bedömdes därför som lämpligast, trots att alternativ Nord och Ost kommersiellt sett är 

bättre, då anläggningen syns från motorvägen för bilar som är på väg västerut i de 

alternativen. 

                                                 

2 Anläggningar inom 30 min söderut på E4 är Ingo/McDonald´s i Lindvreten, Shell/MAX i Fittja, 

OKQ8/Burger King i Hallunda, Shell/McDonald´s i Tumba och Preem/McDonald´s i Moraberg.  
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Figur 6. Ungefärlig utbredning för alternativ Nord, Ost och Väst vid Kockbacka trafikplats. Alternativ Väst 

har bedömts vara lämpligast. 

4.4. Övervägda utformningar 
Under arbetet med detaljplanen har vissa anpassningar av detaljplanens utformning 

gjorts. Detaljplaneområdet har minskats i nordvästlig riktning, dvs detaljplanegränsen 

har flyttats åt sydost, för att undvika en brant bergrygg, som skulle ha krävt mycket 

sprängning. I söder avgränsas detaljplaneområdet av fastighetsgränsen, och den del av 

detaljplanen som avser gång- och cykelväg har anpassats för att inte gå igenom 

fornlämningsområde och åkerholme. 

5. AVGRÄNSNING  

5.1. Övergripande  
Inom ramen för en miljöbedömning ska innehållet i en MKB avgränsas så att den 

fokuserar på de faktorer som kan leda till betydande miljöeffekter. MKB:n avgränsas till 

att fokusera på att beskriva konsekvenserna av de förändringar som görs i förhållande 

till nollalternativet. 

5.2. Geografisk avgränsning 
Geografiskt omfattar miljökonsekvensbeskrivningen primärt planområdet. För vissa 

aspekter som t.ex. vattenmiljö, naturmiljö och grönstruktur är det aktuellt att ha ett 

större geografiskt perspektiv än endast planområdet. Konsekvenserna beskrivs därför 

även för tillämpliga delar utanför planområdesgränsen, t.ex. för närbelägna 

verksamheter, grönstruktur, naturområden, vatten och infrastruktur.  
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5.3. Tidsmässig 
Bedömningen av miljö- och hälsokonsekvenser kommer främst att utgå från det år då 

planområdet beräknas vara fullt utbyggt, som beräknas vara ca år 2025.  

5.4. Saklig 
Under behovsbedömningen har ett antal miljöaspekter bedömts vara betydande och för 

ett antal miljöaspekter har utredningar rekommenderats. Baserat på 

rekommendationerna i behovsbedömningen och i Länsstyrelsens samrådsyttrande över 

behovsbedömningen har följande miljökonsekvenser tagits med i 

miljökonsekvensbeskrivningen 

• Naturmiljö 

• Rekreation 

• Strandskydd 

• Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 

• Risk 

• Buller 

• Luftkvalitet 

Kulturmiljö har avgränsats bort eftersom det inte finns några kända fornlämningar i 

detaljplaneområdet, trots att det finns flera kända fornlämningar i närheten av 

planområdet. Detaljplanen har utformats för att inte påverka kända fornlämningar.   

6. MILJÖKONSEKVENSER 

DETALJPLANEFÖRSLAGET 

I detta avsnitt beskrivs miljökonsekvenser av detaljplanens genomförande. 

Konsekvensbedömningen baseras på rådande förutsättningar inom detaljplaneområdet 

och dess omgivning samt utifrån den påverkan som förväntas uppstå. 

Konsekvensbedömningen görs med utgångspunkt från att området är fullt utbyggt i 

enlighet med detaljplaneförslaget. Både positiva och negativa konsekvenser beskrivs.  

6.1. Naturmiljö 

6.1.1. Bedömningsgrunder 
Grönplan för Upplands-Bro 2008  

Kommunens grönplan från år 2008 visar de övergripande målen för grönstrukturen i 

kommunen. Grönplanen är en del i arbetet med att nå målen för att bevara, skydda och 

utveckla den gröna strukturen i kommunen, främst inom tätortsområdena. Grönplanen 

behandlar grönstrukturens biologiska, rekreativa och/eller sociala värden. I planen anges 

att i Upplands-Bro kommun finns gott om grönområden, de är dock inte alltid 

lättillgängliga. 
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Åtgärderna i Upplands-Bro kommuns grönstruktur när det aktuellt område kan 

sammanfattas i följande punkter: 

• Bevara värdefulla grönområden med hjälp av lagstiftning och 

skötselprogram/skötselavtal. 

• Skapa ett sammanhängande grönt nät genom att utveckla gröna stråk. 

• Tillgängliggöra natur- och friluftsområden med hjälp av nya gång- och 

cykelvägar samt skyltning. 

Som rekommendation till grönplanen anges att samtliga områden som har avgränsats 

och bedömts ha naturvärden av riksintresse, länsintresse eller kommunalt intressanta 

nyckelbiotoper - bör i möjligaste mån lämnas utanför exploateringsområden. 

Grön kil 

Den regionala grönstrukturen i Stockholms län utgörs av tio gröna kilar med natur-, 

kultur- samt sociala värden. Storstockholms gröna kilar är den stjärnformiga struktur av 

naturområden som sträcker sig från kranskommunernas ytterkanter ända in till 

Stockholm stads centrala delar. De inre delarna av kilarna gränsar ofta mot bebyggelse 

medan de yttre gränserna ofta följer gränser för riksintressen för natur eller kultur. I 

grönkilarna finns värdekärnor utpekade. Värdekärnorna är områden där flera av de ovan 

nämnda värdena sammanfaller. Med sin sammanhängande gröna struktur, är de gröna 

kilarna viktiga för bland annat den biologiska mångfalden, rekreation och spridning av 

arter mellan de gröna värdekärnor som finns i kilarna. I grönkilar finns sk svaga 

samband, vilket är smala partier i de sammanhängande gröna kilarna. Dessa partier är 

avgörande för att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att säkra 

rekreationsstråk, skapa tillgång till större strövområden och upprätthålla ekologiska 

spridningssamband. Om sambanden byggs bort bryts kilen upp i separata delar.  

Naturreservat 

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden. Varje naturreservat är 

unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med 

naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller.  

6.1.2. Förutsättningar 
Platsen består idag av en flack ängsmark och blandskog som devis utgör en naturlig 

avgränsning från motorvägen mot naturreservatet och Lejondalssjön i norr. Platsen har 

en naturlig ängsmark med öppna gräsytor samt blandskog med både barr- och lövträd, 

se Figur 7 och Figur 8. 
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Figur 7. Planområdet idag, vy från sydöst. 

 

Figur 8. Planområdet idag, vy från sydväst (E18). 

Detaljplaneområdet ligger i Görvälns gröna kil. Detaljplaneområdet ligger utanför den 

gröna kilens värdekärna runt Lejondalssjön, men i en relativt smal korridor mellan 

Lejondalssjön och E18. Området bedöms inte ingå i ett sk svagt samband i kilen.  
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Figur 9. Utdrag ur Upplands-Bro kommuns grönplan, som visar Görvälns grönkil markerad med grönt. 

Mörkgrön färg anger värdekärna för grönkil. 

I kommunens grönplan anges aktuellt område som skyddsvärt. Grönplanen anger att det 

i norra Bro tätort är gott om naturmark och att skogen har en viktig funktion som skydd 

mot buller och föroreningar från trafiken på E18 och att skog därför bör bevaras. 

Tillgängligheten till de större natur- och rekreationsområdena anges vara begränsad, 

främst p g a att motorvägen utgör en kraftig barriär och passagerna förbi den är få. 

Grönplanen visar också att detaljplaneområdet ligger i Lejondalsstråket. Stråket löper i 

skogen norr om Bro centrum, passerar under E18 och leder vidare ut i naturen kring 

Lejondalssjön. Upplands-Broleden går i Lejondalsstråket. Grönstråkets kraftigaste 

störning är E18.  

Lejondals naturreservat ligger nordöst och öster om detaljplaneområdet, se Figur 10. 

Naturreservatet syftar till att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och 

djurvärld säkra och iordningsställa ett naturskönt område av väsentlig betydelse för+ 

allmänhetens friluftsliv. Naturreservatet ligger vackert med hagmarker, 

rekreationsområden, badhällar och sandstränder mot Lejondalssjön. Huvuddelen av 

reservatet består av barrskog, men där finns också jordbruksmark som utgörs av betes- 

och åkermark. 
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Figur 10 Lejondals naturreservat markerat med grön linje. Detaljplaneområdet markerat med röd linje. 

I den behovsbedömning som kommunen gjort för planen nämns två områden i 

detaljplaneområdet och dess närhet, en brynmiljö (område 1) och en åkerholme (område 

2), se Figur 11. Båda nämnda områden bedöms ha naturvärde 3, påtagligt naturvärde, på 

en skala 1-4 där 1 är högsta naturvärde och 4 visst naturvärde. Område 2 ligger utanför 

detaljplaneområdet. Brynmiljön i område 1 består av äldre aspträd och lite död ved som 

är en viktig struktur för många sällsynta insekter. Närmast avfarten från E18 har även 

barrskogen i område 1 påtagliga naturvärden genom äldre tallar. Åkerholmen är 

bevuxen med ädellövträd som ek, ask och alm. Här finns även en spår av en 

hävdgynnad flora som vittnar om att området har tidigare betats.   

På norra sidan om E18, ca 10 m från påfartsrampen mot Enköping, finns en tall med ett 

potentiellt rovfågelbo. Trafikverket noterade detta bo i samband med arbetet med 

Kockbacka trafikplats. Det var oklart om boet användes och i så fall av vilken art, men 

en ormvråksliknande fågel hade observerats vid ett tillfälle i området. Boets storlek och 

placering tyder också på att det skulle kunna tillhöra ormvråk. Arten bygger ett 

plattformslikt bo, som består av ganska grova grenar och kvistar. Boet mäter ofta cirka 

en meter i diameter och placeras i ett större träd. Boet ligger utanför detaljplaneområdet.  
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Figur 11. Utdrag ur kommunens behovsbedömning med område 1, brynmiljö, och område 2, åkerholme, 

markerade med rött. 

6.1.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Detaljplanen medför att skog avverkas i detaljplaneområdet för att göra plats för 

drivmedelsanläggning och vägrestaurang. Avverkningen medför att en redan relativt 

smal skogskorridor mellan Lejondalssjön och E18 blir smalare. Det kan påverka 

spridningsmöjligheter för djur och växtlighet negativt. Den skog som kommer att 

avverkas bedöms dock vara trivial i naturvärdeshänseende och den ligger på södra sidan 

av en hög bergsrygg som sluttar ned mot påfarten till E18, vilket gör den till något av en 

återvändsgränd för markbundna djur. Detaljplaneområdet minskar huvudsakligen den 

gröna korridoren på västra sidan av trafikplats Kockbacka, men även trettiotalet meter 

nordöst om trafikplatsens nordöstra gräns.  

Det rovfågelsbo (troligen ormvråksbo) som noterats i en tall strax utanför 

detaljplaneområdet kan komma att påverkas av exploateringen, främst under 

detaljplanens byggskede. Ormvråk föredrar skogens randområden, d v s gränser mot 

exempelvis åkrar, och jagar också gärna längs vägar. Varje par har normalt två eller 

flera bon att växla mellan i reviret. Boets placering tyder på att fåglarna i nuläget inte 

upplever trafiken i närområdet som störande och kommer sannolikt inte heller att störas 

av drivmedelsanläggning och vägrestaurang. Det kommer att finnas fortsatt god tillgång 

på värdefulla närmiljöer både inom Lejondals naturreservat.  
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Många gröna åtgärder som avser att omhänderta dagvatten kan också ha en ekologiskt 

stärkande funktion. I detaljplanen finns planbestämmelser om att lägst 10 % av 

kvartersmarken ska vara grönyta/planteringsyta, utöver sedumtak och gröna 

parkeringar. Ett dike för omhändertagande av dagvatten finns också markerat på 

plankartan. I den dagvattenutredning som tagits fram som underlag till 

detaljplanearbetet föreslås en utformning med en större andel gröna ytor än så inom 

planområdet, se Figur 14. I dagvattenutredningens utformningsförslag beräknas större 

andel än planbestämmelsens 10% bestå av gröna ytor. De gröna ytorna i 

detaljplaneområdet bedöms minska detaljplanens negativa påverkan på naturmiljön.  

Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att anläggas på odlingsmark i nära 

anslutning till E18. Det är den enda del av planområdet som tar odlingsmark i anspråk. 

Där gång- och cykelbanan ansluter till vägrestaurangens och drivmedelsanläggningens 

område behöver den dras genom den brynmiljö med påtagligt naturvärde som avgränsar 

odlingsmarken gentemot skogsmarken. Träd i brynzonen behöver sannolikt avverkas. 

Området för gång- och cykelvägen i detaljplanen är brett och bedöms ge möjlighet till 

anpassning av vägens dragning i syfte att avverka så få träd som möjligt i brynzonen. 

Åkerholmen ligger utanför detaljplaneområdet och bedöms inte påverkas av 

detaljplanen.  

Rekommendationer och skyddsåtgärder 

Bestämmelserna om grönyta/planteringsytor i planområdet är skyddsåtgärder som 

minskar den negativa påverkan som exploateringen ger på den gröna kilens funktion. 

Många gröna åtgärder som avser att omhänderta dagvatten kan också ha en ekologiskt 

stärkande funktion och där så är möjligt bör båda dessa perspektiv integreras i 

utformningen av anläggningen. En annan skyddsåtgärd är att i möjligaste mån anpassa 

dragningen av gång- och cykelvägen så att avverkning av så få träd som möjligt i 

brynmiljön behövs. Ytterligare skyddsåtgärd är att lämna avverkade träd kvar i 

närområdet, så att den döda veden kan utgöra livsmiljö för t ex insekter.  

6.2. Rekreation 

6.2.1. Bedömningsgrunder 
Naturreservat 

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av friluftsområden. Varje naturreservat är 

unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med 

naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller.  

6.2.2. Förutsättningar 
Rekreation inom föreslaget detaljplaneområde bedöms vara mycket begränsad, till följd 

av närheten till E18 och de bullerstörningar det medför. Men ca 200 meter norr och 

öster om planområdet ligger Lejondals naturreservat, se figur 5.  

Naturreservatet syftar till att med hänsyn till kulturlandskap och områdets växt- och 

djurvärld säkra och iordningsställa ett naturskönt område av väsentlig betydelse för 

allmänhetens friluftsliv. Naturreservatet ligger vackert med hagmarker, 
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rekreationsområden, badhällar och sandstränder mot Lejondalssjön. I reservatet finns 

det flera märkta stigar och motionsspår och Upplands-Broleden löper genom reservatet. 

Det finns också flera vindskydd för övernattning i reservatet. Parkering och huvudsaklig 

entré till reservatet ligger vid Hällkana friluftsgård, på sjöns östra sida ca en kilometer 

från sjöns sydspets. 

6.2.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Detaljplanens genomförande ökar tillgängligheten till reservatet genom en ny bilväg och 

ny gång- och cykelväg. I den nordöstligaste delen av planområdet, närmast angränsande 

naturområde, finns ett område som anges som parkering på plankartan. Det finns också 

planbestämmelser om allmän cykel- och bilparkering i anslutning till naturområdet samt 

att cykelparkering ska finnas i anslutning till respektive anläggning. En gång- och 

cykelväg planeras löpa genom verksamhetsområdet fram till cykelparkeringen. I 

planbeskrivningen anges även att det ska anläggas en rastplats vid naturområdet, i 

närheten av befintlig naturstig samt att information om Upplands Bro kommun och 

Lejondals naturreservat kommer att finnas vid parkeringen. Dessa åtgärder bedöms 

medföra positiva konsekvenser för naturreservatet, vars syfte är att möjliggöra 

allmänhetens friluftsliv. En parkering och information om naturreservatet kan fungera 

som en ytterligare entré till naturreservatet, och ökad tillgänglighet kan i sig driva 

besöksantalet uppåt, vilket bedöms medverka till att reservatets syfte uppfylls.  

6.3. Strandskydd 

6.3.1. Bedömningsgrunder 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig 

tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten (miljöbalken 7 kapitlet 13 §). Strandskyddet har stor betydelse för att uppnå 

flera av Sveriges miljökvalitetsmål och friluftsmål. Strandskyddsområden utgör en 

viktig del av den gröna infrastrukturen och förser oss med en rad ekosystemtjänster vad 

gäller till exempel rekreation, biologisk mångfald och vattenrening. 

Inom ett strandskyddsområde får inte 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 

område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

 

För att en dispens eller ett upphävande av strandskydd ska kunna beviljas krävs att det 

finns särskilda skäl. Som särskilda skäl får man endast använda något av de sex 

särskilda skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 c §.  
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Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 

strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen 

avser: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl 

avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

6.3.2. Förutsättningar 
För Lejondalssjön gäller utökat strandskydd, dvs strandskyddat område sträcker sig 300 

meter från sjön. Beslut om utökat strandskydd fattades av länsstyrelsen i Stockholms län 

2018-11-13. Kommunen önskar 100 m strandskydd och har överklagat Länsstyrelsens 

beslut. Det innebär att delar av planområdet ligger inom strandskyddat område och att 

detaljplanen behöver upphäva strandskyddet för att kunna genomföras.  

 

Figur 12. Skiss som visar strandskyddets utbredning, detaljplaneområdets ungefärliga läge och 

Hällkanavägen som avskiljer detaljplaneområdet från Lejondalssjön.  
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6.3.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Strandskydd bedöms kunna upphävas för detaljplaneområdet utan att strandskyddets 

syften motverkas. Som särskilda skäl för detta anförs skäl 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området 

Skäl 5 uppfylls genom att detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget intresse 

för den regionala försörjningen med bränslen, fossila såväl som fossilfria. Parkeringen/ 

entrén för besökande till naturreservatet bedöms också vara ett angeläget allmänt 

intresse. 

Drivmedelsanläggningen inom detaljplaneområdet har en strategisk betydelse som en 

samhällsviktig verksamhet vid krissituationer av olika slag. Eftersom ett stort antal 

drivmedelsanläggningar försvunnit de senaste 20 åren i Storstockholmsregionen, behövs 

anläggningar där det går att tanka, serva och tvätta fordon.  E18 västerut från Stockholm 

har identifierats som ett stråk med svag försörjning av serviceanläggningar. För att en 

drivmedelsanläggning ska fungera kommersiellt behöver den ligga på höger sida av E18 

för snabb och enkel tillgänglighet och vara kombinerad med snabbmat av ett etablerat 

varumärke. Samtliga trafikplatser på E18 inom ett acceptabelt avstånd ut från 

Stockholm har undersökts med avseende på möjlig lokalisering av anläggningen, se 

avsnitt 4.3 Övervägda lokaliseringar. Ingen annan trafikplats har varit tekniskt och 

kommersiellt möjlig för anläggningen.  

Parkeringen/entrén till naturreservatet behöver ligga i närheten av naturreservatet. 

Lokaliseringen av de angelägna allmänna intressena drivmedelsanläggning och entré till 

naturreservatet styrs alltså av att man behöver närhet till både trafikplats Kockbacka och 

till naturreservatet. Lokalt vid Kockbacka trafikplats har tre lokaliseringar övervägts, 

Nord, Ost och Väst, se avsnitt 4.3 Övervägda lokaliseringar. För alternativ Nord och Ost 

fanns förhinder i form av fornlämningar, större ingrepp i strandskyddat område och i 

viss mån större påverkan på grönkilen. Det föreslagna detaljplaneområdet bedöms 

därmed vara den enda kvarstående lokalisering där dessa två angelägna intressen är 

möjliga att uppfylla med endast en exploatering.   

Det finns även en väg, Hällkanavägen, som avskiljer detaljplaneområdet från 

Lejondalssjön, se Figur 12. Enligt Länsstyrelsen bedöms vägen vara för liten för att 

uppfylla det särskilda skälet med nummer 2,3 men den har ändå en något avskiljande 

effekt mellan detaljplaneområdet och Lejondalssjön.  

Detaljplanen bedöms också öka tillgängligheten till Lejondalssjön, vilket ligger i linje 

med strandskyddets syfte. Detaljplaneförslaget skulle innebära att strandskyddat område 

från Lejondalssjön sträcker sig 240 m söderut från Lejondalssjön, jämfört med dagens 

300 m. 

                                                 

3 Mejlkontakt med Catarina Fogelberg, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2018-09-24. 
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6.4. Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 

6.4.1. Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsnormer för vatten 

För att komma till rätta med hälso- och miljöpåverkan från så kallade diffusa utsläpp 

infördes miljökvalitetsnormer i och med miljöbalken år 1999. Sedan december 2009 

finns miljökvalitetsnormer för vatten. En miljökvalitetsnorm uttrycker den kvalitet som 

en vattenförekomst ska ha uppnått vid en viss tidpunkt och uttrycks i ekologisk status, 

ekologisk potential samt kemisk status.  

Områden som har fastställts för skydd av ekonomiskt betydelsefulla vattenlevande djur- 

eller växtarter omfattas av fiskvattendirektivet och skaldjursdirektivet. Målet för 

fiskvattendirektivet är att bevara eller förbättra kvaliteten på strömmande eller 

stillastående sötvatten där fisk lever eller skulle kunna leva om föroreningarna där 

kunde minskas eller elimineras. Dessa områden är antingen laxfiskvatten, som är 

fiskevatten där fiskar som lax, öring, sik, siklöja, nors och harr lever eller skulle kunna 

leva, eller också är områdena annat fiskevatten där det finns eller skulle kunna finnas 

gädda, abborre, ål och karpfiskar. Fiskvattenområden i Sverige framgår av bilagan till 

Naturvårdsverkets fiskvattenförteckning (NFS 2002:6) med förteckning över fiskevatten 

som ska skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och 

musselvatten.  

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)  

Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 

ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

För att konkretisera skyddet av dessa ekologiskt känsliga områden, ska dessa pekas ut i 

kommunens översiktsplan.  

Natura 2000-områden 

Natura 2000 heter det nätverk av områden som alla EU: s medlemsstater ska bidra till 

att skapa enligt två EG-direktiv, Habitatdirektivet respektive Fågeldirektivet, vilka är 

bindande. Syftet är att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden inom 

gemenskapen genom att alla länderna behöver ta ett ansvar för att säkra sin del av det 

gemensamma arv som naturen är.  

Tillstånd enligt 7 kap 28 a § miljöbalken krävs för att bedriva verksamheter och vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana områden som har 

förtecknats med stöd av 7 kap 27 § miljöbalken. Alla av regeringen beslutade Natura 

2000 områden har fr. om 1 juli, 2001 status av riksintresse. Även planer omfattas av 

tillståndskravet. 

Av betydelse för tillståndskravet är inte var verksamheten eller åtgärden bedrivs eller 

vidtas, avgörande är istället den effekt, påverkan, den kan få på Natura 2000-områdets 

värden. Tillståndskravet gäller oberoende av Natura 2000-områdets avgränsningar, 

vilket innebär att tillståndskravet aktualisera såväl för verksamheter och åtgärder som 

bedrivs eller vidtas i eller utanför ett sådant område. Exempel på åtgärder som bedrivs 

utanför Natura 2000-områden och som kan kräva tillstånd enligt 7 kap 28 a § är: 
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nytt/ökat utsläpp till vatten, i vissa fall luft, ny/ökad bullrande verksamhet och åtgärder 

som påverkar hydrologin i området.  

Vattenskyddsområde 

Östra Mälarens vattenskyddsområde är skapat för att skydda dricksvattentäkten som 

Mälaren utgör. Skyddsföreskrifterna reglerar bl.a. ny verksamhet och hantering som 

innebär risk för vattenförorening. Utsläpp av dagvatten från nya eller ombyggda 

hårdgjorda ytor där risk för vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och 

parkeringsanläggningar, får inte ske direkt till ytvatten utan föregående rening. 

Dräneringssystem vid sådana anläggningar ska vara försett med möjlighet till 

fördröjning och uppsamling i samband med t.ex. kemikalieolyckor.  

Upplands-Bro kommuns vattenplan  

Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs 2015-09-09. Arbetet 

med vattenmiljöfrågor knutna till EGs ramdirektiv för vatten och till de nationella 

miljökvalitetsmålen ställer stora krav på kommunerna. Eftersom kommunerna har ett 

stort ansvar för att miljökvalitetsnormer och mål följs är det mycket viktigt att behoven 

av åtgärder och hänsyn så tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i den kommunala 

planeringen. Genom att inom en vattenplan identifiera status, naturvärden, 

miljöproblem, påverkansfaktorer och åtgärdsbehov och inkorporera denna kunskap i 

kommunens övriga planarbete, ökar förutsättningarna att lyckas nå uppsatta mål. 

Vattenplanen omfattar elva sjöar/delar av Mälaren, tio vattendrag och fyra 

grundvattenmagasin. Planen presenteras i huvudsak i form av separata objektdatablad 

för dessa objekt. Objektdatabladen är avsedda att uppdateras årligen. 

Checklista för dagvatten 

Upplands-Bros kommun har en vägledande checklista för dagvatten (2018-05-25) som 

syftar till att vara vägledande vid beställning, utförande och granskning av 

dagvattenutredningar som tas fram inom ramen för detaljplanearbete. Checklistan anger 

att omfattning och detaljeringsgrad av en dagvattenutredning beror på områdets 

förutsättningar. Checklistan ska därför inte ses som ett styrande dokument utan behovet 

av varje punkt ska bedömas i det enskilda fallet. 

Checklistan anger även specifikt att:  

• Flöden efter exploatering ska beräknas med 1,25 klimatfaktor på ett 20-årsregn  

• Flöden får inte öka efter exploatering av naturmark så att nedströms 

ledningssystem överbelastas  

• Förorening av dagvatten ska undvikas och förorenat dagvatten ska hållas åtskilt 

från mindre förorenat dagvatten  

• Förslag ska ges på åtgärder/alternativa avrinningsvägar för att undvika skador på 

byggnader och viktig infrastruktur vid större än 20-årsregn med 1,25 

klimatfaktor  

• Där det är möjligt ska dagvatten gynna den biologiska mångfalden samt fungera 

som en rekreativ, pedagogisk och estetisk resurs  

• Dagvattenhanteringen ska bidra till förbättrad vattenkvalitet i kommunens vatten  
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Fördröjning av 20 mm regn 

Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram riktlinjer som en hjälp för att planera så att 

miljökvalitetsnormer för vattenförekomster ska kunna uppnås. De utgår från behoven i 

Stockholms stad och för dess vattenförekomster, men har kommit att användas som en 

planeringshjälp för fler kommuner. Målet för Stockholm Vatten och Avfall är att 

minska föroreningsbelastningen från stadens dagvatten med i storleksordningen 70–80 

procent. För att nå det målet måste en mycket stor andel, cirka 90 procent av dagvattnets 

årsvolym fördröjas och renas. Fördröjande steg som klarar att magasinera 20 mm 

nederbörd kan fånga den volymen och motsvarar åtgärdsnivån för dagvatten i 

Stockholms stad.  

6.4.2. Förutsättningar  
En dagvattenutredning har tagits fram för anläggningarna. Sedan dagvattenutredningen 

togs fram har planområdet förändrats något, det har ökats ca 5 m norrut vid 

drivmedelsstation och restaurang samtidigt som den totala ytan för detaljplaneområdet 

har minskat med ca 3000 m2. Förändringarna bedöms inte påverka de bedömningar och 

slutsatser som gjorts i dagvattenutredningen.  

I dagvattenutredningen antas att recipient för dagvatten är Broviken i Mälaren-Görväln 

ca 3 km söderut, eftersom detaljplaneområdet ligger inom det naturliga 

avrinningsområdet för den vattenförekomsten och detaljplaneområdet i nuläget är 

obebyggt och saknar anlagt avvattningssystem. Inget avrinnande vatten från 

detaljplaneområdet bedöms alltså gå till relativt närliggande Lejondalssjön. 
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Figur 13. Avrinnande dagvattens väg till utlopp i Broviken, del av Mälaren-Görvelns vattenförekomst. 

Ungefärligt detaljplaneområde markerat med röd ring. 

Mälaren-Görväln har enligt senaste statusklassning god ekologisk status men uppnår ej 

god kemisk status. Recipienten är belastad med höga halter av överallt överskridande 

ämnen (kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE)). För höga halter av nickel, 

antracen, kadmium, bly och tributyltenn belastar också recipienten. Gränsvärdes-

överskridande halter av tributyltenn har uppmätts i sediment utanför Lövsta.  Förslag till 

uppdaterad miljökvalitetsnorm innebär att god status ska uppnås med tidsfrist till 2027 

för blyföreningar, kadmiumföreningar, tributyltenn och antracen.4 

Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt förordningen 

(2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och musselvatten. 

                                                 

4https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA11895268&managementCycleName=Cykel_

2,5 

Trafikplats 
Kockbacka 

Broviken 

N 
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Broviken utgör också ett Natura 2000-område. Länsstyrelsen har upprättat en 

bevarandeplan för Natura 2000-området som Broviken ingår i. Tre hot som identifieras 

för området är grumling/sedimentering, att löst fosfor ökar och att de naturliga 

vattenståndsvariationerna som är viktiga för strandängarna störs.  

Kommunen initierade ett samordnat recipientkontrollprogram för Broviken och dess 

tillflöden under åren 2015-2018. Resultaten från de första provtagningarna, som 

genomfördes under perioden juli-december 2015, har sammanställts och utvärderats.5 

Baserat på resultaten bedömdes Broviken ha otillfredsställande ekologisk status och ej 

uppnå god kemisk status. Natura 2000-området bedömdes inte uppnå gynnsam 

bevarandestatus eftersom tillståndet för vattenvegetation och siktdjup inte motsvarar de 

mål som anges i bevarandeplanen.   

Detaljplaneområdet ligger strax utanför den sekundära skyddszonen för Östra Mälarens 

vattenskyddsområde men dess dagvatten avrinner in i skyddszonen. 

Det finns en lågpunktskartering för området som genomfördes av länsstyrelsen innan 

byggnation av trafikplats Kockbacka. Trafikplatsen kan ha påverkat flödesvägarna, men 

sannolikt rinner dagvatten vid flöden motsvarande 100-årsregn i nuläget till 

trafikplatsens dike, varifrån det rinner vidare till identifierade lågpunkter sydöst eller 

nordväst om detaljplaneområdet.   

Grundvattennivåer i området är inte kända men enligt SGU grundvattenkarta är 

uttagsmöjligheterna i urberget tämligen goda i urberg. Att uttagsmöjligheterna är goda 

(på stora djup) har ingen koppling till mer ytligt grundvatten. Ett inledande PM om 

geoteknik har tagits fram inom ramen för detaljplanearbetet. Där bedömdes 

grundvattenytans trycknivå ligga djupare ner i vattenförande jordlager, sannolikt i 

underkant på förekommande friktionsjord och/eller utmed bergets överyta. Lokalt 

bedömdes även mindre vattenytor kunna förekomma i lågpunkter utmed bergets 

överyta. Området bedömdes allmänt som ett infiltrationsområde. 

6.4.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Att anlägga en drivmedelsanläggning och en vägrestaurang medför att 

markanvändningen ändras och andelen hårdgjord yta i detaljplaneområdet ökar. 

Hanteringen av drivmedel i detaljplaneområdet kan komma att medföra spill och 

trafiken i detaljplaneområdet kommer att öka. Eftersom dagvatten från 

drivmedelstationen riskerar att innehålla högre halter förorening jämfört med 

vägrestaurangens ytor, föreslår den dagvattenutredning som tagits fram att dagvatten 

från respektive område omhändertas i separata dagvattensystem.  

                                                 

5 Samordnat recipientkontrollprogram för Broviken och dess tillflöden, Rapport 2016:19, Naturvatten, 

2016-03-17.  



 

M:\1. Uppdrag\2019\M1900012_PT_OKQ8_MKB Trumpetartorp\3. Projektredovisning\Rev MKB 20190417.docx 

 

 MKB Trumpetartorp 

 M1900012 

 20190417, s  31 (50)  

 

 

Figur 14. Ytor som används vi beräkning av avrinning samt indelning av utredningsområdet. Bild från 

dagvattenutredning. 

Beräkningar i dagvattenutredningen visar att såväl mängderna avrinnande dagvatten, 

som halterna föroreningar i avrinnande dagvatten ökar, se tabell Tabell 1, Tabell 2 och 

Tabell 3. 

Tabell 1. Beräkning av avrinning från detaljplaneområdet för och efter exploatering, utan åtgärder för 

fördröjning. Delområde 1 avser drivmedelsanläggning och delområde 2 avser vägrestaurang.

 

Tabell 2. Beräkning av föroreningsmängder (kg/år) före och efter exploatering i detaljplaneområdets två 

planerade delområden, utan åtgärder för rening.  
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Tabell 3. Beräkning av föroreningshalter (ug/l dagvatten) före och efter exploatering i detaljplaneområdets två 

planerade delområden, utan åtgärder för rening. 

 

För att omhänderta och rena dagvattnet som uppstår föreslår dagvattenutredningen 

åtgärder för båda delområdena. En utgångspunkt för åtgärderna i bägge delområdena är 

att en yta på ungefär 5500 m2 i detaljplaneområdet efter exploatering består av ett tjockt 

fyllnadslager som på vissa platser uppgår till ca 3 meter. Fyllningen kan då användas 

som en stenkista för magasinering av vatten. Hålrummen i krossen fungerar som 

magasin för dagvatten som sedan kan infiltrera ut i naturmarken för bevarande av 

vattenbalansen. Reningen av dagvattnet kommer att ske genom att partiklar och lösta 

föroreningar tillåts infiltrera ner i moränlagret. Infiltration av dagvattnet via stenkistan 

kommer att bidra till en naturlig vattenbalans samtidigt som att rening erhålls genom 

markprofilen. Infiltration av allt dagvatten innebär att utsläpp till recipient i de flesta fall 

helt uteblir. Dagvattenutredningen baserar lösningen för dagvattenhanteringen på att 

delar av detaljplaneområdet ligger på morän, och att dagvattnet därmed kan infiltrera 

genom stenkistan via morän under stenkistan till grundvattnet. Antagandet om morän 
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grundar sig på SGUs karta. Det inledande geotekniska PMet har hänvisat till 

sonderingar och provtagningar som gjordes vid projektering av Kockbacka trafikplats 

och från dessa dragit slutsatsen att jordlagerföljden i södra delen av detaljplaneområdet i 

allmänhet överst utgörs av ett lager mulljord ovan morän vilandes på berg. Inom övriga 

delar av området bedöms stora ytor utgöras av berg i dagen eller berg på ringa djup. 

Och området bedömdes som ett infiltrationsområde. 

Dagvattenhanteringen vid drivmedelsanläggningen föreslås ske via dagvattenbrunnar 

med klass 1 oljeavskiljare varefter dagvattnet leds till ett tätt dike med 

avstängningsmöjlighet vid utloppet. Från diket leds vatten vidare till stenkistan där 

dagvatten kan infiltrera naturligt ner i marken. Det täta diket med 

avstängningsmöjlighet fungerar som katastrofskydd i händelse av utsläpp. Inom 

sekundär skyddszon för Östra Mälaren får drivmedel mm inte hanteras om det kan 

medföra risk för vattenförorening. Med det täta diket bedöms riskerna för att 

vattenförorening ska förekomma som minimala och eftersom detaljplaneområdet ligger 

utanför sekundära skyddszonen bedöms det inte heller vara en risk för Östra Mälaren. 

Dagvattenhanteringen vid vägrestaurangen föreslås ske via infiltration i grönyta 

eftersom grönytan i utformningsförslaget som dagvattenutredningen baseras på 

motsvarar 37 % av den hårdgjorda ytan. Den stora andelen grönyta möjliggör effektiv 

rening av dagvatten, även med ett ökat nederbördsmönster till följd av förändrat klimat. 

Rekommendation ges också att anlägga rasterbeläggning med armerat gräs på lämpliga 

ytor (t ex uteplatser och parkeringsplatser), se Figur 15. Dessa ytor kan bidra till 

minskad avrinning eftersom dagvatten tillåts infiltrera lokalt. Infiltrationen ger även 

rening av dagvattnet. Inom vägrestaurangens dagvattenområde behöver dock delar av 

grönytorna dräneras eftersom området delvis består av berg, där infiltration inte är 

möjligt. Dränvattnet från grönytorna kan ledas stenkistan, magasineras, renas och 

därefter infiltrera.  

För båda delområdena rekommenderas att takvatten leds till grönyta om möjligt, annars 

till stenkista. 
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Figur 15. Exempel på rasterbeläggning under bilarna i bilden. Armerat gräs är en annan sorts 

rasterbeläggning.  

Det stora fyllnadsområdet kommer generera en stor magasinvolym som även kan 

omhänderta t ex 100-års regn för hela området. Vid 100-års regn kommer delar av 

flödet att rinna via E18:s dike till naturmarken i sydöst som tillfälligt kan ligga under 

vatten.  

Ovanstående beskrivningar av dagvattenlösningar är tagna från dagvattenutredningens 

rekommendationer. I detaljplanen finns planbestämmelser som anger att dagvatten 

omhändertas lokalt genom rening, fördröjning och infiltration, dike för avledning av 

dagvatten, att minst 10% av kvartersmarken utöver sedumtak och gröna parkeringar ska 

vara grönyta/planteringsyta samt att lägst 50% av p-platserna ska utföras med armerat 

gräs. I plankartan finns också ett område där dike är markerat. Dessa åtgärder bedöms 

positiva för omhändertagandet av dagvatten.  

Med dagvattenutredningens föreslagna lösningar för omhändertagande av dagvatten 

bedöms transport av dagvatten och föroreningar till recipient att utebli vid ett 

dimensionerande 20-årsregn med 25 % klimatfaktor. Detta innebär även att exploatering 

av området inte kommer att förhindra att miljökvalitetsnormer uppnås i recipienten eller 

påverka Natura 2000-området Brovikarna.  

6.5. Risk 

6.5.1. Bedömningsgrunder 
Risk avser en kombination av sannolikheten för en händelse och dess konsekvenser. 

Sannolikheten anger hur troligt det är att en viss händelse kommer att inträffa. 

Konsekvens avser det negativa utfallet av en händelse.  
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Det finns tre olika perspektiv på risker, risker inom ett område, risker från ett område 

mot omgivningen och slutligen risker från omgivningen som påverkar området, se Figur 

16.  

 

Figur 16. Det finns tre olika typer av risker, en från omgivningen som påverkar området (grön pil), risker som 

området påverkar omgivningen (gul pil) samt risker inom området. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rekommendationerna Riktlinjer för riskanalys 

som beslutsunderlag6 och Riskanalyser i detaljplaneprocessen7. Dessa är generella 

rekommendationer beträffande krav på innehåll i riskanalyser för bland annat 

planärenden. Utöver de allmänna rekommendationerna har Länsstyrelsen i Stockholms 

län publicerat mer specifika rekommendationer rörande transporter av farligt gods8, se 

Figur 17.  

                                                 

6 Riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag. Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2003. 
7 Riskanalyser i detaljplaneprocessen - vem, vad, när & hur? Länsstyrelsen i Stockholms Län, 2003. 
8 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Länsstyrelsen i 

Stockholms Län, 2016.  
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Figur 17. Följande figur är hämtad från Länsstyrelsen riktlinjer och sammanfattar rekommenderade 

skyddsavstånd vid ny bebyggelse intill leder med farligt gods. 

Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar att riskbedömningar i planärenden bör 

jämföras mot acceptanskriterier framtagna i Räddningsverkets rapport Värdering av 

risk9 om inte avstånden överstiger rekommendationerna i riktlinjerna10 som de själva 

har gett ut. 

                                                 

9 Värdering av Risk. Statens Räddningsverk, 1997. 
10 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Länsstyrelsen i 

Stockholms Län, 2016. 
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6.5.2. Förutsättningar 
En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. Sedan 

riskutredningen togs fram har planområdet förändrats något, det har ökats ca 5 m norrut 

vid drivmedelsstation och restaurang samtidigt som den totala ytan för 

detaljplaneområdet har minskat med ca 3000 m2. Förändringarna bedöms inte påverka 

de bedömningar och slutsatser som gjorts i riskutredningen. 

Detaljplaneområdet ligger direkt norr om E18 som utgör en primärled för farlig gods. 

Transporter av farligt gods sker dagligen förbi trafikplats Kockbacka. Farligt gods är ett 

samlingsbegrepp för farliga ämnen och produkter som har sådana egenskaper att de kan 

skada människor, miljö och egendom om de inte hanteras rätt under transport. På E18 är 

det framförallt brandfarlig vätska (klass 3), gaser (klass 2) och frätande ämnen (klass 8) 

som dominerar transporterna av farligt gods. I den riskutredning som tagits fram inom 

detaljplanearbetet anges att det kan antas passera 55-110 transporter per dygn med 

farligt gods på E18, söder om detaljplaneområdet. Håtunavägen och Enköpingsvägen 

utgör sekundära transportleder för farligt gods. Rekommenderade leder för transporter 

av farligt gods illustreras i Figur 18. Avståndet mellan planområdet och övriga 

riskkällor (bensinstationer samt övriga rekommenderade transportleder för farligt gods) 

överstiger med stor marginal de 150 meter som är rekommenderade som skyddsavstånd.  

 
 
Figur 18: Rekommenderade leder för farligt gods (WebbGis, 2018). Röda prickar anger närmaste 

bensinstationer. Röd ring anger detaljplaneområdets ungefärliga läge.   
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6.5.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
På drivmedelsanläggningen planeras hantering av de vanligaste drivmedlen såsom 

bensin, diesel, HVO, E85 och fordonsgas. Till stationen beräknas 3-5 leveranser av 

drivmedel i veckan ske. Det är i nuläget inte klart om hur många personer restaurangen 

maximalt inrymmer, men antas från liknande verksamheter vara maximalt 150 personer. 

Maximalt personantal på drivmedelstationen uppskattas vara 50 personer. 

En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. I utredningen har 

två riskkällor identifierats, dels transporter av farligt gods på E18, dels 

drivmedelshantering i vätske- och gasform på drivmedelstationen. De skyddsobjekt som 

identifierats är vägrestaurangen och drivmedelstationen, eftersom avstånd till andra 

byggnader anses betryggande.  

De riskhändelser som identifierats i riskutredningen är en olycka med farligt gods på 

E18, utsläpp av brandfarlig gas, olycka med brandfarlig vätska vid bränslepumparna på 

drivmedelsanläggningen och olycka med brandfarlig vätska vid lossningsplats för 

denna.   

Både drivmedelsanläggning och vägrestaurang ligger på större avstånd från E18 än 

Länsstyrelsens rekommendationer, varför risken till följd av olycka med farligt gods 

bedöms acceptabel. Etableringens placering bidrar också till en ökad säkerhet då den 

förläggs högre än E18 i ett område som i huvudsak består i skogs- och ängsmark. 

Påkörningsrisken från trafik på av- och påfart bedöms som låg då trafikplatsen är 

utformad med räcken, diken och hastighetsreducering. Gång- och cykelvägen som 

ansluter till etableringen bedöms inte riskfylld, då möjligheter att avlägsna sig från 

området bedöms som goda.  

Gaslager omfattas av rekommendationer för skyddsavstånd. Energigas Sverige ger ut en 

vägledning kallad Anvisningar - tankstationer för metangasdrivna fordon, där den 

senaste versionen är TSA 2015. I TSA 2015 har en mängd lagstiftningar samlats, bland 

annat föreskrift SÄIFS 1998:5 Tankstationer för metangasdrivna fordon. 

Rekommenderat skyddsavstånd mellan gaslager och trafikerad väg är minst 10 meter 

för påfarten och minst 25 meter till E18. Detaljplaneförslagets avstånd till påfart och 

E18 är större än 25 m.  

Drivmedelstationen och dess hantering av brandfarliga varor innebär alltid en risk för 

omkringliggande verksamheter, i detta fall t ex vägrestaurangen och parkering. Det 

område för gång- och cykelväg med ca 10 m bredd som anges i plankartan, innebär ett 

minsta avstånd om ca 10 m mellan byggnader som hör till vägrestaurangen och 

byggnader som hör till drivmedelsanläggningen. Att avskilja verksamheterna fysiskt är 

positivt sett ur riskminimeringshänseende. I fortsatt planarbete kan hänsyn till risk för 

t ex olycka med brandfarlig vätska vid bränslepumpar, brandfarlig vätska vid 

lossningsplats samt utsläpp av brandfarlig gas tas genom att följa rekommendationer 

nedan.  
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Rekommendationer och skyddsåtgärder 

För att reducera riskerna till acceptabla nivåer uppmanar riktlinjer och regelverk i första 

hand skyddsavstånd mellan sannolika olycksplatser inom drivmedelstationen och 

skyddsobjekt. 

  

Med hänsyn till brand- och explosionsrisken bör inga byggnader uppföras inom ett 

avstånd av 25 meter från: 11  

• Tankfordonets lossningsplats  

• Avluftningsanordningar från bensincistern.  

• Tankställe där fordon tankas (pump).  

 

Detta avstånd om 25 meter gäller byggnader generellt, men omfattar inte 

drivmedelsstations-byggnaden. Placering av byggnader och utrustning inom området för 

drivmedelsanläggningen behöver också beakta de avstånd som LBE-regelverket ställer 

krav på. LBE-regelverket är omfattande och innehåller olika skyddsavstånd, bland annat 

beroende på hanterade mängder, typ av ämnen som hanteras samt vilka skyddsåtgärder 

som vidtas. Dessa avstånd rör i huvudsak utformning av anläggningen och bör inte 

regleras i detaljplan.  

De objekt inom drivmedelsanläggningar som bedöms vara särskilt förknippade med 

riskfyllda moment är pumpar och lossningsplats/påfyllnadspunkt för brandfarlig vätska. 

Olyckor som involverar pumpar bedöms endast kunna ge upphov till lokal påverkan 

med skada på fordon och människor i direkt anslutning till den berörda pumpen. 

Olyckor som rör påfyllnadspunkten för brandfarlig vätska bedöms kunna ge påverkan 

på längre avstånd. Som referens kan nämnas att spillzonen vid påfyllningen på en 

drivmedelsanläggning bör vara 16 x 4 meter, dvs 64 m2, om lossning ska kunna ske med 

bil och släp.12 

I Energigas Sveriges vägledning Anvisningar - tankstationer för metangasdrivna fordon 

anges bland annat minsta avstånd till byggnader och verksamheter utanför 

drivmedelstationsområdet. Från ett gaslager ≥4 000 l och från gasdispenser 

rekommenderas ett avstånd till byggnad i allmänhet (restaurang) på minst 25 m.  

I syfte att skydda människor i omgivningen gäller Länsstyrelsen i Stockholms läns 

rekommendationer i Riskhänsyn vid ny bebyggelse.13 Riktlinjen innebär att inom 100 

meter från en bensinstation med medelstor försäljningsvolym ska alltid risksituationen 

och olägenheterna för människor och miljö analyseras och bedömas. Länsstyrelsens 

rekommendationer anger även att ett minimiavstånd på 50 meter alltid bör hållas från 

bensinstation till samlingsplatser utomhus där oskyddade människor uppehåller sig 

(t.ex. uteservering, lekplats m.m.) och att personintensiva verksamheter inte bör 

                                                 

11 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill väg och järnväg för transport av farligt gods samt intill 

bensinstationer. Rapport 2000:01, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000.   
12 Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer. MSB822, MSB, mars 2015. 
13 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill väg och järnväg för transport av farligt gods samt intill 

bensinstationer. Rapport 2000:01, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000.   
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lokaliseras närmare än 50 meter från en bensinstation om de ska inrymma människor 

som kan ha svårt att snabbt genomföra en utrymning. Mot bakgrund av ovanstående bör 

ett avstånd på 50 meter upprätthållas mellan drivmedelsanläggningen och 

snabbmatsrestaurangens uteservering.   

6.6. Buller 
Det är aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som är oönskat och stör kallas för buller. 

Samhällsbuller är den miljöstörning som påverkar flest människor i Sverige. För buller 

finns riktlinjer både för vägtrafik mot omgivning och från verksamheter till 

omgivningen.  

Ljud mäts i enheten decibel. Ofta görs en viktning av ljudnivån för att simulera det sätt 

som ett mänskligt öra uppfattar ljud vid olika frekvenser. Har sådan viktning gjorts 

anges ljudnivån i decibel A, dBA.  

För buller från industrier och trafikleder används två storheter, ekvivalent ljudnivå 

respektive maximal ljudnivå: 

• Ekvivalent ljudnivå är en form av medelvärde av en ljudnivå som varierar i 

tiden. För trafikbuller är tidsperioden ett dygn som motsvarar medelvärdet för ett 

år. För annan verksamhet, t ex industrier, delas dygnet in i dag, kväll och natt.   

• Den högsta momentana ljudnivån som uppstår under en viss tid kallas för 

maximalnivå eller maximal ljudnivå. Vid beräkning av trafikbuller avses med 

maximalnivå den högsta momentana ljudnivå som uppstår vid en 

fordonspassage. 

I Figur 19 nedan ges några exempel på olika ljudnivåer. Exemplen är ungefärliga, 

ljudnivåerna varierar mycket, och beror bl a på avståndet till bullerkällan.  

 

Figur 19. Exempel på ljudnivåer 

6.6.1. Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsnorm för buller 
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I förordning (2004:675) om omgivningsbuller finns bestämmelser om 

miljökvalitetsnormen för buller. Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags 

målsättningsnorm, och anges i förordningen som ”Genom kartläggning av 

omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det 

eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa” 

Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 

omgivningsbuller.  

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik 

I infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angavs att nedanstående riktvärden normalt inte 

bör överskridas vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Riktvärdena angavs som långsiktiga mål. 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

I de fall som utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan, till exempel i stora 

tätorter med stadsstruktur, bör inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. 

Naturvårdsverket anser därutöver att följande värden ska eftersträvas: 

• Rekreationsområden i tätort, ekvivalentnivå 55 dBA för vardagsmedeldygn 

• Friluftsområden där låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet, ekvivalentnivå 40 

dBA för vardagsmedeldygn. 

6.6.2. Förutsättningar 
Detaljplaneområdet ligger precis nordväst om trafikplats Kockbacka. Närmaste 

sammanhållna bebyggelse är av villa/radhuskaraktär och ligger ca 400 m väster om 

området, på andra sidan E18. Enstaka bostads- och fritidshus ligger norr om 

detaljplaneområdet, det närmaste på ett avstånd av strax under 200 meter. Öster om 

planområdet ligger Lejondals naturreservat, som även sträcker sig norrut mot 

Lejondalssjön, odlingsmark och skog. 

Platsen är mycket bullerstörd till följd av läget nära E18 och trafikplatsen. Dagens trafik 

ligger på drygt 30 000 fordon/dygn. Bullernivåerna i planområdet ligger enligt 

planbeskrivningen på 60-65 dBA. 

6.6.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Totalt beräknas verksamheterna inom detaljplaneområdet generera cirka 3000 

fordon/dygn, varav 10% under maxtimmen. Ca två tredjedelar av den alstrade trafiken 

till serviceanläggningen antas vara trafik som tillkommer till trafikplatsen på grund av 

verksamheterna inom detaljplaneområdet. Den resterande tredjedelen av alstrad trafik 

antas ingå i den prognosticerade trafiken, alltså besökare till anläggningen som ändå kör 
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förbi trafikplatsen i vanliga fall.14  Denna ökning av trafik bedöms inte ge upphov till 

någon märkbar skillnad i bullernivåer. Som jämförelse kan sägas att en ökning med från 

30 000 till 40 000 fordon ger upphov till ca 1 dBA ökning i bullernivå. För att 

förändring av bullernivåer ska vara märkbar krävs en förändring om ca 3 dBA.   

Detaljplanen medför avverkning av skog och hårdgörande av mark inom 

detaljplaneområdet, vilket kan medföra sämre bullerdämpning av vägbuller för 

bakomliggande områden. Mellan detaljplaneområdet och naturreservatet ligger dock en 

hög bergsrygg och denna bedöms i sig dämpa bullret från E18 i naturreservatet, varför 

förändring av bullernivåerna i naturreservatet sannolikt inte blir så stora. 

Anläggningarnas byggnader kan ge lokal bullerdämpning inom detaljplaneområdet.  

Värt att notera är att skogen brukas, vilket innebär att den vid lämplig ålder kommer att 

avverkas, och ett antal år efter avverkningen blir den bullermässiga konsekvensen för 

naturreservatet samma som med detaljplaneförslaget.   

Rekommendationer och skyddsåtgärder 

Vid utformning av byggnader som innehåller arbetsplatser bör anpassning till den höga 

bullernivån i detaljplaneområdet beaktas. Vädringsmöjlighet och uteplatser kan t ex 

placeras så att de ligger på den sida som vetter från E18 eller bakom bulleravskärmande 

konstruktioner. Dessa åtgärder bedöms inte vara nödvändiga att reglera i detaljplan. I 

detaljplanekartan anges att lägst 50% av p-platserna i området ska utföras med armerat 

gräs samt att 10% av kvartersmarken ska vara grönyta/planteringsyta. Dessa akustiskt 

mjuka material bedöms medföra en minskad bullernivå i naturreservatet norr om 

detaljplaneområdet än om akustiskt hårda ytor hade använts.  

6.7. Luftkvalitet 

6.7.1. Bedömningsgrunder 
Miljökvalitetsnormer för luft 

Regeringen har utfärdat en förordning med miljökvalitetsnormer (MKN) för 

utomhusluft, Luftkvalitetsförordning (2010:477). Miljökvalitetsnormer syftar till att 

skydda människors hälsa och naturmiljön. Normerna är bindande nationella föreskrifter 

som har utarbetats i anslutning till miljöbalken. Normvärden och begrepp grundas på 

gemensamma direktiv inom EU och ska spegla den lägsta godtagbara luftkvaliteten som 

människa och miljö tål enligt befintligt vetenskapligt underlag. Vid planering och 

planläggning ska kommuner och myndigheter ta hänsyn till miljökvalitetsnormerna. I 

plan- och bygglagen anges bl.a. att planläggning inte får medverka till att en 

miljökvalitetsnorm överträds. I förordningen framgår att miljökvalitetsnormer gäller för 

utomhusluft med undantag av arbetsplatser samt väg- och tunnelbanetunnlar. 

För närvarande finns miljökvalitetsnormer för kvävedioxid (NO2), partiklar (PM10 och 

PM2,5), bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, ozon, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, 

nickel och bly. Halterna av svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bens(a)pyren, arsenik, 

                                                 

14 PM Serviceanläggning trafikplats Kockbacka. 2018-12-07. Sweco 2018. 
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kadmium, nickel och bly är så låga att miljökvalitetsnormer för dessa ämnen klaras i 

hela regionen. Den kartläggning av halter av partiklar, PM2,5 som genomfördes av 

Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund (SLB-analys) under 2010 visar att även 

miljökvalitetsnormen för partiklar, PM2,5 klaras i hela regionen.15 Generellt är det 

normerna för kvävedioxid (dygnsmedelvärdet) och PM10 (dygnsmedelvärdet) som är 

svårast att klara i Stockholmsregionen. 

Miljökvalitetsnormer för luft gäller utomhus där människor vistas och ska uppfyllas så 

snart som möjligt, dock senast till den tidpunkt som fastställts av regeringen för varje 

specifikt ämne. 

Tabell 4. Miljökvalitetsnormer för PM10 och kvävedioxid. 

Parameter Miljökvalitetsnorm (μg/m3) Anmärkning 

Kvävedioxid, NO2 40 μg/m3 (årsmedelvärde) 

60 μg/m3 (dygnsmedelvärde) 

 

90 μg/m3 (timmedelvärde) 

 

Får ej överskridas 

Får ej överskridas mer än 7 

dygn per år. 

Får ej överskridas mer än 

175 timmar per år* 

Partiklar, PM10 40 μg/m3 (årsmedelvärde) 

50 μg/m3 (dygnsmedelvärde) 

Får ej överskridas 

Får ej överskridas mer än 35 

dygn per år 

 

* Förutsatt att halten inte överskrider 200 μg/m3 under en timme mer än 18 gånger per 

kalenderår. 

6.7.2. Förutsättningar 
Enligt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund klaras generellt 

miljökvalitetsnormer för bly, svaveldioxid, kolmonoxid, bens(a)pyren, arsenik, 

kadmium, nickel och bensen, reglerade i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). 

Halterna av dessa ämnen i regionen är långt under gällande miljökvalitetsnormer varför 

de inte mäts årligen.  

Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) är de luftföroreningar som har de högsta 

nivåerna i jämförelse med miljökvalitetsnormerna till skydd för människors hälsa. De 

normvärden som är svårast att klara gäller för dygnsmedelvärdet av både partiklar och 

kvävedioxid och avser korttidsexponering vid höga halter. Enligt luftvårdsförbundets 

luftföroreningskartor överskrids inte miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och 

partiklar inom planområdet, se Figur 20 och Fel! Hittar inte referenskälla.. Halterna är 

som högst längs med E18 men även längs med vägen underskrids normerna. 

                                                 

15 Spridningsberäkningar för halter av partiklar (PM10) och kvävedioxid (No2). SLB-analys, april 2013. 
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Figur 20. PM10 dygnsmedelvärde, Lejondalssjön i norr. (karta från SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges 

Luftvårdsförbund 2019-02-15). Ungefärligt planområde markerat med svart ring.  

Figur 21. NO2 dygnsmedelvärde, Lejondalssjön i norr. (karta från SLB-analys på uppdrag av Östra Sveriges 

Luftvårdsförbund 2019-02-15) 
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6.7.3. Miljökonsekvenser och skyddsåtgärder 
Detaljplanen kommer att medföra marginellt ökade utsläpp till luft i området, till följd 

av en viss trafikökning till anläggningarna. De ökade utsläppen till luft från trafik är 

dock mycket små i förhållande till de utsläpp som redan ges av trafiken på E18 och det 

bedöms inte vara några problem att klara miljökvalitetsnormerna för luft.  

6.8. Miljökonsekvenser av nollalternativet 
Nollalternativet beskrivs för år 2030 och innebär att detaljplaneområdet fortsätter att 

användas som det gör idag, d v s huvudsakliga delar av området omfattar skogsbruk och 

mindre delar omfattar odlingsmark. Luftkvalitet, utsläpp till vatten och risk för utsläpp 

av kemikalier bedöms inte förändras jämfört med nuläget till följd av fortsatt bruk av 

skog och odlingsmark inom området. Historiskt sett har trafik alltid ökat med tid, och 

trafikökning på E18 och vid trafikplats Kockbacka kan komma att medföra något sämre 

luftkvalitet och något större risk för utsläpp av kemikalier till området i nollalternativet. 

Klimatförändringen kan medföra större mängder nederbörd, men detta bedöms inte 

påverka detaljplaneområdet i större uträckning eftersom det är naturmark. Naturmark 

ger goda marginaler för att omhänderta även intensiv nederbörd och låga skadevärden 

inom området i förhållande till ökande nederbörd. Grönkilen kommer att behålla sin 

nuvarande utbredning i nollalternativet. Det är oklart om skogen kommer att avverkas 

inom nollalternativets tidshorisont 2030, men om skogen avverkas påverkas 

naturvärdena och naturområdet bakom detaljplaneområdet skulle bli mer bullerstört än 

det är i nuläget, eftersom skogens bullerskyddande egenskaper försvinner. 

Nollalternativet innebär att det inte etableras någon besöksparkering till naturområdet 

och naturreservatet. Ingen gång- och cykelväg anläggs heller. Detta bedöms ge sämre 

möjligheter till rekreation i området, och i någon mån ger det också sämre tillgänglighet 

till strandskyddat område för friluftslivet, eftersom strandskyddat område blir mer 

svårtillgängligt än i detaljplaneförslaget.  

7. SAMLAD KONSEKVENSBEDÖMNING 

7.1. Generellt 
Syftet med detaljplanen är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats. Inom 

detaljplaneområdet föreslås en drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik 

och biltvätt, en vägrestaurang samt en rastplats/besöksparkering (med sittplatser och 

informationsskylt till Lejondals naturreservat) till intilliggande naturområde och 

naturreservat. En gång- och cykelväg från Lejondalsvägen till anläggningarna ingår 

också i detaljplanen. 

Detaljplanen medför att skog avverkas i detaljplaneområdet för att göra plats för 

drivmedelsanläggning och vägrestaurang. Avverkningen medför att en redan relativt 

smal skogskorridor mellan Lejondalssjön och E18 blir smalare. Det kan påverka 

spridningsmöjligheter för djur och växtlighet negativt. Den skog som kommer att 

avverkas bedöms dock vara trivial i naturvärdeshänseende och den ligger i ett mycket 

bullerstört område. Gång- och cykelbanan i planens västra del kommer att gå på 
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odlingsmark i nära anslutning till E18. Gång- och cykelvägens sträckning korsar en 

brynmiljö mellan odlingsmark och skog och träd i brynzonen behöver sannolikt 

avverkas. För att minska de negativa miljökonsekvenserna har 10% av planområdets yta 

avsatts som grönyta/planteringsyta. Många gröna åtgärder som avser att omhänderta 

dagvatten kan också ha en ekologiskt stärkande funktion och där så är möjligt bör båda 

dessa perspektiv integreras i utformningen av anläggningen. Gång- och cykelvägens 

sträckning bör också anpassas för att minimera behovet av att avverka träd och 

avverkade träd kan lämnas kvar i närområdet. 

Detaljplanen ökar tillgängligheten till Lejondals naturreservat genom en ny bilväg och 

ny gång- och cykelväg. I den nordöstliga delen av planområdet finns ett område som 

anges som parkering på plankartan och det finns också planbestämmelser om allmän 

cykel- och bilparkering i anslutning till naturområdet. I planbeskrivningen anges även 

att en rastplats med separat bil- och cykelparkering för besökare till naturområdet ska 

anläggas i detaljplaneområdet och att information om Upplands Bro kommun och 

Lejondals naturreservat kommer att finnas vid parkeringen. Detta bedöms medföra 

positiva konsekvenser för naturreservatet, vars syfte är att möjliggöra allmänhetens 

friluftsliv. En parkering och information om naturreservatet kan fungera som en 

ytterligare entré till naturreservatet, och ökad tillgänglighet kan i sig driva besöksantalet 

uppåt, vilket bedöms medverka till att reservatets syfte uppfylls.  

Detaljplaneförslaget föreslår att strandskyddet inom planområdet upphävs, vilket 

minskar strandskyddat område från 300 m till 240 m söder om Lejondalssjön. Som 

särskilda skäl för detta anförs skäl 5. Skäl 5 innebär att området behöver tas i anspråk 

för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

Skäl 5 uppfylls genom att detaljplanens anläggningar bedöms vara ett angeläget intresse 

för den regionala försörjningen med bränslen, fossila såväl som fossilfria. 

Parkeringen/entrén för besökande till naturreservatet bedöms också vara ett angeläget 

allmänt intresse. Lokaliseringen till området styrs av att man behöver närhet till både 

trafikplats Kockbacka och till Lejondals naturreservat. Samtliga trafikplatser mellan 

Stockholm och Enköping har undersökts med avseende på möjlig lokalisering av 

serviceanläggningen och ingen annan trafikplats har varit lämplig. Vid Kockbacka 

trafikplats har tre lokaliseringar övervägts. I de två övervägda men bortvalda 

alternativen fanns förhinder i form av fornlämningar, större ingrepp i strandskyddat 

område och i viss mån större påverkan på grönkilen. Detaljplaneområdet är dessutom 

avskilt från området närmast strandlinjen genom Hällkanavägen, och detaljplanen 

bedöms också öka tillgängligheten till Lejondalssjön, vilket ligger i linje med 

strandskyddets syfte. 

En riskutredning har tagits fram som underlag till detaljplanearbetet. I utredningen har 

två riskkällor identifierats, dels transporter av farligt gods på E18, dels drivmedels-

hantering i vätske- och gasform på drivmedelstationen. De skyddsobjekt som 

identifierats är vägrestaurangen och drivmedelstationen, eftersom avstånd till andra 

byggnader anses betryggande. De riskhändelser som identifierats i riskutredningen är en 

olycka med farligt gods på E18, utsläpp av brandfarlig gas, olycka med brandfarlig 

vätska vid bränslepumparna på drivmedelsanläggningen och olycka med brandfarlig 

vätska vid lossningsplats för denna. Både drivmedelsanläggning och vägrestaurang 

ligger på sådant avstånd från E18 att risken till följd av olycka med farligt gods bedöms 
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acceptabel. Den planlagda gång- och cykelvägen bedöms ge ett avstånd om ca 10 m 

mellan drivmedelsanläggningens och vägrestaurangens byggnader. Riskutredningen har 

rekommenderat skyddsavstånd mellan delar av drivmedelsanläggningen och omgivande 

bebyggelse, vilka bör beaktas vid utformningen av området. Byggnader inom detalj-

planeområdet lyder även under lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE). LBE-regelverket är omfattande och innehåller bl a olika skyddsavstånd. Dessa 

avstånd rör i huvudsak utformning av anläggningen och bör inte regleras i detaljplan. 

Totalt beräknas verksamheterna inom detaljplaneområdet generera cirka 3000 

fordon/dygn. Denna ökning av trafik bedöms dock inte ge upphov till någon märkbar 

skillnad i bullernivåer. Detaljplanen medför avverkning av skog och hårdgörande av 

mark inom detaljplaneområdet, vilket kan medföra sämre bullerdämpning av vägbuller 

för bakomliggande naturområden. Mellan detaljplaneområdet och bakomliggande 

naturreservat ligger dock en hög bergsrygg och denna bedöms dämpa bullret från E18 i 

naturreservatet, varför förändring av bullernivåerna i naturreservatet sannolikt inte blir 

så stora. Armerat gräs för lägst 50% av parkeringsplatserna och grönyta/planteringsyta 

på minst 10% av planområdet medverkar till att minska bullernivåerna i naturområdet 

norr om detaljplaneområdet. För att ytterligare minimera bullernivån i naturreservatet 

kan akustiskt mjuka material användas som markbeläggning inom detaljplaneområdet 

på fler ytor än ovan angivet, om så är möjligt.  

Nollalternativets miljökonsekvenser bedöms inte skilja sig så mycket från dagsläget 

avseende naturmiljö, vattenmiljö, risker och luftkvalitet. För rekreationsaspekten 

bedöms nollalternativet ge sämre tillgänglighet till naturområdena norr om 

detaljplaneområdet än vad detaljplaneförslaget ger. 

7.2. Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Det finns miljökvalitetsnormer för luft och för vatten som kan komma att påverkas av 

detaljplaneförslaget, därför har dessa miljöaspekter utretts i MKB:n. Detaljplane-

förslaget medför att andel hårdgjord yta i detaljplaneområdet ökar, vilket kan ändra 

dagvattenmängder och dagvattenkvalitet. Hanteringen av drivmedel i detaljplane-

området kan komma att medföra spill och trafiken i detaljplaneområdet kommer att öka. 

I dagvattenutredningen rekommenderas dagvatten vid drivmedelsanläggningen att 

passera oljeavskiljare och dagvatten från vägrestaurangen att infiltrera i grönyta där så 

är möjligt. Dagvattenutredningen anger att det tjocka fyllnadslager som planeras att 

bygga upp delar av detaljplaneområdet kommer att fungera som ett magasin för 

dagvatten som sedan kan infiltrera ut i naturmarken. Reningen av dagvattnet kommer att 

ske genom att partiklar och lösta föroreningar tillåts infiltrera ner i moränlagret. 

Infiltration av dagvattnet via stenkistan kommer att bidra till en naturlig vattenbalans 

samtidigt som att rening erhålls genom markprofilen. Infiltration av allt dagvatten 

innebär att utsläpp till recipient i de flesta fall helt uteblir.  Därmed bedöms ingen 

påverkan på nedströms liggande vattenförekomsten Mälaren-Görväln eller Natura 2000-

området Brovikarna uppkomma. Detaljplaneförslaget äventyrar därmed inte möjligheten 

att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Det finns miljökvalitetsnormer för luft avseende för partiklar, kväveoxider, bly, 

svaveldioxid, kolmonoxid, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bensen. 
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Halterna av dessa ämnen i detaljplaneområdet ligger i nuläget långt under gällande 

miljökvalitetsnormer. Även längs med E18 underskrids normerna, även om halterna av 

t ex partiklar och kvävedioxid är högst där. Detaljplaneförslaget kommer att medföra 

marginellt ökade utsläpp till luft i området, till följd av en viss trafikökning till 

anläggningarna. De ökade utsläppen till luft från trafik är dock mycket små och det 

bedöms inte vara några problem att klara miljökvalitetsnormerna för luft. 

7.3. Jämförelse mellan alternativ 

 

Detaljplaneförslaget Nollalternativet 

N
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En relativt smal skogskorridor mellan 
Lejondalssjön och E18 blir smalare. 
Skogen i planområdet är mycket 
bullerstörd och har triviala 
naturvärdeskvaliteter. Enstaka träd 
kan behöva avverkas i brynmiljö med 
påtagligt naturvärde. 

Ett bullerstört skogsområde med triviala 
naturvärdeskvaliteter samt en brynmiljö 
med påtagligt naturvärde kommer 
fortsatt att användas för skogsbruk. 

R
e
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a
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o
n

 Entré med information om 
närliggande naturreservat ökar 
rekreationsvärdet i närliggande 
naturområde. Ökad tillgänglighet till 
naturreservatet till fots, till cykel och 
med bil. 

Detaljplaneområdet bedöms inte ha högt 
rekreativt värde.  
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d
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Utökat strandskydd om 300 m*  
minskas till 240 m söder om 
Lejondalssjön. En mindre väg, skog 
och höjder ligger mellan 
detaljplaneområdet och aktuell sjö. 

Överklagat strandskydd om 300 m* 
kvarstår.  
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Dagvatten renas genom infiltration. 
Ingen påverkan på 
vattenförekomsten Mälaren-Görväln 
eller Natura 2000-området 
Brovikarna. 

Nederbörd och snö omhändertas av 
naturmarken. Ingen påverkan på 
vattenförekomsten Mälaren-Görväln 
eller Natura 2000-området Brovikarna. 

R
is

k
 

Anläggningar i detaljplaneområdet 
ligger på acceptabelt avstånd från 
E18 map olycka med farligt gods. 
Drivmedelsanläggningen kan utgöra 
en risk gentemot vägrestaurangen.  

Inga anläggningar som tar skada vid 
olycka med farligt god på E18 finns. Det 
finns inga riskkällor inom 
detaljplaneområdet.  

B
u

ll
e
r 

Ev viss ökning bullernivåer i 
naturreservatet till följd av avverkning 
av skog i detaljplaneområdet.  

Bullernivåer i naturreservatet kan bli 
tillfälligt högre när skog avverkas genom 
skogsbruk, men minskar när skog växer 
upp igen.  

L
u

ft
-

k
v
a
li
te

t 

Marginellt ökade utsläpp till luft i 
området. Miljökvalitetsnormerna för 
luft innehålls.  

Miljökvalitetsnormerna för luft innehålls. 

*Utökat strandskydd överklagat av kommunen. 

7.4. Avstämning mot miljömål  
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd 

som ska uppnås i ett generationsperspektiv. För detaljplaneförslaget har tio nationella 
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miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta att utvärdera. Övriga miljömål (skyddande 

ozonskikt, säker strålmiljö, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust 

och skärgård, myllrande våtmarker, storslagen fjällmiljö) bedöms inte beröras av 

planens genomförande. 

Detaljplaneförslaget bedöms medverka till att markanvändning ändras från skogs- och 

odlingsmark till exploaterad mark vilket kan påverka miljömålen levande skogar, ett 

rikt odlingslandskap och ett rikt växt- och djurliv i viss utsträckning. Påverkan bedöms 

dock som så liten att den inte bedöms motverka miljökvalitetsmålen. Detaljplane-

förslaget medger en drivmedelsanläggning som planeras för bränslen, såväl fossila som 

icke-fossila. Flera miljömål påverkas av trafik och utsläpp från fossila bränslen, t ex 

begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning och ingen övergödning. 

Eftersom detaljplanen inte styr om det är fossila eller icke-fossila bränslen som erbjuds 

på drivmedelsanläggningen kan dessa miljömål påverkas i såväl negativ som positiv 

riktning. Inom detaljplanområdet kommer kemikalier, bl a drivmedel, att hanteras. 

Därmed ökar riskerna för oavsiktliga utsläpp av dessa ämnen, vilket kan påverka 

miljökvalitetsmålet giftfri miljö. Med relevanta skyddsåtgärder inom verksamheten 

bedöms dock miljömålet inte motverkas av detaljplaneförslaget. Möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte påverkas negativt och därmed inte heller 

miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. Detaljplaneförslaget bedöms på lång 

sikt kunna medverka till att miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö kan uppfyllas, 

eftersom detaljplanen medger anläggningar som på lång sikt kan möjliggöra att 

drivmedelsanläggningar närmare Kungsängen och Bro tätort kan avvecklas, till gagn för 

den bebyggda miljön nära Bro tätort.   

8. UPPFÖLJNING 

Enligt 6 kap 11 § miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en 

redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför. 

Uppföljning har stor betydelse för att tillgodose syftet med miljöbedömningen och det 

långsiktiga målet om en hållbar utveckling. Uppföljning är även viktigt för att följa upp 

om de i MKB:n föreslagna skyddsåtgärderna verkligen genomförs.  

I fortsatt arbete med planen och detaljprojektering bör föreslagna åtgärder i 

underlagsutredningar och MKB beaktas samt följas upp. Nedan beskrivs föreslagna 

åtgärder och fortsatt arbete som bör följas upp för respektive miljöaspekt. 

Naturmiljö - anlägga gröna ytor inom detaljplaneområdet, utforma de gröna ytorna så 

att de fungerar som spridningsöar i förhållande till omgivande naturmark, anpassa gång- 

och cykelvägens dragning för att minimera avverkning av träd samt lämna avverkade 

träd kvar i närområdet. 
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Vattenmiljö – följa dagvattenutredningens föreslagna åtgärder, eftersom dessa innebär 

fördröjning och infiltration av dagvatten samt anläggande av grönytor inom 

detaljplaneområdet. 

Risk – arbeta med skyddsavstånd mellan verksamheter, framför allt mellan 

drivmedelsanläggningens mest riskfyllda delar och samlingsplatser utomhus där 

oskyddade människor uppehåller sig (uteservering, lekplats etc) samt att följa slutsatser 

i riskutredningen.  

Buller – anpassa byggnader med arbetsplatser till områdets höga ljudnivå samt att 

använda mjuka material som marktäckning där så är möjligt.  

Miljöfarlig verksamhet - detaljplanen medger verksamhet som med största sannolikhet 

behöver hanteras genom en anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt Miljöprövnings-

förordningen (SFS 2013:251), kap 23 §§1-2. 
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Svar på remiss - Namnsättning inom detaljplan 
"Brogård 1:84 m.fl (Tegelhagen), nr 1402, Bro, 
Södra delen, TN 18/0200 

Förslag till beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden har inga synpunkter på namnberedningens 

förslag.  

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Sammanfattning 

Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 

1402, Bro” är under projektering. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs 

väg i norr och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet 

Rättarboda och Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs 

golfbana i väster. I södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och 

Fiskartorp. Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Remiss för namnsättning av områdets norra del har tidigare varit utsänt. Denna 

remiss gäller för områdets södra del samt ett reviderat förslag för en väg och ett 

torg i norra delen. Det reviderade förslaget är ett resultat av de remissvar som 

inkom förra gången.  

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar, 

gång- och cykelvägar, torg, parker och dammar inom södra delen av området, 

samt en väg och ett torg i norra delen. Namnberedningsgruppen föreslår för 

lokalgatorna namnen Landbovägen, Rälsbanevägen, Sköna Ro-vägen, 

Tegelladans väg, Ångaren Hillersjös väg och Ångaren Brages väg.  

För torgen föreslås Torparetorget, Tegelhagstorget, Brännmästartorget och 

Kolgårdstorget.  

För parkerna föreslås Vårlandsparken, Vita Björn-parken, Tegelparken, 

Pråmparken, Brageparken, Ångbåtsparken och Kolgårdsparken.  

För dagvattendammarna föreslås Vita Björn-dammen, Tegeldammen och 

Pråmdammen.  
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Kulturpromenaden som är tänkt ska sträcka sig längs med hela området 

föreslås få namnet Sköna Ro-stigen. 

Kultur- och fritidskontoret har inga synpunkter på namnberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2019 

 Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. 

(Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen. 

o Bilaga 1 - Karta namnsättning inom detaljplan "Brogård 1:84 

m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro" södra delen.  

o Bilaga 2 – Historik namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 

m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen. 

Ärendet 

Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 

1402, Bro” är under projektering. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs 

väg i norr och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet 

Rättarboda och Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs 

golfbana i väster. I södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och 

Fiskartorp. Detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Remiss för namnsättning av områdets norra del har tidigare varit utsänt. Denna 

remiss gäller för områdets södra del samt ett reviderat förslag för en väg och ett 

torg i norra delen. Det reviderade förslaget är ett resultat av de remissvar som 

inkom förra gången. 

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar, 

gång- och cykelvägar, torg, parker och dammar inom södra delen av området, 

samt en väg och ett torg i norra delen. Namnberedningsgruppen föreslår för 

lokalgatorna namnen Landbovägen, Rälsbanevägen, Sköna Ro-vägen, 

Tegelladans väg, Ångaren Hillersjös väg och Ångaren Brages väg.  

För torgen föreslås Torparetorget, Tegelhagstorget, Brännmästartorget och 

Kolgårdstorget.  

För parkerna föreslås Vårlandsparken, Vita Björn-parken, Tegelparken, 

Pråmparken, Brageparken, Ångbåtsparken och Kolgårdsparken.  

För dagvattendammarna föreslås Vita Björn-dammen, Tegeldammen och 

Pråmdammen.  

Kulturpromenaden som är tänkt ska sträcka sig längs med hela området 

föreslås få namnet Sköna Ro-stigen.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-09-11 KFN 19/0149 

 
 

 

För motiveringen till namnförslagen hänvisas till bilaga 2 – Historik 

namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro” 

södra delen.  

Kultur-och fritidskontorets kommentarer 

Kultur- och fritidskontoret har inga synpunkter på namnberedningens förslag. 

Barnperspektiv 

Namnsättningen förväntas inte påverka barnens livsmiljö.   

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 

 

Kultur- och fritidschef  

  

Bilagor 

1. Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. 

(Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen  

a. Bilaga 1 - Karta namnsättning inom detaljplan "Brogård 1:84 

m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro" södra delen  

b. Bilaga 2 – Historik namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 

m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen  

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 
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Remiss angående namnsättning inom detaljplan ”Brogård 
1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen 
 

Denna remiss skickas ut till berörda inför beslut i Tekniska nämnden. 

Kontaktuppgifter vid frågor och remissvar finns sist i brevet. 

Ärendets bakgrund 

Ett nytt bostadsområde inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, 

Bro” är under projektering. Det är ett område som gränsar till Ginnlögs väg i norr 

och Kvistabergsviken, Mälaren i söder, samt bostadsområdet Rättarboda och 

Rösaringvägen/Jurstabergsvägen i öster och Brogård/Bro Hofs golfbana i väster. I 

södra delen av området ligger det före detta tegelbruket och Fiskartorp. Detaljplanen 

har vunnit laga kraft. 

Remiss för namnsättning av områdets norra del har tidigare varit utsänt. Denna 

remiss gäller för områdets södra del samt ett reviderat förslag för en väg och ett torg i 

norra delen. Det reviderade förslaget är ett resultat av de remissvar som inkom förra 

gången. 

Namnberedningsgruppens förslag 

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till namnsättning av vägar, gång- och 

cykelvägar, torg, parker och dammar inom södra delen av området, samt en väg och 

ett torg i norra delen. 

Namnberedningsgruppen föreslår för lokalgatorna namnen Landbovägen, 

Rälsbanevägen, Sköna Ro-vägen, Tegelladans väg, Ångaren Hillersjös väg och 

Ångaren Brages väg.  

För torgen föreslås Torparetorget, Tegelhagstorget, Brännmästartorget och 

Kolgårdstorget.  

För parkerna föreslås Vårlandsparken, Vita Björn-parken, Tegelparken, 

Pråmparken, Brageparken, Ångbåtsparken och Kolgårdsparken.  

För dagvattendammarna föreslås Vita Björn-dammen, Tegeldammen och 

Pråmdammen.  

Kulturpromenaden som är tänkt ska sträcka sig längs med hela området föreslås få 

namnet Sköna Ro-stigen. 
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Motivering till namnförslag 

Se bilaga 2 – Historik namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. 

(Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen. 

 

Kontaktuppgifter 

Synpunkter på förslaget skickas till Upplands-Bro kommun, Tekniska nämnden,    

196 81 Kungsängen eller via e-post tekniskanamnden@upplands-bro.se senast      

den 23 september 2019. 

Vid frågor, kontakta Annika Askeljung Jonsson, telefon 08-581 692 11 eller e-post 

kartor@upplands-bro.se. 

 

 

Namnberedningsgruppen 
 

 

 

 

 

Bilagor: 1. Karta (Remiss_namnsättning_bilaga1_TegelhagenSödra_karta.pdf) 

 2. Historik namnsättning inom detaljplan ”Brogård 1:84 m.fl. 

(Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen  

 

Sändlista: Kultur- och Fritidsnämnden, Upplands-Bro kommun 

 Tekniska avdelningen, Upplands-Bro kommun 

 Bro-Lossa hembygdsförening 

 Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 

 Kulturbojen 

 PostNord 

 Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning 
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Bilaga 2 – Historik namnsättning inom detaljplan ”Brogård 

1:84 m.fl. (Tegelhagen), nr 1402, Bro” södra delen 

Namnen ordnas efter de område de tillhör.  

Norra delen 

I planområdets norra del föreslås namnen Landbovägen och Torparetorget. De 

anknyter till torpen Husbytorp och Klockartorp, belägna inom respektive nära 

planområdet. Torpen tillhörde Brogård. Torp användes redan i de medeltida 

landskapslagarna som benämning på enstaka gårdar som etablerats på ny mark 

genom utflyttning från en by. Under 1600-tal blev torp beteckning för gårdar på 

annans mark, ofta tillhöriga herrgårdar eller kronan, som fick betala någon form av 

arrende för att bruka marken, till exempel dagsverksplikter och andra skyldigheter 

eller (från 1800-talets slut) kontant betalning.  

Landbo var från medeltid en benämning för en gårdsbrukare som brukade annans 

mark mot någon form av arrende.  

Torpare var en landbo.  

 

Tegelbruksområdet 

I området runt det tidigare tegelbruket föreslås namn i anknytning till detta tema. 

Brogårds tegelbruk anlades under 1800-talets mitt. Där tillverkades tegel fram till 

1966, därefter tillverkades tegelelement fram till 1970. Det är det enda bevarade 

tegelbruket i Upplands-Bro kommun. Namnberedningen har valt att i 

namnsättningen av vägnamn lyfta fram de byggnader från tegelbruket som kommer 

att rivas samt rälsbanan som nu är en lämning. På så sätt kan de till viss grad leva 

kvar i namnen. Den befintliga Lertagsvägen behåller sitt namn, men byter 

sträckning. Infarten till området via fastigheten Brogård 1:88 (golfbanan) upphör och 

en park anläggs istället på en del av sträckan där Lertagsvägen tidigare låg. 

Namnförslag för vägarna är Rälsbanevägen, Sköna Ro-vägen och Tegelladans väg. 

Namnförslag för torgen i området är Tegelhagstorget och Brännmästartorget. 

Parkerna föreslås heta Vita Björn-parken, Tegelparken och Pråmparken.  

Dammarna föreslås heta Vita Björn-dammen och Tegeldammen. Kulturpromenaden 

som är tänkt ska sträcka sig längs med hela området föreslås få namnet Sköna Ro-

stigen. 
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Lertag (eller lertäkt) är en plats som utnyttjas för utvinning, brytning eller insamling 

av lera. I ett område nordost om tegelbruket finns många lertäkter för 

tegeltillverkningen. Rälsbanan har anslutit till lertäkterna för transport av lera till 

tegelbruket. Lertäkterna är ännu synliga delar av tegelbrukets resurslandskap.  

Rälsbanan fraktade lera från lertäkterna till tegelbruket. Banvallen för järnvägsspåret 

finns ännu bevarad. Lokstallet för rälsbanan kommer att finnas kvar i detaljplanen. 

Vid lokstallets port finns ännu rälsar från rälsbanan bevarade.  

Sköna Ro är namnet på en av tegelbrukets arbetarbostäder. Byggnaden, murad och 

putsad tvåvåningsbyggnad med brutet tak, kommer att rivas enligt detaljplan. Huset 

byggdes troligen under 1920-tal.  

Tegelladan var en av Brogårds tegelbruks mest karaktäristiska byggnader. I ladan 

torkades teglet. Där stod även den nu rivna tegelugnen. Stommen är från sekelskiftet 

1800/1900 och har byggts om i omgångar. Byggnaden rivs enligt detaljplan.  

Tegelhagen är ett namn på en, under 1700-talet, skogsbevuxen, inhägnad hagmark 

närmast söder om området för tegelbruket och finns än idag som namn för samma 

område, nu skog. Namnet har tillika nu fått beteckna hela planeringsområdet.  

Brännmästare är den som förestod bränningen av tegel vid tegelbruket.  

Vita Björn är namnet på en arbetarbostad vid tegelbruket. Den är en flerfamiljsbostad 

troligen från 1800-talets slut, i nuläget bestående av sju lägenheter. Byggnaden 

bevaras i detaljplanen.  

Pråmar användes för att transportera det färdiga teglet. Lämningar av lastbryggan 

finns ännu kvar vid stranden, strax väster om tegelladan.  

 

Södra området kring Sparres väg 

I det södra området som lokaliseras längs Sparres väg, föreslås namn med 

anknytning till odlingar och till ångbåtstrafiken som trafikerade Brogårds 

ångbåtsbrygga. Namnförslag för vägarna är Ångaren Hillersjös väg och Ångaren 

Brages väg. Torget i området föreslås heta Kolgårdstorget och parkerna 

Vårlandsparken (i norra delen), Kolgårdsparken, Brageparken och Ångbåtsparken. 

Dammen föreslås heta Pråmdammen. 

Hillersjö var en ångare, byggd 1884 på Brynäs varv i Gävle, som trafikerade 

Stockholm – Lennartsnäs– Brogård. Den kom att bli områdets mest mångåriga och 

bekanta fartyg. Den döptes om 1914 till Hesselby och var i trafik på linjen till 1924. 
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Brage var en ångare som byggdes 1870. Brage trafikerade linjen Stockholm-Brogård 

i 15 år. 

Kolgård var en förvaringsplats för kol. Tegelugnen eldades med kol. Det gick en bro 

från kolgården till ugnen.  

Vårland nämns bland annat i torparkontrakt som finns i Brogårdsarkivet. Ur kontrakt 

på torpet Rättarboda under Bro gård daterat 1907-04-08: ”Torpet mottas med 

verkställt höstutsäde i väl gödslad jord samt med höstplöjda vårland och skall vid 

avträdandet avlämnas lika beskaffat.” 

Ångbåtar användes för transporter av människor och varor mellan Stockholms stad 

och dess landsbygd. Vid Brogård lade båtarna till vid ångbåtsbryggan nedanför 

Fiskartorpet. Det fanns också en handelsbod vid Fiskartorpet. Vid fyratiden på 

morgonen gav ångaren sig av mot Stockholm, lastad med gårdarnas produkter. 

Många bryggor skulle angöras innan båten vid åttatiden kom till Munkbron. Där 

väntade Munkbromadamerna för att ta hand om livsmedlen, som skulle säljas på 

torgen. De som själva fört sina varor till stan fick sälja dem på Munkbron. Fem nätter 

i veckan låg båten vid Fiskartorp. Båttrafiken var länge så regelbunden vid Brogårds 

brygga, att en kapten byggde hus åt sig på platsen, kallat Kaptensvillan (bevaras i 

plan men har i nuläget stort renoveringsbehov).  
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