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Svar på medborgarförslag angående 
namnändring av rondellen vid Norrboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

 

Sammanfattning 

Den 17 maj 2018 inkom ett medborgarförslag om att byta namn på nuvarande 

Pettersbergsrondellen till Norrbodarondellen samt på nuvarande 

Pettersbergsvägen till Norrbodavägen. 

Det finns sedan tidigare ett beslut om att en ny rondell som ska byggas nordöst 

om den nuvarande Pettersbergsrondellen ska ha namnet Norrbodarondellen.  

Det finns adresser både längs Pettersbergsvägen och Norrbodavägen på vilka 

det idag är fler än 470 personer folkbokförda. 

 

Namnberedningen anser det därför inte tillräckligt motiverat att genomföra 

dessa namnändringar. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 7 februari 2018 

 Protokollsutdrag Kommunfulläktiga 13 juni 2018, beslut § 87 

 Medborgarförslag inkommit den 9 april 2018 

 

Ärendet 

Medborgarförslaget 

Den 17 maj 2018 inkom ett medborgarförslag om att byta namn på nuvarande 

Pettersbergsrondellen till Norrbodarondellen samt på nuvarande 

Pettersbergsvägen till Norrbodavägen. Som motivering anges att torpet 

Norrboda låg strax nordöst om nuvarande rondell medan torpet Petersberg låg 

längre sydväst om rondellen. Frågeställaren menar att det är viktigt att gamla 

namn i möjligaste mån behålls. 
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Bakgrund och nuläge 

Nuvarande Pettersbergsvägen utgår från nuvarande Pettersbergsrondellen och 

går i syd-nordlig riktning genom Norrbodaområdet. Nuvarande Norrbodavägen 

ligger inne i Norrbodaområdet med anslutning till Pettersbergsvägen. Namnet 

Norrbodarondellen är beslutat att användas till den rondell som planeras längs 

Granhammarsvägen i anslutning till en ny infart till Norrbodaområdet öster om 

nuvarande Pettersbergsrondellen. Både Pettersbergsvägen och Norrbodavägen 

är adressnumrerade med drygt 470 personer folkbokförda på adresserna. 

Utdraget ur Lantmäteriets ortnamnskarta visar Pettersbergs-rondellen i mitten av bilden och 

Pettersbergsvägen som går norrut från rondellen. Norrbodavägen ligger norr om rondellen 

med anslutning till Pettersbergsvägen. Den rondell som ska heta Norrbodarondellen planeras 

ligga i anslutning till motorvägsrampen nordöst om Pettersbergsrondellen. I bilden syns även 

placeringarna av ortnamnen Norrboda och Pettersborg. 

 

Pettersbergsvägen fick sitt nuvarande namn efter 1991 då Norrbodaområdet 

första gången planlades. Namnet togs med anledning av att fånga upp och låta 

namnet Pettersberg (torpet/platsen benämns även som Pettersborg eller 

Petersberg i olika äldre kartor) leva vidare då det inte tagits upp i några andra 

ortnamn i området.  

Nuvarande Pettersbergsrondellen kom till 2005 och hette fram till 2016 

Norrbodarondellen. I samband med en ny plan 2016 skulle en ny rondell 

tillkomma öster om nuvarande Pettersbergsrondellen, i anslutning till 

motorvägsrampen och med en ny anslutning in till Norrbodaområdet. 

Rondellen beslutades namnges till Pettersbergsrondellen, också efter torpet 

Pettersberg. Men för att få en bättre koppling mellan Pettersbergsvägen och 

Pettersbergsrondellen beslutades det att de två rondellerna skulle byta namn 
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med varandra. Detta innebär att den nuvarande rondellen heter 

Pettersbergsrondellen och den nya rondellen, som ännu inte byggts, heter 

Norrbodarondellen. 

Namnberedningen strävar efter att inte ändra namn på befintliga väg- eller 

andra ortnamn om det verkligen inte behövs, eftersom det medför negativa 

konsekvenser för de som bor, verkar och vistas på befintliga adresser om de 

plötsligt ändras. Sådana behov skulle kunna vara att det är väldigt besvärligt att 

hitta till adresser i ett område eller att området förtätas på ett sätt som gör att 

det krävs nya indelningar av vägen eller liknande. 

Namnberedningen strävar också efter, vid namnsättning av nya vägar, 

rondeller, dammar och andra platser, att använda och verka för att behålla 

gamla ortnamn som finns i området, eller på annat sätt knyta an till området/ 

närområdet. Ett sätt kan till exempel vara att namnge en väg efter ett gammalt 

torp som vägen leder till eller på annat sätt berör.   

Vad gäller namnet eller stavningen på torpet så förekommer flera olika 

stavningar/namn i äldre kartor och dokument – Pettersberg (Häradsekonomiska 

kartan, 1860-1930), Pettersborg (Ekonomiska kartan, 1979), Pettersburg, 

Petersberg, Petersborg (Ekonomiska kartan, 1951). Pettersberg verkar dock 

vara den äldsta varianten. 

Namnberedningens överväganden 

Namnberedningen anser att det skulle medföra för stor negativ inverkan för de 

som idag bor längs Pettersbergsvägen och Norrbodavägen om vägarna bytte 

namn.  

Namnberedningen anser också att kopplingen till namnet Norrboda redan finns 

i både Norrbodavägen och Norrbodarondellen (som visserligen ännu inte 

byggts, men som fortfarande finns med i planerna för Granhammarsvägen). 

Namnberedningen anser också att det vore synd att helt tappa kopplingen till 

det gamla namnet Pettersberg. Namnet finns inte upptaget i något annat 

nuvarande ortnamn i området och torpet låg i tillräcklig närhet till var den 

nuvarande Pettersbergsrondellen ligger för att det kan ses som ett lämpligt 

namn att använda på rondellen och vägen som utgår från rondellen.  

Därför anser namnberedningen att det inte är tillräckligt motiverat att ändra 

namnen på vägarna och rondellerna. 

 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms inte innebära några konsekvenser för barn och barnens 

livsmiljö.  
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Lina Delde  

Ordf. Namnberedningen  

  

 

 

 

Bilagor 

-- 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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N y a regler och taxor för Nyttoparkeringskort i
Upplands Bro kommun

Förslag till beslut
1. Tekniska nämnden föreslår k ommunfullmäktige att anta ny a tax or och

regler för nyttoparkeringskort.

2. Ny a tax or och regler träder i kraft den 1 juni 201 9 .

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 19 oktober 2006 om regl er och taxa för
N yttoparkeringstillstånd , s å kallade n ytto parkerings kort i Upplands - Bro
kommun . Det innebär ett parkeringstillstånd för näringsidkare och
serviceföretag som måste ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att
kunna utföra sitt arbete .

Kommunfullmäktige fastställde regler för N yttoparkeringstillståndden 14 juni
2006, § 29 och g av K ommunstyrelsen, då ansvarig nämnd, i uppdrag att besluta om
taxa för nyttoparkeringstillstånd enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag .

T ekniska nämnden föreslår K ommunfullmäktige att anta
S amhällsbyggnadskontorets för slag om ny a tax or och regler för
N yttoparkerings tillstånd .

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse , daterad den 02 februari
201 9

Kommunstyrelsens beslut , daterad den 15 mars 20 06 , K s § 55
Kommunfullmäktiges beslut , daterad den 19 oktober 2006 , Kf § 79

Ärendet
För N yttoparkeringstillstånd gäller vissa regler och en avgift ska tas ut enligt
beslut av K ommunfullmäktige den 19 oktober 2006. Avgiften för närvarande
är 1000 kr per år. Enligt b eslut i Kommunfullmäktige, Kf § 79 uppdrogs till
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Kommunstyrelsen, då ansvarig nämnd, att besluta om taxa för 
Nyttoparkeringstillstånd enligt Samhällsbyggnadsnämndens förslag.  

Parkeringstillståndet för nyttotrafik innebär ett generellt undantag från 
bestämmelser om visst slag av fordonsuppställning på gatumark. Det är avsett 
endast för näringsidkare och serviceföretag som måste ha tillgång till fordonet 
nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete. Det är således inte avsett för 
enskild person att utnyttja kortet för parkering.  

Den 7 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt parkeringspaket 
vilket omfattar nya parkeringsregler i centrala Kungsängen. Parkeringspaketet 
innebär bland annat att kommunen inför parkeringsförbud på gator vars bredd 
gör det olämpligt med gatuparkering samt avgiftsbelägger parkering för att öka 
tillgängligheten på parkeringsplatser.  

Efter införandet av parkeringspaketet i Kungsängen, har det kommit många 
synpunkter om parkeringstillstånd från näringsidkare och serviceföretag. De 
anser att det är ologiskt att betala parkeringsavgift när man redan har betalt 
avgift för ett Nyttoparkeringskort. I beslutet om parkeringspaketet framgår inte 
hur kommunen avser hantera parkeringstillstånd efter införandet av 
parkeringsavgifter på parkeringsplatserna i centrala Kungsängen.   

Erfarenhet visar att systemet med nyttokort fungerar väl och att det underlättar 
innehavarens yrkesmässiga verksamhet. 

Omkringliggande kommuner, Järfälla, Håbo, Upplands-Väsby och Sigtuna har 
inte nyttoparkeringstillstånd. Jämförelse med andra kommuner med 
avgiftsbelagd parkering har gjorts enligt bilaga 3. 

2017 har 38 stycken ansökt och fått beviljat nyttoparkeringstillstånd. Antalet 
2018 var 33 stycken. Näringsidkare som använder tillstånden är bl.a. 
kommunens intern service, bilpoolsbilar, socialkontoret, hemtjänst, 
närsjukvård, arbetsmarknadsenheten, grannstödsbilar. 

Tekniska nämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslaget att 
nyttoparkeringstillstånd antas med nya regler enligt bilaga 1 och nya taxor 
enligt bilaga 2. 

 

Barnperspektiv 
Barn påverkas inte särskilt av förslaget.  
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Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf. Teknisk chef 

  

  

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till nya regler för 
nyttoparkeringstillstånd den 06 februari 2019. 

2. Samhällsbyggnadskontorets förslag till nya taxor för 
nyttoparkeringstillstånd den 06 februari 2019. 

3. Taxor för nyttoparkeringstillstånd i andra kommuner 

4. Införande av nyttokort i Upplands-Bro kommun daterad den 12 december 
2006 

 

Beslut sänds till 

 Akt 
 Kommunfullmäktige  
 Tekniska avdelningen 
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Särskilda regler för nyttoparkeringstillstånd 

Nyttoparkeringstillstånd är avsett för företag som har verksamhet inom Upplands-Bro 
kommun och som behöver parkera tillfälligt i närheten för att kunna utföra sitt arbete. 
Tillståndet gäller endast på gatumark. 

Regler: 

 Tillståndet ska vara kopplat till fordonets registreringsnummer. 

 Tillståndet ska användas tillsammans med parkeringsskiva, som utvisar 

parkeringstidens början. 

 Tillfälligt tillstånd kan utfärdas för högst 30 dagar. 

 Parkeringsavgift behöver inte betalas.  

 Nyttokortet ger rätt att parkera högst 3 timmar i följd, där parkering är tillåten, 

dock inte där parkeringen är begränsad till högst 30 minuter. 

 Uppställning på gatumark under högst 3 timmar i följd, på parkeringsförbud 

enligt lokala trafikföreskrifter. 

 Önskas uppställning ske under längre tid än som ovan angivits kan dispens 

erhållas av samhällsbyggnadskontoret om särskilda skäl föreligger.  

Verksamhet som kan erhålla nyttoparkeringstillstånd: 

 Fordonet är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller 

lös egendom 

 Fordonet är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller 

material 

 Fordonet används för budsändning i stor omfattning 

 Fordonet används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods  

 Fordonet nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen  

 Fordon nyttjas för arbetsledning, inspektion och/eller för sådana ändamål att 

begreppet "nyttotrafik" kan anses vara uppfyllt  

 Fordonet används i akut eller annan uppsökande verksamhet inom det sociala 

eller i sjukvårdande verksamhetsområdet. 
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Undantag 

Nyttoparkeringstillstånd gäller inte för i följande fall: 

 På plats där det råder stoppförbud.  

 I ändamålsplats eller på parkeringsplats reserverad för visst fordonsslag, 

exempelvis lastplats respektive parkeringsplats för rörelsehindrad. 

 På plats där fordon enligt bestämmelserna i trafikförordningen (SFS 1998:1276) 

inte får stannas eller parkeras. 

Övrig information:  

 Polis eller parkeringsvakts anvisningar ska följas.  

 Överträdelse av reglerna kan medföra parkeringsanmärkning.  

 Tillståndet får inte överlåtas till andra företag eller privatpersoner.  

 Utfärdat tillstånd kan återkallas om det missbrukas.  

 Sökande ansvarar själv för att tillståndet förnyas.  



2019-02-06  Bilaga 2 

TN 19/0058-1 

Taxa för Nyttokort 

En avgift på 4000 kronor (inklusive moms) /12-månadersperiod tas ut för beviljat 

nyttoparkeringskort.  

Tillfälligt nyttoparkeringskort kan beviljas för högst 30 dagar. 

En avgift på 300 kronor tas ut för beviljat tillfälligt nyttoparkeringskort. 

Vid ändring av registreringsnummer på gällande kort debiteras en avgift av 200 

kronor/gång.  

Vid förlorat eller stulet kort debiteras en avgift av 300 kronor för nytt kort. 

Nyttoparkeringskort ska ha en giltighetstid på ett år dvs löpande 12-månadersperiod. 

Ny taxa träder i kraft den 1 juni 2019.  

 

 









































Kommun/Stad 	Taxa	per	år	 Avgiftbeläggad	
parkering Taxa

Sundbyberg stad                     5 000 kr Ja Företagsparkeringstillstånd som ger möjlighet stå två timmar på p-plats utan att erlägga avgift, 
tillståndet kostar	5000kr	per	tolvmånadersperiod.

                    7 500 kr 

                  10 000 kr 

Enköpings kommun                     1 500 kr Ja Avgiften för en bil är 1	500	kr	för	ett	kalenderår. Om du har flera fordon inom samma företag 
eller myndighet är avgiften för de övriga fordonen 1 200 kr.

Linköping kommun                     2 500 kr Ja Kommunens parkeringskort för nyttoparkering	kostar	2500	kr	inklusive	moms	per	kort	och	
år. Vid ändring av registreringsnummer på gällande kort debiteras 100 kr per gång.

                    3 500 kr 

                    7 000 kr 

Västrås stad                     6 000 kr Ja Nyttoparkeringstillstånd gäller för högst ett år i taget och kostar	5	000	kr	per	år.	Från	1	
september	2016	höjs	priset	till	6000	kr.

Nyköping kommun                     3 500 kr Ja Tillståndet kostar	3500	kr	inklusive	moms	per	kalenderår. Kostnaden beräknas på hur många 
månader som återstår av innevarande år när ansökan inkommer till Tekniska divisionen. 

Varberg kommun                     3 000 kr Nej Nyttoparkeringstillståndet gäller endast för angivna fordon, under ett år och kostar	3000	kr	per	
kort. 

Bilaga	3	‐	Nyttoparkeringstillstånd	i	andra	kommuner	‐	TN	19/0058

Södertälje kommun Ja
Typ	A:	Tillståndet gäller alla dagar dygnet runt, avgiften är 10	000	kr per	år	inklusive moms. Typ	
B: Tillståndet gäller måndag–fredag kl.06.00–18.00, avgiften är 7	500	kr per	år inklusive moms. 
man kan även söka nyttoparkeringstillstånd för ett kvartal eller ett halvår.

Uppsala kommun Ja Det finns två typer av nyttoparkeringstillstånd:  Typ	A gäller på all gatumark inom hela 
kommunen  Typ	B gäller endast utanför innerstadszonen.
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Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 

Förslag till beslut 

1. Anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 som underlag för beslut om 

kommande investeringar. 

2. Ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2019. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta Program för 

trafiksäkerhetsåtgärder 2005 som underlag för beslut om investeringar samt att 

programmet därefter årligen ska revideras. Parallellt med detta har Tekniska 

avdelningen på ett liknande sätt arbetat med tillgänglighetsfrågor i ett program 

som uppdaterats årligen. För att få en bättre helhetssyn över de trafikprojekten 

som planeras slogs de år 2014 ihop till ett trafik- och tillgänglighetsprogram. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 

antas som underlag för beslut om kommande investeringar och att 

samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa programmet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 17 januari 2019 

 Förslag till Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 med bilagor 

Ärendet 

I samband med budgeten år 1999 påbörjade Upplands-Bro kommun ett 

systematiskt arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Arbetet grundades på 

inventeringar av upplevda osäkra trafikmiljöer samt statistik avseende 

polisrapporterade trafikolyckor. Dåvarande Vägverket, Polisen, skolelever och 

kommuninvånare deltog i arbetet som så småningom resulterade i ett 

åtgärdsprogram. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta Program för 

trafiksäkerhetsåtgärder 2005 och att programmet årligen ska revideras. 

Parallellt med detta har Tekniska avdelningen på ett liknande sätt arbetat med 

tillgänglighetsfrågor. År 2006 – 2007 genomfördes en kartläggning av 

tillgängligheten på gång- och cykelvägnät i centrala delar av Bro, Kungsängen, 
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Brunna och Tibble. Resultaten från kartläggningen sammanställdes i en rapport 

som så småningom kom att utgöra grunden för ett åtgärdsprogram för ökad 

tillgänglighet och som beslutades år 2008. Sedan dess har åtgärdsprogrammen 

för ökad tillgänglighet uppdaterats årligen. För att förbättra helhetssynen över de 

trafikprojekt som planeras slogs de två programmen år 2014 ihop till ett trafik- 

och tillgänglighetsprogram. 

Åtgärderna som presenteras i programmet (bilaga 1) och i projektlistan (bilaga 

2) har fått prioritet 1 respektive 2. Prioritet 1 innebär att kommunen planerar att 

arbeta i projektet i utrednings- projekterings-, utförandes eller 

uppföljningsskedet under 2019. Projekt med prioritet 2 ligger vilande under 

2019. I programmet finns dessutom en redovisning av de projekt som 

genomfördes 2018 (bilaga 5). De trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande 

åtgärderna som planeras i samband med plan- och exploateringsprojekt finns 

inte med i trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2019. Information om dessa 

åtgärder finns istället i detaljplanehandlingar och utredningar för respektive 

projekt. Exempel på en sådan åtgärd är gång- och cykelväg längs med 

Granhammarsvägen som planeras och genomförs i samband med projektet 

Norrboda-Brunna. En annan åtgärd är gång- och cykelväg längs med samt ny 

utformning av Bygdegårdsvägen, vilket kommer att utföras i samband med 

exploateringsprojektet Korsängen. 

Projekt som inte är aktuella i dagsläget finns inte med i Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet utan presenteras istället i kommunens gång- och 

cykelplan, vilken är tänkt att vara ett övergripande styrdokument för planering 

av framtida gång- och cykelinvesteringar. I takt med att projekten blir aktuella 

lyfts de över till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som mer är tänkt ett 

arbetsdokument där projekt som ska genomföras de närmaste åren presenteras 

mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. 

Varje projekt i trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 motiveras i bilaga 3. I 

bilaga 4 redovisas en tid- och kostnadskalkyl över projekten. 

I prioriteringen av vilka projekt som ska få prioritet 1 och vilka projekt som ska 

få prioritet 2 har följande aspekter tagits hänsyn till: 

 Hur mycket nytta projektet förväntas ge kommunens invånare. I form av 

förhöjd trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, ökad möjlighet att färdas 

miljövänligt, etc.  

 Programmets ekonomiska resurser. Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet har tilldelats ca 6 000 tkr för 2019. Summan 

av kostnaderna för alla projekt med prioritet 1 måste hålla sig i närheten 

av detta. 

 Tjänstemannatimmar tillgängliga för genomförande av projekt. Det totala 

antalet dagar som tjänstemän på kommunen kommer att kunna arbeta 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-01-17 TN 19/0029 

 
 

med har räknats fram. Summan av den tid som måste läggas på projekt 

med prioritet 1 får inte överstiga denna tid. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 

antas som underlag för beslut om kommande investeringar och att 

samhällsbyggnadschef får i uppdrag att verkställa programmet. 

Barnperspektiv 

De föreslagna åtgärderna i programmet är av stor betydelse för barn och 

ungdomar. Trafiksäkra gator och vägar innebär att fler barn kan ta sig till och 

från skolan, fritidsaktiviteter och övriga relevanta målpunkter utan att bli 

skjutsade med bil, vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv. Trygga, 

trafiksäkra och framkomliga gång- och cykelvägar skapar förutsättningar för 

ökad rörelse hos barn och ungdomar och förhoppningsvis en ökad vilja att vistas 

utomhus, vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf. Teknisk chef 

 

Therese Eriksson 

Enhetschef Gata/Park/Trafik 
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms 
naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård 
med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en 
spännande framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt 
boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds avstånd. 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019 

Text: Therese Eriksson, Upplands-Bro kommun 

 

www.upplands-bro.se 
kommun@upplands-bro.se 
08 581 690 00  
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1 Trafiksäkerhet och tillgänglighet i ett 
växande Upplands-Bro 

Upplands-Bro är en expansiv kommun med siktet inställt på ytterligare 10 000 

fler invånare år 2030. Detta ställer höga krav på att trafikmiljöerna ska utvecklas 

på ett effektivt, säkert och tillgängligt sätt. 

Nollvisionen, som är beslutad av riksdagen, lägger grunden för allt 

trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Målet är att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken. God tillgänglighet och framkomlighet i den offentliga miljön 

är en annan viktig fråga eftersom detta bidrar till att människor med 

funktionshinder kan delta i samhällslivet och i många fall klara sig utan hjälp. Det 

vinner både enskilda individer och samhället i stort på. 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsarbetet är främst inriktat på: 

• Gå över från hastighetsbegränsningarna 30, 50 och 70 km/h till de beslutade 

internationellt anpassade 30, 40 och 60 km/h 

• Bygga ut gång- och cykelvägnätet med kommunens gång- och cykelplan som 

utgångspunkt 

• Utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter 

• Öka tillgängligheten genom att anlägga och underhålla sittplatser samt 

tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångställen 

1.1 Bakgrund 

År 1999 påbörjade Samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med bland annat 

dåvarande Vägverket, Polisen och skolelever ett systematiskt arbete för ökad 

trafiksäkerhet. Arbetet baserades främst på inventeringar av trafikmiljöer och 

olycksstatistik. 

År 2003 genomfördes en trafiknätsanalys i tätorterna Bro, Brunna och 

Kungsängen i samverkan med Vägverket, representanter från skolor och 

förskolor, Polisen samt pensionärs- och motororganisationer. Resultatet visade 

bland annat att hastigheterna på många kommunala vägar var höga och att det 

därför fanns ett behov av hastighetsdämpande åtgärder. Dessutom visade 

analysen att framkomligheten för bilar, bussar och utryckningsfordon var god 

och att gång- och cykelvägnätet var väl utbyggt i stora delar av tätorterna. 

Ett åtgärdsprogram togs fram som så småningom tillsammans med 

trafiknätsanalysen resulterade i Program 2005 Trafiksäkerhetsåtgärder som 

därefter uppdaterats årligen. 

Parallellt med detta trafiksäkerhetsarbete har kommunen arbetat på ett liknande 

sätt med tillgänglighetsfrågor. År 2000 antogs en nationell plan för hur man ska 

arbeta med tillgänglighet i Sverige och året därpå fastställdes ytterligare krav i 

Plan- och bygglagen. År 2003 gav Sveriges Kommuner och Landsting ut skriften 

Tillgänglig stad vars syfte var att inspirera och stödja kommunerna att arbeta 

med tillgänglighet i de offentliga miljöerna. Kommunens primära gång- och 

cykelstråk inventerades enligt processbeskrivningen i skriften och resultaten 
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från denna inventering fick ligga till grund för åtgärdsprogrammet för ökad 

tillgänglighet som därefter uppdaterats årligen. 

För att få en bättre helhetssyn över de trafikprojekten slogs de två 

åtgärdsprogrammen ihop år 2014 till ett Trafik- och tillgänglighetsprogram. 

Med start år 2015 sker en utvärdering av genomförda åtgärder i samband med 

den årliga revideringen av programmet. 

1.2 Allmänt om trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande 
åtgärder 

Det finns flera olika metoder att öka tillgängligheten på allmänna platser. I 

Upplands-Bro kommun anläggs ofta sittplatser längs med kommunens gång- och 

cykelvägar. Sittplatser bör vara placerade på en hårdgjord yta och vara försedda 

med minst ett armstöd. Den hårdgjorda ytan får gärna fortsätta en bit ut vid sidan 

av sittplatsen, så att en rullstol får plats bredvid.  

Kommunen arbetar också med att tillgänglighetsanpassa övergångsställen. Detta 

sker genom att kantstenar tas bort för att underlätta framkomligheten med 

rullator och rullstol samt att övergångsställen markeras upp med 

kontrastfärgade och taktila plattor, vilket underlättar orienteringen för 

synskadade. 

Utöver detta prioriteras arbetet med tillgänglighetsanpassning av 

busshållplatser. Trafikverket har i samarbete med SL (Stockholms lokaltrafik) 

samt Trafikförvaltningen tagit fram riktlinjer för hur busshållplatser ska placeras 

i förhållande till korsningar och övergångsställen samt hur de ska markeras med 

taktila och kontrastfärgade plattor. I dagsläget är knappt hälften av kommunens 

drygt 85 busshållplatser tillgänglighetsanpassade. 

Vad gäller trafiksäkerhet är arbetet, som tidigare nämnts, huvudsakligen inriktat 

på att minska antalet olyckor med personskador genom att trafiksäkra 

korsningspunkter och övergångsställen samt att dämpa hastigheter. 

Trafiksäkerheten vid korsningspunkter och på övergångsställen kan exempelvis 

höjas med förbättrad belysning, mittrefuger och upphöjningar medan 

hastighetsdämpande åtgärder bland annat kan vara överkörningsbara zoner av 

gatsten som dämpar biltrafikens hastigheter utan att framkomligheten för tung 

trafik försämras (med hänsyn till chaufförernas arbetsmiljö). En del åtgärder 

såsom vissa typer av farthinder kan dock utgöra problem för vinterväghållning 

och tung trafik. 

Några av kommunens övergångsställen har försetts med aktiva varningssystem i 

form av blinkande lampor som varnar bilister när en fotgängare eller cyklist 

närmar sig. Dessa har blivit mycket populära och efterfrågas ofta men bör 

användas med viss försiktighet eftersom de blinkande ljusen kan dra 

uppmärksamheten från övriga kritiska moment i trafikmiljön. Övergångsställets 

och de anslutande gång- och cykelvägarnas utformning samt trafikflödena är 

andra faktorer som påverkar om aktiva varningssystem är lämpliga vid ett visst 

övergångsställe. Det är därför viktigt att undersöka förutsättningarna vid den 
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aktuella platsen grundligt innan ett beslut om vilken typ av åtgärder som ska 

genomföras fattas. 

1.3 Trafik- och tillgänglighetshöjande åtgärder i samband 
med plan- och exploateringsprojekt 

Många trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder längs med befintliga 

vägar genomförs i samband med plan- och exploateringsprojekt. Dessa åtgärder 

presenteras inte i detta program utan information finns i handlingarna för 

respektive projekt. Exempel på sådana åtgärder är gång- och cykelväg längs med 

Granhammarsvägen och ombyggnation av Brunna trafikplats som planeras och 

genomförs i samband med projektet Norrboda-Brunna. En annan åtgärd är gång- 

och cykelväg längs med samt ny utformning av södra delen av Bygdegårdsvägen.  

1.4 Gång- och cykelplanen 

Kommunens gång- och cykelplan beslutades av Kommunstyrelsen 2012 och 

åtgärdsförslagen har sedan dess uppdaterats. Tanken är att gång- och 

cykelplanen ska vara ett överordnat styrdokument näst efter Översiktsplanen för 

planering av framtida gång- och cykelinvesteringar. I takt med att projekten blir 

aktuella lyfts de ner till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som är tänkt att 

vara ett arbetsdokument där projekt som ska genomföras de närmaste åren 

presenteras mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. Projekt som inte är 

aktuella i dagsläget finns därför inte med i detta program utan endast i gång- och 

cykelplanen. 

Gång- och cykelplanen kommer att revideras 2019. 

1.5 Säkraskolvägar 

Kommunen genomförde 2017 en enkätundersökning som skickades ut till 

samtliga kommunala skolor. Barn och föräldrar fick svara på ett antal frågor 

gällande färdmedelsval och vägval till och från skolan. Det fanns även möjlighet 

för barn och föräldrar att markera ut skolvägen och lägga in beskrivande 

kommentarer på platser som upplevs otrygga eller osäkra. Kommunen fick på 

detta sättet in en hel del värdefulla synpunkter som kommer beaktas i 

kommande arbeten med trafiksäkerhets- och trygghetsfrågor. Resultatet av detta 

har tagits med som en del av bakgrunden till prioriteringarna för trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2018 och 2019 samt trygghetsprogram 2018. 

1.6 Trafikolyckor på kommunala vägar 2014–2018 

STRADA är en databas för trafikolyckor som rapporterats in från sjukvård 

och/eller polis. Det är ett användbart verktyg vid trafikplanering, tillsammans 

med trafikmätningar, inventeringar av trafikmiljöer, synpunkter från polis, 

invånare och företag. Det är emellertid viktigt att notera att alla sjukhus inte är 

anslutna till systemet. Dessutom händer det att olyckor rapporteras in felaktigt, 

exempelvis att en trafikolycka som skett på statlig väg istället hamnar på en 

kommunal väg. På grund av dessa faktorer finns en viss osäkerhet i statistiken. 
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Mellan 1 januari 2014 och 31 december 2018 har 182 trafikolyckor skett på 

kommunala vägar i Upplands-Bro och rapporterats in från sjukvård och/eller 

polis till STRADA. Av dessa fick 8 allvarliga personskador som följd, 39 med 

måttliga personskador och 119 med lindriga personskador. Övriga har okänd 

eller osäker svårighetsgrad alternativt har personskador. En dödsolycka 

rapporterades i september 2017. Enligt rapporten från Rättsmedicinalverket och 

polisens handlingar berodde dödsolyckan på förarens tillstånd och inte på vägens 

utformning och karaktär. De sammantagna undersökningsfynden och 

omständigheterna kan dock tala för att föraren drabbades av en 

hjärtrytmrubbning som gjorde att han krockade med bilen.  

Den största olyckstypen, som står för 31 av de inrapporterade olyckorna, är 

singelolyckor för fotgängare och därefter kommer singelolyckor för motorfordon, 

som står för 27 av de inrapporterade olyckorna. Dessa har till stor del inträffat 

inom centrumområden samt på kommunens gång- och cykelvägar och är ofta 

halk- och fallolyckor. 

I de övriga rapporterade trafikolyckorna har motorfordon varit inblandade. 

Dessa olyckor är främst fördelade till kommunens två större huvudvägar, 

Enköpingsvägen och Granhammarsvägen. En dryg fjärdedel av dessa olyckor är 

singelolyckor.  

Dessutom har 2 olyckor skett där fotgängare har blivit påkörda av motorfordon 

samt 15 olyckor där cyklister eller mopedister kolliderat med alternativt blivit 

påkörda av motorfordon. Värt att notera är också att en relativt stor andel av 

trafikolyckorna med motorfordon inblandade har skett i korsningspunkter.  

 

Tabell 1. Antal trafikolyckor på kommunala vägar efter svårhetsgrad och år. 
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Det finns ingen trend hos trafikolyckorna på de kommunala vägarna enligt 

uppgifterna från STRADA. Olyckstalen har sedan sjunkit efter 2015 sett över hela 

kommunen. Från 2017 ökade talen igen troligtvis på grund av ökning av 

folkmängden i åldrarna mellan 16 – 65, fler fordon i trafiken samt nya vägar i 

Norrboda/Brunna och i Jursta.     

 

Hela Upplands-Bro Antal bilar i trafik 

2015 9 939 

2016 10 313 

2017 10 794 

Biltäthet, jämförelse mellan 2015 och 2016 (Källa: Bostadspak 2016, Tab3KD och SCB) 

Ålder 2015 2016 2017 2018 

0–15 5 623 5 888 5 800 6080 

16–65 16 200 16 778 17 400 18 200 

66-w 3 966 4 089 4 400 4470 

Summa 25 789 26 755 27 600 28 770 

Folkmängd samtliga områden i kommunen. (Källa: SCB) 

 

 

Trafikolyckor på kommunala vägar 2014 – 2018 (under fem år). De röda 

punkterna symboliserar trafikolyckor som rapporterats in av sjukvården medan 

de blå punkterna motsvarar olyckor som rapporterats in av polis. De gula, röda 

och gröna punkterna med text beskriver vilka typer av olika olyckor som hänt. 

(Källa: STRADA) 
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Trafikolyckor med motorfordon på kommunala vägar 2017 – 2018. (Källa: 

STRADA) 
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2 Åtgärder som genomfördes under 201 8
Som ett led i att övergå till de nya hastighetsnivåerna och att öka
trafiksäkerheten i kommunen genomfördes år 2015 en stor hastighetsrevision
för Bro, Brunna och Kungsängen med undantag för Enköpingsvägen och E18.
Denna revision har kommunen arbetat vida re med och genomf ördes under år
2016. Undantaget gällande Enköpingsvägen berodde på bland annat i väntan på
Kockbacka trafikplats samt att Enköpingsvägen är en sekundär genomfartsled i
förhållande till E18. Kockbacka trafikplats är nu utbyggd och en översy n av
hastigheterna på Enköpingsvägen kommer ske med hänsyn till
hastighetsrevisionen.

Figur 1 : Den hastighetsplan som antogs och verkställdes under 2015 för Bro, Brunna och Kungsängen.

Det finns f ortfarande vägar inom tättbebyggt område (där kommunen har
mandat att besluta om hastighetsbegränsning) som bör få ändrade hastigheter ,
antingen för att de inte togs med i hastighetsplanen eller för att synpunkter har
inkommit som belyser omständigheter so m inte beaktades i nför planens
antagande. Samhällsbyggnads kontoret fortsätter att arbeta vidare med dessa.

Övriga Trafik - och tillgänglighetsåtgärder som samhällsbyggnads kon toret har
arbetat med under 201 8 men som ännu inte är slutförda finns presenterade i
respektive projektbeskrivning i bilaga 2.

Projekt som genomförts 201 8 :

Projekt nr 1 Artistvägen samt korsningen Granhammarsvägen / Artistvägen

Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen. Etapp 1
inkluderar vändplanen , övergångställen, gång - och cykelväg samt en hämtning -
/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen på
Artistvägen. Etapp 2 innefattar gång - och cykelväg, parkering, samt korsningen
Granhammarsvägen/Artistvägen . Båda projekten är färdigprojekterade under
2018 och klara att byggas 2019 – 2020 .
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Projekt nr 2 Regional gång- och cykelväg genom Bro 

Etapp 1 (mellan busshållplatsen Finnsta Östra och Bro rondellen) genomfördes 

2016. På sträckan har det byggts en gång- och cykelväg med regional standard. 

Åtgärden har genomförts för att höja trafiksäkerheten, tillgängligheten och 

framkomligheten för de oskyddade trafikanterna.  

Etapp 2 (mellan Bro rondellen och Råbyrondellen) och etapp 3 (mellan 

Råbyrondellen och Håtunavägen) är färdigprojekterade. På grund av att projektet 

har blivit försenat (främst för att inkomna anbud inte var ekonomiskt 

försvarbara) måste kommunen ansökan om ny statlig medfinansiering för att 

bygga etapp 2 och 3 under 2019. 

Projekt nr 3 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 

Budgeten för projektet innefattade fem busshållplatser. Projektet genomfördes 

2018. Projektering och byggnation av fyra nya busshållplatser i Brunna 

industriområde och en vid Jurstarondellen är färdiga. 

Projekt nr 4 Gång- och cykelväg genom korsningen Assurs väg och Brogårdsvägen 

Projektet är genomfört 2017. En förlängning av gång- och cykelbanan längs med 

Assurs väg förbi korsningen med Brogårdsvägen är projekterad och byggd. För 

att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter har ett räcke med belysning 

satts upp i korsningen. För att ytterligare förbättra trafiksäkerheten för gående 

och cyklister på Assurs väg mellan Brogårdsvägen och Rösaringsvägen byggdes 

2018 ett spårviddshinder så att endast busstrafik kan passera genom. Detta för 

att det befintliga genomfartsförbudet inte respekteras av fordonsförarna.  

Projekt nr 10 Åtgärder längs med Köpmanvägen 

Övergångställen och hastighetsdämpande åtgärder behövde ses över på 

Köpmanvägen, dels för att skapa en trafiksäkrare miljö för oskyddade trafikanter 

och dels för att minska på buller och vibrationer i de omkringliggande 

fastigheterna. För att öka tryggheten har även belysningen förbättrats längs med 

hela Köpmanvägen. Området kring busstationen har gjorts om och en 

trafiksäkrare miljö för de oskyddade trafikanterna har skapats.  

Projekt nr 11 Gångbana på Fågelvägen mot Råbyskolan 

Gångbanan är byggd som en trottoar och samtidigt byggdes parkeringen om för 

att få plats med det antalet parkeringsplatser som utgick i samband med att 

gångbanan byggdes. 

Projekt nr 13 Cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen/ Bygdegårdsvägen 

Projektet har genomförts 2018. Projekteringen av cirkulationsplatsen med en ny 

anslutning till den kommande parkeringsplats på fastigheten Korsängen 10:1 

samt den geotekniskundersökningen är klara. Projekteringen har utförts i egen 

regi men med konsultstöd för granskning.  
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Projekt nr 14 Parkering Lillsjöskolan 

Byggnationen genomfördes 2018. Parkeringen har blivit trafiksäkrare genom ny 

belysning, hastighetsdämpande åtgärder och en separat yta för hämtning och 

lämning. Fler parkeringsplatserna har skapats.   

Projekt nr 15 Gång-och cykelväg mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustaskolan 

Utredning är gjord under 2018. En projektgrupp är startad tillsammans med 

representanter från VA-enheten. Under 2019 kommer gång- och cykelvägen att 

projekteras tillsammans med VA-enheten och byggas 2020. Vägen kommer att gå 

på den södra sidan av Tranbyggevägen med trafiksäkra övergångar. 

Projekt nr 17 Mindre trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP 

En del trafiksäkerhetshöjande åtgärder genomfördes 2015, vilket har resulterade 

i ökad trafiksäkerhet och lägre hastigheter. Hastighetsbegränsningen har 

tydliggjorts hastighetsbegränsningen genom att måla 30 i körbanan med jämna 

mellanrum längs med Västra Rydsvägen. Därefter har kontinuerliga kontroller 

och trafik-/hastighetsmätningar på Västra Rydsvägen genomförts och ytterligare 

åtgärder har inte bedömts nödvändiga för att öka trafiksäkerheten. Mätningar 

och fortsatt kontroll av efterlevnaden av hastighetsbegränsningar fortsätter 

under 2019. 

Projekt nr 26 Asfaltsgupp för hastighetsrevisionen 

Projektet genomfördes 2018. Upphöjda övergångställen, asfaltsgupp och 

trafiköar  är anlagda på strategiskt valda platser för att öka trafiksäkerheten för 

de oskyddade trafikanterna. Vägar som har fått gupp eller farthinder är Västra 

Rydsvägen, Kyrkvägen, Strandvägen, Lillmossvägen, Sandviksvägen, Gamla 

Landsvägen och Snickarvägen. Hastighetsbegränsningen på Norrbodavägen, 

Kyrkvägen, Bergvägen, Blåsarvägen, Rankhusvägen och Västra Rydsvägen har 

förtydligats genom att måla 30 i körbanan.  
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3 Trafik- och tillgänglighetsprojekt 2019 

3.1 Översikt 

 

Figur 2: Översiktskarta  

Översiktskartan visar samtliga projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 

2019.  
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Figur 3: Projekt i Bro. 

2  Regional gång- och cykelväg genom Bro 

3  Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 

5  Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen 

9 Förbättringsåtgärder vid Lejondalsvägen 

19 Gång- och cykelvägar på Skällstavägen och Klövtorpsvägen mellan 

Råbyvägen och Håtunavägen 

21 Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 

22 Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och Råbyvägen 

23 Tillgänglighetasanpassning av trottoar längs Lantmätarvägen 

25 Blomman förskola 

26                      Diverse mindre trafiksäkerhets-, framkomlighets- och 

tillgänglighetshöjande åtgärder 
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Figur 4: Projekt i Håbo-Tibble. 

15  Gång- och cykelväg mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustaskolan 
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Figur 5: Projekt i Kungsängen.  

1  Artistvägen  

3 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 

6  Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och Sandgrind  

7  Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och längs med 

 Bygdegårdsvägen 

8  Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 

12 Gång- och cykelbana längs med Strandvägen 

13  Cirkulationsplats i korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen 

18 Korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen 

20 Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen 

24  Gångbana längs med Geologivägen 

26                      Diverse mindre trafiksäkerhets-, framkomlighets- och 

tillgänglighetshöjande åtgärder 

27 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen 

Enköpingsvägen/Prästhagsvägen 

28 Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i Brunna 

29 Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna 
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I bilaga 2 listas alla projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2019. De som 

har tilldelats prioritet 1 planeras arbetas med under 2019, medan de som har 

tilldelats prioritet 2 planeras att arbetas med kommande år då de lyfts till 

prioritet 1. Projekten är listade utan inbördes ordning. 

Projekten med prioritet 1 väljs utifrån följande kriterier:  

 Nollvisionen (riksdagen – ingen ska dödas eller skadas allvarligt i 

trafiken) 

 Projekt som påverkar så många medborgare som möjligt 

 Förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten 

 Inkomna synpunkter 

 Förbättringsåtgärder som samhällsbyggnadskontoret har sett behov av 

 Samarbete med exploateringsområden 

 Gång- och cykelplanen 

 Säkraskolvägar 

 Trygghetsprogram 

 Olycksstatistik 

 Budget och resurser  
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Bilaga 2 – Projektlista 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2019 

 

Innehållsförteckning   

Projekt
nr 

Prioritet 
2019 

Namn Sida 

2 1 Regional gång- och cykelväg genom Bro 3 

3 1 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 4 

5 1 Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid 
Österhagen 

5 

13 1 Cirkulationsplats i korsningen 
Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen 

6 

25 1 Blomman förskola 7 

1 1 Artistvägen 8 

7 1 Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen 
och längs med Bygdegårdsvägen 

9 

9 1 Förbättringsåtgärder vid Lejondalsvägen 10 

12 1 Gång- och cykelbana längs med Strandvägen 11 

19 1 Gång- och cykelvägar på Skällstavägen och 
Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen och Håtunavägen 

12 

20 1 Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen 13 

24 1 Gångbana längs med Geologivägen 14 

15 1 Gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble kyrkby och 
Tjustaskolan 

15 

26 1 Diverse mindre trafiksäkerhets, framkomlighets och 
tillgänglighetshöjande åtgärder 

16 

30 1 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen 
Enköpingsvägen/Prästhagsvägen 

17 

28 1 Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i Brunna 18 

29 1 Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna 19 

17 1 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP 20 

6 2 Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind 

21 

8 2 Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 22 

18 2 Korsningen Hjortronvägen/Granhammarsvägen 23 

21 2 Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 24 
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22 2 Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och 
Råbyvägen 

25 

23 2 Tillgänglighetsanpassning av trottoar längs 
Lantmätarvägen 

26 

27 2 Gångbana på Finnstabergsvägen mellan Finnsta 
förskola och busshållplats Finnsta 

27 
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Regional gång- och cykelväg genom 
Bro 

Gång- och cykelvägen som går längs med 

Enköpingsvägen från Järfälla kommun och 

Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är 

en del av den regionala cykelförbindelsen 

mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut 

i den regionala cykelplanen. 

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad 

statlig medfinansiering om 47 % av 

kostnaderna som var aktuellt till 2018 för en 

gång- och cykelväg med regional GC-standard 

längs med Enköpingsvägen genom Bro. För att 

dessa ska betalas ut ska sträckan mellan 

busshållplatsen Finnsta östra och Brorondellen 

påbörjas 2016, sträckan mellan Brorondellen 

och Råbyvägen påbörjas 2017 och sträckan mellan Råbyvägen och Håtunavägen 

påbörjas 2018. 

På grund av förseningar och ekonomiska anledningar har byggnationen blivit 

försenad vilket innebär att kommunen måste ansöka om ny statlig 

medfinansiering för byggnation av etapp 2 och 3. Ansökan planeras att 

genomföras under 2019. 

Projektet består alltså av följande etapper: 

1. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan busshållplatsen Finnsta 

östra och Brorondellen, färdigställdes 2016.  

2. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och 

Råbyvägen, färdigprojekterad 2017.  

3. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Råbyvägen och 

Håtunavägen, färdigprojekterad 2018. 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  2 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 8 500 000 kr 

Resursdagar 2019: 20 

Resursdagar totalt: 120 
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Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser  

För att skapa ett tillgängligt 

kollektivtrafiksystem i kommunen så 

behövs ett antal busshållplatser 

tillgänglighets anpassas. Idag är ungefär 

hälften av busshållplatserna längs med det 

kommunala vägnätet 

tillgänglighetsanpassade. För att 

genomföra detta har en prioritering gjorts 

utifrån statistik från kommunens 

bussentreprenör över på-och avstigande, 

hållplatsens geografiska läge samt en 

inventering som SPF Seniorerna har gjort 

på en del av kommunens busshållplatser.  

Prioriteringslista för ombyggnation:  

1. Emaljstigen 2 st  

2. Textilvägen 1 st 

3. Marknadstigen 1 st 

4. Aspvik 2 st 

I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som 

behöver nya busshållplatslägen. Diskussioner med Trafikförvaltningen har pågått 

under en lång tid och överenskommelse finns att förlänga linje 555 till 

Rättarboda och Säbyholm. Busslinjen trafikerar sedan 2017 sträckan men det 

saknas 2 nya busshållplatser som ska anläggas på Håtunavägen vid Galoppen. 

Kommunen kommer stå för kostnad av en hållplats. I övrigt behövs det även en 

ny busshållplats på Mätarvägen.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att se över placeringsmöjligheter för 

hållplatsen innan prioritering görs av dessa. 

 

Projektinformation 

Projektnummer: 3 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 500 000 kr 

Total kostnad: 4 600 000 kr 

Resursdagar 2019: 50 

Resursdagar totalt: 150 
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Nya busshållplatser på 
Enköpingsvägen vid Österhagen 

Österhagen är ett nytt bostadsområde som 

är beläget öster om Bro tätort.  Avståndet 

till närmaste busshållplats är i dagsläget 

långt och Trafikförvaltningen (SLL) har sagt 

sig villiga att stanna vid busshållplatser på 

Enköpingsvägen om kommunen anlägger 

dessa.  

Två nya busshållplatser samt två 

övergångsställen samt gång- och 

cykelanslutningar planeras därför vid 

Enköpingsvägen, strax söder om 

Österhagen och Kockbackavägen. Detta 

projekterades under 2018. För att börja 

med åtgärder då ska kommunen ansöka 

statlig medfinansiering under 2019. 

Projektet består alltså av följande delar: 

 Bygga 2 nya hållplatser på Enköpingsvägen 

 Bygga övergångstället på Enköpingsvägen och anslutande gång- och 

cykelväg 

 Hastighetsdämpande åtgärder på Enköpingsvägen vid 

Kockbackarondellen 

 Bygga nya gång- och cykelbana längs Kockbackavägen 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  5 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 3 000 000 kr 

Resursdagar 2018: 20 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 

 

 

 

 
6 

  

Resursdagar totalt: 80 
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Cirkulationsplats i korsningen 
Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen 

Idag regleras korsningen mellan 

Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen 

med trafikljus. Dessa trafikljus har sett 

senaste året haft mycket fel och fungerar 

inte optimalt. För att åtgärda problemet 

så måste en ny anläggning köpas in vilket 

medför höga kostnader. Med anledning 

till kommande 

byggnationer/exploateringsprojekt i 

Kungsängen och den förväntade ökade 

trafikmängden på Enköpingsvägen samt 

för att förbättra framkomligheten för 

kollektivtrafiken i korsningen så föreslås 

en cirkulationsplats.  

Cirkulationsplatsen projekterades 2018. 

Cirkulationsplatsen ska finansieras av exploateringsprojekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  13 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 0 kr 

Resursdagar 2019: 150 

Resursdagar totalt: 150 
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Blomman förskola 

Plan och exploatering arbetar med 

utbyggnad av förskolan Blomman i Bro. 

I samband med utbyggnationen är det 

planerat att se över trafiksituationen 

vad gäller anslutande vägar och 

parkeringsmöjligheter runt förskolan. 

Idag är det stora trafiksäkerhetsmässiga 

brister som bl.a. att föräldrar parkerar 

på gång- och cykelbanan för att hämta 

och lämna sina barn på förskolan. 

Kommunen kommer att 

finansiera/driva vissa delar av projektet 

vad gäller gator och parkering.  

Det är ännu oklart om hur mycket som 

kommunen ska bygga och hur mycket 

ska finansieras av exploateringsprojekt 

och/eller det kommunala 

fastighetsbolaget. 

Projektet skulle ha påbörjats 2019. Tekniska avdelningen inväntar 

Exploateringsavdelningen för att kunna arbeta vidare med projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  25 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 1 700 000 kr 

Total kostnad: 4 000 000 kr 
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Resursdagar 2019: 80 

Resursdagar totalt: 150 
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Artistvägen  

Samhällsbyggnadskontoret anser att 

det behövs en översyn över hela 

Artistvägen. Det finns idag stora 

trafikproblem vad gäller säkerhet, 

tillgänglighet och framkomlighet. Det 

finns ingen bra utformning för lämning 

och hämtning av barn från 

Brunnaskolan och förskolan, samt att 

parkerade bilar backar och vänder på 

olämpliga platser längs med vägen. 

Korsningen mellan 

Granhammarsvägen och Artistvägen är 

stor och öppen vilket inbjuder till höga 

hastigheter. För att dämpa 

hastigheterna och öka trafiksäkerheten 

behöver korsningens utformning ses 

över. Projektet projekterades 2017 och 

i samband med det delades projektet 

in i två etapper på grund av omfattningen: 

Etapp 1: inkluderar vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång- och 

cykelväg samt en hämtning-/lämningszon mellan korsningen 

Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen på Artistvägen.  

Etapp 2: innefattar gång- och cykelväg, parkering, samt korsningen 

Granhammarsvägen/ Artistvägen. Båda projekten projekterades färdigt under 

2017 och klara att byggas 2019–2020.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att under 2019 bygga Etapp 1. 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  1 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 1 500 000 kr 

Total kostnad: 6 000 000 kr 

Resursdagar 2019: 60 
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Resursdagar totalt: 180 
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Gång- och cykelförbindelse mellan 
Västra Rydsvägen och 
Bygdegårdsvägen 

Sträckan  längs Västra Rydsvägen, Skyttens väg 

och Bygdegårdsvägen har idag mycket gångtrafik 

eftersom det är en gen länk mellan Brunna och 

Kungsängen och för att kollektivtrafik inte går i 

området. Idag blandas oskyddade trafikanter med 

fordonstrafiken. Hastighetsebegränsnignen är 30 

km/h vilket ger en trafiksäkerhetsmässigt 

godtagbar lösning för blandtrafik med cykel- och 

motorfrodonstrafik. En trafikutredning 

genomfördes 2016 som resulterade i att en 

gångbana behövs längs med denna sträckan. 

Vägbredden är begränsad vid den aktuella 

sträckan så endast en gågnbana kommer att 

anläggas, trafiksäkerheten för cyklister säkras istället genom att 

hastighetsbegränsningen på 30 km/h verkställs. 

I samband med detta ska även korsningspunkter ses över och samtliga 

övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas.I projektet ingår: 

a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo 

Industriområde och övergång till Bygdegårdsvägen. 

b. Gång- och cykelväg från Bygdegårdsvägens norra ände till busshållplatsen 

Tvärvägen. Längs denna sträcka äger kommunen mycket mark väster om vägen 

som skulle kunna användas till gång- och cykelbana, men marken är annekterad 

av boende vilket kan utgöra en utmaning för projektet. De boende bör hållas 

informerade tidigt i processen. Projektering och byggnationen av gång-och 

cykelbana ska börjas 2019. 

c. Tillgänglighetsanpassning av det norra hållplatsläget vid Tvärvägen. 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  7 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 700 000 kr 

Total kostnad: 6 000 000 kr 

Resursdagar 2019: 80 
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Resursdagar totalt: 180 
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Förbättringsåtgärder vid 
Lejondalsvägen 

Lejondalsvägen är en lokalgata som 

fungerar som infart till flera 

bostadsområden i östra Bro samt till 

Lejondals naturreservat. 

Trafiksäkerhetshöjande och 

hastighetsdämpande åtgärder har 

genomförts i form av avsmalningar och 

stopphållplatser, men en helhetssyn behövs 

bland annat för att komplettera med gång- 

och cykelanslutningar på punkter där det 

saknas. 

Under 2014 och 2015 har trafiksäkerheten 

och tillgängligheten höjts längs vägen. 

Kvar att göra är, från tidigare utredning, att: 

a. förbättra gång- och cykelförbindelserna mellan Finnstaområdet och Bro 

centrum genom att anlägga en ny gång- och cykelväg mellan Lejondalsvägen och 

Björklyckestigen mellan fastighet Finnsta 1:16-17 och Finnsta 1:21. Detta område 

är aktuellt för ny detaljplan och projektet bör eventuellt utföras inom 

exploateringen av ny detaljplan för området. 

b. anlägga ett stängsel väster om Lejondalsvägen i höjd med hållplatsen 

Fjärilsstigen från övergångsstället till strax norr om hållplatsen för norrgående 

busstrafik. 

c. anlägga ett övergångsställe över Berberisvägen vid korsningen mellan 

Lejondalsvägen och Berberisvägen.  

d. anlägga hastighetsdämpande åtgärder. 

Kommunen har även fått in önskemål om cykellåsplatser vid bland annat 

busshållplatsen Rosenlundsvägen. 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  9 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 200 000 kr 

Total kostnad: 1 000 000 kr 
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Resursdagar 2019: 30 

Resursdagar totalt: 80 
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Gång- och cykelbana längs med 
Strandvägen 

För att öka trafiksäkerheten utmed 

Strandvägen föreslås en ny gång- och 

cykelväg på sträckan från Kungsängens 

båtklubb till dagvattendammen på 

Strandvägen. I projektet ingår även en 

ny gång- och cykelförbindelse från 

korsningen mellan Strandvägen och 

Prästhagsvägen till Kungsängens 

pumpstation samt trappvägar ned från 

Bergstigen och Furustigen. 

Det finns en projektering och 

förfrågningsunderlag för detta projekt 

från 2012, men det är inte klart hur 

aktuellt detta material fortfarande är. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2019 för 

att se olika möjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  12 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 8 700 000 kr 

Resursdagar 2019: 20 

Resursdagar totalt: 40 
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Gång- och cykelväg på Skällstavägen 
och Klövtorpsvägen mellan 
Råbyvägen och Håtunavägen 

I samband med att EON bygger fjärrvärme 

genom kommunen, så har dom åtagit sig att 

bygga gång- och cykelvägar mellan 

Enköpingsvägen och Klövtorpsvägen (längs 

Håtunavägen). För att få ett sammanhängande 

gång- och cykelvägnät i västra Bro behöver 

kommunen bygga gång- och cykelväg på 

Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och 

Råbyvägen samt på Skällstavägen. Detta är 

aktuellt nu efter Eon har byggt klart gång- och 

cykelvägen längs med Håtunavägen. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 

projektera och bygga gång- och cykelväg på 

Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och 

Råbyvägen under 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  19 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 150 000 kr 

Total kostnad: 4 000 000 kr 

Resursdagar 2019: 30 

Resursdagar totalt: 60 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Gång- och cykelväg längs med 
Körsbärsvägen 

I och med att Norrboda byggs ut så ökar 

behovet av kopplingar till närliggande 

områden. Bostadsområdet öster om 

Körsbärsvägen saknar idag en gen gång- och 

cykelförbindelse norrut till Norrboda och 

Brunna.  

Invånare har föreslagit att en gång- och 

cykelbana anläggs i skogsområdet väster om 

Körsbärsvägen, men 

samhällsbyggnadskontoret bedömer det som 

ett onödigt kostsamt åtagande på grund av 

topografin och funna fornlämningar, samt med 

tanke på att Körsbärsvägen är ca 9 meter bred 

och har ingen busstrafik eller planer för det. 

Det innebär att det finns goda förutsättningar för att anlägga en gång-och 

cykelbana på befintlig vägbana istället. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2019 för 

att se olika möjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  20 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 2 500 000 kr 

Resursdagar 2019: 20 

Resursdagar totalt: 40 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Gångbana längs med Geologivägen 

Geologivägen ansluter ett relativt stort 

bostadsområde vid Lillsjöskolan. Många barn 

går längs med vägen till och från skolan. För 

att öka trafiksäkerheten för dessa så föreslås 

en gångbana längs med Geologivägen. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja 

med utredning under 2019 för att se olika 

möjligheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  24 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 1 500 000 kr 

Resursdagar 2019: 20 

Resursdagar totalt: 80 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Gång- och cykelväg mellan Håbo-
Tibble kyrkby och Tjustaskolan 

Många barn som bor i Håbo-Tibble kyrkby går i 

Tjustaskolan. För att förbättra möjligheterna att 

gå och cykla mellan Håbo-Tibble och 

Tjustaskolan planeras en ny gång- och cykelbana 

på sträckan. 

Under 2015 kom Kommunen överens med 

Trafikverket om att i slutet av 2016 ta över 

Tranbyggevägen, där den här sträckan ingår, 

bland annat för att underlätta anläggande av 

gång- och cykelvägen, något som Trafikverket 

inte prioriterar lika högt som kommunen. 

Övertagandet av vägen är under arbete och 

förhoppningsvis kommer detta att ske under 

2019. 

När vägen får kommunalt väghållarskap så behöver inte längre gång- och 

cykelvägen inkräkta på intilliggande fastigheter, utan kan hållas inom 

vägområdet vilket underlättar kommunens samarbete med de boende. 

Kommunen ansökte 2015 till Länsstyrelsen om sänkt hastighetsgräns från 

70km/h till 30km/h på Tjusta skolväg, men fick avslag. När vägen blir kommunal 

kan har kommunen själva större möjligheter att styra hastighetsbegränsningen 

och eventuella hastighetsdämpande åtgärder.  

Kommunen planerar att anlägga vatten- och avloppsledningar längs med samma 

sträcka under period 2019–2021. Genom att samtidigt anlägga gång- och 

cykelväg då så kan kommunen uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda 

projekten. Projektering av gång-och cykelväg och vatten- och avloppsledningar 

ska påbörjas 2019 och byggnation i direkt anlutning till att projetkeringen 

färdigställs. 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  15 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 300 000 kr  

Total kostnad: 9 600 000 kr 

Resursdagar 2019: 50 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Resursdagar totalt: 150 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Diverse mindre trafiksäkerhets-, 
framkomlighets- och tillgänglighetshöjande 
åtgärder 

Under året kommer det uppstå behov av snabba lösningar för att öka 

trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten på vissa kommunala 

vägar. För att möjliggöra för samhällsbyggnadskontoret att genomföra denna typ 

av mindre åtgärder behövs en extra budget i form av ett projekt i trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2019. 

Samhällsbyggnadskontoret ser ett behov av att ha en budget för att kunna utföra 

snabba lösningar som höjer trafiksäkerheten, framkomligheten och/eller 

tillgängligheten då behov uppstår.  

Exempel på mindre åtgärder är: 

- Skyltning 

- Linjemålning 

- Farthinder eller andra hastighetsdämpande åtgärder 

- Variabla hastighetsskyltar 

- Cykelställ i anslutning till busshållplatser 

- Tillgänglighetsanpassning av gångbanor och övergångställen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  26 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 600 000 kr 

Total kostnad: 2 000 000 kr 

Resursdagar 2019: 50  

Resursdagar totalt: 150 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
korsningen Enköpingsvägen/Prästhagsvägen 

För att öka trafiksäkerhet i korsningen 

Prästhagsvägen /Enköpingsvägen 

behövs en ny utformning. Idag finns det 

problem med vänstersväng från 

Prästhagsvägen till Enköpingsvägen. 

Den här korsningen finns inte med i 

detaljplansområde.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 

utreda flera möjligheter för en ny 

utformning av korsningen 

Enköpingsvägen och Prästhagsvägen i 

syfte att förbättra trafiksäkerheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  30 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 200 000 kr 

Resursdagar 2019: 20  

Resursdagar totalt: 120 
 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i 
Brunna 

För att utöka trafiksäkerhet och 

framkomlighet på Konstvägen i Brunna 

behövs ett antal åtgärder. Idag finns det inget 

farthinder eller bra övergångstället på 

Konstvägen. Hastighetsbegränsning är 30 

km/h. Men vägen är ganska bredd vilket gör 

att den inbjuder höga hastigheter. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda 

flera möjligheter för hastighetsdämpande 

åtgärder på Konstvägen under 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  28 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 200 000 kr 

Resursdagar 2019: 20  

Resursdagar totalt: 120 
 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i 
Brunna 

För att utöka trafiksäkerhet och 

framkomlighet på Hagnäsvägen i 

Brunna behövs ett antal åtgärder.  

Idag finns det ingen bra GC bana eller 

övergångstället på Hagnäsvägen. 

Hastighetsbegränsning är 30 km/h men 

det är dålig sikt vid korsande gångbana.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 

utreda flera möjligheter för 

hastighetsdämpande åtgärder på 

Hagnäsvägen och korsningen med 

Musikvägen under 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  29 

Prioritet: 1 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 200 000 kr 

Resursdagar 2019: 20 

Resursdagar totalt: 120 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Kungsängens IP 

Sedan ”nya IP” i Kungsängen byggdes har 

det varit problem med höga hastigheter 

och buskörning på parkeringsplatsen och 

Västra Rydsvägen runt idrottsplatsen.  

Stora ytor på parkeringen och runt vägen 

samt den breda körbanan inbjuder till 

rally-och buskörning främst kvällar och 

nätter.  

Under dagtid bidrar företagen i närheten 

till mycket trafik och gällande 

hastighetsbegränsningar respekteras 

dåligt.  

Under 2014 och 2015 har åtgärder 

genomförts för att dämpa hastigheterna 

och minska busåkandet i området. Under 

2016 till 2018 har Samhällsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort 

mindre åtgärder. Under 2019 fortsätter Samhällsbyggnadskontoret att bevaka 

situationen och genomför stegvis ytterligare trafikåtgärder så att en 

tillfredsställande trafiksäkerhet uppnås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  17 

Prioritet: 2 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 100 000 kr 

Resursdagar 2019: 0 

Resursdagar totalt: 20 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Hastighetssäkring på 
Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind 

Enköpingsvägen är bred förbi Sylta 

och Sandgrind, vilket inbjuder till 

högre hastigheter än de föreskrivna 

50 km/h. Kommunen har mottagit 

synpunkter om siktproblem samt 

svårigheter att ta sig ut på 

Enköpingsvägen från 

Sandgrindsvägen i rusningstrafik. 

För att få ner hastigheterna och 

förbättra trafiksäkerheten planeras 

ny utformning av gaturummet samt 

korsningspunkter och 

övergångsställen. I samband med 

detta ska även busshållplatserna på 

sträckan tillgänglighetsanpassas. 

Projektet projekterades 2016. Det är 

ett omfattande arbete att bygga om 

hela sträckan därför föreslås en 

etappindelning enligt följande: 

Etapp 1: Granhammarsrondellen till busshållplats Sylta  

Etapp 2: Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken   

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  6 

Prioritet: 2 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 6 000 000 kr 

Resursdagar 2019: 0 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Resursdagar totalt: 80 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Gång- och cykelväg längs med 
Bygdegårdsvägen 

Bygdegårdsvägen är en lokalgata som 

fungerar som infart till Kungsängens 

idrottsplats och Kasmo industriområde och 

har en gångbana som delvis endast separeras 

från fordonstrafik med vägmarkering. 

Sträckan mellan Enköpingsvägen och 

Hjortronvägen trafikeras av SLbussar. En 

utredning har genomförts avseende 

trafiksäkerhet, tillgänglighet samt gång- och 

cykeltrafik. Förslag till ny utformning av 

gaturummet samt en gång- och cykelbana 

längs med Bygdegårdsvägen har tagits fram. 

I samband med detta ska korsningspunkter 

ses över och samtliga busshållplatser och 

övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas. 

Ombyggnationen av södra delen av Bygdegårdsvägen ingår i  

exploateringsprojektet Korsängen medan sträckan i detta projekt endast kanske 

och delvis kommer att kunna genomföras i exploateringsprojekt. 

Inom ramen för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet planeras i den mån de inte 

genomförs i exploateringsprojekten: 

a. Trafiksäkring av korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Tvärvägen. 

b. Tillgänglighetsanpassning av det södra av Tvärvägens hållplatslägen. 

c. Gång- och cykelväg från korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Kyrkvägen 

till i höjd med Tvärvägens norra hållplatsläge. 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  8 

Prioritet: 2 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 3 300 000 kr 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Resursdagar 2019: 0 

Resursdagar totalt: 40 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Korsningen 
Hjortronvägen/Granhammarsvägen 

Kommunen har mottagit synpunkter på att 

trafikanter i korsningen vid 

Hjortronvägen/Granhamarsvägen har 

framkomlighetsproblem. Korsningen är idag en 

T-korsning och Granhammarsvägen är 

huvudled. Trafiken kommer sanorlikt att öka 

på Hjortronvägen i och med att flera 

exploateringsområden är på gång att byggas ut 

i anslutning till Hjortronvägen exempelvis 

Tibbleängen. Korsningen bör därför ses över 

för att förbättra framkomligheten och 

trafiksäkerheten för samtliga trafikantslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  18 

Prioritet: 2 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 2 500 000 kr 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 

 

 

 

 
33 

  

Resursdagar 2019: 0 

Resursdagar totalt: 80 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Gång- och cykelväg längs med 
Ginnlögs väg 

Det finns behov av en gång- och cykelväg 

längs med Ginnlögs väg mellan Assurs väg 

och idrottsplatsen i Bro. Det är många barn 

och ungdomar från områden söder om Bro 

station som behöver kunna ta sig på ett 

trafiksäkert sätt till idrottshallen. Behovet 

kommer att öka ytterligare i samband med 

exploateringsprojekten Trädgårdsstaden och 

Tegelhagen. För att idag ta sig från områden 

söder om Bro station till idrottsplatsen måste 

man ta en lång omväg via gångtunnlar under 

järnvägen och via Stationsvägen. Risken är 

att många går och cyklar längs med den hårt 

trafikerade Ginnlögs väg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  21 

Prioritet:  2 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 3 500 000 kr 

Resursdagar 2019: 0  



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Resursdagar totalt: 180 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Enköpingsvägen mellan 
Blomstervägen och Råbyvägen 

Enköpingsvägen är på sträckan genom 

Bro bred, vilket inbjuder till högre 

hastigheter än de föreskrivna 50 km/h. 

Sträckan på Enköpingsvägen mellan 

Lejondalsvägen och Blomstervägen 

kommer att åtgärdas i samband med 

ett exploateringsprojekt. 

Sträckan mellan Råbyvägen och 

Håtunavägen går genom Skällsta  

industriområde och är inte i lika stort 

behov av åtgärder. 

På sträckan mellan Blomstervägen och 

Råbyvägen planeras därför en ny 

utformning av gaturummet och 

samtliga korsningspunkter. 

Hastighetsdämpande åtgärder ska ses 

över samt tillgänlighetsanpassning av 

samtliga övergångställen. I samband med  detta ska också samtliga 

busshållplatser på sträckan ses över om dessa behöver tillgänglighetsanpassas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  22 

Prioritet: 2 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 4 000 000 kr 

Resursdagar 2019: 0 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Resursdagar totalt: 180 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Tillgänglighetsanpassning av trottoar 
längs Lantmätarvägen 

Nedsänkningarna på GC-vägen  längs 

Lantmätarvägen är farliga och onödiga. 

Kommunen borde följa nybyggnadspraxis 

och ta bort sänkningarna vid infarterna 

och använda fasade kantstenar istället.  

Nedsänkningar är lämpligt vid korsningar, 

men då i samband med taktila och synliga 

plattor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  23 

Prioritet: 2 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 1 000 000 kr 

Resursdagar 2019: 0 

Resursdagar totalt: 20 

 



Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 
2019 
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Gångbana på Finnstabergsvägen 
mellan Finnsta förskola och 
busshållplats Finnsta 

På Finnstabergsvägen saknas idag en 

gångväg mellan busshållplatsen Finnsta till 

Finnsta förskola. Kommunen har fått 

synpunkter på att det behövs då det är 

många som åker buss som ska till förskolan. 

Det har prioritet 2 då det idag finns 

alternativa trafiksäkra gångvägar på de 

identifierade platser som problemen finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation 

Projektnummer:  27 

Prioritet: 2 

Kostnad 2019: 0 kr 

Total kostnad: 2 500 000 kr 

Resursdagar 2019: 0 

Resursdagar totalt: 40 

 



Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019

Projektnr 2018 Namn TTP 2018 Prioritet 2018 Skede i TTP 2018 Status Budget 2018 (kr) Kostnad 2018 (kr) Budget 2017 (kr) Kostnad 2017 (kr) Slutgiltig kostnad (kr) Motivering

2
Regional gång‐ och cykelväg genom Bro, 

Etapp 2 och 3
1 Projektering/byggnation Påbörjad 3 975 000 3 222 400 2 400 000 1 240 100 1 240 100

Statlig medfinnansiering 47% av byggkostnaden. Projekteringen har dragit ut 
på tiden då projektet träffat på en del svårigheter, dels handlar det om 
bullerfrågor, dagvattenhantering och tillgänglighetsanpassning. 
Projekteringen av etapp 2 (kostand 1 269 200kr) och 3 (kostnad 1 953 200kr) 
är klara. På grund av för höga kostnader i inlämnade anbud har enheten valt 
att göra omtag i upphandlingen, därav har inte byggnationen påbörjats.

3 Tillgänglihetsanpassning av busshållplatser 1 Projektering/byggnation Klar 2 100 000 1 499 100 400 000 467 500 467 500

I och med att trafikförvaltningen beslutade under 208 att linje 555 skulle 
förlängas till Rättarboda och att linje 558 skulle dras om inomm Brunna 
verksamhetsområde så behövdes 7 nya busshållplatser byggas (en i Jursta 
och sex i Brunna). Dessa är bygda och bussarna trafikerar där nu.

4
Gång‐ och cykelväg genom korsningen Assurs 

väg och Brogårdsvägen
1 Projektering/byggnation Klar 80 000 274 800 300 000 456 000 456 000

År 2017 förlängdes gång‐ och cykelvägen förbi korsningen Assurs väg och 
Brogårdsvägen. År 2018 har ett spårviddshinder byggts på Assursväg mellan 
korsningarna med Brogårdsväg och Jurstagårdsvägen. Detta för att det på 
Assurs väg är genomfartsförbud vilket inte respekterats av trafikanter under 
många år. För att få stopp på detta samt för att förbättra trafiksäkerheten för 
gående och cyklister på Assurs väg så byggdes ett spårvidshinder så att 
endast busstrafik kan passera genom. Kostaden för detta blev 274 tkr. Den 
beräknade kostanden var felaktig.

5
Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid 

Österhagen
1 Utredning/projektering Klar 700 000 655 000 700 000 0

Tanken var att busshållplatserna skulle ligga i anslutning till Skogsbackavägen 
för att boende i Österhagen skulle ha tillgång till dessa. Dock var inte 
markägare och fastighetsägare villiga att sälkja mark för en busshållplats samt 
att kommunen skulle överta/bli delägare i Skogsbackavägen. Av den 
anledningen fick enheten titta på ett nytt allternativ med gång‐ och ckelbana 
längs med Kockbackavägen samt nya busshållplatser i anslutning till 
Kockbackarondellen. Detta är en bra lösning och har under året projekterats. 

10 Åtgärder längs med Köpmanvägen 1 Projektering/byggnation Klar 1 000 000 1 024 000 0 0

Övergångställen och hastighetsdämpande åtgärder behövdes ses över på 
Köpmanvägen dels för att skapa en trafiksäkrar miljö för oskyddade 
trafikanter samt för att få bort buller och vibrationer i omkringliggande 
fastigheter. I samband med detta projekt har även belysningen förbättrats 
längs med hela Köpmanvägen för att öka tryggheten samt att även områet 
kring busstationen har gjorts om och blivit trafiksäkrare för oskyddade 
trafikanter. Projektet är beviljat 1 623 175 kr i statlig medfinnansirering och 
ska räknas bort från totalkostanden under 2018.

11 Gångbana på Fågelvägen mot Råbyskolan 1 Projektering/byggnation Klar 1 500 000 326 000 0 0
Gångbanan är byggd som en trottoar och samtidigt byggdes parkeringen om 
för att få plats med det antalet parkeringar som försvann i samband med att 
gångbanan byggdes.

Bilaga 5 ‐ Redovisning av projekt i Trafik‐ och tillgänlgihetsprogrammet 2018
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13
Cirkulationsplats i korsningen 

Enköpingsvägen/ Bygdegårdsvägen
1 Projektering Klar 0 34 400 0 0

Projekteringen av cirkulationsplatsen är klar med ny anslutning till 
kommande parkeringsplats på fastighet Korsängen 10:1. Projekteringen har 
utförts i egen regi men med konstulstöd för granskning, därav kostnaden på 
34 400 kr. 

14 Parkering Lillsjöskolan 1 Byggnation Klar 2 200 000 2 515 400 0 0
Projektering genomfördes 2017. Byggnatinen genomfördes 2018. 
Parkeringen har blivit trafiksäkrare samt fler parkeringsplatser, ny belysning, 
hastighetsdämpande åtgärder och en hämta‐/lämnayta.

15
Gång‐ och cykelväg mellan Håbo‐Tibble 

kyrkby och Tjustaskolan
1 Utredning Klar 0 0 0 0

Utredning är genomförd samt en projektgrupp är startad tillsammans med 
representatner från VA. Under 2019 kommer projektet projekteras 
tillsammans med VA och byggnation kommer ske 2020. Gång‐ och cyklevägen 
kommer gå på södra sidan av Tranbyggevägen med trafisäkra övergångar.

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP 1
Bevakning och uförande av 

åtgärder vid behov
Klar 100 000 0 100 000 0

Enheten har gjort kontinuerliga kontroller och trafik‐/hastighetsmätningar på 
Västra Rydsvägen och har inte sätt att några åtgärder behövs för öka 
trafiksäkerheten. Enheten kommer fortsätta att göra mätningar och ha 
området under kontroll under 2019.

25 Blomman förskola 1 Byggnation Ej påbörjad 4 000 000 0 4 000 000 0 0 Exploateringavdelningen driver detta projektet som ej påbörjats ännu. 

Totalt: 15 655 000 9 551 100 Budget för trafik- och tillgänglighetsprogrammet för 2018 var 9 487 
000 kr.
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Projektnr  Namn 2019 (förslag)
Prio 2019 
(förslag)

Utförande  Kostnad 2019 (tkr)   Total kostnader (tkr)  Tid 2019 (dgr) Tid totalt (dgr)

2 Regionala gång‐ och cykelväg genom Bro 1 Ansökan om statlig medfinansiering ‐  kr                              8 500 000 kr                     120 20
3 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 1 Byggnation 500 000 kr                      4 600 000 kr                     150 50
5 Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen 1 Ansökan om statlig medfinansiering ‐  kr                              3 000 000 kr                     20 80

13
Cirkulationsplats i korsningen 
Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen

1 Byggnation ‐  kr                              4 500 000 kr                     180 180

25 Blomman förskola 1 Byggnation 1 700 000 kr                   4 000 000 kr                     80 150
1 Artistvägen  1 Byggnation  1 500 000 kr                   6 000 000 kr                     60 180

7
Gång‐ och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och 
Bygdegårdsvägen

1 Projektering/&Byggnation 700 000 kr                      6 000 000 kr                     80 180

9 Förbättringsåtgärder vid Lejondalsvägen (Berberisvägen) 1 Projektering/&Byggnation 200 000 kr                      1 000 000 kr                     30 80
12 Gång‐ och cykelbana längs med Strandvägen 1 Utredning ‐  kr                              8 700 000 kr                     20 40

19
Gång‐ och cykelvägar på Skällstavägen och Klövtorpsvägen 
mellan Råbyvägen och Håtunavägen

1 Projektering/&Byggnation 150 000 kr                      4 000 000 kr                     30 60

20 Gång‐ och cykelväg längs med Körsbärsvägen 1 Utredning ‐  kr                              2 500 000 kr                     20 40
24 Gångbana längs med Geologivägen 1 Utredning ‐  kr                              1 500 000 kr                     20 80

26
Diverse mindre trafiksäkerhets‐, framkomlighets och 
tillgänglihetshöjande åtgärder

1 Projektering/&Byggnation 600 000 kr                      2 000 000 kr                     50 150

15
Gång‐ och cykelbana mellan Håbo‐Tibble kyrkby och 
Tjustaskolan

1 Projektering 300 000 kr                      9 600 000 kr                     50 150

30
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen 
Enköpingsvägen/ Prästhagsvägen samband Svartviken

1 Utredning ‐  kr                              200 000 kr                         20 120

28 Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i Brunna 1 Utredning ‐  kr                              200 000 kr                         20 120

29 Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna 1 Utredning ‐  kr                              200 000 kr                         20 120

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP 1 Utredning ‐  kr                              100 000 kr                         0 20

6
Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind

2 ‐  kr                              6 000 000 kr                     0 80

8 Gång‐ och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 2 ‐  kr                              3 300 000 kr                     0 40
18 Korsningen Hjortronvägen/Granhamarsvägen 2 ‐  kr                              2 500 000 kr                     0 80
21 Gång‐ och cykelväg längs med Ginnlögs väg 2 ‐  kr                              3 500 000 kr                     0 180
22 Enköpingsvägen mellan Blommstervägen och Råbyvägen 2 ‐  kr                              4 000 000 kr                     0 180
23 Tillgänglihetsanpassa trottoar längs Lantmätarvägen 2 ‐  kr                              1 000 000 kr                     0 20

27
Gångbana på Finstabergsvägen mellan Finnsta förskola och 
busshållplats Finnsta

2 ‐  kr                              2 500 000 kr                     0 40

Totalt 5 650 000 kr                   86 900 000 kr                   970 2400

Bilaga 4 ‐ Tid‐ och kostnadskalkyl
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Bilaga 3 ‐ Förklaring och motivering

Namn TTP2018
Prioritet 
2018

Beskrivning 2018 Namn 2019 (förslag)
Prioritet 
2019

Beskrivning 2019 (förslag) Förklarning/motivering till tjänsteskrivelse

Regionala gång‐ och cykelväg 
genom Bro

1

Gång‐ och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och 
Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den  regionala 
cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala 
cykelplanen.
Upplands‐Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 47 % av 
kostnaderna för en gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard Längs Enköpingsvägen 
genom Bro. För att dessa ska betalas ut ska sträckan mellan busshållplatsen Finnsta 
östra och Brorondellen påbörjas 2016, sträckan mellan Brorondellen och Råbyvägen 
påbörjas 2017 och sträckan mellan Råbyvägen och Håtunavägen påbörjas 2018.
Projektet består alltså av följande delar:
a. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan busshållplatsen Finnsta östra 
och Brorondellen, färdigställdes 2016. 
b. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan Brorondellen och Råbyvägen, 
färdigprojekterad 2017, byggstart 2018. (projektering)
c. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan Råbyvägen och Håtunavägen, 
med byggstart 2018.

Regionala gång‐ och cykelväg 
genom Bro

1

Gång‐ och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och 
Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den  regionala 
cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala 
cykelplanen.
Upplands‐Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 47 % av 
kostnaderna för en gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard Längs Enköpingsvägen 
genom Bro. För att dessa ska betalas ut ska sträckan mellan busshållplatsen Finnsta 
östra och Brorondellen påbörjas 2016, sträckan mellan Brorondellen och Råbyvägen 
påbörjas 2017 och sträckan mellan Råbyvägen och Håtunavägen påbörjas 2018.
Projektet består alltså av följande delar:
1. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan busshållplatsen Finnsta östra 
och Brorondellen, färdigställdes 2016. 
2. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan Brorondellen och Råbyvägen, 
färdigprojekterad 2017, byggstart 2018. (projektering)
3. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan Råbyvägen och Håtunavägen, 
med byggstart 2018.

På grund av förseningar och ekonomiska anledningar har 
byggnationen blivit försenad vilket innebär att kommunen 
måste ansöka om ny statlig medfinansiering för byggnation 
av etapp 2 och 3. Ansökan planeras att genomföras under 
2019.

Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser

1

För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen så behövs ett antal 
busshållplatser tillgänglighetsanpassas. Idag är ungefär hälften av busshållplatserna 
längs med det kommunala vägnätet tillgänglighetsanpassade.
I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som 
behöver nya busshållplatslägen. Därför måste dessa prioriteras under året istället för 
tillgänglighetsanpassning av befintliga. 
Diskussioner med Trafikförvaltningen har pågått under en lång tid och 
överenskommelse finns att förlänga linje 555 till Rättarboda och Säbyholm samt att dra 
om linje 558 för att försörja nya verksamhetsområdet i Brunna med busstrafik. För att 
detta ska kunna ske måste 7 nya busshållplatser anläggas (6 st längs Mätarvägen och 
Örnäsvägen/Garpebodavägen samt 1 st vid Jursta).  Samhällsbyggnadskontoret föreslår 
att prioritera dessa 2018.
1. Kilenkrysset. Här behövs 6 st nya busshållplatser för att kunna leda in bussen i 
industriområdet. 
2. Jursta. Här behövs 1 st nya busshållplats. Buss 555 trafikerar redan området och det 
finns idag en tillfällig hållplats.

Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser

1

För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen så behövs ett antal 
busshållplatser tillgänglighets anpassas. Idag är ungefär hälften av busshållplatserna 
längs med det kommunala vägnätet tillgänglighetsanpassade. För att genomföra detta 
har en prioritering gjorts utifrån statistik från kommunens bussentreprenör över på‐och 
avstigande, hållplatsens geografiska läge samt en inventering som SPF Seniorerna har 
gjort på en del av kommunens busshållplatser. 
Prioriteringslista för ombyggnation: 
1. Emaljstigen 2 st 
2. Textilvägen 1 st
3. Marknadstigen 1 st
4. Aspvik 2 st
I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som 
behöver nya busshållplatslägen. Diskussioner med Trafikförvaltningen har pågått under 
en lång tid och överenskommelse finns att förlänga linje 555 till Rättarboda och 
Säbyholm. För att detta ska kunna ske måste 2 nya busshållplatser anläggas på 
Håtunavägen vid Galoppen. Kommunen kommer stå för kostnadeen av en hållplats. I 
övrigt behövs det även en ny busshållplats på Mätarvägen. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att se över placeringsmöjligheter för hållplatsen 
innan prioritera dessa.

Samhällsbyggnadskontoret har sett ett behov av att 
tillgänglighetsanpassa fler busshållplatser samt att bygga 
nya hållplatser i exploateringsområden. 2019 prioriteras 
nya busshållplatser för att kunna erbjuda ett tillgängligt 
kollektivtrafiknät för så många som möjligt. 
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Nya busshållplatser på 
Enköpingsvägen vid 
Österhagen

1

Österhagen är ett nytt bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort.  Avståndet till 
närmaste busshållplats är i dagsläget långt och Trafikförvaltningen (SLL) har sagt sig 
villiga att stanna vid busshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger dessa. 
Två nya busshållplatser samt ett övergångsställe samt gång‐ och cykelanslutningar 
planeras därför vid Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen.
Projektet kompliceras av att kommunen varken äger marken där busshållplatsen på 
norra sidan av vägen planeras eller är väghållare för den anslutande Skogsbackavägen.  
Därför har möjligheterna att lösa markägoförhållandena utretts i ett första skede. Under 
2015 inleddes samtal med fastighetsägare. Även andra lämpliga placeringar längs med 
Enköpingsvägen har utretts.
För projektet planeras:
* Utredning över andra lämpliga alternativ, samt jämföra för‐ och nackdelar.
• Fortsatt kontakt med representanter för samfälligheten samt fastighetsägare
• Avtalsservitut med berörda parter upprättas
• Eventuella förbättringsåtgärder på Skogsbackavägen gällande exempelvis beläggning 
och belysning utreds.
• Dialogen med Trafikförvaltningen fortsätter gällande placering och utformning av 
busshållplatserna och deras anslutningar samt trafikering och passning till pendeltågen.
* Projektering och byggnation

Nya busshållplatser på 
Enköpingsvägen vid Österhagen

1

Österhagen är ett nytt bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort.  Avståndet till 
närmaste busshållplats är i dagsläget långt och Trafikförvaltningen (SLL) har sagt sig 
villiga att stanna vid busshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger dessa. 
Två nya busshållplatser samt två övergångsställen samt gång‐ och cykelanslutningar 
planeras därför vid Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen och Kockbackavägen. 
Detta projekterades under 2018. För att börja med åtgärder då ska kommunen ansöka 
statlig medfinansiering under 2019.
Projektet består alltså av följande delar:                                                                                        
1. Bygga 2 nya hållplatser på Enköpingsvägen
2. Bygga övergångstället på Enköpingsvägen och anslutande gång‐ och cykelväg
3. Hastighetsdämpande åtgärder på Enköpingsvägen vid Kockbackarondellen
4. Bygga nya gång‐ och cykelbana längs Kockbackavägen

Trafikförvaltningen har 2016 beslutat att färlänga busslinje 
555 till Jursta/Kvista vilket inneburit planering och 
anläggning av busshållplats där för att möjliggöra för 
resenärerna i området att använda kollektivtrafiken. Därför 
har detta projektet inte prioriterats 2016. Inledande samtal 
med fastighetsägare har gjorts samt en utredning ang 
kostander för projektet har genomförts. Även kontakt med 
Trafikförvaltningen och kommunens bussentreprenör har 
genomförts för att få godkännande att bussen har 
möjlighet att stanna vid en eventuell ny busshållplats längs 
med Enköpingsvägen. Detta projekterades under 2018. För 
att börja med åtgärder då ska kommunen ansöka statlig 
medfinansiering under 2019.   Samhällsbyggnadskontoret 
vill nu lyfta detta till en prio 1 då behovet av 
busshållplatser har ökat i området. 

Cirkulationsplats i korsningen 
Enköpingsvägen/Bygdegårdsv
ägen

1

Idag regleras korsningen mellan Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen med trafikljus. 
Dessa trafikljus har se senaste året haft mycket fel och fungerar inte optimalt. För att 
åtgärda problemet så måste en ny anläggning köpas in vilket med för höga kostnader. 
Med anledning till kommande byggnationer i Kungsängen och den förväntade ökade 
trafikmängden på Enköpingsvägen samt för att förbättra framkomligheten för 
kollektivtrafiken i korsningen så föreslås en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen 
kommer att projekteras för att möjliggöra anslutning till framtida eventuella 
infartsparkering längs med Enköpingsvägen. Cirkulationsplatsen ska finansieras av 
exploateringsprojekt. 

Cirkulationsplats i korsningen 
Enköpingsvägen/Bygdegårdsväg
en

1

Idag regleras korsningen mellan Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen med trafikljus. 
Dessa trafikljus har se senaste året haft mycket fel och fungerar inte optimalt. För att 
åtgärda problemet så måste en ny anläggning köpas in vilket med för höga kostnader. 
Med anledning till kommande byggnationer i Kungsängen och den förväntade ökade 
trafikmängden på Enköpingsvägen samt för att förbättra framkomligheten för 
kollektivtrafiken i korsningen så föreslås en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen 
kommer att projekteras för att möjliggöra anslutning till framtida eventuella 
infartsparkering längs med Enköpingsvägen. Cirkulationsplatsen ska finansieras av 
exploateringsprojekt. 

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i 
korsningen Enköpingsvägen/Bygdegårdsvägen så föreslås 
en cirkulationsplats att anläggas. 
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Blomman förskola 1

Plan och exploatering arbetar med en detaljplanändring för utbyggnad av förskolan 
Blomman i Bro. I samband med utbyggnationen är det planerat att se över 
trafiksituationen vad gäller anslutande vägar,parkeringsmöjligheter samt hämtning och 
lämning runt förskolan. Idag är det stora trafiksäkerhetsmässiga brister som bl.a. att 
föräldrar parkerar på gång‐ och cykelbanan för att hämta och lämna sina barn på 
förskolan. Kommunen kommer att finansiera/driva vissa delar av projektet vad gäller 
gator och parkering. 
Det är ännu oklart om när detta ska ske samt hur mycket som kommunen ska bygga.

Blomman förskola 1

Plan och exploatering arbetar med en detaljplanändring för utbyggnad av förskolan 
Blomman i Bro. I samband med utbyggnationen är det planerat att se över 
trafiksituationen vad gäller anslutande vägar och parkeringsmöjligheter runt förskolan. 
Idag är det stora trafiksäkerhetsmässiga brister som bl.a. att föräldrar parkerar på gång‐ 
och cykelbanan för att hämta och lämna sina barn på förskolan. Kommunen kommer att 
finansiera/driva vissa delar av projektet vad gäller gator och parkering. 
Det är ännu oklart om hur mycket som kommunen ska bygga och hur mycket ska 
finansieras av exploateringsprojekt.
Projektet skulle ha påbörjats 2019. Tekniska avdelningen inväntar 
Exploateringsavdelningen för hur det går vidare med projektet.

Projektet föreslås ha prioritet 1 då det är stort behov av att 
lösa parkering samt problematiken kring hämting och 
lämmning vid Blomman förskola. Projektet skulle ha 
påbörjats 2017. Tekniska avdelningen inväntar 
Exploateringsavdelningen för projektet Blomman förskola.

Artistvägen  2

Samhällsbyggnadskontoret anser att det behövs en översyn
över hela Artistvägen. Det finns idag stora trafikproblem vad
gäller säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Det finns
ingen bra utformning för lämning och hämtning av barn från
Brunnaskolan och förskolan, samt att parkerade bilar backar
och vänder på olämpliga platser längs med vägen.
Korsningen mellan Granhammarsvägen och Artistvägen är
stor och öppen vilket inbjuder till höga hastigheter. För att
dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten behöver
korsningens utformning ses över. Projektet projekterades
2017 och i samband med det delades projektet in i två etapper
på grund av omfattningen:
Etapp 1 inkluderar vändplanen på Artistvägen,
övergångställen, gång‐ och cykelväg samt en hämtning‐
/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen
och vändplanen på Artistvägen. Etapp 2 innefattar gång‐ och
cykelväg, parkering, samt korsningen
Granhammarsvägen/Artistvägen. Båda projekten
projekterades färdigt under 2017 och klara att byggas 2018.
Under 2017 genomfördes även en trafikutredning samt en
trafiksimulering och kapacitetsberäkning för korsningen
Granhammarsvägen/Artistvägen. Resultatet av denna har
arbetats in i projekteringshandlingarna. Kapaciteten för
korsningen är så pass bra att en cirkulationsplats inte är
någon lösning utan istället har projektet arbetat med att
minska gaturummet i korsningen, jobba med refuger och

Artistvägen  1

Samhällsbyggnadskontoret anser att det behövs en översyn över hela Artistvägen. Det 
finns idag stora trafikproblem vad gäller säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. Det 
finns ingen bra utformning för lämning och hämtning av barn från Brunnaskolan och 
förskolan, samt att parkerade bilar backar och vänder på olämpliga platser längs med 
vägen. Korsningen mellan Granhammarsvägen och Artistvägen är stor och öppen vilket 
inbjuder till höga hastigheter. För att dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten 
behöver korsningens utformning ses över. Projektet projekterades 2017 och i samband 
med det delades projektet in i två etapper på grund av omfattningen:
Etapp 1: inkluderar vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång‐ och cykelväg 
samt en hämtning‐/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen och 
vändplanen på Artistvägen. 
Etapp 2: innefattar gång‐ och cykelväg, parkering, samt korsningen Granhammarsvägen/ 
Artistvägen. Båda projekten projekterades färdigt under 2017 och klara att byggas 
2019–2020. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att under 2019 bygga Etapp 1.

Projektet projekterades 2017. Samhällsbyggnadskontoret 
föreslår att under 2019 bygga Etapp 1. 
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Gång‐ och cykelförbindelse 
mellan Västra Rydsvägen och 
Bygdegårdsvägen

2

Sträckan  längs Västra Rydsvägen, Skyttens väg och Bygdegårdsvägen har idag mycket 
gångtrafik eftersom det är en gen länk mellan Brunna och Kungsängen och för att 
kollektivtrafik inte går i området.
Idag blandas oskyddade trafikanter med fordonstrafiken. Hastighetsebegränsnignen är 
30 km/h vilket ger en trafiksäkerhetsmässigt godtagbar lösning för blandtrafik med cykel‐ 
och motorfrodonstrafik. En trafikutredning genomfördes 2016 som resulterade i att en 
gångbana behövs längs med denna sträckan. Vägbredden är begränsad vid den aktuella 
sträckan så endast en gågnbana kommer att anläggas, trafiksäkerheten för cyklister 
säkras istället genom att hastighetsbegränsningen på 30 km/h verkställs.
I samband med detta ska även korsningspunkter ses över och samtliga övergångsställen 
ska tillgänglighetsanpassas.
I projektet ingår:
a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo Industriområde och 
övergång till Bygdegårdsvägen.
b. Gång‐ och cykelväg från Bygdegårdsvägens norra ände till busshållplatsen Tvärvägen. 
Längs denna sträcka äger kommunen mycket mark väster om vägen som skulle kunna 
användas till gång‐ och cykelbana, men marken är annekterad av boende vilket kan 
utgöra en utmaning för projektet. De boende bör hållas informerade tidigt i processen. 
Projektering vid korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Tvärvägen bör ta hänsyn till 
fortsatta åtgärder i och söder om korsningen.
c. Tillgänglighetsanpassning av det norra hållplatsläget vid Tvärvägen.

Gång‐ och cykelförbindelse 
mellan Västra Rydsvägen och 
Bygdegårdsvägen

1

Sträckan  längs Västra Rydsvägen, Skyttens väg och Bygdegårdsvägen har idag mycket 
gångtrafik eftersom det är en gen länk mellan Brunna och Kungsängen och för att 
kollektivtrafik inte går i området. Idag blandas oskyddade trafikanter med 
fordonstrafiken. Hastighetsebegränsnignen är 30 km/h vilket ger en 
trafiksäkerhetsmässigt godtagbar lösning för blandtrafik med cykel‐ och 
motorfrodonstrafik. En trafikutredning genomfördes 2016 som resulterade i att en 
gångbana behövs längs med denna sträckan. Vägbredden är begränsad vid den aktuella 
sträckan så endast en gågnbana kommer att anläggas, trafiksäkerheten för cyklister 
säkras istället genom att hastighetsbegränsningen på 30 km/h verkställs.
I samband med detta ska även korsningspunkter ses över och samtliga övergångsställen 
ska tillgänglighetsanpassas.I projektet ingår:
a. Gångbana längs Västra Rydsvägen och Skyttens väg mellan Kasmo Industriområde och 
övergång till Bygdegårdsvägen.
b. Gång‐ och cykelväg från Bygdegårdsvägens norra ände till busshållplatsen Tvärvägen. 
Längs denna sträcka äger kommunen mycket mark väster om vägen som skulle kunna 
användas till gång‐ och cykelbana, men marken är annekterad av boende vilket kan 
utgöra en utmaning för projektet. De boende bör hållas informerade tidigt i processen. 
Projektering och byggnationen av gång‐och cykelbana ska börjas 2019.
c. Tillgänglighetsanpassning av det norra hållplatsläget vid Tvärvägen.

Kommunen planerar att anlägga vattenledningar längs 
med samma sträcka under period 2019–2021. Genom att 
samtidigt anlägga gång‐ och cykelväg då så kan kommunen 
uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten. 
Projektering av gång‐och cykelväg och vattenledningar ska 
påbörjas 2019 och byggnation i direkt anslutning till att 
projetkeringen färdigställs.

Förbättringsåtgärder vid 
Lejondalsvägen 

2

Lejondalsvägen är en lokalgata som fungerar som infart till flera bostadsområden i östra 
Bro samt till Lejondals naturreservat.
Trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder har genomförts i form av 
avsmalningar och stopphållplatser, men en helhetssyn behövs bland annat för att 
komplettera med gång‐ och cykelanslutningar på punkter där det saknas.
Under 2014 och 2015 har trafiksäkerheten och tillgängligheten höjts längs vägen.
Kvar att göra är, från utredningen, att:
a. förbättra gång‐ och cykelförbindelserna mellan Finnstaområdet och Bro centrum 
genom att anlägga en ny gång‐ och cykelväg mellan Lejondalsvägen och Björklyckestigen 
mellan fastighet Finnsta 1:16‐17 och Finnsta 1:21. Detta område är aktuellt för ny 
detaljplan och projektet bör eventuellt utföras inom exploateringen av ny detaljplan för 
området.
b. anlägga ett stängsel väster om Lejondalsvägen i höjd med hållplatsen Fjärilsstigen från 
övergångsstället till strax norr om hållplatsen för norrgående busstrafik.
c. anlägga ett övergångsställe över Berberisvägen vid korsningen mellan Lejondalsvägen 
och Berberisvägen
Kommunen har även fått in önskemål om cykellåsplatser vid busshållplatsen 
Rosenlundsvägen.

Förbättringsåtgärder vid 
Lejondalsvägen (Berberisvägen)

1

Lejondalsvägen är en lokalgata som fungerar som infart till flera bostadsområden i östra 
Bro samt till Lejondals naturreservat.
Trafiksäkerhetshöjande och hastighetsdämpande åtgärder har genomförts i form av 
avsmalningar och stopphållplatser, men en helhetssyn behövs bland annat för att 
komplettera med gång‐ och cykelanslutningar på punkter där det saknas.
Under 2014 och 2015 har trafiksäkerheten och tillgängligheten höjts längs vägen.
Kvar att göra är, från utredningen, att:
a. förbättra gång‐ och cykelförbindelserna mellan Finnstaområdet och Bro centrum 
genom att anlägga en ny gång‐ och cykelväg mellan Lejondalsvägen och Björklyckestigen 
mellan fastighet Finnsta 1:16‐17 och Finnsta 1:21. Detta område är aktuellt för ny 
detaljplan och projektet bör eventuellt utföras inom exploateringen av ny detaljplan för 
området.
b. anlägga ett stängsel väster om Lejondalsvägen i höjd med hållplatsen Fjärilsstigen från 
övergångsstället till strax norr om hållplatsen för norrgående busstrafik.
c. anlägga ett övergångsställe över Berberisvägen vid korsningen mellan Lejondalsvägen 
och Berberisvägen
Kommunen har även fått in önskemål om cykellåsplatser vid busshållplatsen 
Rosenlundsvägen.

Kommunen har mottagit synpunkter angående 
Lejondalsvägen. Projektet föreslås ha prioritet 1 och ska 
åtgärdas under 2019. 
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Gång‐ och cykelbana längs 
med Strandvägen

2

För att öka trafiksäkerheten utmed Strandvägen föreslås en ny gång‐ och cykelväg på 
sträckan från Kungsängens båtklubb till dagvattendammen på Strandvägen. I projektet 
ingår även en ny gång‐ och cykelförbindelse från korsningen mellan Strandvägen och 
Prästhagsvägen till Kungsängens pumpstation samt trappvägar ned från Bergstigen och 
Furustigen.
Det finns en projektering och förfrågningsunderlag för detta projekt från 2012, men det 
är inte klart hur aktuellt detta material fortfarande är.

Gång‐ och cykelbana längs med 
Strandvägen

1

För att öka trafiksäkerheten utmed Strandvägen föreslås en ny gång‐ och cykelväg på 
sträckan från Kungsängens båtklubb till dagvattendammen på Strandvägen. I projektet 
ingår även en ny gång‐ och cykelförbindelse från korsningen mellan Strandvägen och 
Prästhagsvägen till Kungsängens pumpstation samt trappvägar ned från Bergstigen och 
Furustigen.
Det finns en projektering och förfrågningsunderlag för detta projekt från 2012, men det 
är inte klart hur aktuellt detta material fortfarande är.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2019 för att se 
olika möjligheter.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny 
utredning under 2019 för att se olika möjligheter.

Gång‐ och cykelvägar på 
Skällstavägen och 
Klövtorpsvägen mellan 
Råbyvägen och Håtunavägen

2

I samband med att Eon bygger fjärrvärme så har dom åtagit sig att bygga gång‐ och 
cykelvägar mellan Enköpingsvägen och Klövtorpsvägen. För att få ett sammanhängande 
gång‐ och cykelvägnät i västra Bro behöver kommunen bygga gång‐ och cykelväg på 
Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och Råbyvägen samt på Skällstavägen. Detta är inte 
aktuellt förrän Eon har byggt klart gång‐ och cykelvägen längs med Håtunavägen.

Gång‐ och cykelvägar på 
Skällstavägen och 
Klövtorpsvägen mellan 
Råbyvägen och Håtunavägen

1

I samband med att Eon bygger fjärrvärme så har dom åtagit sig att bygga gång‐ och 
cykelvägar mellan Enköpingsvägen och Klövtorpsvägen. För att få ett sammanhängande 
gång‐ och cykelvägnät i västra Bro behöver kommunen bygga gång‐ och cykelväg på 
Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och Råbyvägen samt på Skällstavägen. Detta är inte 
aktuellt fören Eon har byggt klart gång‐ och cykelvägen längs med Håtunavägen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att projektera och bygga gång‐ och cykelväg på 
Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och Råbyvägen under 2019.

Det finns behov av att bygga en kopplling till ny byggd 
GCväg längs Håtunavägen. Projektet är viktigt och 
kommunen anser att detta projektet får av den 
anledningen prio 1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 
projektera och bygga gång‐ och cykelväg på 
Klövtorpsvägen mellan Håtunavägen och Råbyvägen under 
2019.
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Gång‐ och cykelväg längs med 
Körsbärsvägen

2

I och med att Norrboda byggs ut så ökar behovet av kopplingar till närliggande områden. 
Bostadsområdet öster om Körsbärsvägen saknar idag en gen gång‐ och cykelförbindelse 
norrut till Norrboda och Brunna handelsområde. 
Körsbärsvägen är ca 9 meter bred och har ingen busstrafik eller planer för det. Det 
innebär att det finns goda förutsättningar för att anlägga en gång‐och cykelbana på 
befintlig körbana istället.

Gång‐ och cykelväg längs med 
Körsbärsvägen

1

I och med att Norrboda byggs ut så ökar behovet av kopplingar till närliggande områden. 
Bostadsområdet öster om Körsbärsvägen saknar idag en gen gång‐ och cykelförbindelse 
norrut till Norrboda och Brunna. 
En invånare har föreslagit att en gång‐ och cykelbana anläggs i skogsområdet väster om 
Körsbärsvägen, men Samhällsbyggnadskontoret bedömer det som ett onödigt kostsamt 
åtagande på grund av topografin och funna fornlämningar, samt med tanke på att 
Körsbärsvägen är ca 9 meter bred och har ingen busstrafik eller planer för det. Det 
innebär att det finns goda förutsättningar för att anlägga en gång‐och cykelbana på 
befintlig körbana istället.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2019 för att se 
olika möjligheter.

Samhällsbyggnadskontoret har sett ett behov av att  bygga 
nya gång‐ och cykelbana väster om Körsbärsvägen. 2019 
prioriteras utredning av GCbana för att se olika 
möjligheter. 

Gångbana längs med 
Geologivägen

2
Geologivägen ansluter ett relativt stort bostadsområde vid Lillsjöskolan. Många barn går 
längs med vägen till och från skolan. För att öka trafiksäkerheten för dessa så föreslås en 
gångbana längs med Geologivägen.

Gångbana längs med 
Geologivägen

1

Geologivägen ansluter ett relativt stort bostadsområde vid Lillsjöskolan. Många barn går 
längs med vägen till och från skolan. För att öka trafiksäkerheten för dessa så föreslås en 
gångbana längs med Geologivägen.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny utredning under 2019 för att se 
olika möjligheter.

Det finns möjlighet till andra vägar inom bostadsområdet 
som är mer trafiksäkra, dock är dessa för vissa en mindre 
omväg. Av den anledningen så ser 
samhällsbyggnadskontoret att projektet kan utredas under 
2019.
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Trafik- och tillgänglighetsprogram 2019

Nytt från 2019 Nytt från 2019
Diverse mindre trafiksäkerhets‐, 
framkomlighets och 
tillgänglihetshöjande åtgärder

1

Under året kommer det uppstå behov av snabba lösningar för att öka trafiksäkerheten, 
framkomligheten och tillgängligheten på vissa kommunala vägar. För att möjliggöra för 
samhällsbyggnadskontoret att genomföra denna typ av mindre åtgärder behövs en extra 
budget i forma av ett projekt i trafik‐ och tillgänglighetsprogrammet 2019.

Samhällsbyggnadskontoret ser ett behov av att ha en budget för att kunna utföra snabba 
lösningar som höjer trafiksäkerheten, framkomligheten och/eller tillgängligheten så 
behov uppstår. 
Exempel på mindre åtgärder är:
 ‐Skyltning
 ‐Linjemålning
 ‐Farthinder eller andra has ghetsdämpande åtgärder
 ‐Variabla has ghetsskyltar
 ‐Cykelställ i anslutning  ll busshållplatser
 ‐Tillgänglighets anpassas gångbanor och övergångställen

Under året kommer det uppstå behov av snabba lösningar 
för att öka trafiksäkerheten, framkommligheten och 
tillgänlgiheten på vissa kommunala vägar. För att 
möjliggöra för samhällsbyggnadskontoret att genomföra 
denna typ av mindre åtgärder behövs en extra budget i 
forma av ett projket i trafik‐ och tillgänglgihetsprogrammet 
2019.

Gång‐ och cykelbana mellan 
Håbo‐Tibble kyrkby och 
Tjustaskolan

1

Många barn som bor i Håbo‐Tibble kyrkby går i Tjustaskolan. För att förbättra 
möjligheterna att gå och cykla mellan Håbo‐Tibble och Tjustaskolan planeras en ny gång‐ 
och cykelbana på sträckan.
Under 2015 kom Kommunen överens med Trafikverket om att i slutet av 2016 ta över 
Tranbyggevägen, där den här sträckan ingår, bland annat för att underlätta anläggande 
av gång‐ och cykelvägen, något som Trafikverket inte priorierar lika högt som 
kommunen. Övertagandet av vägen är under arbete och förhoppningsvis kommer detta 
att ske under 2018.
När vägen får kommunalt väghållarskap så behöver inte längre gång‐ och cykelvägen 
inkräkta på intilliggande fastigheter, utan kan hållas inom vägområdet vilket underlättar 
kommunens samarbete med de boende.
Kommunen ansökte 2015 till Länsstyrelsen om sänkt hastighetgräns från 70km/h till 
30km/h på Tjusta skolväg,
Runt 2021 planerar kommunen att anlägga vatten‐ och avloppsledningar längs samma 
sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång‐ och cykelväg då så kan kommunen uppnå 
god ekonomisk effektivitet i de båda projekten. Projektering kommer genomföras under 
2019.

Gång‐ och cykelbana mellan 
Håbo‐Tibble kyrkby och 
Tjustaskolan

1

Många barn som bor i Håbo‐Tibble kyrkby går i Tjustaskolan. För att förbättra 
möjligheterna att gå och cykla mellan Håbo‐Tibble och Tjustaskolan planeras en ny gång‐ 
och cykelbana på sträckan.
Under 2015 kom Kommunen överens med Trafikverket om att i slutet av 2016 ta över 
Tranbyggevägen, där den här sträckan ingår, bland annat för att underlätta anläggande 
av gång‐ och cykelvägen, något som Trafikverket inte prioriterar lika högt som 
kommunen. Övertagandet av vägen är under arbete och förhoppningsvis kommer detta 
att ske under 2017.
När vägen får kommunalt väghållarskap så behöver inte längre gång‐ och cykelvägen 
inkräkta på intilliggande fastigheter, utan kan hållas inom vägområdet vilket underlättar 
kommunens samarbete med de boende.
Kommunen ansökte 2015 till Länsstyrelsen om sänkt hastighetsgräns från 70km/h till 
30km/h på Tjusta skolväg,
Kommunen planerar att anlägga vatten‐ och avloppsledningar längs samma sträcka 
under period 2019–2021. Genom att samtidigt anlägga gång‐ och cykelväg då så kan 
kommunen uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten. Projektering av gång‐
och cykelväg och vatten‐ och avloppsledningar ska börjas 2019. 

Samhällsbyggnadskontoret har sett ett behov av att  bygga 
nya gång‐ och cykelbana vid Tjustavägen och Tjusta skolan. 
2019 prioriteras projektering av GCbana för att kunna 
erbjuda ett tillgängligt gång‐och cykelnät för så många som 
möjligt. 
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Nytt från 2019 Nytt från 2019

Trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i korsningen 
Enköpingsvägen/ 
Prästhagsvägen samband 
Svartviken

1

För att öka trafiksäkerhet i korsningen Prästgahsvägen /Enköpingsvägen behövs en ny 
utformning. Idag finns det problem med vänstersväng från Prästhagsvägen till 
Enköpingsvägen. Den här korsningen finns inte med i detaljplansområde.  
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda flera möjligheter för en ny utformning av 
korsningen Enköpingsvägen och Prästhagsvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att det ses över mindre 
hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder i korsningen Prästhagsvägen/Enköpingsvägen.

Nytt från 2019 Nytt från 2019
Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Konstvägen i Brunna

1

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Konstvägen i Brunna behövs ett antal 
åtgärder. Idag finns det inget farthinder eller bra övergångstället på Konstvägen. 
Hastighetsbegränsning är 30 km/h. Men vägen är ganska bredd då inbjuder den hög 
hastighet där. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda flera möjligheter för 
hastighetsdämpande åtgärder på Konstvägen i år.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att det ses över mindre 
hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Konstvägen och befintliga övergångställen. 
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Nytt från 2019 Nytt från 2019
Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Hagnäsvägen i Brunna

1

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Hagnäsvägen i Brunna behövs ett 
antal åtgärder. Idag finns det ingen bra GC bana eller övergångstället på Hagnäsvägen. 
Hastighetsbegränsning är 30 men dålig sikt vid korsande gångbana. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda flera möjligheter för hastighetsdämpande 
åtgärder på Hagnäsvägen och korsningen med Musikvägen i år.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att det ses över mindre 
hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Hagnäsvägenoch övergångstället i anslutning 
till gångbana. 

Trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Kungsängens IP

1

Sedan ”nya IP” i Kungsängen byggdes har det varit problem
med höga hastigheter och buskörning på parkeringsplatsen
och Västra Rydsvägen runt idrottsplatsen. Stora ytor på parkeringen och runt vägen samt 
slät körbana inbjuder till rally och buskörning främst kvällar och nätter. Under dagtid 
bidrar företagen i närheten till  mycket trafik och gällande  hastighetsbegränsningar 
respekteras dåligt. Under 2014 och 2015 har åtgärder för att dämpa hastigheterna och 
minska busåkandet i området. Under 2016 och 2017 har Samhällsbyggnadskontoret 
bevakat situationen och gjort mindre åtgärder. Under 2018 fortsätter 
Samhällsbyggnadskontoret att bevaka situationen och genomför stegvis ytterligare 
trafikåtgärder så att en tillfredsställande trafiksäkerhet uppnås. 
Samhällsbyggnadskontoret kommer att utföra kontinuerliga trafikmätningar på Västra 
Rydsvägen för att bevaka och följa upp trafiksituationen där.

Trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Kungsängens IP

1

Sedan ”nya IP” i Kungsängen byggdes har det varit problem
med höga hastigheter och buskörning på parkeringsplatsen
och Västra Rydsvägen runt idrottsplatsen. Stora ytor på parkeringen och runt vägen samt 
slät körbana inbjuder till rally och buskörning främst kvällar och nätter. Under dagtid 
bidrar företagen i närheten till  mycket trafik och gällande  hastighetsbegränsningar 
respekteras dåligt. Under 2014 och 2015 har åtgärder för att dämpa hastigheterna och 
minska busåkandet i området. Under 2016 och 2017 har Samhällsbyggnadskontoret 
bevakat situationen och gjort mindre åtgärder. Under 2019 fortsätter 
Samhällsbyggnadskontoret att bevaka situationen och genomför stegvis ytterligare 
trafikåtgärder så att en tillfredsställande trafiksäkerhet uppnås. 
Samhällsbyggnadskontoret kommer att utföra kontinuerliga trafikmätningar på Västra 
Rydsvägen för att bevaka och följa upp trafiksituationen där.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att det ses över mindre 
hastighetsdämpande åtgärder samt trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder vid parkeringen och övergångstället i anslutning 
till parkeringen. Utöver detta så bevakar 
samhällsbyggnadskontoret situationen och utför åtgärder 
vid behov.
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Hastighetssäkring på 
Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind

2

Enköpingsvägen är bred förbi Sylta och Sandgrind, vilket inbjuder till högre hastigheter 
än de föreskrivna 50 km/h. Kommunen har mottagit synpunkter om siktproblem samt 
svårigheter att ta sig ut på Enköpingsvägen från Sandgrindsvägen i rusningstrafik.
För att få ner hastigheterna och förbättra trafiksäkerheten planeras ny utformning av 
gaturummet samt korsningspunkter och övergångsställen. I samband med detta ska 
även busshållplatserna på sträckan tillgänglighetsanpassas.
Projektet projekterades 2016. Det är ett omfattande arbete att bygga om hela sträckan 
därför föreslås en etappindelning enligt följande:
Etapp 1: Granhamarsrondellen till busshållplats Sylta 
Etapp 2: Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken .

Hastighetssäkring på 
Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind

2

Enköpingsvägen är bred förbi Sylta och Sandgrind, vilket inbjuder till högre hastigheter 
än de föreskrivna 50 km/h. Kommunen har mottagit synpunkter om siktproblem samt 
svårigheter att ta sig ut på Enköpingsvägen från Sandgrindsvägen i rusningstrafik.
För att få ner hastigheterna och förbättra trafiksäkerheten planeras ny utformning av 
gaturummet samt korsningspunkter och övergångsställen. I samband med detta ska 
även busshållplatserna på sträckan tillgänglighetsanpassas.
Projektet projekterades 2016. Det är ett omfattande arbete att bygga om hela sträckan 
därför föreslås en etappindelning enligt följande:
Etapp 1: Granhamarsrondellen till busshållplats Sylta 
Etapp 2: Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att lägga detta som 
prioriet 2 och att ansöka om statlig medfinansiering för att 
genomföra projetket . Det är ett stort och omfattande 
projekt. Mellan 2013 till 2016 har det skett 3 olyckor och 
alla tre är i ansluting till Kvarnåsbacken. En av olyckorna 
berodde på halt väglag, en var en vilt olycka och en var en 
lindrig fallolycka med cykel på cykelbanan. Av denna 
anledning ser inte samhällsbyggnadskontoret ett stort 
behov av att genomföra detta projektet 2019. 

Gång‐ och cykelväg längs med 
Bygdegårdsvägen

2

Bygdegårdsvägen är en lokalgata som fungerar som infart till Kungsängens idrottsplats 
och Kasmo industriområde och har en gångbana som delvis endast separeras från 
fordonstrafik med vägmarkering. Sträckan mellan Enköpingsvägen och Hjortronvägen 
trafikeras av SLbussar. En utredning har genomförts avseende trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och gång‐ och cykeltrafik. Förslag till ny utformning av gaturummet samt 
en gång‐ och cykelbana längs med Bygdegårdsvägen har tagits fram. I samband med 
detta ska korsningspunkter ses över och samtliga busshållplatser och övergångsställen 
ska tillgänglighetsanpassas.
Ombyggnationen av södra delen av Bygdegårdsvägen ingår i  Exploateringsprojektet 
Korsängen medan sträckan i detta projekt endast kanske och delvis kommer att kunna 
genomföras i exploateringsprojekt.
Inom ramen för Trafik‐ och tillgänglighetsprogrammet planeras i den mån de inte 
genomförs i exploateringsprojekten:
a. Trafiksäkring av korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Tvärvägen.
b. Tillgänglighetsanpassning av det södra av Tvärvägens hållplatslägen.
c. Gång‐ och cykelväg från korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Kyrkvägen till i höjd 
med Tvärvägens norra hållplatsläge.

Gång‐ och cykelväg längs med 
Bygdegårdsvägen

2

Bygdegårdsvägen är en lokalgata som fungerar som infart till Kungsängens idrottsplats 
och Kasmo industriområde och har en gångbana som delvis endast separeras från 
fordonstrafik med vägmarkering. Sträckan mellan Enköpingsvägen och Hjortronvägen 
trafikeras av SLbussar. En utredning har genomförts avseende trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och gång‐ och cykeltrafik. Förslag till ny utformning av gaturummet samt 
en gång‐ och cykelbana längs med Bygdegårdsvägen har tagits fram. I samband med 
detta ska korsningspunkter ses över och samtliga busshållplatser och övergångsställen 
ska tillgänglighetsanpassas.
Ombyggnationen av södra delen av Bygdegårdsvägen ingår i  Exploateringsprojektet 
Korsängen medan sträckan i detta projekt endast kanske och delvis kommer att kunna 
genomföras i exploateringsprojekt.
Inom ramen för Trafik‐ och tillgänglighetsprogrammet planeras i den mån de inte 
genomförs i exploateringsprojekten:
a. Trafiksäkring av korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Tvärvägen.
b. Tillgänglighetsanpassning av det södra av Tvärvägens hållplatslägen.
c. Gång‐ och cykelväg från korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Kyrkvägen till i höjd 
med Tvärvägens norra hållplatsläge.

Den norra delen av detta projektet Utredning av
Bygdegårdsvägen och Västra Rydsvägen (2) har behövt 
vänta
väldigt länge på att plan och exploatering ska börja 
genomföra den södra
delen. Därför föreslår Samhällsbyggnadskontoret att dessa 
delas in i tre
projekt av vilka två finns i detta program och det tredje blir 
en
del av exploateringsar av Korsängen, vilket drivs av plan‐ 
och
exploateringsavdelningen. Dock ser inte 
samhällsbyggnadskonatoret att detta ska prioriteras till 
prio 1 för 2019 då det finns parallalla trafiksäkra gång‐ och 
cykelvägar.
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Korsningen 
Hjortronvägen/Granhamarsvä
gen

2

Kommunen har mottagit synpunkter på att trafikanter i korsningen vid 
Hjortronvägen/Granhamarsvägen har framkomlighetsproblem. Korsningen är idag en T‐
korsning och Granhammarsvägen är huvudled. Trafiken kommer sanorligt att öka på 
Hjortronvägen i och med att flera exploateringsområden är på gång att byggas ut i 
anslutning till Hjortronvägen exempelvis Tibbleängen. Korsningen bör därför ses över för 
att förbättra framkommligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikantslag. 

Korsningen 
Hjortronvägen/Granhamarsväg
en

2

Kommunen har mottagit synpunkter på att trafikanter i korsningen vid 
Hjortronvägen/Granhamarsvägen har framkomlighetsproblem. Korsningen är idag en T‐
korsning och Granhammarsvägen är huvudled. Trafiken kommer sanorligt att öka på 
Hjortronvägen i och med att flera exploateringsområden är på gång att byggas ut i 
anslutning till Hjortronvägen exempelvis Tibbleängen. Korsningen bör därför ses över för 
att förbättra framkommligheten och trafiksäkerheten för samtliga trafikantslag. 

Tekniska avdelningen planerar att först se och utreda hur 
stort problemet är och anser att en eventuell 
ombyggnation bör göras i samband med utbyggnad av 
exploateringsområden.

Gång‐ och cykelväg längs med 
Ginnlögs väg

2

Det finns behov av en gång‐ och cykelväg längs med Ginnlögs väg mellan Assurs väg och 
idrottsplatsen i Bro. Det är många barn och ungdomar från områden söder om Bro 
station som behöver kunna ta sig på ett trafiksäkert sätt till idrottshallen. Behovet 
kommer att öka ytterligare i samband med exploateringsprojekten Trädgårdsstaden och 
Tegelhagen. För att idag ta sig från områden söder om Bro station till idrottsplatsen 
måste man ta en lång omväg. Risken är att många går och cyklar längs med den hårt 
trafikerade Ginnlögs väg .

Gång‐ och cykelväg längs med 
Ginnlögs väg

2

Det finns behov av en gång‐ och cykelväg längs med Ginnlögs väg mellan Assurs väg och 
idrottsplatsen i Bro. Det är många barn och ungdomar från områden söder om Bro 
station som behöver kunna ta sig på ett trafiksäkert sätt till idrottshallen. Behovet 
kommer att öka ytterligare i samband med exploateringsprojekten Trädgårdsstaden och 
Tegelhagen. För att idag ta sig från områden söder om Bro station till idrottsplatsen 
måste man ta en lång omväg. Risken är att många går och cyklar längs med den hårt 
trafikerade Ginnlögs väg .

Kommunen har mottagit synpunkter om en gång‐ och 
cykelväg längs med Ginnlögs väg mellan Assurs väg och 
Bro idrottsplats. 
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Enköpingsvägen mellan 
Blommstervägen och 
Råbyvägen

2

Enköpingsvägen är på sträckan genom Bro bred, vilket inbjuder till högre hastigheter än 
de föreskrivna 50 km/h. Sträckan på Enköpingsvägen mellan Lejondalsvägen och 
Blomstervägen kommer att åtgärdas i samband med ett exploateringsprojekt.
Sträckan mellan Råbyvägen och Håtunavägen går genom Skällsta  industriområde och är 
inte i lika stort behov av åtgärder.
På sträckan mellan Blomstervägen och Råbyvägen planeras därför en ny utformning av 
gaturummet och samtliga korsningspunkter. Hstighetsdämpande åtgärder ska ses över 
samt tillgänlighetsanpassning av samtliga övergångställen. I samband med  detta ska 
också samtliga busshållplatser på sträckan ses över om dessa behöver 
tillgänglighetsanpassas.

Enköpingsvägen mellan 
Blommstervägen och 
Råbyvägen

2

Enköpingsvägen är på sträckan genom Bro bred, vilket inbjuder till högre hastigheter än 
de föreskrivna 50 km/h. Sträckan på Enköpingsvägen mellan Lejondalsvägen och 
Blomstervägen kommer att åtgärdas i samband med ett exploateringsprojekt.
Sträckan mellan Råbyvägen och Håtunavägen går genom Skällsta  industriområde och är 
inte i lika stort behov av åtgärder.
På sträckan mellan Blomstervägen och Råbyvägen planeras därför en ny utformning av 
gaturummet och samtliga korsningspunkter. Hstighetsdämpande åtgärder ska ses över 
samt tillgänlighetsanpassning av samtliga övergångställen. I samband med  detta ska 
också samtliga busshållplatser på sträckan ses över om dessa behöver 
tillgänglighetsanpassas.

Projektet är ett delprojekt som lyfts ur det tidigare 
projetktet med namn " Gaturummet på Enköpingsvägen i 
Bro tätort". På sträcken mellan Blommstervägen och 
Råbyvägen ser kommunen ett behov av att åtgärder utförs 
för att säkerställa hastigheter och tillgänglighet lägs med 
sträckan.

Tillgänglihetsanpassa trottoar 
längs Lantmätarvägen

2

Nedsänkningarna på GC‐vägen  längs Lantmätarvägen är farliga och onödiga. 
Kommunen borde följa nybyggnadspraxis och ta bort sänkningarna vid infarterna och 
använda fasade kantstenar istället. 
Nedsänkningar är lämpligt vid korsningar, men då i samband med taktila och synliga 
remsor.

Tillgänglihetsanpassa trottoar 
längs Lantmätarvägen

2

Nedsänkningarna på GC‐vägen  längs Lantmätarvägen är farliga och onödiga. 
Kommunen borde följa nybyggnadspraxis och ta bort sänkningarna vid infarterna och 
använda fasade kantstenar istället. 
Nedsänkningar är lämpligt vid korsningar, men då i samband med taktila och synliga 
remsor.

För att genomföra detta kommer kommunen behöva se 
över hela Lantmätarvägens gångbana och det kommer 
kosta mycket och bli ett stort och tidskrävande projekt. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detta projektet står 
kvar som prioritet 2.
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Gångbana på 
Finstabergsvägen mellan 
Finnsta förskola och 
busshållplats Finnsta

2

Samhällsbyggnadskontoret har sett behov av att utreda och åtgärda möjligheter att på 
ett trafiksäkert sätt för oskyddade trafikanter kunna ta sig mellan förskolor/skolor och 
kollektivtrafik (busshållplatser). 
Ett exempel på detta är att det i dag saknas en gångbana på Finnstabergsvägen mellan 
busshållplatsen Finnsta till Finnsta förskola. 
Kommunen har fått synpunkter på att det behöver ses över då det är många som åker 
buss som ska till och från förskolor/skolor.

Gångbana på Finstabergsvägen 
mellan Finnsta förskola och 
busshållplats Finnsta

2

Samhällsbyggnadskontoret har sett behov av att utreda och åtgärda möjligheter att på 
ett trafiksäkert sätt för oskyddade trafikanter kunna ta sig mellan förskolor/skolor och 
kollektivtrafik (busshållplatser). 
Ett exempel på detta är att det i dag saknas en gångbana på Finnstabergsvägen mellan 
busshållplatsen Finnsta till Finnsta förskola. 
Kommunen har fått synpunkter på att det behöver ses över då det är många som åker 
buss som ska till och från förskolor/skolor.

Kommunen har fått synpunkter på gångbanor som saknas 
mellan kollektivtrafik och förskolor/skolor. Därför föreslås 
an utredning för att få en översyn av problemet. 
Projetketföreslås ha prioritet 2 då det idag finns 
allternativa trafiksäkra gångvägar på de identifierade 
platser som problemen finns. 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jonas Rundlöf 

Parkingenjör 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 8-581 691 37 

jonas.rundlof@upplands-bro.se 

2019-02-04 TN 17/0377  

Tekniska nämnden 
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Medborgarförslag angående pulkabacke på 
markytan vid Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 7 november 2017 fick kommunen in ett medborgarförslag om att göra en 

pulkabacke på markytan vid Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret anser det olämpligt att anlägga en pulkabacke på 

föreslagen plats, eftersom pulkabacken skulle leda rakt ut i en högtrafikerad 

korsning. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 4 februari 

2019 

 Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 22 november 2017 

 Medborgarförslag inkommet den 7 november 2017 

Ärendet 

Den 7 november 2017 fick kommunen in ett medborgarförslag om att göra en 

pulkabacke på markytan vid Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret anser det olämpligt att anlägga en pulkabacke på 

föreslagen plats, eftersom pulkabacken skulle leda rakt ut i en högtrafikerad 

korsning. Det skulle innebära en stor trafikfara och en hög olycksrisk.  

Barnperspektiv 

Beslutet påverkar inte barn negativt. En pulkabacke som leder mot en 

högtrafikerad korsning skulle påverka barn och ungas trafiksäkerhet negativt 

med höga risker för trafikolyckor. 
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Mathias Ranthanen Linda Edgren 

Samhällsbyggnadschef Tf Teknisk chef 

 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut, daterat den 22 november 2017 

2. Medborgarförslag inkommet den 7 november 2017 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Förslagsställaren 

 Akt  

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 21 (24)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2017-11-22 

 

 

§ 156 Medborgarförslag angående 
pulkabacke på markytan vid 
Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen 

 Dnr KS 17/0330 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

__________ 

Sammanfattning 

Roland Andersson har den 7 november 2017 lämnat in ett medborgarförslag 

om det går att göra en pulkabacke på markytan vid 

Kyrkbacken/Bygdegårdsvägen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 7 november 2017 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jonas Rundlöf 

Parkingenjör 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 8-581 691 37 

jonas.rundlof@upplands-bro.se 

2019-01-22 TN 18/0078  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag angående ökad 
insyn och öppenhet runt parkeringen i Bro 
centrum 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 30 januari 2018 inkom ett medborgarförslag angående ökad insyn och 

öppenhet runt parkeringen i Bro centrum. Tekniska avdelningen har under 

2017 och 2018 gjort flera trygghetshöjande åtgärder för att göra Bro centrum 

ljusare och öppnare. Arbetet har skett i samarbete med Upplands-Brohus och 

Polisen samt övriga avdelningar på kommunen som arbetar med 

trygghetsfrågor. De åtgärder som genomförts är bland annat förstärkt belysning 

på parkeringen, Norrgrindsvägen och gångtunnlar, träd har beskurits och fälts, 

röjning av siktskymmande vegetation samt målning i tunnlar för att minska 

klotter och skapa ökad trygghet. Fler trygghetshöjande åtgärder samt 

utveckling av Bro centrum kommer att fortsätta under 2019. Tekniska 

avdelningen tar med sig förslaget om flaggstänger vid parkeringen i det 

kommande arbetet.  

I kommunen arbetas det med att få ökad bevakning i Bro centrum bland annat 

med ökad närvaro av väktare och poliser samt tillstånd för 

övervakningskameror. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 

2019 

 Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 14 februari 2018 

 Inkommet medborgarförslag den 30 januari 2018 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-01-22 TN 18/0078 

 
 

 

Ärendet 

Den 30 januari 2018 inkom ett medborgarförslag angående ökad insyn och 

öppenhet runt parkeringen i Bro centrum. Förslagsställaren anser att platsen 

behöver göras ljusare, öppnare och bättre bevakad. Det är enligt 

förslagsställaren svårt att se centrum som en handelsplats och risk finns att 

handeln i Bro minskar om inte åtgärder vidtas. Förslagsställaren önskar att 

träden runt parkeringen tas ner och ersätts med flaggstänger. 

Tekniska avdelningen har under 2017 och 2018 gjort flera trygghetshöjande 

åtgärder i samarbete med Upplands-Brohus och Polisen samt övriga 

avdelningar på kommunen som arbetar med trygghetsfrågor. De åtgärder som 

genomförts är bland annat förstärkt belysning på parkeringen, Norrgrindsvägen 

och gångtunnlar, träd har beskurits och fälts för att öka insynen till centrum, 

röjning av siktskymmande vegetation för att öka synbarheten och tryggheten 

samt målning i tunnlar för att minska klotter och skapa ökad trygghet. Alla 

dessa åtgärder har skapat en ljusare och öppnare gestaltning kring Bro centrum.  

I kommunen arbetas det med att få ökad bevakning i Bro centrum bland annat 

med ökad närvaro av väktare och poliser samt tillstånd för 

övervakningskameror. 

Ny gestaltning kommer ske inom området där det tidigare stod stora träd mot 

Enköpingsvägen, där förslagsställaren föreslår flaggstänger. Detta kommer ske 

när VA-ledningen som ligger där är åtgärdad efter de behov som krävs. 

Därefter fattas beslut om flaggstänger. Tekniska nämnden tackar för förslaget 

med flaggstänger och kommer ta med den önskan vid framtagandet av ny 

gestaltning. 

Barnperspektiv 

Åtgärderna som gjort förstärker barns trygghet.  

 

 

 

Mathias Ranthanen  Linda Edgren 

Samhällsbyggnadschef Tf Teknisk chef 

 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2018 

2. Inkommet medborgarförslag den 30 januari 2018 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
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 Kommunfullmäktige 

 Akt 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 7 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-02-14 

 

 

§ 2 Medborgarförslag angående ökad insyn 
och öppenhet runt parkeringen i Bro 
centrum 

 Dnr KS 18/0046 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

__________ 

Sammanfattning 

Mattias Krantz har den 30 januari 2018 inkommit med ett medborgarförslag 

angående ökad insyn och öppenhet runt parkeringen i Bro centrum. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 30 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tommy Blomberg 

Gatutekniker 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 8-518 377 27 

tommy.blomberg@upplands-bro.se 

2019-01-21 TN 18/0079  

Tekniska nämnden 
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Medborgarförslag angående mer belysning vid 
parkeringen i Bro centrum 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget med att 

Samhällsbyggnadskontoret har utfört åtgärder i syfte att göra platsen ljusare 

och öppnare.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag om förstärkt belysning vid parkeringen i Bro centrum 

inkom den 30 januari 2018. 

Under 2018 förstärktes belysningen på parkeringen för att öka tryggheten på 

parkeringen i Bro Centrum. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2019 

 Medborgarförslaget som inkom den 30 januari 2018 

 

Ärendet 

Ett medborgarförslag om förstärkt belysning vid parkeringen i Bro centrum 

inkom den 30 januari 2018 och Tekniska avdelningen tackar för förslaget. 

Enligt förslaget upplevs Bro centrum som otryggt med flertalet våldsbrott varje 

månad. Platsen behöver göras ljusare, öppnare och bättre bevakad. 

Förslagställaren beskriver att när fordonsförare kommer längs Enköpingsvägen 

är det svårt att se centrum som en handelsplats, vilket innebär risk att helt tappa 

handeln i Bro om inte åtgärder vidtas omgående. 

Enligt förslagställaren behövs mycket mer belysning på parkeringen mellan 

Enköpingsvägen och Bro centrum. Stora strålkastare för att lysa upp denna 

skumma otrygga plats behövs omgående. Detta kommer även stärka intrycket 

av centrum som en handelsplats. 

Under 2017 och 2018 genomfördes trygghetsattsningar av Tekniska 

avdelningen i bland annat Bro centrum för att skapa en ljusare och öppnare 

plats. De åtgärder som genomfördes under 2018 i samband med att öka 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-01-21 TN 18/0079 

 
 

 

tryggheten var att det sattes upp nya armaturer och fler armaturer på befintliga 

stolpar samt fler belysningsstolpar både på Bro centrumparkering och 

Norrgrindsvägen som leder in till parkeringen. Några av dessa armaturer har 

samma effekt som strålkastere som förslagställaren önskar. Även belysningen i 

gångtunnlarna kring Bro centrum har förstärkts och det kommer ytterligare 

belysning utanför tunnlarna under 2019.  

Tekniska avdelningen kommer att fortsätta arbeta med trygghetskapande 

åtgärder under 2019.  

Kommunen arbetar även med att öka bevakningen i Bro centrum genom ökad 

närvaro av väktar och poliser samt ansökning om övervakningskarmeror i 

området.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att föreslagna åtgärder i medborgarförlaget 

har genomförts. 

 

 

Barnperspektiv 

Bättre upplysta platser i kommunen skapar en tryggare miljö i samhället även 

för barn och unga. 

 

 

Mathias Ranthanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf Teknisk chef 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Medborgarförslag som inkom den 30 januari 2018 

2. Kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2018   

Beslut sänds till 

 Akt 

 Förslagsställare 

 Tekniska avdelningen 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-01-21 TN 18/0079 

 
 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2018-02-14 

 

 

§ 3 Medborgarförslag angående mer 
belysning vid parkeringen i Bro centrum  

 Dnr KS 18/0047 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

__________ 

Sammanfattning 

Mattias Kranz har den 30 januari 2018 inkommit med ett medborgarförslag 

angående mer belysning vid parkeringen i Bro centrum 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommen den 30 januari 2018 

Beslutet skickas till: 

 Frågeställaren 

 Tekniska nämnden 

 

 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jonas Rundlöf 

Parkingenjör 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 8-581 691 37 

jonas.rundlof@upplands-bro.se 

2019-01-22 TN 18/0080  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag om att bygga en 
hundrastgård i norra Brunna 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse. 

Tekniska nämnden beslutar att inte bygga en hundrastgård i norra Brunna. 

Sammanfattning 

Den 30 januari 2018 fick kommunen ett medborgarförslag om att bygga en 

hundrastgård i norra Brunna. De föreslagna platserna passar inte för ändamålet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 

2019 

 Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 14 februari 2018 

 Inkommet medborgarförslag den 30 januari 2018 

Ärendet 

Den 30 januari 2018 fick kommunen ett medborgarförslag om att bygga en 

hundrastgård i norra Brunna. Tekniska nämnden tackar för förslaget. 

Förslagsställaren anser att det bör finnas en hundrastgård i Brunna för att det är 

för långt att gå till den som ligger i Tibble. Förslagsställaren ger även förslag 

på platser för ändamålet. Det gäller Emaljstigen, bakom Gånglåtsvägen där det 

finns en övergiven fotbollsplan, i parken mellan Gånglåtsvägen och 

Spelmansvägen samt i gröna dalen.  

Tekniska avdelningen har inventerat de föreslagna platserna och anser att ingen 

av dessa är lämpliga för en hundrastgård. Detta för att: 

1. Emaljstigen, bakom Gånglåtsvägen: Den föreslagna ytan ligger för nära 

bebyggelse för att vara lämplig för en hundrastgård. 

2. I parken mellan Gånglåtsvägen och Spelmanvägen: Den föreslagna ytan 

ligger för nära bebyggelse för att vara lämplig för en hundrastgård. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-01-22 TN 18/0080 

 
 

 

3. Gröna dalen (norra delen): Kommunen äger inte marken i norra delarna 

av Gröna dalen. 

Barnperspektiv 

Beslutet påverkar inte barn på ett negativt sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Ranthanen  Linda Edgren 

Samhällsbyggnadschef Tf Teknisk chef 

 

Bilagor 

1. Inkomna medborgarförslaget den 30 januari 2018 

2. Kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2018 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 

 Akt 

 



Från: kommunstyrelsen 
Skickat: den 20 februari 2018 14:31 
Till: Tekniska nämnden 
Ämne: Kommunfullmäktiges beslut § 4 - Medborgarförslag om att bygga en 

hundrastgård i norra Brunna 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 14 februari 

2018 - Medborgarförslag om att ....pdf; Medborgarförslag om att bygga en 
hundrastgård i norra Brunna.pdf 

 
Hej, 
 
Bifogat finns Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Med vänlig hälsning 

Jennifer Lendeng 
Kommunsekreterare  
 
Kanslistaben, Kommunledningskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-581 691 71 
jennifer.lendeng@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 

 
 
 





 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jonas Rundlöf 

Parkingenjör 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 8-581 691 37 

jonas.rundlof@upplands-bro.se 

2019-01-22 TN 18/0367  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag om att bygga två 
hundrastgårdar vid Strandvägen i Kungsängen 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse. 

Tekniska nämnden beslutar att inte bygga två hundrastgårdar vid Strandvägen.  

Sammanfattning 

Den 4 april 2018 fick kommunen in ett medborgarförslag om att bygga två 

hundrastgårdar vid Strandvägen i Kungsängen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 

2019 

 Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 17 oktober 2018 

 Inkommet medborgarförslag den 4 april 2018 

Ärendet 

Den 4 april 2018 fick kommunen in ett medborgarförslag om att bygga två 

hundrastgårdar vid Strandvägen i Kungsängen. Förslagsställaren önskat två 

hundrastgårdar, en för större hundar och en för mindre hundar samt att dessa 

utrustas med olika typer av lekutrusning och sittbänkar med bord. 

I dagsläget finns det två hundrastgårdar i Kungsängen och den föreslagna 

marken lämpar sig inte för ändamålet. Marken mellan Strandvägen och 

Mälaren är sankmark, vilket innebär att det är stor risk att området 

översvämmas när vattennivåerna i Mälaren höjs samt att avrinningen för 

dagvatten leds via denna yta. Detta gör att marken nästan ständigt är blötlagd 

och därmed mindre lämplig för hundrastgård med tanke på drift och skötsel av 

ytorna.  

Barnperspektiv 

Beslutet påverkar inte barn negativt.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-01-22 TN 18/0367 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mathias Ranthanen  Linda Edgren 

Samhällsbyggnadschef Tf Teknisk chef 

 

Bilagor 

1. Inkommet medborgarföslag den 4 april 2018 

2. Kommunfullmäktiges beslut den 17 oktober 2018 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 

 Akt 

 



PROTOKOLL 23 (33)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum:
2018-10-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121 Medborgarförslag om att bygga två 
hundrastgårdar vid Strandvägen i Kungsängen

Dnr KS 18/0143

Beslut
Medborgarförslaget lämnas över till tekniska nämnden för beslut.

Sammanfattning
Den 4 april 2018 inkom ett medborgarförslag om att bygga två hundrastgårdar 
vid Strandvägen i Kungsängen. Enligt förslaget ska gårdarna separera stora och 
små hundar och de ska även vara utrustade med redskap och hinder som 
aktiverar hundarna.

Beslutsunderlag
Medborgarförslaget inkommen den 4 april

Förslag till beslut
Medborgarförslaget lämnas över till tekniska nämnden för beslut.

Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Tekniska nämnden













 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Löf 

Planerare 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182 

Andrea.Lof@upplands-bro.se 

2019-02-06 TN 18/0131  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag om att införa 
betalparkering vid Fjärilsstigen/Finnstastigen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat i och med 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 23 februari 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen skulle ta 

betalt för att parkera på parkeringen som ligger mellan Finnstastigen och 

Fjärilsstigen. 

Parkeringsavgift är främst ett styrmedel för att få en högre omsättning och 

därmed ökad tillgänglighet på parkeringen. Kommunen får endast ta ut 

parkeringsavgift på allmän plats för trafikens ordnande. Det som anges i 

förslaget är inte tillräckliga motiv för att införa avgift på platsen. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 6 februari 2019 

 Medborgarförslag inkommet den 23 februari 2018 

Ärendet 

Den 23 februari 2018 inkom ett medborgarförslag om att kommunen skulle ta 

betalt för att parkera på parkeringen som ligger mellan Finnstastigen och 

Fjärilsstigen. Som motivering angavs att det är mycket rörelse på folk i dessa 

områden på kvällar och nätter samt att kommunen kunde få in några kronor på 

det. 

Parkeringsavgift är främst ett styrmedel för att få en högre omsättning och 

därmed ökad tillgänglighet på parkeringen. Kommunen får endast ta ut 

parkeringsavgift på allmän plats för trafikens ordnande. All parkering på 

gatumark i Bro är idag avgiftsfri. 

Det som anges i förslaget är inte tillräckliga motiv för att införa avgift på 

platsen. 

Barnperspektiv 

Detta ärende bedöms inte inverka på barnperspektivet.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-02-06 TN 18/0131 

 
 

 

 

Mattias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 tf Teknisk chef 

 

 

 

 

  

Bilagor 

1. Medborgarförslag inkommet den 23 februari 2018 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren  

 Kommunfullmäktige 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Jonas Rundlöf 

Parkingenjör 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 8-581 691 37 

jonas.rundlof@upplands-bro.se 

2019-01-22 TN 17/0375  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag angående 
väderskydd och bänkar i Norrboda 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 20 november 2017 fick kommunen ett medborgarförslag om att placera ut 

väderskydd och bänkar i Norrbodaområdet. Förslagsställaren önskade även 

prioriterad snöröjning på gång- och cykelvägen från Hallonvägens 

busshållplats upp till nya COOP. Gång- och cykelvägen är redan idag 

prioriterad för vinterväghållning och andelen bänkar i området uppfyller 

kommunens standard.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 22 januari 

2019 

 Kommunfullmäktiges beslut, daterad den 22 november 2017 

 Inkommet medborgarförslag den 20 november 2017 

Ärendet 

Den 20 november 2017 fick kommunen ett medborgarförslag om att placera ut 

väderskydd och bänkar i Norrbodaområdet. Förslagsställaren önskade även 

prioriterad snöröjning på gång- och cykelvägen från Hallonvägens 

busshållplats upp till nya COOP.  

Andelen bänkar i området uppfyller kommunens standard och det finns bänkar 

längs med Pettersbergsvägen. Väderskydd vid bänkar används normalt inte i 

kommunen förutom på områden där det förekommer rekreationsliv som tex vid 

grillplatser och inom naturreservat. Tekniska nämnden ser positivt på förslaget 

och bedömer det som värdefullt att ha väderskydd på utvalda platser och tar 

med detta i framtida planering.  

Gång- och cykelbanan mellan Hallonvägens busshållplats till handelsområdet i 

Norrboda har idag prioritet 1 när det gäller vinterväghållning, vilket innebär 

högsta prioritet. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-01-22 TN 17/0375 

 
 

 

Barnperspektiv 

Beslutet påverkar inte barn negativt.  

 

 

Mathias Rantanen    Linda Edgren 

Samhälsbyggnadschef    Tf Teknisk chef 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2017 

2. Medborgarförslag inkommet den 20 november 2017 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 

 Akt 

 



Från: kommunstyrelsen 
Skickat: den 30 november 2017 15:35 
Till: Tekniska nämnden 
Ämne: Kommunfullmäktiges beslut § 158 - Medborgarförslag angående väderskydd 

och bänkar i Norrboda 
Bifogade filer: Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 

2017 - Medborgarförslag angåend....pdf; Medborgarförslag angående 
väderskydd och bänkar i Norrboda.pdf; Medborgarförslag till KF 2017-11-22_ 
Meborgarförslag, Placera ut bänkar och väderskydd på vägen mell....pdf; 
Medborgarförslag till KF 2017-11-22_ Meborgarförslag, Placera ut bänkar och 
väderskydd på vägen mell....pdf 

 
Hej, 
 
Bifogat finns Kommunfullmäktiges beslut. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jennifer Lendeng 
Kommunsekreterare  
 
Kanslistaben, Kommunledningskontoret 
Upplands-Bro kommun 196 81 Kungsängen 
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen 
  
08-581 691 71 
jennifer.lendeng@upplands-bro.se 
www.upplands-bro.se 
 

 
 
 



    

 

Kommunfullmäktige 

                          Upplands-Bro Kommun 

 

 196 81 Kungsängen 

 

Kungsängen 2017-11-20 

 

Meborgarförslag, Placera ut bänkar och väderskydd på vägen mellan buss- 

hållplatsen Hallonvägen – nya stora COOP på Femstenavägen och säker- 

ställ snöröjning och sandning 

Bakgrund: Den äldre delen av de boende i Brunna har fram till och med den 

19 november kunnat enkelt ta sig med buss till hållplatsen Marknadsstigen 

för att göra sina livsmedelsinköp på COOP. 

Fr.o.m. 23 november måste en boende i Brunna för att handla ta bussen till  

hpl Hallonnv. via gångvägen i skogen bakom LIDL, ta sig på Norrbodav för att  

gå uppför Petterbergsv. och slutligen nedför en mycket brant backe in på Fem- 

stenav. fram till parkeringen före entrén på nya stora COOP.  

( Då LIDL har ett smalare sortiment måste man ibland ta sig till COOP, för att 

göra sina inköp där också.) 

För en äldre person med t ex rullator måste kommunen placera ut bänkar och 

väderskydd för att medborgaren ska kunna sitta och vila i backarna. 

Snöröjningen och sandningen måste fungera från första snöfallet i år allt för 

undvika halkolyckor och eventuella lårbensbrott. 

Jag hemställer därför att: 

Kommunen omgående placerar ut väderskydd och bänkar på 2 platser, på den  

aktuella sträckan samt att gångvägen prioriteras med snöskottning och sand- 

ning från gångvägen i skogen efter hpl Hallonvägen – parkeringen före entrén  

på COOP. 

Med vänlig hälsning 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Linda Edgren 

   

Tekniska avdelningen 

   

Linda.Edgren@upplands-bro.se 

2019-02-14 TN 19/0002  

Tekniska nämnden 

 

 

 

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
  

  
 

Verksamhetsberättelse Tekniska nämnden 
2018 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna Verksamhetsberättelse 2018 för 

Tekniska nämnden enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra 

underlag till kommunens verksamhetsberättelse 2018.  

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2018. Uppföljningen av nämndens politiska mål 

och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året. I 

uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 

uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de 

skattefinansierade delarna visar ett underskott på -3 428 kr, vilket i huvudsak 

beror på saker som verksamheten inte råder över såsom lägre intäkter avseende 

parkeringsintäkter, kostnader för snöröjning och ökade kostnader för belysning 

och beläggning bland annat orsakade av temperaturväxlingarna som en följd av 

klimatförändringarna.  

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett 

nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i 

bra balans. 

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA) 

visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och 

kostnader är i bra balans.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 

 Förslag till Verksamhetsberättelse 2018 för Tekniska nämnden 

Ärendet 

Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2018. Uppföljningen av nämndens politiska mål 

och uppdrag visar att nämnden i huvudsak uppfyller sina mål för året.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (6)  
2019-02-07 TN 19/0002 

 
 

I uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 

uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de 

skattefinansierade delarna visar ett sammantaget underskott på 3 428 tkr.  

Intäkterna är 486 tkr lägre än budgeterat främst beroende på lägre 

parkeringsintäkter. Kostnaderna är 2 942 tkr högre än budgeterat, vilket främst 

beror på högre kostnader för snöröjning, belysning och beläggning bland annat 

orsakade av temperaturväxlingarna som en följd av klimatförändringarna.  

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett 

nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och kostnader är i 

bra balans. 

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och avlopp (VA) 

visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och 

kostnader är i bra balans.   

Investeringar – skattefinansierad verksamhet 

Av den totala investeringsramen på 74 282 tkr har 60 721 tkr använts under 

2018. Kvarvarande investeringsram (13 561 tkr) inklusive ingående underskott 

på enstaka projekt föreslås ombudgeteras till 2019. 

Investeringar – avgiftsfinansierad verksamhet Avfall 

Av den totala investeringsramen på 2 150 tkr har 907 tkr använts under 2018. 

Kvarvarande investeringsram 1 243 tkr föreslås ombudgeteras till 2019. 

Investeringar – avgiftsfinansierad verksamhet VA 

Av den totala investeringsramen på 352 633 tkr har 43 404 tkr använts under 

2018. Under upparbetade kostnader redovisas även intäkter från 

anslutningsavgifter motsvarande – 30 999 tkr, vilket innebär att de faktiska 

upparbetade investeringarna uppgår till 74 403 tkr. Kvarvarande 

investeringsram på 309 229 tkr föreslås ombudgeteras till 2019.  

Antalet tillsvidareanställda inom Tekniska nämndens verksamheter har under 

perioden 2018-01-01 till 2018-12-31 ökat från 43 tillsvidare anställda till 49. 

Till Mät & GIS-enheten har rekryterats en enhetschef samt utökats med en 

mätingenjör och en GIS-ingenjör. En stabsfunktion direkt under Teknisk chef 

har inrättats.  

Några viktiga händelser under året:  

Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet: Som underlag för trafik och 

tillgänglighetsprogrammet finns bland annat kommunens gång- och cykelplan 

samt synpunkter från medborgare, majoriteten av alla prio 1 har genomförts.  

Medborgardialog Spontanidrottsplatser: På Kungsfesten den 26 maj 2018 

genomfördes en medborgardialog som resulterade i att många bra synpunkter 

kom fram. En inventering av spontanidrottsplatser i kommunen har genomförts 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2019-02-07 TN 19/0002 

 
 

och sammanställts i en rapport som har presenterats för nämnden. 

 

Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande 

åtgärder utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka 

fastigheter i kommunen som är bullerutsatta är genomförd och förslag på 

tänkbara åtgärder samt vilka kostnader dessa är förknippade med kommer att 

framgå i förslag till handlingsplan. 

 

Parkeringspaketet: En uppföljning av parkeringspaketet genomfördes maj 

2018, ett år efter införandet, och uppvisar ett relativt bra resultat. Införandet av 

parkeringsavgifter har medfört en högre tillgänglighet på lediga 

parkeringsplatser i Kungsängen centrum. För att ytterligare främja 

kollektivtrafikresande är en parkeringsapp, för att kunna betala parkering på 

infartsparkeringen med SL-accesskort via telefonen, under framtagande. 

Utredning om boendeparkeringstillstånd kommer att följas upp 2019. 

 

Digitalisering: Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter 

fortskrider. Med hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och 

mycket av informationen tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan 

uppdateras kontinuerligt med information och ett tätt samarbete mellan GIS-

enheten och övriga verksamheter är viktig. Kartorna har uppdaterats med 

skyltar i kommunen, belysningsinformation, övergångsställen, trottoarer m.m. 

 

Sommarjobbare: Avdelningen hade under sommaren sammanlagt 44 stycken 

sommarjobbare uppdelade på tre perioder som bland annat inventerade 

bommar, trottoarer, övergångställen och utförde en del arbeten åt VA-

avdelningen samt genomförde en enkätstudie på Kretsloppscentralerna. 

Sommarjobbarna inventerade även nyttjandet av och statusen på 

hundrastgårdarna i kommunen 

 

Bommar: Arbetet med utbyte av bommar har fortsatt under 2018. Ett arbete 

med att även byta lås på bommarna är inlett. Båda åtgärderna bidrar till att 

skapa ett enhetligt och städat intryck, trygghet samt underlättar för 

räddningstjänsten och snöröjningsfordon. 

 

Drift (Vinterväghållning): I början av året var det en vinter med mycket 

väderomslag, vilket påverkade insatserna avseende snöröjning och 

halkbekämpning. Slutet av året blev dock mildare än befarat så underskottet 

blev lägre än prognosen vid delårsbokslutet. 

 

Drift (Gatumark): Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med 

snabba väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare 

spricker, vilket innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska 

risken för trafikskador och olyckor samt även för att behålla vägkroppens 

hållbarhet. 

 

Felanmälningsappen: Verksamheten har haft stor nytta av Felanmälningsappen 

som togs fram under 2017. Kommuninvånare kan med den enkelt felanmäla 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (6)  
2019-02-07 TN 19/0002 

 
 

allt som rör gata, park och trafik. En utvärdering av appen genomfördes i 

oktober 2018 och en plan för fortsatt utveckling har tagits fram. 

 

Upphandling av driftentreprenör: Avtalet med befintlig driftentreprenör gick 

ut i maj 2018, upphandling av ny driftentreprenör är genomförd och driftsatt. 

Det nya avtalet ger bättre förutsättningar avseende uppföljning och 

övervakning av arbetena som entreprenören genomför. 

 

Trygghetspaketet: Det har genomförts två trygghetsinventeringar samt en 

trygghetsvandring. En åtgärdslista och prioriteringslista är framtagen för det 

fortsatta arbetet med trygghetsfrågor. En del av åtgärderna är genomförda 

såsom visst röjningsarbete. Allt kommer att redovisas i en trygghetsrapport 

avseende 2018. 

 

Belysning: Arbetet med byte till LED fortskrider. Dubbelarmad armatur på 

belysningsstolparna längs med Granhammarsvägen har satts upp för att 

förbättra belysningen på gång- och cykelvägen som går parallellt med 

bilvägen. Belysningen har förstärkts i områden som upplevs som mörka och 

otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. Ett pågående arbete är 

en översyn av belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska upplevas tryggare, 

bättre och trevligare. 

 

Beläggning: Under 2017 fokuserades det på att göra underhållsåtgärder på 

framförallt gång- och cykelvägar. Under 2018 har fokus varit på det större 

vägnätet. De stora temperaturväxlingarna under senare år har medfört extremt 

stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter på många 

av kommunens vägar. Beläggningsarbeten har genomförts på bland annat 

Enköpingsvägen och Granhammarsvägen. Några asfaltsgupp är genomförda 

för att öka trafiksäkerheten. Förstärkningar av befintlig vägmålning, framförallt 

vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid de större vägarna, har 

genomförts. 

 

Konstbyggnader:  I ett samarbete mellan Fryshuset och elever från Broskolan 

har förslag till ny utformning och belysning i gångtunnlar i Bro arbetats fram 

och genomförts. Projektet har varit lyckat och förhoppningen är att genom 

delaktigheten ska skadegörelsen minska och tryggheten öka.  

 

Övrig drift och underhåll: Verksamheten har bedrivit mycket arbete inom drift 

och underhåll i egen regi. Exempelvis lagat ett flertal potthål i asfalten, tagit 

hand om sopdumpningar och skrotbilar, lagat påkörda stolpar, lagat kantsten, 

sett till att fastighetsägare klippt sin häck vid risk för att den skymmer sikten i 

korsningar, fyllt på med hundbajspåsar runt om i kommunen och städat på 

allmänna platser samt tagit ner en del träd. En hel del vegetation är röjd för att 

skapa bättre sikt och på så sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt 

avverkat vegetation för ledningsgator och parkeringar. 

 

EON fjärrvärmeledningar: Verksamheten har varit aktivt delaktig i bland annat 

förbesiktningar, handläggning av trafikanordningsplaner och 
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trafikföringsprinciper samt är aktiva kring återställningsarbeten. 

 

Avfallsplan & Föreskrifter: Beslut om ny Avfallsplan och Avfallsföreskrifter 

antogs av Kommunfullmäktige i december 2018. 

 

Utredning om framtida upphandling i samverkan: Ett samarbete med Håbo, 

Knivsta och Sigtuna kommun har lett fram till en rapport som ligger till grund 

för att föreslå en gemensam upphandling av den kommunala insamlingen av 

hushållsavfall, matavfall och förpackningar i framtiden. Avsikten är att 

kommunen i framtiden även ska samla in förpackningar från hushållen. 

Sommaren 2018 beslutade regeringen att alla invånare i Sverige ska ha en 

fastighetsnära insamling av förpackningar 2026, något som gör rapporten och 

utredningen ännu mer intressant. Ett delmål är att 60% ska ha fastighetsnära 

insamling 2021. 

 

Färre transporter från Kretsloppscentralerna: På Skällsta kretsloppscentral 

installerades i december en komprimator för wellpapp. Denna bedöms minska 

antalet tunga transporter av wellpapp från drygt 70 till strax över 10 per år. 

Bomsystemet och kretsloppscentralerna i egen regi har medfört att antalet 

tunga transporter minskat med 199 stycken från 2017 till 2018. Under perioden 

oktober 2016 till oktober 2017  transporterades 1539 containers från KLC, 

under samma period 2017-2018 transporterade 1340 containers. 

KFF-avtal med Lantmäteriet: Under 2018 ingicks ett avtal med Lantmäteriet 

som innebär att kommunen åtar sig att genomföra det förrättningsförberedande 

arbetet i samtliga fastighetsförrättningar som utförs inom kommunen. Avtalet 

ställer höga krav på kompetens och leveransförmåga, vilket medfört behov av 

utökning avseende personal och utrustning. (KFF-Kommunala Förrättnings 

Förberedelser) 

 

Flygfotografering och kartering: I början på 2018 beställdes en 

flygfotografering av hela kommunen från vilka ortofoton beställdes. Med 

flygfotona som underlag har en större kartering av kommunens nordvästra 

delar (ca 10 800 hektar) beställts och leverans väntas i början av 2019. 

Kommunens nordvästra del har länge varit en "blind fläck" i primärkartan så 

det blir ett bra tillskott. 

 

VA-plan: VA-planen arbetades fram under året i samarbete med representanter 

från hela Samhällsbyggnadskontoret och antogs av Kommunfullmäktige i juni. 

VA-planen visar delar utbyggnadsplanerna för landsbygden. I planen framgår 

även den befintliga anläggningen och planerna för enskilt VA som inte 

planeras anslutas till det kommunala VA-nätet. Ett arbete med en underhålls- 

och förnyelseplan för befintligt VA-nät är påbörjat liksom en dagvattenplan. 

 

Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Stora utredningar 

avseende ledningsnäten färdigställdes under 2018, bland annat en komplett 

hydraulisk modellering av hela dricks-, spill- och dagvattennäten. Hydrauliska 

modeller är till stor nytta för kapacitetsberäkning och konsekvensbedömning 
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av befolkningstillväxt och tillkommande bebyggelseområden. 

 

Tillskottsvatten och områdesfilmning: Som ett led i arbetet med tillskottsvatten 

och förnyelseplan genomfördes områdesfilmning av delar av ledningsnätet. 

Avsikten är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät för att bedöma 

skicket och underhållsbehovet. Filmning färdigställdes under våren 2018 och 

nu bearbetas materialet för vidare planering och prioritering av åtgärder. 

 

Barnperspektiv 

Barn berörs av Tekniska nämndens verksamhet i hög grad eftersom en stor del 

av verksamheten är både förebyggande och utvecklande och ska leda till en 

god miljö för kommande generationer. En väl fungerande verksamhet är därför 

viktig för barn och unga.  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen. En ny 

driftentreprenad är upphandlad och tack vare digitala hjälpmedel är noggrannheten i 

upphandlingen högre, vilket medfört lägre kostnader trots ökade driftsytor. 

Kretsloppscentralerna som togs över i egen regi under 2018 har visat sig vara en bra 

åtgärd som genererat hög nöjdhet bland invånarna. Ny avfallsplan och nya 

avfallsföreskrifter beslutades om i slutet av året och den nya VA-planen började gälla 

2018. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt 

kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, skötsel av 

grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. 

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter 

inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör 

tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och 

hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer. 

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och 

grundkartor samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som 

svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar 

för namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar. 

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av 

fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Tekniska nämnden. Kontoret 

arbetar även för Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen. 

På kontoret finns det sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- , 

övergripande samhällsplanering och tekniska avdelningen. Varje avdelning leds av en 

avdelningschef. 

Det är tekniska avdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden. 

Tekniska avdelningen är organiserad i fyra enheter som leds av motsvarande 

enhetschefer. Enheterna är Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna 

Vatten- och Avlopp respektive Avfall. 

1.3 Verksamheten i siffror 

  2018 2017 2016  

Nämndens nettokostnader 57 460 47 855 40 920  

Nämndens budgetavvikelse -3 428 1 040 1 505  

Antal månadsavlönade personer 54 43 33  

Varav antal tillsvidareanställda personer 49 43 32  
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1.4 Viktiga händelser under året 

Under verksamhetsåret 2018 har de tekniska verksamheterna fortsatt präglats av 

kommunens tillväxt. Verksamheten genomför skötsel av befintig infrastruktur och 

offentliga platser samt driver utvecklingen av teknisk infrastruktur, allmänna ytor och 

parker. Mät och GIS-verksamheten bidrar också i stadsbyggnadsprocessen med 

framtagande av grundkarta, nybyggnadskarta, göra utstakningar och annat som utgör 

grunden för byggandet i kommunen. 

 Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2018: Majoriteten av projekten 

inom Trafik- och tillgänglighetsprogrammet har genomförts. Undantagen är 

Regional gång- och cykelväg genom Bro etapp 2 och 3, där anbuden låg 

avsevärt över budgeterat. Projektering av Gång- och cykelbana mellan Håbo-

Tibble och Tjustaskolan kommer kommer genomföras under våren 2019 i 

samband med projektering av dricksvatten - och avloppsledning längs samma 

sträcka. Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen har inte kunnat 

genomföras eftersom markägaren inte är intresserad av att sälja marken, 

alternativ undersöks. Den höga belastningen på  upphandlingsenheten har 

påverkat tidplaneringen för projekten. Detaljerad presentation framgår av Trafik- 

och Tillgänglighetsprogrammets årsuppföljning. Ett flertal trafikmätningar är 

genomförda för att veta hur hastigheterna efterlevs på vägarna, kunna vidta 

åtgärder samt veta hur mycket kommunens vägar trafikeras. 

 Medborgardialog Spontanidrottsplatser: På Kungsfesten den 26 maj 2018 

genomfördes en medborgardialog som resulterade i att många bra synpunkter 

kom fram. En inventering av spontanidrottsplatser i kommunen har genomförts 

och sammanställts i en rapport som har presenterats för nämnden. 

 Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande 

åtgärder utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka 

fastigheter i kommunen som är bullerutsatta är genomförd och förslag på 

tänkbara åtgärder samt vilka kostnader dessa är förknippade med kommer att 

framgå i förslag till handlingsplan. 

 Parkeringspaketet: En uppföljning av parkeringspaketet genomfördes maj 

2018, ett år efter införandet, och uppvisar ett relativt bra resultat. Införandet av 

parkeringsavgifter har medfört en högre tillgänglighet på lediga 

parkeringsplatser i Kungsängen centrum. För att ytterligare främja 

kollektivtrafikresande är en parkeringsapp, för att kunna betala parkering på 

infartsparkeringen med SL-accesskort via telefonen, under framtagande. 

Utredning om boendeparkeringstillstånd kommer att följas upp 2019. 

 Digitalisering: Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter 

fortskrider. Med hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och 

mycket av informationen tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan 

uppdateras kontinuerligt med information och ett tätt samarbete mellan GIS-

enheten och övriga verksamheter är viktig. Kartorna har uppdaterats med skyltar 

i kommunen, belysningsinformation, övergångsställen, trottoarer m.m. 

 Sommarjobbare: Avdelningen hade under sommaren sammanlagt 44 stycken 

sommarjobbare uppdelade på tre perioder som bland annat inventerade bommar, 

trottoarer, övergångställen och utförde en del arbeten åt VA-enheten samt 

genomförde en enkätstudie på Kretsloppscentralerna. Sommarjobbarna 

inventerade även nyttjandet av och statusen på hundrastgårdarna i kommunen 

 Bommar: Arbetet med utbyte av bommar har fortsatt under 2018. Ett arbete 
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med att även byta lås på bommarna är inlett. Båda åtgärderna bidrar till att skapa 

ett enhetligt och städat intryck, trygghet samt underlättar för räddningstjänsten 

och snöröjningsfordon. 

 Drift (Vinterväghållning): I början av året var det  en vinter med mycket 

väderomslag, vilket påverkade insatserna avseende snöröjning och 

halkbekämpning. Slutet av året blev dock mildare än befarat så underskottet blev 

lägre än prognosen vid delårsbokslutet. 

 Drift (Gatumark): Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med 

snabba väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare 

spricker, vilket innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska 

risken för trafikskador och olyckor samt även för att behålla vägkroppens 

hållbarhet. 

 Felanmälningsappen: Felanmälningsappen som togs fram under 2017 har 

verksamheten haft stor nytta av. Kommuninvånare kan med den enkelt 

felanmäla allt som rör gata, park och trafik. En utvärdering av 

felanmälningsappen genomfördes i oktober 2018 och en plan för fortsatt 

utveckling har tagits fram. 

 Upphandling av driftentreprenör: Avtalet med befintlig driftentreprenör gick 

ut i maj 2018, upphandling av ny driftentreprenör är genomförd och driftsatt. 

Det nya avtalet ger bättre förutsättningar avseende uppföljning och övervakning 

av arbeterna som entreprenören genomför. 

 Parkeringar: Belysningen på parkeringen i Bro centrum har utökats och 

förbättrats liksom på södra sidan av Bro station samt på Assurs väg ut från 

parkeringen mot Ginnlögs väg. 

 Cykelparkeringar: Ansökan om bidrag från Trafikverket och 

Trafikförvaltningen för att bygga ut och förbättra cykelparkeringarna i 

anslutning till Kungsängens station, har bevlijats. 

 Trygghetspaketet: Det har genomförts två trygghetsinventeringar samt en 

trygghetsvandring. En åtgärdslista och prioriteringslista är framtagen för det 

fortsatta arbetet med trygghetsfrågor. En del av åtgärderna är genomförda såsom 

visst röjningsarbete. Allt kommer att redovisas i en trygghetsrapport avseende 

2018. 

 Riskträd: Verksamheten har arbetat mycket med att inventera och fälla träd på 

kommunal mark som kan utgöra en risk. 

 Allmänna dekorationer: Utsmyckning av rondellerna vid påsk och midsommar 

har varit mycket uppskattat av kommuninvånare. 

 Gångvägar: Det har projekterats för hastighetsdämpande lösningar på 

Björklyckestigen eftersom ett stort problem är fordon som kör på gång- och 

cykelvägen. 

 Träd vid Bro centrum: Pilarna som stog längs med Enköpingsvägen, i 

anslutning till parkeringen i Bro centrum, är borttagna. Detta öppnar upp 

insynen till parkeringen och hela centrum. På ytan kommer planteringar 

genomföras efter att VA har åtgärdat ledningen som går på samma sträcka. 

 Belysning: Arbetet med byte till LED fortskrider. Dubbelarmad armatur på 

belysningsstolparna längs med Granhammarsvägen har satts upp för att förbättra 

belysningen på gång- och cykelvägen som går parallellt med bilvägen. 

Belysningen har förstärkts i områden som upplevs som mörka och otrygga samt 

vid övergångsställen och busshållplatser. Ronderingar samt drift och underhåll 

på befintlig belysning har genomförts och i några områden har armaturer bytts 
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ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i gångtunnlarna för att 

dessa ska upplevas tryggare, bättre och trevligare. 

 Beläggning: Under 2017 fokuserades det på att göra underhållsåtgärder på 

framförallt gång- och cykelvägar. Under 2018 har fokus varit på det större 

vägnätet. De stora temperaturväxlingarna under senare år har medfört extremt 

stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter på många 

av kommunens vägar. Beläggningsarbeten har genomförts på bland annat 

Enköpingsvägen och Granhammarsvägen. Några asfaltsgrupp är genomförda för 

att öka trafiksäkerheten. Förstärkningar av befintlig vägmålning, framförallt vid 

övergångsställen och längsgående linjemålning vid de större vägarna, har 

genomförts. 

 Konstbyggnader:  I ett samarbete mellan Fryshuset och elever från Broskolan 

har förslag till ny utformning och belysning i gångtunnlar i Bro arbetats fram 

och genomförts. Projektet har varit lyckat och förhoppningen är att genom 

delaktigheten ska skadegörelsen minska och tryggheten öka.Tätskiktsrenovering 

av två gångtunnlar i Bro har genomförts. 

 Lillsjötoppen: En viss underminering har skett på Lillsjötoppen genom att 

vatten från vattenfallet runnit genom kullen. Resultatet av den geotekniska 

undersökningen visade på behov av åtgärder för att förstärka säkerheten kring 

området. Som ett första steg har enklare åtgärder genomförts för att skapa en yta 

uppe på toppen som är trevlig att vistas på. 

 Övrig drift och underhåll: Verksamheten har bedrivit mycket arbete inom drift 

och underhåll i egen regi. Exempelvis lagat ett flertalet potthål i asfalten, tagit 

hand om sopdumpningar och skrotbilar, lagat påkörda stolpar, lagat kantsten, 

sett till att fastighetsägare klippt sin häck vid risk för att den skymmer sikten i 

korsningar, fyllt på med hundbajspåsar runt om i kommunen och städat på 

allmänna platser samt tagit ner en del träd. En hel del vegetation är röjd för att 

skapa bättre sikt och på så sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt 

avverkat vegetation för ledningsgator och parkeringar. 

 Skyltar: Ett stort antal skyltar har bytts ut där nya lokala trafikföreskrifter börjat 

gälla och på platser som varit felskyltade. 

 Detaljplaner och exploateringsprojekt: Verksamheten har aktivt deltagit i 

arbeten vid framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata 

kommunen intressen och framföra krav och synpunkter utifrån ansvarsområdet. 

 EON fjärrvärmeledningar: Verksamheten har varit aktivt delaktig i bland 

annat förbesiktningar, handläggning av trafikanordningsplaner och 

trafikföringsprinciper samt är aktiva kring återställningsarbeten. 

 Avfallsplan & Föreskrifter: Beslut om ny Avfallsplan och Avfallsföreskrifter 

antogs av Kommunfullmäktige i december 2018. 

 Utredning om framtida upphandling i samverkan: Ett samarbete med Håbo, 

Knivsta och Sigtuna kommun har lett fram till en rapport som ligger till grund 

för att föreslå en gemensam upphandling av den kommunala insamlingen av 

hushållsavfall, matavfall och förpackningar i framtiden. Avsikten är att 

kommunen i framtiden även ska samla in förpackningar från hushållen. 

Sommaren 2018 beslutade regeringen att alla invånare i Sverige ska ha en 

fastighetsnära insamling av förpackningar 2026, något som gör rapporten och 

utredningen ännu mer intressant. Ett delmål är att 60% ska ha fastighetsnära 

insamling 2021. 

 Färre transporter från Kretsloppscentralerna: På Skällsta kretsloppscentral 
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installerades i december en komprimator för wellpapp. Denna bedöms minska 

antalet tunga transporter av wellpapp från drygt 70 till strax över 10 per år. 

Bomsystemet och kretsloppscentralerna i egen regi har medfört att antalet tunga 

transporter minskat med 199 stycken från 2017 till 2018. 

 Arbetsmiljöarbete på kretsloppscentralerna: Under året har brister i 

arbetsmiljön på kretsloppscentralerna framkommit, och åtgärdats. Bland annat 

har ur arbetsmiljösynpunkt bristfälliga containers bytts ut på Skällsta 

Kretsloppscentral, sanering av utrymmen för farligt avfall på båda 

kretsloppscentralerna, målning av linjer och parkeringszoner har genomförts, 

vilket skapar tydlighet och ökad säkerhet. Bytesboden behövde stängas en 

period av arbetsmiljöskäl, men kommer öppnas i febriuari 2019. 

 Kärltvätt: En ny tjänst för tvätt av sopkärl introducerades i kommunen. 

 Ny upphandling Mälaröarna: Ny upphandling för avfallshämtning från 

Mälaröarna genomfördes. 

 KFF-avtal med Lantmäteriet: Under 2018 ingicks ett avtal med Lantmäteriet 

som innebär att kommunen åtar sig att genomföra det förrättningsförberedande 

arbetet i samtliga fastighetsförrättningar som utförs inom kommunen. Avtalet 

ställer höga krav på kompetens och leveransförmåga, vilket medfört behov av 

utökning avseende personal och utrustning. (KFF-Kommunala Förrättnings 

Förberedelser) 

 Flygfotografering och kartering: I början på 2018 beställdes en 

flygfotografering av hela kommunen från vilka ortofoton beställdes. Ortofoton 

används i många verksamheter inom kommunen och är mycket eftertraktade. 

Med flygfotona som underlag har en större kartering av kommunens nordvästra 

delar (ca 10 800 hektar) beställts och leverans väntas i början av 2019. 

Kommunens nordvästra del har länge varit en "blind fläck" i primärkartan så det 

blir ett bra tillskott. 

 Ny extern webbkarta: Under året inleddes arbetet med att byta ut den externa 

webbkartan, riktad till de som bor, vistas och verkar i kommunen men även till 

kommunens entreprenörer. 

 VA-plan: VA-planen arbetades fram under året i samarbete med representanter 

från hela Samhällsbyggnadskontoret och antogs av Kommunfullmäktige i juni. 

VA-planen visar delar utbyggnadsplanerna för landsbygden. I planen framgår 

även den befintliga anläggningen och planerna för enskilt VA som inte planeras 

anslutas till det kommunala VA-nätet. Ett arbete med en underhålls- och 

förnyelseplan för befintligt VA-nät är påbörjat. 

 Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Stora utredningar 

avseende ledningsnäten färdigställdes under 2018, bland annat en komplett 

hydraulisk modellering av hela dricks-, spill- och dagvattennäten. Hydrauliska 

modeller är till stor nytta för kapacitetsberäkning och konsekvensbedömning av 

befolkningstillväxt och tillkommande bebyggelseområden. 

 Tillskottsvatten och områdesfilmning: Som ett led i arbetet med 

tillskottsvatten och förnyelseplan genomfördes områdesfilmning av delar av 

ledningsnätet. Avsikten är att succesivt filma hela kommunens ledningsnät för 

att bedöma skicket och underhållsbehovet. Filmning färdigställdes under våren 

2018 och nu bearbetas materialet för vidare planering och prioritering av 

åtgärder. 

 Ådö: Projektering av Ådö-halvön är genomförd och entreprenadarbeten 

påbörjades efter sommaren 2018. 
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 UBS-ledningen: Arbetet med ledningen till Sigtuna har fortsatt planenligt under 

året. 

 Flytt till nya lokaler: VA- och gata/park/trafikdriftens gemensamma lokaler på 

Ullevivägen färdigställdes och inflyttning i de nya personalutrymmena skedde 

under sommaren. VA:s kontorspersonal flyttade efter sommaren ut ur 

Furuhällshuset och in i polisens före detta lokaler på Kyrkvägen. 

 Arbetsmiljö och säkerhet: Ett mer strukturerat arbetsmiljöarbete är påbörjat i 

driftsorganisationen med ett förhöjt risk- och säkerhetstänkande som mål. 

Skyddsronder genomförs oftare, ett skyddsombud finns numera inom VA-

driftspersonalen och fokus är på säkerhet och riskminimering. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2017. 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 En kommun för alla 

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, 

integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. 

Nämndmål: 
2.1.1 En god dialog och service till medborgarna 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Antal genomförda 
medborgardialoger  1 1 1  

Kommentar 

Medborgardialogen handlade om Kommunens rekreationsytor och skedde på Kungsfesten den 26 maj 2018. I 
medborgardialogen diskuterades bland annat placering, användbarhet, önskemål och behov. 

Antal medborgarförslag och 
andel som besvaras inom ett 
år 

 100% 100% 90%  

Antal frågor och andel som 
besvaras direkt av 
Kontaktcenter när någon 
kontaktar kommunen 

 80% 91% 65%  

Övergripande mål: 

2.2 En kommun i arbete och företagande 

En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen 

ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. 

 

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de 

näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. 
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Övergripande mål: 

2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare 

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i 

uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett 

gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. 

Nämndmål: 
2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Årlig revidering av SAM 
(Systematiska 
arbetsmiljöarbetet) 

   Uppnått  Uppnått  

Nämndmål: 
2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Vid sjukfrånvaro längre än 
14 dagar ska 
rehabiliteringsutredning 
upprättas 

   Uppnått  Uppnått  

Nämndmål: 
2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Antal tillsvidareanställda 
heltider i förhållande till 
totala antalet 
tillsvidareanställda 

 100 100% 100%  

Kommentar 

Indikatorn redovisas på helårsbasis. 

Övergripande mål: 

2.4 En kommun som växer 

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer 

om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

Nämndmål: 
2.4.1 En god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikantslag 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Andel genomförda projekt av 
planerade i kommunens 
trafik- och 

 100% 90% 91%  
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Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

tillgänglighetsprogram 

Kommentar 

Alla projekten med prioritet 1 är påbörjade. Det stora arbetet i de flesta projeken ligger i planering, projektering och 
upphandling. Enheten räknar med att samtliga projekt kommer vara klar till årsskiftet. Det kommer vara många 
entreprenader igång under hösten. 

Antal synpunkter om 
kommunens snöröjning  0 140 42  

Kommentar 

Hittills i år har kommunen fått in 140 synpunkter gällande snöröjningen 

Olycksstatistik  0% 2 43  

Kommentar 

2018 (1 januari - 30 juni): Antalet dödsolyckor och allvaligt skadade är 0 vilket är mycket bra och uppfyller målvärdet. 
15 st olyckor som lindriga 

Nämndmål: 
2.4.2 En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Andel i procent (%) av totala 
antalet belysningspunkter på 
vilka fel uppstår 

 0 6 410  

Kommentar 

På 6% av samtliga belysningspunkter har fel uppstått under 2018. Tidigare angavs faktiska antalet, därav skillnaden. 

Gnomsnittlig tid från 
felanmälan till genomförd 
åtgärd på kommunens 
belysning på allmänna 
platser och gatumark 

 3 3 3  

Kommentar 

Anges i timmar (gäller akuta fel). För akuta fel har belysningsentreprenören 3 timmar på sig att åtgärda felet och det 
fungerar i praktiken. Andra fel har dom 2 veckor på sig. 

Men i största allmänhet så håller belysningsentreprenören tiden. I snitt blir det från felanmälan till åtgärd 10-13 dagar 
om man slår ut det på hela säsongen. 

Nämndmål: 
2.4.3 Vatten- och avloppssystemet har en hög dricksvattenkvalitet och god 

leveranssäkerhet 

 

Kommentar 

Arbetet med en förnyelseplan är påbörjat. Förnyelseplanen ska resultera i en rad punkter 

att arbeta vidare med för att underhålla ledningsnätet på ett hållbart sätt. Genom att 

underhålla nätet och sätta in åtgärder på rätt ställen så minskas andelen tillskottsvatten 

och antalet vattenläckor. Det ger också förutsättningar för ett hälsosamt dricksvatten. 

Ett projekt gällande en större ledningsrenovering av en sträcka på spillvattennätet har 

påbörjats. Renoveringen kommer innebära att flera inläckagae av grundvatten stoppas. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Andel vattenprover utan 
anmärkning  100% 100% 97%  
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Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Tillskottsvatten  30% 42% 46%  

Dricksvattenläckage  20% 16% 28%  

Tillskottsvatten Inläckage a vatten i8 spillvattennätet som inte hör hemma där. 

Definieras som kvoten mellan såld dicksvattenmängd till abonnenterna och levererad 

spillvattenmängd till Käppala. Denna bör vara så låg som möjligt. Riksgenomsnittet är 

ca 50%. 

Dricksvattenläckage Kvoten mellan inköpt dricksvattenmängd från norrvatten och såld 

dricksvattenmängd till abonnenterna. Bör vara låg. 

Nämndmål: 
2.4.4 Grönytor och lekplatser som möter framtidens behov 

 

Övergripande mål: 

2.5 En hållbar kommun i utveckling 

Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med 

medborgarna. 

Nämndmål: 
2.5.1 En avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil med minskade 

avfallsmängder och ökad källsortering 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Mängd insamlat 
hushållsavfall per person 
och år (kilo soppåsar till 
förbränning) 

  157 kilo 422 kilo  

Kommentar 

Anledningen till den stora avvikelsen i förhållande till 2017 är att avfallet från kretsloppscentralerna inte längre är 
med. Kilo soppåsar till förbränning är en ny formulering för i år. 

Mängd utsorterat matavfall 
som sorteras ut för biologisk 
återvinning 

 16 16% 15%  

Andel hushåll i kommunen 
som sorterar matavfall.  50% 95% 77%  

Kundnöjdhet  1 1   

Kommentar 

En kundnöjdhetsenkät genomfördes 6 månader efter införande av Kretsloppscentraler i egen regi. 

Plockanalys    Ej uppnått   

Kommentar 

Inte genomfört någon plockanalys. Planeras för under 2019 eller 2020, för att erhålla före och eftervärde i samband 
med en kommande upphandling. 
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Övergripande mål: 

2.6 En kommun med god ekonomi och uppföljning 

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan 

nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. 

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett 

finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. 

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till 

resursnyttjandet. 

Nämndmål: 
2.6.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt 

relaterade till resursnyttjandet. 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Årlig översyn av taxan    Delvis 
uppnått 

 Uppnått  

En översyn har genomförts av några taxeslag, men inte samtliga inom nämndens verksamhetsområde. 

Nämndmål: 
2.6.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Rapport till fullmäktige vid 
tertial- och årsbokslut enligt 
beslutad styrprocess 

 100% 100%   

Nämndmål: 
2.6.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både 

ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Rapport till fullmäktige vid 
tertial- och årsbokslut enligt 
beslutad styrprocess. 

 100% 100%   

Kommentar 

Underskott i verksamheten beror på  saker som verksamheten inte har rådighet över såsom lägre intäkter avseende 
parkeringsintäkter, kostnader för snöröjning och ökade kostnader för belysning och beläggning orsakade av 
temperaturväxlingarna som är en följd av klimatförändringarna. 

Nämndmål: 
2.6.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer 

 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Köptrohet mot avtal  100% 100%   
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Nämndmål: 
2.6.5 En god uppföljning av nämndens entreprenader och noggrann analys och 

planering inför nya entreprenadavtal 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2018 Redovisat 2018 Avvikelse 2018 
Avvikelse 

2017 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

 Gator, vägar och 
parkering  30 104 2 246 33 588 3 454 -3 484 1 208 -2 276 -110 

 
Vinterväghållning  5 930 0 6 768 0 -838 0 -838 -484 

 Parkverksamhet  9 148 2 720 9 895 1 443 -747 -1 277 -2 024 1 180 

 
Bostadsanpassni
ngsbidrag  3 598 0 3 520 0 78 0 78 780 

 Övrig allmän 
platsmark  122 280 200 496 -78 216 138 147 

 GIS  3 342 0 3 296 150 46 150 196 -599 

Mät 4 837 2 219 3 910 1 424 927 -795 132 126 

Teknisk 
administration 4 416 0 3 262 12 1 154 12 1 166 0 

Summa 61 497 7 465 64 439 6 979 -2 942 -486 -3 428 1 040 

Affärsverksamhet 

  Budget 2018 Redovisat 2018 Avvikelse 2018 
Avvikelse 

2017 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Avfall 25 550 25 550 25 956 25 956 406 406 0 0 

Vatten och 
avlopp 52 248 52 248 53 111 53 111 862 862 0 0 

Summa 77 798 77 798 79 067 79 067 1 268 1 268 0 0 

3.2 Ekonomisk analys 

3.3 God ekonomisk hushållning 

3.4 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisa

t 2017 
Redovisa

t 2018 
Budget 

2018 

Kvar av 
budget 

2018 
Ombudgete
ras till 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Netto 

Gatubelysning 35 640  7 584 5 915 -1 669 -1 669 

Beläggning 54 227  7 166 7 000 -166 -166 

Lekplatser 6 410  4 275 4 461 186 186 

Bullerdämpande åtgärder 3 116  114 1 936 1 822 1 822 

Ridstigar 1 328  1 005 1 262 257 257 
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Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisa

t 2017 
Redovisa

t 2018 
Budget 

2018 

Kvar av 
budget 

2018 
Ombudgete
ras till 2019 

Kungsängen C etapp 3, Torget 30 900  15 957 28 905 12 948 12 948 

Trafik och tillgänglighetsplan, 
TTP 30 878  12 351 6 447 -5 904 -5 904 

Kockbacka tpl 4 100  2 298 4 100 1 802 1 802 

Skyltning 1 068  357 551 194 194 

Program schakttilstånd o TA 251  72 125 53 53 

Utv. allmänna ytor 2 659  1 169 1 450 281 281 

Trygghetsskapande åtg 2 391  1 907 2 000 93 93 

Parkeringsåtgärder 1 724  855 1 675 820 820 

Geoteknisk usök Lillsjötopp 700  627 555 -72 -72 

Parkvägen LSS-boende 1 400  1 760 1 400 -360 -360 

Konstbyggnader 6 973  2 630 4 000 1 370 1 370 

Mätbil o mätutr 1 000  0 1 000 1 000 1 000 

Promenad vid Lillsjön 500  0 500 500 500 

Flygfotografering 1 000  392 1 000 608 608 

Busshpl vid Önsta 
Hästsportanläggning 0  202 0 -202 -202 

Summa 186 265  60 721 74 282 13 561 13 561 

Investeringsredovisning Avfall 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisa

t 2017 
Redovisa

t 2018 
Budget 

2018 

Kvar av 
budget 

2018 
Ombudgete
ras till 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Netto 

KLC i egen regi 2 242,4 92,4 907 2 150 1 243 1 243 

Summa 2 242,4 92,4 907 2 150 1 243 1 243 

Investeringsredovisning VA 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisa

t 2017 
Redovisa

t 2018 
Budget 

2018 

Kvar av 
budget 

2018 
Ombudgete
ras till 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Netto 

Investeringsram VA 0      

Ledningsrenovering & Servis 
Ofördelat 4 239 2 129 55 110 55 55 

Reinvestering Murarv. 6 000 9 10 411 10 491 80 80 

Diverse inv. Maskiner 1 542 1 067 1 303 475 -828 -828 

Pumpstationer 7 541 2 401 893 5 140 4 247 4 247 

Utredn. och åtg. ovidkommande 
vatten 3 500 93 0 3 407 3 407 3 407 

LPS-pumpar ospecificerat 3 900 1 115 95 2 785 2 690 2 690 

Åtgärder på spillvattenledning 
Bro-Järfällatunneln 150 000 0 342 150 000 149 658 149 658 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 150 000 65 217 22 590 84 783 62 193 62 193 

Vattenkiosker 3 000 928 785 2 072 1 287 1 287 

Dagvattendammar/-åtgärder 12 645 1 527 1 373 11 118 9 745 9 745 
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Nya ledningar ospec 4 500 407 173 1 594 1 421 1 420 

Projektera Näshagen, Tjusta 3 000 0 0 3 000 3 000 3 000 

Ådö utbyggnad 51 500 706 2 468 50 794 48 326 48 326 

Utökat VA-verksamhetsområde 16 500 136 0 16 364 16 364 16 364 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 0 0 10 000 10 000 10 000 

Norra brunna 
verksamhetsområde VA 0 0 18 939 0 -18 939 0 

Gamla brandstationen VA 0 0 116 0 -116 -116 

Dricksvattenmodell 0 0 87 0 -87 -87 

Nytt fordon 500 0 1 089 500 -589 -589 

Skjutgrind Ulleviförrådet 0 0 141 0 -141 -141 

Nya lokaler 0 0 1 482 0 -1 482 -1 482 

Anläggningsavgifter 0 0 -30 999 0 30 999 0 

Summa 428 367 75 735 31 343 352 633 321 290 309 229 

3.5 Kommentarer investeringsredovisning 

Gatubelysning: Budget för 2018 var 5 915 tkr och utfallet 7 584 tkr. Det har varit ett 

stort investeringsbehov av belysning, bland annat för att bli klara med LED bytet av i 

stort sett samtliga belysningspunkter. Numera är 90% av kommunens belysningspunkter 

bytt till LED. Dom kvarvarande 10% är belysning som är relativt ny och där det i 

dagsläget inte är som  ekonomisk försvarbart att byta, det gäller exempelvis inom hela 

nya området i Norrboda. Efter genomförda spridningsuträkningar har många platser 

identifierats som behövt förstärkas avseende belysning med nya stolpar och armaturer. 

Det stora behovet av nödvändiga investeringar avseende belysning har medfört att 

budgeten överskridits med 1 669 tkr. Att detta inte aviserades vid delårsbokslutet 2018 

beror på fel inlästa siffror i budget i ekonomisystemet som används som 

uppföljningsverktyg. 

Beläggningsunderhåll: Budget för 2018 var 7 000 tkr och utfallet 7 166 tkr. På grund 

av den ansträngda väderleken under vintern 2017/2018 och eftersatt underhåll på det 

större vägnätet i kommunen så har hela budgeten förbrukats samt överskridits med 

166 tkr. 

Lekplatser: Budget för 2018 var 4 461 tkr och utfallet 4 275 tkr. Projektet 

färdigställdes med ett överskott på 186 tkr. Projektet är mycket uppskattat av 

kommuninvånarna och lekplatsen är flitigt använd även under vintern. 

Bullerdämpande åtgärder: Budgeten för 2018 var 1 936 tkr och utfallet 114 tkr. En 

åtgärdsplan avseende bullerdämpande åtgärder är under framtagnde, i vilken det 

kommer föreslås möjlighet för fastighetsägare till bullerutsatta fastigheter att söka 

bidrag för åtgärder. Bidrag för bulleråtgärder såsom fönster-, ventilationsåtgärder och 

åtgärder för uteplats planeras för. En bullerutredning avseende bostäder i Brunna har 

resulterat i planering för byggnation av bullervall längs Granhammarsvägen. 

Ridstigar: Budgeten för 2018 var 1 262 tkr och utfallet 1 005 tkr. Projektet 

färdigställdes med ett överskott på 257 tkr. 

Kungsängen C etapp 3, Torget: Budget för 2018 var 28 905 tkr och utfallet 

15 957 tkr. Projektet löper på som planerat och prognosen för projektet är att den totala 

budgeten för projektet behövs. 
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Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Budget för 2018 var 6 447 tkr och utfallet 

12 351 tkr. Tekniska nämnden beslutade 2018-02-26 om prioriterade projekt i trafik- 

och tillgänglighetsprogrammet på totalt 14 155 tkr. Samtliga projekt är klara förutom 

förskolan Blomman som drivs av Mark- och exploateringsavdelningen. Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet uppvisar ett underskott på 5 904 tkr. Underskottet beror dels 

på att åtgärder behövde genomföras på projekt från trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2017. Dels beror det på att vissa åtgärder i programmet var 

tvungna att genomföras under året. Kommuninvånarna har fått många bra projekt 

genomförda under 2018, några exempel är trafiksäkrare parkering vid Lillsjöskolan som 

fått mycket positiv respons från alla som använder parkeringen, sju nya busshållplatser i 

Brunna och Jursta som har medfört att bussen nu trafikerar områden som tidigare inte 

kunnat nås av kollektivtrafiken, spårviddshinder på Assurs väg som bidragit till avsevärt 

mindre trafik och på så sätt ökat trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Andra 

exempel är en gångbana på Fågelvägen, ett i programmet prioriterat projekt som enligt 

programmet enbart skulle projekteras under 2018. Sträckan berör många barns 

trafiksäkerhet och är en del av säker skolväg och därför genomfördes även 

byggnationen under 2018. Utredning och projektering av nya busshållplatser samt gång- 

och cykelväg i anslutning till dessa vid Österhagen i Bro. Budgeten har överskridits 

med 5 904 tkr. Att detta inte aviserades vid delårsbokslutet 2018 beror på fel inlästa 

siffror i budget i ekonomisystemet som används som uppföljningsverktyg. 

Kockbacka trafikplats: Budgeten för 2018 var 4 100 tkr och utfallet 2 298 tkr. 

Trafikverket har drivit projektet och Enheten har varit delaktiga. Cirkulationsplatsen på 

Kockbackavägen ska kommunen stå för. Delar av denna är betald under 2018 och 

resterande kommer betalas under 2019. 

Skyltning: Budgeten för 2018 var 551 tkr och utfallet 357 tkr. Det är många skyltar 

som bytts ut eller ska bytas ut. En vägvisningsplan tagits fram som innebär en hel del 

arbete med befintliga skyltar för att skapa en tydlighet och ett städat intryck på 

kommunens vägar. 

Program schakttillstånd och TA-planer: Budget för 2018 var 125 tkr och utfallet 

72 tkr. Planen var att köpa till ett tilläggsprogram till Isycase för hantering av fakturor 

och kopplat till ekonomisystemet Agresso. Fakturorna gäller avgifter för TA-planer och 

schakttillstånd samt för viten i samband med detta. Programmet gick inte att 

sammanföra med Agresso på tänkt sätt, därav ett överskott på 53 tkr. 

Utveckling av allmänna ytor: Budget för 2018 var 1 450 tkr och utfallet 1 169 tkr. 

Enheten har bland annat använt budgeten till perenna planeringar samt plantering av 

lökar i Bro, Kungsängen och Brunna. Projektet redovisas med ett överskott på 281 tkr. 

Trygghetsskapande åtgärder: Budget för 2018 var 2 000 tkr och utfallet 1 907 tkr. 

Arbetet har varit aktivt inriktat på att förbättra tryggheten i kommunen. Det har 

genomförts två trygghetsinventeringar, en i Brunna och en runt Kungsängen centrum 

och det har genomförts I Synlighetsinsatser i Kungsängen Centrum. I Bro centrum det 

också genomförts trygghetsinventeringar och synpunkter har inhämtats från företagarna 

i Bro centrum. Utifrån detta samt synpunkter från allmänhet, egna iakttagelser och 

enkätstudien angående säker skolväg som genomförde under hösten 2017 arbetades en 

åtgärdslista fram med prioriteringar för trygghetsskapande åtgärder. Bland annat har 

effektbelysning satts upp i anslutning till stationerna, i Råby parken och vid Råby 

dammen. Belysningen i Bro Centrum har förstärkts och mycket vegetation har tagits 

bort för att skapa fria siktlinjer. Samtliga åtgärder är genomförda under 2018 och 
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projektet redovisas med ett överskott på 93 tkr. 

Parkeringsåtgärder: Budget för 2018 var 1 000 tkr och utfallet 855 tkr. I arbetet för att 

skapa säkra skolvägar behövs bland annat parkeringar vid skolor förbättras. Andra 

befintliga parkeringar inklusive infartsparkeringarna har inventerats och brister har 

åtgärdats. Projektet redovisas med ett överskott på 820 tkr. 

Lillsjötoppen (geoteknisk undersökning): Budget för 2018 var 555 tkr och utfallet 

627 tkr. Den geotekniska undersökningen inklusive slutrapport kostade på 325 tkr. 

Projektets återstående medel har använts till de åtgärder på Lillsjötoppen som krävdes 

utifrån den geotekniska undersökningen. Projektet färdigställdes med ett underskott på 

72 tkr. 

Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende: Budgeten för 2018 var 1 400 tkr och 

utfallet 1 760 tkr. Projektet är färdigställt på Parkvägen fram till LSS-boendet. Det har 

gjorts en parkering, kantsten, asfaltering och gång- och cykelbana. Motionsspåret som 

går i anslutning till Parkvägen har fått en ny sträckning på en del av sträckan då delar av 

spåret har "försvunnit" på grund av byggnationen av boendet, varav det sistnämnda 

påverkade att budget inte hölls. Projektet färdigställdes med ett underskott på 360 tkr. 

Ny bil och mätutrustning: Medel till ny bil och mätutrustning tilldelades från 

Tekniska nämndens pott "övrigt att fördela" i slutet på året. Beställning på bil lades i 

december. 

Konstbyggnader: Budget för 2018 var 4 000 tkr. Under 2017 genomförde enheten 

besiktning av kommunens samtliga gångtunnlar varav två fick besiktningsanmärkningar 

som akut behövde åtgärdas. Åtgärdena omfattade byte av tätskick. Renoveringen 

utfördes av kommunens beläggningsentreprenör. Projektet är färdigställt med ett 

överskott på 1 370 tkr. 

Promenad vid Lillsjön: Budget för 2018 var 500 tkr. Arbetet med projektet har inte 

påbörjats vilket innebär att projektet har ett överskott på 500 tkr. 

Flygfotografering, kartering och laserskanning: Under 2018 genomfördes 

flygfotografering av hela kommunen (ca 32 800 hektar) och flygfoton har levererats. 

Ortofoton av hela kommunen och kartering av kommunens nordvästra delar (ca 10 800 

hektar) har beställts för leverans i början av 2019. 

Busshållplatser vid Önsta Hästtransportanläggning: Projektet har inte haft någon 

budget 2018. En projektering av busshållplats har påbörjats där Önsta 

Hästtransportanläggning ska stå för halva kostnaden och kommer betalas till kommunen 

när projektet är färdigställt. Avtal om detta finns i exploateringsavtalet. Behovet av 

kollektivtrafik till platsen är stort både vid större evenemang och i det dagliga arbetet på 

anläggningen samt att busslinje 555 redan trafikerar området, men det saknas 

busshållplats. Projektet redovisas med ett underskott på 202 tkr varav Önsta 

hästtransportanläggning ska stå för hälften. Projektet kommer att arbetas in i Trafik och 

tillgänglighetsprogrammet 2019. 

Avfall 

Kretsloppscentralerna: Inköp och installation av komprimator för wellpapp på 

Skällsta KLC. Komprimatorn medför att antal containrar med wellpapp från Skällsta 

kommer minska från drygt 70 till drygt 10 transporter per år. Arbetsmiljöåtgärder såsom 

inköp och installation av trapp upp på rampen vid Brunna KLC, gör personalen mindre 

utsatt i trafiken på KLC. För att skapa bättre trafikflöde har parkeringszoner tydligt 
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markerats. Nya radiatorer i personalutrymmet har installerats. Brandvarnare och 

brandsläckare har bytts ut och i viss mån utökats samt att en hjärtstartare har installerats. 

Under gallergolven där farligt avfall lämnas låg mängder med "spill" som har sanerats. 

Under 2018 har arbetsmiljön förbättrats på kretsloppscentralerna och det arbetet 

kommer att fortsätta under 2019, bland annat behöver hanteringen kring farligt avfall 

och elektronik förbättras. En följd av övertagande av kretsloppscentralern är att diverse 

arbetsmaskiner behöver införskaffas och det arbetet fortsätter under 2019. 

Vatten och avlopp 

Ledningsrenovering & Servis Ofördelat: Verksamheten arbetar löpande med 

ledningsrenoveringar och med att bygga nya serviser. 

Reinvestering Murarvägen: Upphandling påbörjades under vintern, utbyggnad 

genomfördes våren 2018. Dåligt ekonomiskt utfall på grund av många försvårande och 

fördyrande omständigheter, bland annat på grund av att ledningen låg djupare än 

projekterat, många vattenläckor under arbetets gång då ledningarna var i mycket dåligt 

skick. Förorenade massor stöttes på och behövde omhändertas. Projektet är avslutat. 

Medel omdisponerades från andra utbyggnadsprojekt. 

Diverse investeringar maskiner: Verksamheten uppgraderar kontinuerligt 

maskinparken. Verksamheten behövde tidigarelägga investeringar till 2018 som 

egentligen var planerade till 2019. Inköp av en ny truck till Ulleviförrådet, en 

läcksökningsutrustning, en ny katastrofpump, projekteringsverktyg, en spolkärra till 

jourbussen och en GPS till driftsorganisationen för inmätning direkt på plats. En 

isolerad och pumpförsedd dricksvattentank på 10 kubikmeter införskaffades under året. 

Den kan lastas på vår lastbil och köras ut till framförallt skolor, äldreboenden och andra 

prioriterade storförbrukare vid avbrott i vattenleveransen från dricksvattennätet. 

Pumpen gör att vattnet kan kopplas in direkt mot fastigheten och trycksättas så att 

vattenleverans sker på samma sätt i kranarna som i vanliga fall. investeringen är en del i 

vår nödvattenplanering. 

Pumpstationer: En investeringsplan för pumpstationerna togs fram 2016. Många 

mindre åtgärder enligt planen utförs kontinuerligt. Under 2018 genomfördes ett flertal 

pumpbyten och utbyte av el- och styrsystem. 

Utredning och åtgärder tillskottsvatten: Arbetet med förnyelseplanen påbörjades och 

en mängd åtgärder är identifierade som behöver utföras. Tidigare genomförd 

områdesfilmning är till stor hjälp i det arbetet. Verksamheten deltar även med en 

representant i ett nybildat nätverk för uppströmsarbete som Käppalaförbundet har 

initierat. 

LPS-pumpar ospecificerat: Löpande arbete med nyanslutningar i områden med 

tryckavlopp (Low Pressure Sewer=lätt tryckavlopp). 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Det finns stora behov av 

utredning och åtgärder, men inte inget akut. Under 2018 har arbetet med en förstudie av 

nybyggnation av Kungsängens pumpstation påbörjats. 

UBS-ledningen (Sigtunaledningen): Etapp 1 är avslutad. Etapperna 2, 3, 4 och 5 är 

igång samtidigt, men är i olika skeden. Etapp 6 kommer byggas under våren 2019. Hela 

ledningssträckan beräknas tas i drift under sommaren 2019. 

Vattenkiosker: Två vattenkiosker påbörjades under hösten, en i Brunna på Kraftvägen 

och en i Kungsängen på Skolvägen. Båda beräknas färdigställas under våren 2019. 
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Ytterligare en vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-Tibble. 

Dagvattendammar/-åtgärder: Verksamheten arbetar löpande med utredningar och 

åtgärder i dagvattensystemet. Sedimentprovtagning av alla våra större dagvattendammar 

utfördes i april 2018 för att bedöma dammarnas status och funktion. Den visade på stort 

behov av rensning av Tibbledammen. Planering och projektering för det påbörjades 

under hösten. 

Vintern 2018 fick kommunen ett större statligt bidrag från Boverket (12,5 MSEK) för 

genomförande av blågröna åtgärder i Gröna Dalen. 

Nya ledningar ospecificerat: Löpande arbete med ledningsförnyelse. 

Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om 

Lejondalssjön inklusive Tjusta. Påbörjades under hösten. Verksamheten har tagit över 

anläggningarna i Tjusta, både ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsanläggning. 

Ådö utbyggnad: Arbete för att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA. 

Upphandling och utbyggnad av hela Ådö sker under perioden 2017-2020. Verkaviken 

och passagen av campingområdet påbörjades efter sommaren. Entrenadarbeten pågår, 

Verkaviken kopplades in i januari och överföringsledningen över campingen till Ådö 

skog beräknas färdigställas under mars 2019. Projektering av Sågbacken och delar av 

Ådö skog påbörjades under hösten. 

Utökat VA-verksamhetsområde: Verksamheten har inlett arbetet med anslutning av 

Håbo-Tibble kyrkby och Tjusta till kommande huvudledningar. 

Överföringsledning Säbyholm: Projektering och utbyggnad av överföringsledning 

mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd och projektering påbörjades 2018. 

Norra Brunna exploateringsområde: VA-anläggningen i Norra Brunna övertogs av 

VA-enheten under året. Vid exploateringar ligger ekonomin, inklusive VA-utbyggnad, 

under Mark- och exploateringsavdelningen (MEX) under hela genomförandet. Vid 

slutbesiktning och övertagande av anläggningen från exploatören delas anläggningarna 

och kostnaderna upp mellan VA och MEX. 

Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning: Flytt av VA-ledningar i anslutning till 

exploateringen vid brandstationen. Exploatören vidarefakturerades samtliga kostnader. 

Avslutat. 

Dricksvattenmodell: En hydraulisk modell för dricksvattennätet färdigställdes under 

året. Den är ett kraftfullt verktyg för kapacitetsberäkning och bedömning av 

konsekvenser av nyanslutna områden och fastigheter. 

Nytt fordon: Två nya fordon inköptes till VA-driften. Den ena var planerad, den andra 

akut då den behövde ersättas i förtid, men var planerad till 2019. 

Skjutgrind Ulleviförrådet: En ny skjutgrind med passersystem är installerad. Efter 

flera inbrott såg vi ett akut behov av detta för att höja skalskyddet och få bättre kontroll 

över vilka som kör in. 

Nya lokaler:VA- och gata/park/trafikdriftens gemensamma lokaler på Ullevivägen 

dömdes ut av Arbetsmiljöverket vid inspektion och vi fick föreläggande att åtgärda 

lokalerna. Upplands-Brohus byggde nya personalutrymmen. De färdigställdes och 

inflyttning i de nya personalutrymmena skedde under sommaren. Den största delen av 

kostnaden för detta belastar oss i form av höjd hyra men delar av investeringen behövde 

bekostas av VA-enheten själv, exempelvis nya kontorsmöbler och annan inredning. Vi 
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insåg detta för sent för att kunna äska investeringsmedel. 

VA:s kontorspersonal flyttade efter sommaren ut ur Furuhällshuset och in i polisens 

före detta lokaler på Kyrkvägen. Möjligheten att överta polisens gamla lokaler uppstod 

med mycket kort varsel men bedömdes såpass fördelaktigt att avtal tecknades innan 

äskning av investeringsmedel för renovering och hyresgästanpassning kunde ske. 

Investeringen i lokalerna kan beloppsmässigt hanteras genom ombudgetering inom 

befintlig ram. 

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från 

anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett 

vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras 

över 30 år. 
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Omfördelning av investeringsmedel från 2018 
till 2019 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omfördela 2019 års investeringsmedel enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag under förutsättning att 

Kommunfullmäktige godkänner föreslagen verksamhetsberättelse.  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden tog 13 februari 2019 beslut om att anta förslag till 

nämndbudget 2019. I kommentarerna under avsnitt 4.2 som behandlar 

investeringsbudgeten, framgår det att utfallet av investeringsbudgeten 2018 och 

ombudgetering till 2019 kommer att hanteras när årsbokslutet är klart.   

I samhällsbyggnadskontorets förslag till omfördelning av investeringsmedel 

från 2018 redovisas dels omfördelning av investeringsmedel mellan olika 

projekt, dels en omfördelning till en generell investeringsram – ”övrigt att 

fördela”. Enligt delegationsordningen kan Tekniska nämndens arbetsutskott 

besluta hur och när ”övrigt att fördela” ska användas. Förslaget till 

omfördelning grundar sig på de nya investeringsbehov som framkommit eller 

förutsättningar som ändrats under genomförandet.  

Även inom den avgiftsfinansierade verksamheten VA förslås omfördelningar 

av investeringsmedel. 

 

Projekt 
Överförs 
till 2019 

Budget 
2019 Omfördelas 

Ny 
budget 
2019 

(tkr) Netto  Netto Netto 

Övrigt att fördela ”pott”   500 500 

Gatubelysning -1 669 4000 1669 4000 

Beläggning -166 4000 166 4000 

Lekplatser 186 1500 -186 1500 

Bullerdämpande åtgärder 1 822 1300 -1822 1300 

Ridstigar 257  -257 0 

Kungsängen C etapp 3, Torget 12 948   12 948 

TTP -5 904 10 000 2 607 6703 

Kockbacka tpl 1 802   1802 
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Projekt 
Överförs 
till 2019 

Budget 
2019 Omfördelas 

Ny 
budget 
2019 

Skyltning 194  -194 0 

Program schakttillstånd o TA 53  -53 0 

Utv. allmänna ytor 281  -281 0 

Trygghetsskapande åtgärder 93 1000 -93 1000 

Parkeringsåtgärder 820 1500 -820 1500 

Geoteknisk usök Lillsjötopp -72  72 0 

Parkvägen LSS-boende -360  360 0 

konstbyggnader 1 370  -1 370 0 

Mätbil och mätutrustning 1 000   1000 

Promenad vid Lillsjön 500  -500 0 

Flygfotografering 608   608 

GIS-konsult o system  1300  1300 

Maskiner drift  400  400 

Busshpl vid Önsta Hästsportanl -202  202 0 

Summa 13 561 25 000 0 38 561 

 

VA 

Projekt 
Överförs 
till 2019 

Budget 
2019 Omfördelas 

Ny 
budget 
2019 

(tkr) Netto  Netto Netto 

Ledninsrenov & Servis Ofördelat 55     55 

Reinvestering Murarvägen 80     80 

Diverse inv. Maskiner -828 1000 828 1000 

Pumpstationer 4247 6000   10 247 

Utredn o åtg ovidkommande vatten 3407 5000   8407 

LPS-pumpar ospecificerat 2690 2100  4790 

Åtg spillvattenled Bro-Järfällatunne 149 658     149 658 

UBS-ledn (Sigtunaledningen) 62 193   62 193 

Vattenkiosker 1287    1287 

Dagvattendammar/-åtgärder 9745 3000   12 745 

Nya ledningar ospec 1420 9000   10 420 

Projektera Näshagen, Tjusta 3000    3000 

Ådö utbyggnad 48 326     48 326 

Utökat VA-verksamhetsområde 16 364 20 000 -3243 33 121 

Överföringsledning Säbyholm 10 000    10 000 

Gamla brandstationen VA -116  116 0 

Dricksvattenmodell -87  87 0 

Nytt fordon -589 4000 589 4000 

Skjutgrind Ulleviförrådet -141  141 0 
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Projekt 
Överförs 
till 2019 

Budget 
2019 Omfördelas 

Ny 
budget 
2019 

Nya lokaler -1482   1482 0 

Summa 309 229 50 100  0 359 329 

 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2019 

 Verksamhetsberättelse 2018 för Tekniska nämnden 

 Nämndbudget 2019 – Tekniska nämnden 

 

Ärendet 

Tekniska nämnden tog 13 februari 2019 beslut om att anta förslag till 

nämndbudget 2019. I kommentarerna under avsnitt 4.2 som behandlar 

investeringsbudgeten, framgår det att utfallet av investeringsbudgeten 2018 och 

ombudgetering till 2019 kommer att hanteras när årsbokslutet är klart i mars.  

I samhällsbyggnadskontorets förslag till omfördelning av investeringsmedel 

från 2018 redovisas dels omfördelning av investeringsmedel mellan olika 

projekt, dels en omfördelning till en generell investeringsram – ”övrigt att 

fördela”. Enligt delegationsordningen kan Tekniska nämndens arbetsutskott 

besluta hur och när ”övrigt att fördela” ska användas. Förslaget till 

omfördelning grundar sig på de nya investeringsbehov som framkommit eller 

förutsättningar som ändrats under genomförandet.  

Även inom den avgiftsfinansierade verksamheten VA förslås omfördelningar 

av investeringsmedel. 

Redovisningen framgår av tabellerna ovan. 

Barnperspektiv 

Omfördelningen medför att mer medel avsätts för trafik- och 

tillgänglighetsåtgärder, vilket bidrar till säkrare och tryggare miljöer för barn 

och ungdomar.  

 

 

 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2019-02-14 TN 19/0060 

 
 

 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf Teknisk chef 

 

 

 

  

  

 

 

Bilagor 

1. Förslag till Verksamhetsberättelse 2018 för Tekniska nämnden 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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