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Namnsättning Trädgårdsstaden etapp1 och 2 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Fastställa upprättat förslag till namnbank för torg, parker, dammar,

rondell och vägar.

2. Namnberedningen ges delegation att utifrån beslutad namnbank

namnge torg, parker, dammar, rondell och vägar i takt med kommande

genomförande.

Sammanfattning 

Nya vägar, rondell, torg, dammar och parker inom planområdet 

Trädgårdsstaden etapp 1 och 2 kommer att namnsättas allteftersom de byggs. 

Huvudgatans namn Brobäcksvägen samt namnen Älvkvarnsparken och 

Runstenstorget beslutades i TN 18 juni 2018. Namnförslaget Sätradammen 

återremitterades. Ett kompletterande beslut behöver tas om fler dammar, torg, 

parker, en rondell samt vägnamn. 

Tekniska nämnden föreslås fastställa namnberedningsgruppens förslag till 

namnbank för torg, parker, dammar, rondell och vägar. Samt att 

namnberedningsgruppen ges delegation att utifrån beslutad namnbank namnge 

torg, parker, dammar, rondell och vägar i takt med kommande genomförande. 

Beslutsunderlag 

 Namnberedningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018

 Mark- och exploateringsavdelningens yttrande den 1 oktober 2018

Ärendet 

Nya vägar, rondell, torg, dammar och parker inom planområdet 

Trädgårdsstaden etapp 1 och 2 kommer att namnsättas allteftersom de byggs. 

Huvudgatans namn Brobäcksvägen samt namnen Älvkvarnsparken och 

Runstenstorget beslutades i TN 18 juni 2018. Namnförslaget Sätradammen 

återremitterades. Ett kompletterande beslut behöver tas om fler dammar, torg, 

parker, en rondell samt vägnamn. 

Namnberedningsgruppens förslag ses i bilagan Namnbank Trädgårdsstaden. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2018-11-22 TN 17/0283 

 
 

Namnbanken tar sin utgångspunkt i känd förhistoria inom planområdet och i 

dess omgivningar. Lämningar efter verksamheter från nyare tid finns också 

med som bakgrund till några namn. Vägnamnen följer temat fornnordiska 

personnamn, förekommande på runstenar inom kommunen. 

Namnförslaget skickades på remiss till Kultur- och fritidsnämnden, berörda 

fastighetsägare, Bro-Lossa hembygdsförening, Upplands-Bro kulturhistoriska 

forskningsinstitut, Kulturbojen, PostNord och Kommunstyrelsen/Mark- och 

exploateringsavdelningen den 2018-09-17. Yttrande har inkommit från Mark- 

och exploateringsavdelningen som inte har några synpunkter. Yttrande har 

inkommit från Kultur- och fritidsnämnden som inte har några synpunkter. 

 

Barnperspektiv 

Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att hitta vid 

olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta påverkar 

även barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn 

uppehåller sig påverkar barns trygghet och säkerhet positivt. 

 

 

 

Lina Delde  

Ordförande 

Namnberedningen 

 

  

 

Bilagor 

1. Karta 

2. Namnbank, daterad 2018-09-13 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen / Mark- och exploateringsavdelningen 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 

 



Etapp 3

Etapp 2

Etapp 1

juni 14, 2018

Namnbank gäller etapp 1 & 2 1:10 000

o

50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 [m]

 Översikt Trädgårdsstaden

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.



Namnbank Trädgårdsstaden etapp 1 och 2 2018-09-13

Vägnamn
Björns väg Göts väg Röds väg
Bruses väg Holmfasts väg Sigbjörns väg
Fröbjörns väg Holmstens väg Sigfasts väg
Frögers väg Husbjörns väg Sigrids väg
Germund Bondes väg Iguls väg Skules väg
Gervis väg Igulfasts väg Stenfrids väg
Geters väg Ingeruns väg Torfasts väg
Gisles väg Jogers väg Ulvs väg
Gudfasts väg Kales väg Unnas väg
Gudlevs väg Klements väg Vifasts väg
Gullas väg Knaks väg Vigbjörns väg
Gunndjärvs väg Kroks väg Vighjälms väg
Gunnhilds väg Nyses väg Vithövdes väg
Gyllers väg Orms väg Åsbjörns väg
Gyrids väg Rodälvs väg Åsgunns väg

Huvudgata
Brobäcksvägen beslutad av TN 2018-06-18

Dagvattendammar, 6 st
Kvarndammen Syftar till förekomsten av tidigare kvarn
Tröskardammen Syftar till förekomsten av tidigare trösklada
Boplatsdammen Syftar till förekomsten av tidigare boplatser
Rundammen Syftar till "runsten" (tvådelar damm)
Stendammen Syftar till "runsten" (tvådelar damm)
Brovadsdammen Syftar till vadet
Sätradammen Återremitterad av TN 2018-06-18

Torg, 3-4 st
Runstenstorget Beslutad av TN 2018-06-18, syftar till förekomsten av runstenar
Brobäckstorget Syftar till bäcken och genomfartsvägen
Ristartorget Syftar till runristare
Forntorget Syftar till fornminnen i allmänhet

Rondell, 1 st
Assursrondellen Syftar till Assurs väg

Park, 4-5 st
Älvkvarnsparken Beslutad av TN 2018-06-18, syftar till förekomsten av skålgropar
Brovadsparken Syftar till vadet
Runstensparken Syftar till förekomsten av runstenar
Långhusparken Syftar till förekomst av tidigare långhus
Tunparken Syftar till förekomsten av tidigare gårdar (med tun)
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Namn på ny kommunal förskola vid Lillsjö 
badväg 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att den nya kommunala förskolan vid Lillsjö 

badväg ska heta Kristallens förskola. 

Sammanfattning 

En kommunal förskola ska byggas vid Lillsjö badväg och behöver namnsättas.  

Namnberedningsgruppen föreslår att förskolan får namnet Kristallens förskola.  

Namnet syftar på de vägnamn på temat geologi som finns i närområdet. 

Beslutsunderlag 

 Namnberedningens tjänsteskrivelse den 22 november 2018 

 Mark- och exploateringsavdelningens yttrande den 1 oktober 2018 

 Kultur- och fritidsnämndens yttrande den 6 mars 2019 

Ärendet 

Namnförslaget har arbetats fram av namnberedningen tillsammans med 

Utbildningskontoret.  

Namnförslaget skickades på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och 

fritidsnämnden och Kommunstyrelsen/Mark- och exploateringsavdelningen 

den 2018-09-14. Yttrande har inkommit från Mark- och 

exploateringsavdelningen som inte har några synpunkter. Yttrande har 

inkommit från Kultur- och fritidsnämnden som inte har några synpunkter. 

Barnperspektiv 

Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att hitta vid 

olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta påverkar 

även barns trygghet och säkerhet. Beslutade namn på platser där barn 

uppehåller sig påverkar barns trygghet och säkerhet positivt. 
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Lina Delde  

Ordförande 

Namnberedningsgruppen 

 

 

Bilagor 

1. Karta 

Beslut sänds till 

 Utbildningsnämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 

 Kommunstyrelsen / Mark- och exploateringsavdelningen 

 Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret 
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Namnförslag: Kristallens förskola

Kartan får ej användas för bygglovsansökan. 150 0 15075 Meter

Test 3

Kungsängen

Det berörda området

  

Blivande förskola
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Beslut om remiss - Namnpolicy 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förslaget om Namnpolicy - principer för 

namngivning i Upplands-Bro kommun remitteras till samtliga nämnder samt 

till hembygdsföreningar i kommunen. 

Sammanfattning 

Namnberedningsgruppen har arbetat fram ett förslag till namnpolicy för 

Upplands-Bro kommun. Namnpolicyn beskriver vilka ramverk vi har att 

förhålla oss till och vilka grundprinciper som bör vara vägledande för 

namnvården i Upplands-Bro kommun. 

Förslaget sändes på remiss den 7 november 2017. Svar på remissen har 

inkommit från Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Bygg- och 

miljönämnden.  

Utifrån remissvaren och med tanke på att det både har gått lång tid sedan 

remissen skickades ut och att flertalet nämnder inte har besvarat remissen, har 

namnberedningsgruppen arbetat om namnpolicyn och föreslår att namnpolicyn 

sänds på remiss på nytt. 

Beslutsunderlag 

 Yttrande från Utbildningsnämnden, den 31 januari 2018 

 Yttrande från Socialnämnden, den 3 maj 2018 

 Yttrande från Bygg- och miljökontoret, den 11 maj 2018 

Barnperspektiv 

Tydliga och adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att hitta vid 

olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta påverkar 

även barns trygghet och säkerhet. Namnpolicyn bidrar till detta. 

  

 

 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-05-06 TN 17/0272 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Delde  

Ordförande Namnberedningsgruppen  

  

 

 

 

 

Bilagor 

1. Remissutkast av Namnpolicy – principer för namngivning i Upplands-

Bro kommun 

Beslut sänds till 

 Samtliga nämnder i Upplands-Bro kommun 

 Hembygdsföreningar i Upplands-Bro kommun 

 Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
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1 Inledning 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 
torg, parker, verksamhetslokaler, trakter och anläggningar. 

Namnpolicyn beskriver de ramverk och grundprinciper som gäller för 
namnsättning och namnvård samt hur Upplands-Bro kommun ska förhålla sig 
till dessa. 

2 Ortnamnsverksamhet 

Ortnamn som begrepp är ett samlingsord för alla geografiska namn och 
omfattar såväl namn på gårdar, byar, kommuner, län och landskap som gator 
och kvarter, broar, parker, torg och trafikleder. 

2.1 Kommunal ortnamnsverksamhet 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård, även om detta inte är lagreglerat, förutom vad gäller belägenhets-
adress och traktnamn. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister anger att ”för 
varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress”. För att kunna 
fastställa en belägenhetsadress måste det finnas ett vägnamn eller ett byadress-
/gårdsadressnamn. Lagen (2000:224) om fastighetsregister anger att ”ett 

registerområde skall delas in i trakter /…/ och skall ges ett namn”. 

Kommunerna har ett ansvar gentemot sina invånare, bland annat vad gäller 
räddningstjänst. Det medför att namngivning av även enskilda vägar får anses 
utgöra en kommunal angelägenhet.1  

Offentlig namngivning verkställs även av Lantmäteriet (namn på allmänna 
kartor, traktnamn i fastighetsregistret mm), Transportstyrelsen (större 
trafikplatser, vägskyltning, järnvägsstationer mm), Länsstyrelsen (natur- och 
kulturreservat), Svenska kyrkan (stift, församlingar, kyrkliga byggnader) m. fl.  

2.2 Lagar och rekommendationer 

Det finns ett antal lagar och rekommendationer som ska tas hänsyn till vid 
namngivning i Upplands-Bro kommun. 

                                                 

1 För förtydligande, se Regeringsrättens dom från 2002-03-25 målnummer 4309–98. 
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2.2.1 Kulturmiljölag (1988:850) 

I kulturmiljölagen (SFS 1988:950 med ändring enligt SFS 2013:548) finns en 
hänsynsparagraf med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed: 

4 § Vid statlig och kommunal verksamhet ska god 
ortnamnssed iakttas. Det innebär att 

- hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl, 

- ortnamn i övrigt stavas enligt vedertagna regler för 
språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar 
för annat, 

- påverkan på hävdvunna namn beaktas vid nybildning av 
ortnamn, och 

- namn på svenska, samiska, finska och meänkieli så långt 
möjligt används samtidigt på kartor samt vid skyltning och 
övrig utmärkning i flerspråkiga områden. 

Namn som godkänts av Lantmäteriet ska i statlig och 
kommunal verksamhet användas i sin godkända form. 

2.2.2 Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård” 

I Kulturarvsutredningens betänkande (SOU 1996:128) föreslogs att 
Ortnamnsrådet tillsammans med Lantmäteriverket borde tolka och föra ut 
begreppet ”god ortnamnssed”, sprida kunskap och information om 

ortnamnsvårdens principer samt ge hänsynsparagrafen genomslagskraft. Denna 
skrift är Ortnamnsrådets svar på detta uppdrag. Därför bör Upplands-Bro 
kommun ta hänsyn till skriftens rekommendationer. 

Särskilt i skrift nummer 6 ”God ortnamnssed” (Lantmäterirapport 2016:9) lyfts 
Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet som 
ratificerades av Sverige 2011. Där lyfts ortnamn fram som en viktig del av det 
historiska och kulturella arvet. En av utgångspunkterna för att implementera 
konventionen var att kommersiella krafter inte får hota eller förvanska det 
immateriella kulturarvet.  

2.2.3 Standard och handbok för belägenhetsadress 

Vägnamn och bynamn (så kallade adressområde) och gårdsnamn (så kallade 
adressområde), ligger till grund för belägenhetsadresser och ska därför följa 
och ta hänsyn till Svenska Standarden SS 63 70 03:2015 Belägenhetsadresser 
samt Lantmäteriets handbok Belägenhetsadress.  

Standarden och handboken tar upp råd och rekommendationer för hur adresser 
bör utformas. Huvudsyftet är att adresserna ska få en lämplig uppbyggnad och 
utformning där adresserna är enkla att skylta och satta utifrån ”hitta rätt-
aspekten”. 
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2.3 Samordnande myndigheter och institutioner 

Det finns ett antal samordnande och kunniga ortnamnsmyndigheter. Dessa bör 
rådfrågas vid frågor och oklarheter kring namnvårdsfrågor. 

 Lantmäteriet 
Lantmäteriet har av regeringen utsetts till nationell samordnande 
ortnamnsmyndighet och har till uppgift att fastställa ortnamnen i 
fastighetsregistret. Lantmäteriet samordnar även den statliga 
ortnamnsverksamheten och ger råd och stöd inom ortnamnsområdet. 

 Ortnamnsrådet 
Ortnamnsrådet är ett samarbetsorgan för myndigheter och 
organisationer och består av representanter från Lantmäteriet, Institutet 
för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sveriges 
kommuner och landsting, Trafikverket och universiteten. Dess 
huvudsakliga uppgift är att bevaka intressen inom ortnamnsvården och 
att tillsammans med Lantmäteriet utveckla principer och formulera mål 
för en god ortnamnspolitik. Ortnamnsrådet har även en rådgivande och 
vägledande funktion. Ortnamnsrådet kan för namngivande myndigheter 
och kommuner framföra synpunkter och vägledning i ärenden av 
principiell vikt. Ortnamnsrådet ger ut skriftserien Ortnamn och 
namnvård.  

 Institutet för språk och folkminnen 
Institutet för språk och folkminnen är en myndighet som arbetar med att 
öka, sprida och levandegöra bland annat språk, namn (ortnamn och 
personnamn) och andra immateriella kulturarv i Sverige samt ge råd i 
språkfrågor. Institutet arbetar bland annat med språkvård och 
språkpolitik samt följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i 
Sverige. 

 Riksantikvarieämbetet 
Riksantikvarieämbetet arbetar på det nationella planet med att bevara, 
använda och utveckla kulturarvet. Detta gäller även det immateriella 
kulturarvet dit ortnamnen tillhör. Riksantikvarieämbetet är 
remissinstans när det gäller traktnamn i fastighetsregistret som beslutas 
av Lantmäteriet. 

3 Principer för namngivning 

Följande principer ska följas vid namngivning i Upplands-Bro kommun: 

 I Upplands-Bro kommun är principen att utgå från kommunens 
kulturhistoriska miljöer en ledstjärna i namnsättningsarbetet. 

 Varje namnförslag skall prövas mot lagtexten i § 4 kulturmiljölagen för 
att se om det uppfyller lagens krav på god ortnamnssed. Förekomst av 
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hävdvunna ortnamn ska inventeras tidigt i processen och hänsyn till 
dessa blir vägledande i namnsättningen. 

 Namn som godkänts av Lantmäteriet ska utgöra rättesnören för den 
kommunala namnsättningen då dessa är namn- och språkvetenskapligt 
granskade.  

 Memorialnamn är namn som givits till minne av en ofta allmänt känd 
person. Vid förslag till memorialnamn ska lämplighet i förhållande till 
språkregler beaktas. Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets 
rekommendation om att inte skapa memorialnamn efter levande 
personer samt att det ska ha gått minst 5 år sedan personen avlidit. 
Närmast anhöriga (här avses eventuella barn, syskon och föräldrar) till 
personen ska om möjligt kontaktas innan beslut. 

 Namnet ska: 

o vara lätt att uttala, uppfatta och minnas 

o vara lätt att skriva 

o inte kunna förväxlas med andra namn och helst vara unikt i 
området som utgörs av de närmast kringliggande kommunerna 

o inte inbjuda till löje eller ge anledning till mindre behagliga 
associationer 

o vara språkriktigt och följa svenska skrivregler 

o helst vara lokaliserande i sig själv 

 Vid namngivning ska jämställdhet och jämlikhet beaktas.  

 Vid namngivning, speciellt vid användning av kategorinamn, bör dessa 
knyta an till företeelser som har funnits och/eller finns i området.  

 Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets rekommendationer 
om att avstå bruk av kommersiella/säljande namn, exempelvis: 

o företagsnamn, 

o namn på engelska, 

o namn med efterled som -strand, -park, -staden, -gård, 

o nobiliserande namntillägg som till exempel gård, herrgård, slott, 
säteri, hov/hof. 

Dessa rekommendationer innebär även att kommunen inte ska redovisa 
icke fastställda kommersiella eller trendiga namn i kommunala 
handlingar eller på allmänna och kommunala kartor.  

 Arbetsnamn på till exempel planuppdrag och nybyggnadsprojekt, ska 
tas fram i samråd med namnberedningsgruppen, för att säkerställa att 
principerna för namnsättning följs. 

 I tillämpningen av begreppet hävd ska längre tidsperspektiv och 
användning hos en större krets namnbrukare eftersträvas. Namnet ska 
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ha en officiell och enhetlig form och stavning som är både historiskt 
förankrad och anpassad till allmänt svenskt språkbruk i övrigt. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Delde 

Enhetschef 

Mät- och GIS-enheten 

   

Lina.Delde@upplands-bro.se 

2019-05-03 TN 19/0157  

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
  

  
 

Reviderade riktlinjer för namnberedningsgrupp 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta de reviderade riktlinjerna för 

namnberedningsgruppen.  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden ansvarar för att besluta om ortnamn såsom vägar, torg, 

parker med mera inom Upplands-Bro kommun. Som stöd tillsätts en 

namnberedningsgrupp som bevakar namnärenden och tar fram förslag till 

namn.  

Den 19 december 2016 antog Tekniska nämnden riktlinjer för 

namnberedningsgruppen. Det har funnits ett behov av att riktlinjerna ses över 

och förtydligas. Revideringen av riktlinjerna innebär framförallt förtydliganden 

av dokumentet samt ändringar i ansvar att utse namnberedningsgruppens 

medlemmar och i vilka instanser som ska vara remissinstanser. 

Beslutsunderlag 

 Reviderade riktlinjer för namnberedningsgrupp, TN 19/0157-2 

Ärendet 

Det är Tekniska nämnden som antar riktlinjer för namnberedningsgruppen. De 

gällande riktlinjerna för namnberedningsgrupp antogs den 19 december 2016. 

De har varit formulerade så de har kunnat misstolkas, denna revidering innebär 

att riktlinjerna förtydligas så att inga misstolkningar ska kunna göras. 

Riktlinjerna föreslås kompletteras med att samhällsbyggnadschefen utser 

namnberedningsgruppens medlemmar. I praktiken är det så det har fungerat 

med de gällande riktlinjerna även om det inte stått i riktlinjerna. 

Riktlinjerna föreslås även kompletteras med att namnberedningsgruppen ska ta 

fram namnförslag enligt gällande namnpolicy. 

I riktlinjerna föreslås en ändring gällande remissinstanser. De gällande 

riktlinjerna har inneburit att ärendena har varit tvungna att lämnas på remiss till 

Kultur- och fritidsnämnden (KFN). KFN har dels färre sammanträden under 

året än vad Tekniska nämnden (TN) har, dels ligger KFNs och TNs 

sammanträden ofta kalendermässigt så att ärendena inte hinner tas upp på 

nästkommande TN efter att beslut tagits i KFN. Det har också förekommit att 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2019-05-05 TN 19/0157 

 
 

KFN har ställts in med namnärenden på dagordningen, vilket förlängt tiden 

ytterligare. Detta innebär att ärendena tar mycket lång tid innan de kan 

beslutas. I vissa fall har det tagit fyra månader från att ärenden har skickats på 

remiss till dess att beslut kunnat tas. När man räknar med beredningstiden kan 

ett ärende som sprungit ur att en medborgare har behövt en ny adress vid en 

nybyggd väg har fått vänta i sex månader till dess att en adress har kunnat 

beslutas. Riktlinjerna säger att en tjänsteperson från kultur- och fritidskontoret 

bör ingå i namnberedningsgruppen. Riktlinjerna säger också att den nämnd 

eller verksamhet som berörs av ett namnärende ska bjudas in till namn-

beredningsarbetet. Med detta som bakgrund föreslås riktlinjerna ändras så att 

KFN inte är en obligatorisk remissinstans.  

Barnperspektiv 

Tydliga och gällande adresser och namn på andra platser underlättar blåljus att 

hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver blåljusutryckning. Detta 

påverkar även barns trygghet och säkerhet. Tydligare riktlinjerna och en 

snabbare beslutstid av namnärenden påverkar barns trygghet och säkerhet 

positivt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2019-05-05 TN 19/0157 

 
 

 

Lina Delde  

Ordföranden namnberedningsgruppen  
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 Kultur- och fritidsnämnden 
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Versionshantering 

Dessa riktlinjer ersätter ”Riktlinjer för namnberedningsgruppen” med 

diarienummer TN 16/0470 beslutade av Tekniska nämnden § 67 den 19 
december 2016. 

 



Namnsättning i Upplands-Bro kommun 
Riktlinjer för namnberedningsgruppen 
 
 

3 
 

    

1 Bakgrund 

Sveriges kommuner har i praktiken ett omfattande ansvar för namngivning och 
namnvård. Det handlar till exempel om namn på kommunala byggnader, vägar, 
torg, parker, verksamhetslokaler och anläggningar. 

Detta dokument beskriver hur arbetet med att ta fram nya namn i Upplands-Bro 
kommun ska gå till. Fastställda riktlinjer säkerställs ett enhetligt arbetssätt och 
att rätt kompetens finns med i arbetet. Riktlinjerna tydliggör vilka roller som 
finns i namnberedningsgruppen och vilket ansvar namnberedningsgruppen har. 
De beskriver också på vilket sätt andra verksamheter och intresserade är 
delaktiga i arbetet samt ger vägledning om hur arbetsuppgifter bör och ska 
utföras. 

2 Roller och ansvar 

Det är Tekniska nämnden som ansvarar för och beslutar om kommunens 
namnsättning. Tekniska nämnden fastställer: 

 namn på vägar, byadress- och gårdsadressnamn, allmänna platser, torg, 
rondeller, gång- och cykelvägar, parker, dagvattendammar inom 
detaljplanelagda områden samt i övriga områden där kommunen är 
väghållare. 

 namn på enskilda vägar, i samråd med väghållaren, i de fall det är 
nödvändigt för adressättning. 

 namn på kommunala byggnader och anläggningar såsom skolor, 
förskolor, olika typer av vårdboenden, idrotts- och fritidsanläggningar, 
lekplatser inom hela kommunen. 

 namn på industri-, handels- och centrumområden inom hela kommunen. 

2.1 Namnberedningsgruppens uppgift 

Namnberedningen arbetar med att; 

 ta fram förslag på namn i kommunen för till exempel kommunala 
byggnader, vägar, torg, parker, verksamhetslokaler och anläggningar, 

 lämna yttrande över förslag till namn som aktualiseras av till exempel 
andra myndigheter, vägföreningar, exploatörer och enskilda, 

 samt i övrigt samordnar namnsättningen i hela kommunen. Detta 
innebär bland annat att arbetsnamn på till exempel planuppdrag och 
nybyggnadsprojekt och utformningen av namntävlingar ska tas fram i 
samråd med namnberedningsgruppen. 
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2.2 Namnberedningsgruppens sammansättning 

Namnberedningsgruppen är sammansatt av tjänstemän och består av minst fyra 
ordinarie personer som ska representanter olika verksamheter (förslagsvis 
gata/park, kultur, plan och mät/GIS). En av personerna utses till ordförande för 
namnberedningsgruppen. 

Namnberedningsgruppens medlemmar, inklusive ordförande, utses av 
samhällsbyggnadschef. 

2.2.1 Namnberedningsgruppens ordförandes ansvar 

Namnberedningsgruppens ordförande ansvarar för att: 

 sammankalla beredningsgruppen när nya ärenden är aktuella, 

 bestämma när andra berörda verksamheter i ett ärende ska kallas till 
beredningsgruppens möten, 

 besluta om att lämna ut namnärende på remiss, 

 besluta om när ett ärende är färdigberett för att lämnas vidare för beslut. 

2.2.2 Övriga inbjudna till namnberedningsgruppens arbete 

Vid behov kallar beredningsgruppen den som namnfrågan berör att delta i 
arbetet. Det kan till exempel vara en eller flera: 

 hembygdsföreningar, 

 fastighetsägare eller andra intressenter, 

 representanter från andra kommunala verksamheter än de som ingår i 
namnberedningsgruppen, 

 polismyndigheten, räddningstjänsten och posten, 

 andra myndigheter och sammanslutningar. 

Genom tidig dialog med den som berörs och bedöms ha intresse i namnärendet 
kan det formella remissförfarandet begränsas. 

3 Beredning av namnärenden 
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3.1 Initiering av namnärende 

Namnförslag bör arbetas fram i ett så tidigt skede som möjligt för att undvika 
att tillfälliga arbetsnamn används som i ett senare skede kan vara svåra att 
ändra. 

Namnberedningsgruppen initierar själva ärenden till exempel genom att bevaka 
pågående planuppdrag och nybyggnadsprojekt. 

Ärenden kan också initieras utifrån att ett adressärende kräver nya vägnamn. 

3.2 Namnberedningsgruppens beredning 

Namnberedningsgruppen bereder ärendet utifrån de kompetenser som finns i 
gruppen samt vid behov med hjälp av övriga inbjudna enligt punkt 2.2.2. 

Förslag på namn ska tas fram enligt av kommunfullmäktige fastställd 
namnpolicy. 

Namnberedningsgruppens ordförande beslutar om ett namnärende ska skickas 
på remiss och vilka remissinstanserna i så fall ska vara. En remissinstans kan 
vara till exempel en berörd nämnd eller en berörd fastighetsägare. 

Anteckningar och protokoll som beskriver beredningen ska läggas till 
handlingarna i det aktuella ärendet. 

Eventuella remissyttranden i namnärenden ska läggas till handlingarna i det 
aktuella ärendet. 

3.3 Beslut om namn 

Beslut om nya eller ändrade namn skickas till eventuella remissinstanser och 
andra som kan vara berörda. Information om nya eller ändrade namn ska också 
lämnas på ett tillgängligt sätt till medborgarna. 

 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Christin Jofs 

   

Samhällsbyggnadskontoret/TN 

   

christin.jofs@upplands-bro.se 

2019-04-09 TN 19/0135  

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
  

  
 

Uppräkning av taxa för upplåtelse av allmän 
platsmark 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden antar uppräkningen av taxan enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

2. Taxan börjar gälla 1 juli 2019. 

Sammanfattning 

För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift ut enligt taxa, som årligen 

indexuppräknas. Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade 

kioskplatser, friluftsserveringar, reklamtavlor och cirkus med mera.  

Kommunfullmäktige fastställde taxan den 3 maj 2012, § 23 och gav 

Kommunstyrelsen, då ansvarig nämnd, i uppdrag att besluta om förändringar 

av avgifter enligt förändringar i konsumentprisindex. 

Kontoret föreslår att Tekniska nämnden antar föreslagen indexuppräkning av 

taxan. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019 

 Indexuppräkning 2019 

 Avgift för vissa upplåtelser på offentlig plats 

 Kommunfullmäktiges beslut den 3 maj 2012, Kf § 23 

Ärendet 

För upplåtelse av offentlig plats tas en avgift ut enligt taxa, som årligen 

indexuppräknas. Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 3 maj 2012, Kf § 23, 

uppdrogs till Kommunstyrelsen, då ansvarig nämnd, att besluta om 

förändringar av avgifterna enligt förändringar i konsumentprisindex. Nu är 

Teknisk nämnd ansvarig nämnd med uppdrag att besluta om förändringar av 

taxan enligt konsumentprisindex.  

De nya avgifterna är omräknade utifrån konsumentprisindex för oktober 2018. 

Omräkning innebär en höjning av taxan sedan 2018 med 2,28%. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2019-04-09 TN 19/0135 

 
 

 

Taxan avser upplåtelse av torgplatser, säsongsbetonade kioskplatser, 

friluftsserveringar, reklamtavlor och cirkus m.m. Upplåtelse av offentlig plats 

omfattas inte av momsreglerna med undantag av skyltupplåtelse/reklamplats. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden antar föreslagen 

indexuppräkning av taxan. 

Barnperspektiv 

Enligt riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats debiteras inte föreningar och 

skolklasser, barn påverkas därför inte negativt av beslutet.   

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Rantanen Linda Edgren 

Samhällsbyggnadschef Tf Teknisk chef 

 

Bilagor 

1. Indexuppräkning 2019 

2. Avgift vissa upplåtelser på offentlig plats 

Beslut sänds till 

 Kontaktcenter 

 Akt 

 



Objekt
Text Avgiftsklass Bashyra

Bastal

2009 Anm.

Index 

2019 Anm Förändring Förändring i % Taxa 2019 Anmärkning

A Försäljningsändamål

1 Torgplatser (ca 20 m2)

6 månader I 6000 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 6611 per plats

1 månad I 1500 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 1653 per plats

1 vecka I 700 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 771 per plats

1 dag I 200 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 220 per plats

330,72 okt.2018

6 månader II 3000 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 3305 per plats

1 månad II 800 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 881 per plats

1 vecka II 400 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 441 per plats

1 dag II 200 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 220 per plats

330,72

2 Säsongbetonade kioskplatser 330,72

6 månader I 4000 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 4407

6 månader II 1500 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 1653

330,72

3 Uteserveringar 

(gångserveringar,

retaurangverandor

och liknande) 330,72

Perioden 1 maj - 15 oktober I 400 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 441 m2 och säsong
Perioden 1 maj - 15 oktober II 200 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 220 m2 och säsong

B Annat merkantilt ändamål 330,72 okt.2018

1 Affischpelare och reklamtavlor 500 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 551

m2 affischyta och år,

exkl. moms

dock lägst 1500 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 1653

m2 affischyta och år,

exkl. moms

2

Mindre reklamskyltar, skyltvaror 

utanför butik, tidningsställ och 

dyl. 40 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 44 m2 per månad

dock lägst 150 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 165 per månad

3 Tivoli, mässor o dyl. 1600 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 1763 arrangör och dag

330,72 okt.2018

4 Cirkus 2500 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 2754 arrangör och dag

330,72

C Övriga ändamål 330,72

1 Byggbod, upplag av 

byggmaterial, 

byggnadsställningar. 40 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 44 m2 och månad

1200 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 1322 lägst (per månad)

330,72

2 Container 150 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 165 per dag

350 300,17 jun.2009 330,72 okt.2018 30,6 10,18 386 lägst 

Avgiftsklasser

I  Särskilt gott läge; Kungsängens Torg, Bro C och Tibble torg

II Normalt läge; platser som ej kan hänföras till I

Bashyra: fastställd juni 2009

Reviderad 2019-04-08

KPI okt  2018

INDEXUPPRÄKNING TAXA   ÅR 2019



 

AVGIFT VID VISSA UPPLÅTELSER PÅ OFFENTLIG PLATS 

 Gäller från och med 1juli 2019 

Upplåtelsens ändamål Avgiftsklass  Avgiftsbelopp 

A Försäljningsändamål   

1 Torgplatser (ca 20 m
2)

   

     6 månader I 6 611 kr/plats 

     1 månad I 1 653 kr/plats 

     1 vecka I  771 kr/plats 

     1 dag I   220 kr/plats 

   

     6 månader II 3 305 kr/plats 

     1 månad II 881 kr/plats 

     1 vecka II 441 kr/plats 

     1 dag II   220 kr/plats 

2 Säsongsbetonade kioskplatser 

   (ca 4m
2
) 

  

     6 månader I 4 407 kr/plats 

     6 månader II 1 653 kr/plats 

3 Uteserveringar (gångbaneservering, 

restaurangverandor och liknande.)     

  

    Perioden 1 maj – 15 oktober I 441 kr/m
2
 

    Perioden 1 maj – 15 oktober II 220 kr/m
2
 

   

B Annat merkantilt ändamål   

1 Affischpelare och reklamtavlor   

    Affischyta och år exkl. moms  551 kr/m
2
 affischyta  

  dock lägst 1 653 kr 

2 Mindre reklamskyltar, skyltvaror 

utanför butik, tidningsställ och dyl 

  

    1 månad  44 kr/m
2
 

  lägst 165 kr 

3 Tivoli, mässor o. dyl.   

    1 dag  1 763 kr 

4 Cirkus   

    1 dag  2 754 kr 

   

C Övriga ändamål   

1 Byggbod, upplag av byggmaterial, 

byggnadsställningar 

  

    1 månad  44 kr/m
2
 

dock lägst 1 322 kr 

2 Container   

    1 dag  165 kr 

dock lägst 386 kr 

Avgiftsklasser 

  I   Särskilt gott läge: Bro C, Kungsängens centrum. 

  II Normalt läge: plats som inte kan hänföras till I 
Övrigt 

1 För verksamhet av välgörande eller allmännyttig art (politiska partier som 

erhåller kommunalt partistöd, idrottsföreningar etc.) eller då sociala skäl 

föreligger utgår ingen avgift. 

2 Avgiften skall betalas i förskott. 

3 I avgiften ingår inte ersättning till kommunen för renhållning av det upplåtna 

området och den angränsande mark som nedskräpas på grund av upplåtelsen. 

Nyttjanderättshavaren skall själv ordna och bekosta denna renhållning. 

4 Avgifterna inkluderar inte tillhandahållande av toaletter vid större 

arrangemang. 



 

  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Therese Eriksson 

Enhetschef gata/park/trafik 

Enheten Gata/Park/Trafik 

therese.eriksson@upplands-bro.se 

2019-05-02 TN 19/0021  

Tekniska nämnden 
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 Cykelstrategi 2019 - 2025 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anta Cykelstrategi för 2019 - 2025. 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden gav den 8 april 2019 tekniska avdelningen i uppdrag att ta 

fram en Cykelstrategi för 2019 – 2025. Cykelstrategi är framtagen och ligger 

som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker 

cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara 

transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska 

resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre 

folkhälsa.  Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi 

som Tekniska avdelningen tagit fram för Upplands-Bro kommun.  

Kommunen har en Gång- och cykelplan inriktad på konkreta åtgärdsförslag vid 

utbyggnad av gång- och cykelvägar. Syftet med cykelstrategin är att öka 

cyklandet, utveckla planering, byggande och drift av cykelvägnätet som en del 

i det hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i 

kommunen och skapa nya resmönster.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2 maj 2019 

 Cykelstrategi 2019 – 2025, daterad 20 april 2019 

Ärendet 

Tekniska avdelningen har tagit fram en Cykelstrategi för Upplands-Bro 

kommun som ska gälla för perioden 2019–2025.  

Övergripande syfte och mål med cykelstrategin är att: 

 Kartlägga gång- och cykelvägnätet  

 Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet och redovisa 

åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras i kommunens Trafik- och 

tillgänglighetsprogram. 
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 Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som påverkar cykling 

och var det geografiskt finns starkast potential till ökad cykling utmed det 

kommunala vägnätet 

 Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa befintliga 

möjligheter 

Cykelstrategins innehåll 

Cykelstrategin utgår från de utmaningarna som Upplands-Bro kommun står 

inför i och med den ökade folkmängden i kommunen.  

Cykelstrategin har fokus på följande utmaningar: 

 Fler människor ska cykla mer. 

 Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna. 

 Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga cykelställen. 

 Lånecykelsystem och förmånscyklar för anställda i kommunen 

 Vintercykling (Drift och vinterunderhåll) 

 Mobility Management, ett koncept för att främja hållbara transporter 

och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder 

och beteenden. 

 Uppföljning och utvärderingar av cyklandet i kommunen samt de aktiva 

åtgärder som genomförts. 

 

Ett antal stödjande dokument är kopplade till cykelstrategin. Till exempel: 

 Trafik och tillgänglighetsprogrammet som uppdateras varje år. 

 Parkeringspaketet, i vilket ett av målet är att byta resmönster och 

resvanebeteende i kommunen 

 Genomförd cykelundersökningen för kommunanställda.  

 Genomförda säkra skolvägarenkäter. 

Samhällsbyggnadskontoret kommer att uppdatera strategin vid behov med 

underlag från undersökningar och guideverktyg under perioden som den gäller. 

Barnperspektiv 

Cykelstrategin syftar till att öka cyklandet och att utveckla planering, byggande 

och drift samt underhåll av cykelsystemet som är en del i det hållbara 

transportsystemet. Det är viktigt för barns och ungdomars utveckling och 

självförtroende att de kan röra sig fritt i samhället. Ett transportsystem som 

lägger grunden för en bättre hälsa genom vardaglig fysisk aktivitet och som 

underlättar barns och ungas möjligheter att kunna ta sig till sina skolor eller 

verksamheter själva är positivt. 
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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. 
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Inledning 
Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och 

säker cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera 

långsiktigt hållbara transportlösningar. En ökad och säker cykling 

kan bidra till att minska resandets miljöpåverkan och trängseln i 

tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa.  (Regeringskansliet, 2017) 

Den nationella cykelstrategin ligger till grund för den cykelstrategi 

som Tekniska avdelningen har tagit fram för Upplands-Bro 

kommun.  

Cykelstrategin ska ligga till grund för kommunens arbete med att 

främja cykeltrafiken och att öka andelen cykelresor jämfört med 

bilresor. Upplands-Bro kommun eftersträvar ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Ett led i detta är att planera så att behovet av 

bilåkande i kommunen minskar, idag är biltrafiken ofta prioriterad. 

För att minska biltrafiken krävs bland annat att förutsättningarna för 

gång- och cykeltrafiken förbättras och utvecklas. Det finns många 

fördelar med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning, 

ökad livskvalité, bättre framkomlighet med mera. Potentialen för att 

öka cykelresorna i Upplands-Bro kommun är stor både när det gäller 

arbetspendling och för elever att ta sig till och från skolan. Inom 

tätorterna är avstånden till de olika målpunkterna sällan över 5 km. 

Det finns också goda möjligheter att cykelpendla mellan flera 

tätorter i kommunen och det finns även fina målpunkter för 

cykelturism.  
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Om cykelstrategin 

Syfte 
Kommunen har redan en gång- och cykelplan inriktad på konkreta 

åtgärdsförslag vid utbyggnad av gång- och cykelvägar medan syftet 

med cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering, utveckla 

byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det hållbara 

transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i 

kommunen och skapa nytt resmönster.  

Mål 
Målet är att cykeltrafiken per invånare ska öka med 2 % fram till år 

2025 (basår 2020)1. I samband med detta ska trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter förbättras för att uppnå Nollvisionen. 

Övergripande syfte och mål med cykelstrategin är att: 

 Kartlägga gång- och cykelvägnätet  

 Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet 

och redovisa åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras 

i kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram. 

                                                 

1 0,4% ökning per invånare och år 

 Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som 

påverkar cykling och var det geografiskt finns starkast 

potential till ökad cykling utmed det kommunala vägnätet 

 Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa 

befintliga möjligheter 

Avgränsning och målgrupper 
Strategins direkta målgrupper är medborgare samt politiker och 

tjänstemän inom organisationen Upplands-Bro kommun, och 

samarbetspartners såsom Trafikverket, grannkommuner, Region 

Stockholm och andra intressenter.  



Cykelstrategi 2019–2025 

 
 
 

 

  

Sida | 6 

 

Omfattning 

Nulägesbeskrivning: hur är det i kommunen idag? 
Cykelnätet i Upplands-Bro kommun är inte tillräckligt utbyggt och 

det är inte heltäckande. Det är möjligt att nå de flesta viktiga 

målpunkter i kommunen med cykel, antingen på cykelbanor eller på 

lokalgator med liten biltrafik. Det finns dock brister i 

cykelvägssystemet som innebär att framkomligheten för cyklisterna 

försvåras och att restiderna med cykel förlängs. I och med de stora 

exploateringsprojekten som genomförs idag och planeras för 

framtiden, behöver cykelnätet successivt kompletteras. Cykelnätet 

har vuxit fram under många år med inriktningen att skapa trafiksäkra 

och tillgängliga förbindelser. För att förbättra framkomligheten samt 

att skapa hållbara transporter har kommunen tagit fram en 

cykelstrategi för perioden 2019–2025.   

Ett antal stödjande dokument är kopplade till cykelstrategin. Till 

exempel: 

 Trafik-och tillgänglighetsprogrammet som uppdateras varje år. 

 Den 07 juni 2016 antog Tekniska nämnden ett parkeringspaket 

för Kungsängen. Ett av målen är att byta resmönster och 

resvanebeteende i kommunen. 

 Genomförd cykelundersökningen för kommunanställda. Denna 

gjordes oktober 2018 (trafikmånad) via online-enkät. Resultatet 

presenteras i cykelstrategins kartberättelse.  

 Genomförda säkra skolvägarenkäter för kommunala skolor. 

Denna gjordes oktober 2018 (trafikmånad). Resultatet 

presenteras i cykelstrategins kartberättelse.  

Barnperspektiv  
Cykelstrategin syftar till att öka cyklandet samt att utveckla 

planering, utveckla byggande och drift samt underhåll av 

cykelsystemet som är en del i ett hållbart transportsystem. Det är 

viktigt för barns och ungdomars utveckling och självförtroende att 

de kan röra sig fritt i samhället. Ett transportsystem som lägger 

grunden för en bättre hälsa genom vardaglig fysisk aktivitet och som 

underlättar barns och ungas möjligheter att kunna ta sig till sina 

skolor eller verksamheter är positivt. Det finns en stor potential att 

öka både antalet resor och anslutningsresor med cykel. En potential 

som leder till minskad trängsel, bättre folkhälsa, mer attraktiva 

livsmiljöer, ökat kollektivtrafikresande och ett starkare näringsliv. 

I och med att befolkningen ökar i kommunen ökar även behovet av 

trafiksäkra och tillgängliga miljöer framförallt för oskyddade 

trafikanter. 
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Cykelvägnätet – nuläge  
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Cykelparkeringar – nuläge  
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Fler människor ska 
cykla mer 

Förtätning av 
kopplingar mellan och 

inom tätorterna 

Bygga nya 
cykelparkeringar och 
förbättra de befintliga 

cykelställen 

Lånecykelsystem 
och förmånscyklar  

för anställda i 
kommunen 

Vintercykling (Drift 
och vinterunderhåll) Mobility Management 

Uppföljning och 
utvärderingar  

Fokusområden 
Cykelstrategin utgår från de utmaningar som Upplands-Bro kommun 

står inför i och med den ökade folkmängden i kommunen. 

Cykelstrategin har fokus på följande 7 utmaningar med konkreta 

åtgärder.  
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Fler människor ska cykla mer 
För att främja cyklingen och öka statusen för cykelfrågor är 

information viktig. Att frekvent informera om satsningar inom 

cykelområdet och varför det sker är ett sätt att skapa en ökad 

kunskap och medvetenhet hos både medborgare i Upplands-Bro och 

hos medierna (sociala medier och tidningar mm). Effekten av 

fysiska cykelåtgärder såsom nya cykelvägar eller cykelparkeringar 

kan bli betydligt större med rätt information till allmänhet. För att 

fler ska cykla till skolan är det viktigt att både den faktiska och den 

upplevda trafiksäkerheten och tryggheten är god. Trafiksituationen 

kring många av kommunala skolor är både stressad och osäker, 

vilket främst beror på att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan. 

För att skapa en mer hållbar trafikmiljö kring skolorna, arbetar 

Upplands-Bro kommun bland annat med projektet Säkra skolvägar. 

Syftet med projektet är att få fler föräldrar att gå eller cykla med sina 

barn till skolan och uppleva mer trygghet och säkerhet. 

Tyngdpunkten ligger på beteendepåverkande åtgärder som ofta 

kombineras med fysiska åtgärder.  
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Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna 
För att skapa ett attraktivt gång- och cykelnät krävs det att gång- och 

cykelvägarna håller en hög och kontinuerlig standard. Gång- och 

cykelnät ska vara sammanhängande och det ska vara lätt att 

orientera sig. Vägarna ska vara utformade för högsta möjliga 

säkerhet och framkomlighet.  

Potentialen för att öka cykelresorna i Upplands Bro kommun är stor 

både avseende arbetspendling och för elever att ta sig till och från 

skolan. Inom tätorten är avståndet till de olika målpunkterna sällan 

över 5 km. Det finns också goda möjligheter att cykelpendla mellan 

flera tätorter i kommunen och det finns fina målpunkter för 

cykelturism.  

För att skapa bättre kopplingar mellan befintliga cykelvägar och 

säkra passager vid fordonstrafikerade vägar med mera behövs det 

eventuellt en bra åtgärdsplan i kommunens Trafik- och 

tillgänglighetsprogram. Det finns även möjlighet att ställa krav på  

de stora exploateringsprojekten som sker idag och planeras för 

framtiden. Cykelnätet behöver successivt kompletteras. 
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Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga 
cykelställen 

Cykelparkeringar är en viktig del av cykelinfrastrukturen och är 

betydelsefulla för att hela cykelresan ska bli en smidig och positiv 

upplevelse. Närhet till målpunkter, möjlighet att låsa fast cykeln på 

ett säkert sätt, tillgänglighet till cykelpump, väderskydd, hög 

kapacitet och trygghet är de aspekterna som bör tillgodoses i 

skapandet av välfungerande cykelparkeringar. 

Vid de flesta lokala målpunkterna i Upplands-Bro finns idag 

cykelparkeringar, men antalet platser är inte alltid tillräckliga och 

standarden på befintliga parkeringar varierar. Den vanligaste bristen 

är att det inte finns möjligheter att låsa fast cykeln på ett säkert sätt 

vid befintliga cykelställ. Avsaknaden av väderskydd och det 

allmänna skicket på cykelställen är andra vanliga problem.  

En cykelparkering ska vara attraktiv att använda och behöver 

ständigt utvecklas och förbättras för att tillgodose behoven vid 

cykelpendling. Detta fokusområde innefattar åtgärder kring om- och 

utbyggnader, utveckling av cykelparkeringar och förbättringar för de 

som kombinerar cykel med kollektivtrafik, dvs bra cykelparkeringar 

nära busshållplatser och pendeltågstationer. 

 

Lånecykelsystem och förmånscyklar för anställda i kommunen 
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Lånecykelsystem har etablerats på flera platser runt om i Sverige. 

Dessa fungerar som ett komplement till de övriga 

kommunikationsmedlen. Alla äger inte en egen cykel och det kan 

vara svårt att ta cykeln med på kollektivtrafiken. Ett 

lånecykelsystem kan samtidigt vara ett bra sätt att marknadsföra 

cykeln i stort. 

Genom att erbjuda lånecyklar till kommuninvånare och 

kommunanställda stimuleras fler till att cykla. Fokusområdet handlar 

om åtgärder som förbättrar tillgången till cykel och underlättar 

cykelpendling till arbetet eller kollektivtrafik. Förmånscyklar och 

lånecyklar är en service som kan öka cyklandet.  

Följande diagram visar en del av resultaten från 

cykelundersökningen genomförd bland kommunanställda. Det 

kommer finnas mer information och beskrivning om resultatet i 

Kartberättelseverktyget som kommer att tas fram. En kort 

beskrivning av verktyget framgår av sidan 18. 

Vintercykling (Drift och vinterunderhåll) 
Nationellt utgör singelolyckorna 70 procent av alla cykelolyckor och 

drygt 40 procent av dessa kan direkt härledas till drift och underhåll 

(2).  

Halkbekämpningen har störst betydelse för cyklisternas säkerhet, 

men för framkomligheten har snöröjningen störst inverkan. En 

studie från Stockholm stad visar att restiden för cyklister kan öka 

med så mycket som 40–60 procent på grund av brister i 

vinterväghållningen (3).  

                                                 

2 Niska, Anna (2011), Cykelvägars standard. En kunskapssammanställning med fokus på drift 

och underhåll. 
3 Stockholm stad 2010, Cykelframkomlighet vintertid. 
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Andra aspekter av drift och underhåll som framför allt påverkar 

framkomligheten, men som även kan kopplas till säkerheten för 

cyklister, är rullgrus, glaskross och ojämn beläggning. Funktionen 

av cykelvägnätet är följaktligen beroende av hög standard på drift 

och underhåll. Förutom trafiksäkerheten och framkomligheten 

påverkas även komforten av nivån på drift och underhåll. 

Driftsnivån har även betydelse för statusen för cykeln som 

transportmedel och för att få fler att välja cykeln för sin resa. 

Trafikverket, samfälligheter och andra privata väghållare har också 

ett ansvar för att cykelfärden ska fungera längs hela sträckan. Ett 

bättre samarbete mellan olika väghållare samt en bättre prioritering, 

exempelvis vid snöröjning, kan göra stor skillnad. 
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Mobility Management 
Enligt Trafikverket är Mobility Management (MM) ett koncept för 

att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom 

att förändra resenärers attityder och beteenden.  

MM kan bidra som en viktig del för att ändra resebeteenden 

tillsammans med andra åtgärder inom fysisk planering. Detta kan 

inkludera ett val av svenska ”supercykelstäder” som får ökat stöd 

från staten for att öka cykling. Upplands-Bro kommun arbetar 

dagligen med MM. En del i detta arbete är att informera 

kommuninvånarna om vilka möjligheter det finns att resa på ett 

hållbart sätt. Det finns en webbsida om gång- och cykelvägar på 

kommunens hemsida www.upplandsbro.se som kommer utvecklas 

och fungera som en guide eller verktyg i kommunens arbete med 

cykling. Det finns en webbaserad karta för Upplands Bro kommun 

som uppdateras i stort sett årligen.  

För att göra arbetet med MM effektivt gäller det att fokusera på 

grupper där projekten gör mest nytta. Dessa kan exempelvis vara: 

 Barn och ungdomar  

 Vårdnadshavare som skjutsar 

 Sommarcyklister – Vinterbilister 

 Nyinflyttade i nybyggda bostadsområden 

 Boende i områden med ny gång- och cykelinfrastruktur 

 Personer och arbetsplatser vars framkomlighet till och från 

jobb påverkas av större infrastrukturprojekt eller 

byggprojekt 

 Arbetsgivare som vill bli en attraktivare arbetsplats och 

samtidigt få friskare personal 
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Uppföljning, utvärdering och förbättring 
För att bli framgångsrik i arbetet med att öka andelen resor med 

cykel krävs det uppföljning och utvärdering. 

En metod för detta är att sammanställa ett cykelbokslut. I bokslutet 

samlas kunskapen om utvecklingen och förutsättningar ges för 

värdefulla reflektioner till det fortsatta arbetet. Ett enklare bokslut 

som ger riktning och ambitionsnivån för kommunens arbete med 

gång- och cykeltrafiken samt trafiksäkerhet kan fungera som ett bra 

informationsunderlag till kommuninvånare, tjänstemän och politiker.  

Det som bör finnas med i ett cykelbokslut är: 

 Undersökningar avseende kommuninvånarnas resvanor 

 Utveckling av gång- och cykeltrafik  

 Beläggning på samtliga cykelparkeringar 

 Olycksstatistik (enligt Nollvisionsmål) 

 Genomförda åtgärder  

Kommunen kan med fördel även delta i Cykelkansliet (Region 

Stockholm) för att få en relevant jämförelse med övriga kommuner i 

landet. 

  

Uppföljning 

Utvädering 

Förbättring 
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Kartberättelse för cykelstrategin 
Kartberättelse är ett digitalt verktyg; fungerar som en guide i 

kommunens arbete med cykelstrategin. För att kartlägga befintliga 

gång-och cykelbanor, övergångställen och cykelparkeringar samt 

hitta brister som finns idag i kommun, kommer ett nytt 

karttjänstverktyg skapas. I verktyget kan man kombinera interaktiva 

kartor med bilder, filmer, texter och annan typ av media som 

förstärker budskapet. 

Följande informationer kommer att illustrera i kartberättelseverktyg 

som kommer att tas fram. 

1. Gång-och cykelvägnät  

 Beskriva fakta om befintliga gång- och cykelvägnät 

 Olycksstatistik från STRADA  

 Vägvisning för gång- och cykelvägnät 

 Kartlägga alla informationer i olika lagar med olika symboler 

och färger 

2. Cykelparkeringar 

 Information om kommunala och icke kommunala 

cykelparkeringar 

 Kartlägga alla informationer i olika lagar med olika symboler 

och färger 

3. Drift och vinterunderhåll  

 Information om drift- och vinterunderhåll, park och skötsel vid 

gång- och cykelbanor samt övergångställen 

 Kartlägga all information samt prioritering i olika lagar med 

olika symboler och färger 

4. Åtgärdsplan  

 Information om alla projekt i Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet  

 Information om pågående investeringsprojekt 

 Kartlägga alla informationer i olika lagar  

5. Säkra skolvägar 

Presentera information och resultat på enkätundersökning - säkra 

skolvägar som kommunen genomförd under trafikmånad i 

oktober-2017. 
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6. Åtgärdersplan för framtiden  

 Förmånscyklar för anställda i kommunen 

Presentera information och resultat av cykelundersökningen 

som kommunen genomförde under trafikmånaden oktober-

2018.  

Förmånscyklar för anställda är ett bra sätt att öka andelen 

cyklister på arbetsplatsen. Konceptet innebär att de anställda 

får teckna ett hyresavtal med bruttolöneavdrag. Hyresperioden 

sträcker sig vanligtvis över tre år. Därefter får de anställda 

möjlighet att köpa cyklarna till ett förmånligt pris. Kostnaden 

för hyrescyklarna beror på cykelmodell och skattesats. 

Konceptet är kostnadsneutralt vilket innebär att det inte 

medför några extra kostnader för arbetsgivaren. Trots det är 

det mycket förmånligt för de anställda eftersom hyran är 

förmånsbeskattad.  

 Lånecykelsystem 

Beskriva möjligheter och potential för ett lokalt 

lånecykelssystem. Ett lånecykelsystem kommer att ge de som 

är i behov av en cykel möjlighet att låna en. Lånecyklar ska 

hämtas och lämnas i en lånecykelstation, och ett antal behöver 

vara utplacerade för att få en effektiv användning. 

 

7. Förslag och Synpunkter 

Skapa möjlighet för alla att markera ut brister på gång- och 

cykelvägar och cykelparkeringar samt lägga in beskrivande 

kommentarer på platser som upplevs otrygga eller osäkra 

trafiksituationer.  
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Halsingborg stad. (den 18 April 2019). Hämtat från Trafikplan 
Halsingborg stad 2017: 
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Helsingborg stad. (2014). Trafikprogram För Helsingborg. 
Helsingborg. 

Jönköpings kommun. (2017). Cykelbokslut. Jönköping. 
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Nacka Kommun. (2014). Strategi för cykelsatsningar . Nacka. 

Regeringskansliet. (2017). En nationell cykelstrategi för ökad och 
säker cykling.  
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Enheten Gata/Park/Trafik 

Sara.Bergkvist@upplands-bro.se 

2019-04-25 TN 19/0073 

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 
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Medborgarförslag om granskning av 
snöröjningen i Upplands-Bro kommun ur ett 
medborgarperspektiv. 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens beslutar att se över en eventuell temagranskning av 

vinterväghållningen ur ett medborgarperspektiv i anslutning till kommande 

upphandling, vilken kommer ske tidigast år 2021 och senast år 2024.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag inkom den 4 februari 2019. Förslagsställaren önskar en 

granskning av snöröjningen i Upplands-Bro kommun ur ett 

medborgarperspektiv och anger som exempel hur Tyresö kommun har gjort 

”Granskning av snöröjningen i Tyresö kommun ur ett medborgarperspektiv”. 

Förslagsställaren beskriver att kvaliteten av snöröjningen i kommunen väcker 

starka känslor och debatteras flitigt i samband med större snöfall i olika forum. 

Med detta som bakgrund föreslår förslagsställaren att det bör göras en 

temagranskning av snöröjningen 2018-2019 och att medborgarperspektivet 

arbetas in förfrågningsunderlaget vid nästa upphandling. 

Tekniska avdelningen är positiva till förslaget, även om det inte går att jämföra 

Tyresö kommun med Upplands-Bro kommun. Dels är det stora skillnader i 

antal kommuninvånare och väghållningsområden, dels sköts 

vinterväghållningen till största delen i egen regi i Tyresö kommun och i 

Upplands-Bro kommun sköts allt på entreprenad. Fördelen med att ha 

vinterväghållningen på entreprenad är att kommunen har större kontroll och 

kan säkerställa att kommunen får det vi betalar för. Tyresö kommun har cirka 3 

gånger så stor budget för vinterväghållning som Upplands-Bro kommun. 

Tekniska avdelningen har kontinuerlig kontroll utav de kontrakterade 

entreprenörerna för vinterunderhållet i Upplands-Bro kommun. Med hjälp av 

dagliga egenkontroller, GPS inmonterade i samtliga fordon som ingår i 

vinterunderhållet och snörapporter samt felanmälningar som inkommer till 

tekniska avdelningen så säkerställs kvalitén i vinterunderhållet.  

En genomgång av temagranskningen i Tyresö kommun visar att Upplands-Bro 

kommun arbetar med uppföljningar och prioriteringar på samma sätt. 

Därutöver har Upplands-Bro kommun ett mer genomarbetat sätt för 

kommuninvånare att felanmäla och lämna synpunkter med snabb återkoppling, 
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vilket var det som skapade den största missnöjdheten i Tyresö kommun. Detta 

eftersom Tyresö kommun saknade den typen av system när rapporten och 

granskningen genomfördes.  

Tekniska avdelningen tackar för medborgarförslaget, men eftersom det är mer 

relevant att genomföra denna typ av undersökning i anslutning till en ny 

upphandling föreslås Tekniska nämnden besluta att se över en eventuell 

temagranskning av vinterväghållningen ur ett medborgarperspektiv i anslutning 

till kommande upphandling, vilken kommer ske tidigast år 2021 och senast år 

2024. 

 

Beslutsunderlag 

 Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse 25 april 

 Kommunfullmäktige beslut §37, daterad 6 februari 2019 

 Medborgarförslag granskning av snöröjningen i Upplands-Bro kommun 

ur ett medborgarperspektiv, daterad 4 februari 2019 

 

Barnperspektiv 

En bra vinterväghållning påverkar barn och ungas möjligheter att vistas och 

röra sig ute under vintersäsongen. Genom att ha bra planering och bra 

kontroller på de som utför kommunens vinterväghållning främjas barns 

möjlighet att vara ute under vintern.  
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Linda Edgren   

TF Tekniskchef Therese Eriksson  

 Enhetschef 

 

 

 

 

Bilagor 

 Kommunfullmäktige beslut §37, daterad 6 februari 2019 

 Medborgarförslag granskning av snöröjningen i Upplands-Bro kommun 

ur ett medborgarperspektiv, daterad 4 februari 2019 

 

 

Beslut sänds till 

 KF 

 Akt 

 



Kommunfullmäktige 

 Upplands-Bro Kommun 

196 81 Kungsängen 

Kungsängen 2019-02-04 

Anmäler medborgarförslag; granskning av snöröjningen i Upplands-Bro kom- 

mun ur ett medborgarperspektiv 

Bakgrund: Kvaliteten av snöröjningen i kommunen väcker starka känslor och de- 
batteras flitigt i samband med större snöfall i olika forum. Inte minst under och  
efter helgens stora snöfall. 

Ett exempel på hur granskning sker av utförandet finns: ”Granskning av snöröj- 
ningen i Tyresö kommun ur ett medborgarperspektiv” 

Källa: https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1745497 

För att kvalitetsmässigt förbättra underlaget till nästa upphandling av snöröjning, 
föreslår jag att; 

kommunfullmäktige beslutar att genomföra en temagranskning av snöröjningen  
2018-2019 och arbetar in medborgarperspektivet i förfrågningsunderlaget i nästa 
upphandling. 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 



PROTOKOLLSUTDRAG 46 (48) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2019-02-06 

§ 37 Medborgarförslag om granskning av 
snöröjningen i Upplands-Bro kommun 
ur ett medborgarperspektiv 
Dnr KS 19/0090 

Beslut 

Medborgarförslaget lämnas till tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 4 februari 2019 inkom ett medborgarförslag gällande granskning av 

snöröjningen i Upplands-Bro kommun ur ett medborgarperspektiv.  

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag den 4 februari 2019.

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren

 Tekniska nämnden



TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Linda Edgren 

Samhällsbyggnadskontoret/TN 

Linda.Edgren@upplands-bro.se 

2019-05-10 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 
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Verksamhetsrapport april 2019 
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Therese Eriksson 

Enhetschef gata/park/trafik 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 8-581 694 64

therese.eriksson@upplands-bro.se

2019-05-06 TN 16/0290 

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 
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Remissvar Samråd - Förslag till detaljplan för 
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), Nr 1502, 
Bro, Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt med Tekniska avdelningens förslag

till remissyttrande, daterad 6 maj 2019.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars 2019 att detaljplaneförslaget 

för Köpmanvägen (del av Härnevi 1:71 m.fl.) skulle skickas ut på granskning 

enligt reglerna för normalt planförfarande (SFS 2010:900). Tekniska nämnden 

utgör en av remissinstanserna och besvarar remissen med denna 

tjänsteskrivelse.  

Tekniska nämnden ställer sig i stort sett positiva till detaljplaneförslaget. 

Förslaget främjar ett hållbart resande då det exempelvis planerats bra för 

cykelparkeringar, samt att planområdet är både centralt och nära 

pendeltågsstationen.  

Det som behöver ses över är utfarten från området som ansluter till 

Köpmanvägen och där fordonen dessutom måste korsa den nya gång- och 

cykelbanan. Dagvattenhanteringen behövs hanteras på ett annat sätt än 

föreslaget i planbeskrivningen. Området kommer generera betydligt mer 

dagvatten på grund av ökade hårdgjorda ytor jämfört med dagens utformning 

som är en gräsyta och det är mycket viktigt att omhändertagande av dagvatten 

sker inom fastigheten. Det saknas även beskrivning av dagvattenutredning.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 5 maj 2019

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut, daterad den 7 mars 2019

 Plankarta Detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m. fl.), daterad 12

februari 2019

 Planbeskrivning Detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) nr

1502, daterad 23 januari 2019



Datum Vår beteckning 2 (3) 
2019-05-06 TN 16/0290 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 7 mars 2019 att detaljplaneförslaget 

för Köpmanvägen (del av Härnevi 1:71 m.fl.) skulle skickas ut på granskning 

enligt reglerna för normalt planförfarande (SFS 2010:900). Tekniska nämnden 

utgör en av remissinstanserna och besvarar remissen med denna 

tjänsteskrivelse.  

Tekniska nämnden ställer sig i stort sett positiva till detaljplaneförslaget. 

Gata/Park/Trafik 

Förslaget främjar ett hållbart resande då det exempelvis planerats bra för 

cykelparkeringar, samt att planområdet är både centralt och nära 

pendeltågsstationen.  

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter på Köpmanvägen bör 

exploatören se över eventuella hastighetsdämpande åtgärder i anslutning till 

övergångställen som leder till planområdet. Viktigt att beakta är att 

Köpmanvägen är en av kommunens kollektivtrafiktätaste vägar, det vill säga 

att det går mycket busstrafik på denna gatan. För att inte orsaka dålig 

arbetsmiljö för bussförare och bidra till vibrationer samt buller på intilliggande 

fastigheter, måste utförandet av hastighetsdämpande åtgärder vara väl 

genomtänkta och godkända av Upplands-Bro kommun, Trafikförvaltningen 

och kommunens bussentreprenör.  

Tekniska nämnden ser mycket positivt på att det är inritat utfartsförbud i 

planen på de ställen som är direkt olämpliga att i framtiden bygga utfarter på. 

Dock är det olämpligt att ha utfart mot Köpmanvägen på grund av den stora 

trafikmängden som passerar och att utfarten korsar gång- och cykelvägen. Det 

skulle vara mycket bättre att samla in- och utfarten mot Kamrervägen för att 

öka trafiksäkerheten.  

Vatten och avlopp 

Dagvattenhanteringen behöver hanteras på ett annat sätt än det i 

planbeskrivningen föreslagna. Området kommer generera betydligt mer 

dagvatten på grund av ökade hårdgjorda ytor jämfört med dagens utformning 

som är en gräsyta och det är mycket viktigt att omhändertagande av dagvatten 

sker inom fastigheten. Tekniska nämnden föreslår att meningen ”Planen 

förväntas inte innebära så stora ökade flöden att fördröjningsdammar eller 

andra större vattenföretag är nödvändiga” tas bort ur planbeskrivningen. Det 

saknas även beskrivning av dagvattenutredning. 

Avfall 

Tekniska nämnden ser positivt på att ingår i planbeskrivningen att 

avfallsutrymmena ska dimensioneras så att fastighetsnära källsortering kan ske 

av det avfall som uppstår inom planområdet samt att sopsortering ska lösas 

inom fastigheten. Det är även positivt att det planeras för angöringsfickor så att 
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avfallsfordonen kan komma nära avfallshanteringen, utan att behöva backa. 

Viktigt att tänka på vid denna typ av angöringsfickor är att det är nedsänkta 

kantstenar, rätt skyltat och att det finns gällande lokala trafikföreskrifter så att 

inte andra typer av fordon parkerar på dessa ytor och förhindrar att sopbilen 

kan komma fram till fastigheterna.  

Barnperspektiv 

Att planera för områden så att barn kan vistas ute på ett trafiksäkert sätt är 

viktigt för barns självförtroende, sociala sammanhang och hälsa. Genom att 

planera områden med trafiksäkra gång- och cykelvägar, möjligheter till lek och 

naturnära områden samt att främja bra vatten- och avfallshantering bidrar till 

att skapa bättre förutsättningar för barns uppväxt.   

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf. Teknisk chef 

 

 

 

Therese Eriksson  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadsutskottets beslut, daterat den 7 mars 2019 

Beslut sänds till 

 Akt 

 KS 

 

 



 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (12)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2019-03-07 

 

 

§ 6 Beslut om granskning - Detaljplan för 
del av Härnevi 1:71, Köpmanvägen 

 Dnr KS 15/0521 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att detaljplaneförslaget för Köpmanvägen 

(del av Härnevi 1:71 m. fl.) skickas ut på granskning enligt reglerna för 

Normalt planförfarande (SFS 2010:900). Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

även att samrådsredogörelsen, den 5 februari 2019, godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 5 november 2014 (KF §158) att ge 

Tillväxtkontoret i uppdrag att pröva möjligheterna till planändring i enlighet 

med att Upplands-Brohus AB ansökte om planändring för fastighet Härnevi 

1:71. Syftet med att skapa en ny detaljplan för området är att utreda 

möjligheten att bebygga den södra delen av Härneviparken (del av Härnevi 

1:71) och fastigheten Härnevi 31:1 med bostäder i maximalt 4 våningar. 

Ärendet var utsänt på samråd mellan den 22 juli 2016 och den 5 september 

2016. Efter samrådstiden har ärendets handlingar bearbetats efter de 

synpunkter som inkom under samrådstiden. Resultatet är att plankartan styr 

placeringen av byggnaderna, storlek samt höjd.   

Beslutsunderlag 

 ÖP 2010. KF den 15 november 2011, §162 

 Beslut om planuppdrag, KS den 5 november 2014, §158 

 Behovsbedömning, den 4 november 2015 

 Samhällsbygnadskontorets tjänsteskrivelse den 15 februari 2019 

 Plankarta, den 24 maj 2016, reviderad 12 februari 2019 

 Planbeskrivning, den 23 januari 2019 

 Samrådsredogörelse, den 5 februari 2019 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att detaljplaneförslaget för Köpmanvägen 

(del av Härnevi 1:71 m. fl.) skickas ut på granskning enligt reglerna för 

Normalt planförfarande (SFS 2010:900). Samhällsbyggnadsutskottet beslutar 

även att samrådsredogörelsen, den 5 februari 2019, godkänns. 

Beslutet skickas till: 

 AB Upplands-Brohus 
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Samhällsbyggnadskontoret GRANSKNINGSHANDLING 

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502 Planbeskrivning 

Detaljplan för 

Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) 
nr 1502 

Bro 

Upplands-Bro kommun 

Normalt planförfarande 

Planbeskrivning 

Översiktskarta med planområdet markerat med mörkblå heldragen linje. 
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Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502 Planbeskrivning 

Innehållsförteckning: 
Detaljplan för 
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.)  nr1502 
Bro 
Upplands-Bro kommun 
Normalt planförfarande 

Planbeskrivning 1 
Innehållsförteckning: 2 

Handlingar 4 
Övriga handlingar 4 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 4 

Planprocessen 4 
Handläggning 4 
Preliminär tidplan 5 
Planuppdrag 5 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 5 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 5 

Utomhusluft 5 
Vatten 5 
Ekologiskt känsliga områden 5 

Behovsbedömning 5 

Plandata 6 
Läge och areal 6 

Markägoförhållande 7 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 7 
Riksintresse 7 
Översiktsplan 7 
Detaljplaner och förordnanden 7 

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser 7 
Natur och kulturmiljö 7 

Mark och vegetation 7 
Landskaps- och stadsbild 8 
Geologi/Geotekniska förhållanden 8 
Rekreation och friluftsliv 8 
Fornlämningar 8 

Bebyggelseområden 9 
Befintlig bebyggelse 9 
Övergripande disposition 10 
Ny bebyggelse, bostäder 11 
Gestaltning 12 
Material/byggteknik 12 
Tillgänglighet 13 
Offentlig service och kommersiell service 13 

Trafik och kommunikationer 13 
Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 13 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 14 
Kollektivtrafik 14 

Störningar och risker 14 
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Buller och vibrationer 14 
Brand 15 
Solinstrålning 15 
Radon, översvämning, farligt gods etc. 16 

Teknisk försörjning 17 
Dagvatten 17 
Vatten och avlopp 17 
Värme 17 
El, tele, bredband 17 
Avfall 18 

Konsekvenser av planens genomförande 18 

Genomförande 18 
Organisatoriska frågor 18 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 18 
Avtal 19 

Fastighetsrättsliga frågor 19 
Ägoförhållanden 19 
Fastighetsbildning 19 

Tekniska frågor 19 
Tekniska utredningar/undersökningar 19 

Riskanalys för farligt gods 19 
Geologisk undersökning 19 
Teknisk försörjning 19 
Ledningar 19 

Ekonomiska frågor 20 
Plankostnader 20 
Bygglov, bygganmälan 20 
Lantmäteriförrättning 20 
Lagfart 20 
Avgift för vatten och avlopp 20 
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Handlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2019-02-12
Denna planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Behovsbedömning 

Övriga handlingar 
Riskanalys, 2016-03-08, Norconsult. 
Bullerutredning, 2018-09-14, Tyréns 
Dagvattenutredning, 2018-12-18, Bjerking 
Geoteknisk utredning, 2018-08-03, Geosigma AB 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning av bebyggelsen längs Köpmanvägen i Bro tätort med 
cirka 45 bostäder i flerbostadshus. Målet är att ge kommunens bostadsbolag, möjlighet att, efter behov, 
utöka det allmännyttiga bostadsbeståndet i centralt och kollektivtrafiknära läge. Dessutom ska 
kopplingen mellan Bro pendeltågstation och Bro centrum längs Köpmanvägen stärkas genom 
bebyggelsens placering och utformning. 

Planen medger bebyggelse av flerbostadshus i fyra våningar, omplacering av den befintliga gång- och 
cykelväg som korsar södra delen av Härneviparken idag, samt ett nytt läge för den nätstation som 
försörjer närområdet och planområdet med el. Köpmanvägen och Kamrervägen planeras för att 
möjliggöra för trottoar längs med kvartersmarken, samt cykelbana längs Köpmanvägen. 

Planprocessen 

Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 
Handläggning av detaljplanen sker med normalt planförfarande. 

Eftersom planområdet endast utgörs av två fastigheter, centralt belägna i tätorten, samt 
översiktsplanens tydliga ställningstaganden för platsen, bedömdes detaljplanearbetet kunna påbörjas 
utan förebyggande detaljplaneprogram. 

Det aktuella planskedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del 
av förslaget och komma med synpunkter. Efter granskningen upprättas ett utlåtande där yttranden som 
framförts under granskningen redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov innan en antagandehandling upprättas. 
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Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS)   juni 2016 
Samrådstid  juni - juli 2016 
Beslut om granskning (KS)  mars 2019 
Granskningstid mars-april 2019 
Antagande (KF) hösten 2019 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen gav den 5 november 2014 §158, tillväxtchefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Härnevi 1:71 Köpmanvägen, genom normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900). 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse 
enligt 4 kapitlet berörs inte. 

Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden.  

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 
planområdet, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I 
dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitets-normer för 
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt 
slutna gaturum.  

Vatten 
Planområdets recipient är Broviken. Denna ingår i vattenförekomsten Mälaren–Görväln. 
Miljökvalitetsnormerna har fastställts till god ekologisk status 2015 och god kemisk status 2015 
(undantaget kvicksilver). För Mälaren gäller även miljökvalitetsnormer enligt fiskvattendirektivet. 
Detaljplanen bedöms inte ha någon negativ inverkan på statusen i Mälaren-Görväln. Dagvattnet från 
planområdet kommer att omhändertas lokalt och fördröjas inom planområdet. Inom planområdet 
kommer skålningar av kvartersmarkens gräsytor göras alternativt kan stenkistor grävas ner. Enligt 
dagvattenutredningen, Bjerking 2019-02-12, se vidare under avsnitt Dagvatten på s. 17. 

Ekologiskt känsliga områden 
På cirka 4 kilometers avstånd sydöst från programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt 
område (ESKO) enligt MB 3 kap., Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna 
samt omgivande strandängar. Programområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen 
har utformats så att dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt 

Behovsbedömning 
Kommunen konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för Härnevi 1:71 
& 31:1 inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med 
mark, vatten och andra resurser påverkas så att en MKB behöver upprättas. 
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Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är ca 0,6 hektar stort och ligger centralt i gamla Bro stationssamhälle. Området innefattar 
södra delen av Härneviparken, ut mot Köpmanvägen, samt den intilliggande fastigheten Härnevi 31:1 
som också angränsar mot Kamrervägen. Tidigare användes parken för uppställning av skolpaviljonger 
när Härneviskolan byggdes om, dessa är nu borttagna och platsen är återställd. Planområdet innefattar 
sammantaget del av en grusplan, en gräsmatta bevuxen med träd, en mindre byggnad för elförsörjning 
samt en bostadsfastighet med ett enfamiljshus och två komplementbyggnader. 

Planområdet avgränsas i norr av grusplanen samt av gräns mot en villatomt. I söder gränsar området 
mot Köpmanvägen och ett antal radhustomter. I sydväst angränsar planområdet mot bebyggelse med 
småskalig restaurangverksamhet. 

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar en del av fastigheten Härnevi 1:71, som ägs av Upplands-Bro kommun 
och Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Enligt ett markanvisningsavtal ska Upplands-
Brohus förvärva den södra delen av Härnevi 1:71 som ingår i planområdet. 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Detaljplaneområdet ligger ca 100 meter norr om järnvägen som är riksintresse för kommunikation. 

Översiktsplan 
Planområdet är i kommunens översiktsplan (ÖP 2010) betecknat som befintligt bostadsområde inom 
tätortsavgränsningen i stationsnära läge. Planförslaget ligger i linje med översiktsplanen som 
förespråkar förtätning med något högre bebyggelse i stationsnära läge, samt ökad tillgänglighet mellan 
pendeltågstationen och Bro centrum för gående och cyklister. Kompletteringsbebyggelse ska bidra till 
att Bro förändras i riktigt mot småstadskaraktär. 

Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet med omgivande fastigheter gäller byggnadsplan för Bro stationssamhälle (6803) från 
1968 samt Stadsplan 15 från 1986 för del av Härnevi (8302). För fastigheten Härnevi 31:1 gäller att 
marken får bebyggas med friliggande bostadshus i en våning. Inom Härnevi 1:71 ska marken 
användas till idrottsändamål och får inte bebyggas. Köpmanvägen och Kamrervägen är allmän plats. 

Beskuren del ur byggnadsplan för Bro stationssamhälle. 
Planområdet är markerat med röd streckad linje. 
Observera att norr inte är uppåt. 

Stadsplan 15. Planområdet är markerat med röd streckad 
linje. 

Förutsättningar, planförslag och konsekvenser 

Natur och kulturmiljö 
Mark och vegetation 
Planen avgränsas i nordväst av en idrottsplats och i sydöst av Köpmanvägen med småskalig 
bostadsbebyggelse på andra sidan gatan. I nordöstlig och sydvästlig riktning gränsar planen till 
småskalig bebyggelse, i söder, i form av mindre verksamheter, och i norr bostäder. 
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De delar av planområdet som ligger på mark planerad för idrottsändamål, fungerar idag som park i 
praktiken, med gång- och cykelväg som kantas av mindre träd, varav en del kommer att behöva 
avverkas. Även gång och cykel-vägen kommer flyttas som följd av planen. Gallring av träd på 
fastigheten ska samordnas med kommunens trafikavdelning. Idrottsplatsen norr om planområdet 
kommer kvarstå och ger bra förutsättningar för lek och utevistelse, medan närheten till allmän grönska 
och idrottsplats ger goda förutsättningar för trygghet och trivsel.  

Landskaps- och stadsbild 
Anpassningen till läget i gamla Bro är viktig för att nå ett bra resultat i projektet. Karaktären i området 
är småskalig med en blandning av olika hustyper som står nära varandra. Även de privata 
villatomterna har en ganska stor offentlig exponering av sina trädgårdar. Med en varsam behandling 
av gatumiljön och en väl avvägd anpassning av skalan kan de nya husen bli ett välkommet tillskott till 
bebyggelsen i gamla Bro. Området består av en blandning av flerbostadshus och friliggande småhus.  
Den brokiga karaktären i området förstärks av att husens förhållningssätt till gatan inte är konsekvent. 
Skalan på bebyggelsen i den gamla delen av Bro varierar mellan markbostäder i en våning till 
flerbostadshus i fyra våningar. Den föreslagna fyravåningsbebyggelsen inom planområdet blir högre 
än den närmast kringliggande bebyggelsen. Denna utveckling, där en något högre bebyggelse uppförs, 
pågår på flera ställen i Bro bland annat på Målarvägen cirka 600 meter sydöst om planområden. Även 
på andra sidan järnvägen planeras flerbostadshus i liknande skala. Detta ligger i linje med kommunens 
översiktsplan som anger att bebyggelsen i Bro kan uppgå till fyra våningar.  

Geologi/Geotekniska förhållanden 
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts 
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning. 
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark.  

Rekreation och friluftsliv 
I planområdets direkta anslutning finns en kommunal park och idrottsplats. Några andra mindre 
grönområden finns inom tätorten. Ett par kilometer bort på södra sidan om järnvägen ligger bland 
annat Broängarnas naturreservat. På andra sidan järnvägen i nära anslutning till tätortens utkanter finns 
även en större idrottsplats med gräsfotbollsplan och mindre läktare. 

Fornlämningar 
Inom fastigheten Härnevi 25:1 finns fornlämningar i form av hällristningar, närmare bestämt så 
kallade älvkvarnar. Den fornlämning som ligger närmast planområdet betecknas med RAÄ-nr Bro 
154:4 enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) numrering, se karta nedan. Fornlämnin0garna är skyddade 
enligt Kulturmiljölagen, 2 kap. 1 § KML. Till fornlämningarna hör ett så stort skyddsområde som 
krävs för att bevara fornlämningen, detta kallas fornlämningsområde och är också skyddat enligt 
kulturmiljölagen. 

För att inte riskera att fornlämningarna påverkas, begränsas den huvudsakliga bebyggelsen inom 
planområdet så att den ska placeras mot Köpmanvägen i sydöst. De flerbostadshus som medges 
hamnar då cirka 25 meter från närmsta fornlämning. I planområdets nordvästra del förläggs funktioner 
för bostadsgård, samt att parkering får anläggas och gårdsbyggnader uppföras. Närmast 
fornlämningarna införs prickmark på plankartan så att bebyggelse inte kan placeras närmare än fem 
meter från fastighetsgränsen mot Härnevi 25:e där fornlämningarna finns. Hur nära fornlämningarna 
det går att uppföra gårdshus avgörs i bygglovskedet. Då görs en bedömning kring hur stort 
skyddsområde som krävs, samt hur stor påverkan mindre gårdsbyggnader har. Se mer kring 
bebyggelsens reglering under rubriken Bebyggelseområden, s. 9. 
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Karta från Riksantikvarieämbetets kartfunktion Fornsök (2018-01-18). De fornlämningar som finns i närheten av 
planområdet är markerade med fornlämningssymbol. Planområdet är markerad med röd streckad linje.  

Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Den del av fastigheten Härnevi 1:71 som ingår i planområdet är i dagsläget obebyggd. Fastigheten 
Härnevi 31:1 är idag bebyggd med ett enbostadshus, med tillhörande komplementbyggnader. Delar av 
Köpmanvägen och Kamrervägen ingår i planområdet. Dessa gator ligger inom den kommunala 
fastigheten Härnevi 1:71. 

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje. 
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Övergripande disposition 
I översiktsplanen anges att Köpmanvägen, som fungerar som koppling mellan Bro pendeltågstation 
och Bro centrum, ska stärkas som ett aktivt stråk. För att bidra till ett stärkt stråk placeras bebyggelsen 
inom planområdet mot Köpmanvägen, samt att bostadsentréer ska vetta mot gatan. Detta gör att 
gaturummet får en tydligare avgränsning samt att det bidrar till en ökad småstadsmässig karaktär i Bro 
tätort. De nya byggnaderna och dess entréer bidrar till att fler människor rör sig längs gatan. 

Planförslaget innebär att en högre och tätare bebyggelse tillåts i ett område med mestadels lägre hus i 
form av småhus och radhus. Anpassningar görs därför till den befintliga bebyggelsen. Den närmaste 
bebyggelsen kring planområdet ligger indragen från gatan med bred förgårdsmark. Även de nya 
byggnaderna placeras med ett indrag, i detta fall om tre meter. Indraget kan bidra med grönska och liv 
och rörelse om uteplatser och planteringar anläggs på förgårdsmarken. Dessutom ska byggrätten för 
bostadshusen delas upp på tre fristående byggnader, för att skapa sikt genom området och knyta an till 
den befintliga strukturen. Gatumarken för Köpmanvägen utökas något mot nordväst för att rymma 
gång- och cykelbana. Detta är ett led i att öka tillgängligheten för gående och cyklister mellan 
stationen och centrum. I planens nordöstra del kommer en bit av den kommunala marken regleras in i 
planområdets fastighet för att skapa en bättre gräns samt möjliggöra för en tillgänglighetsanpassad 
parkering längs med gatan som uppfyller kraven för angöring till bostad enligt BBR. 

p1 Byggnad ska placeras 3 meter från GATA, köpmanvägen 

f2  Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp om minst 6 meter 
mellan 

Illustrationsplan med föreslagen bebyggelse. 
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Ny bebyggelse, bostäder 
Planen medger att bostadsbebyggelse i fyra våningar får uppföras inom planområdet, detta regleras 
med en nockhöjd på 15 meter över nollplanet. Inom denna höjd ryms fyra våningar och 
takkonstruktion. Enstaka delar som till exempel skorstenar och ventilationshuvar får sticka upp ovan 
nockhöjden. Byggrätten delas upp i två egenskapsområden. Inom det ena ryms en byggnad med cirka 
fyra lägenheter per plan. Det andra egenskapsområdet ska delas upp i två fristående byggnader. 
Exploateringen regleras med en maximal byggnadsarea (BYA), det vill säga byggnadens fotavtryck på 
marken. Balkonger som hamnar mindre än tre meter ovan mark räknas in i byggnadsarean enligt 
Svensk standard. För att endast tillåta tillräcklig byggnadsarea för själva byggnaderna tillåts extra 
byggnadsarea särskilt för balkonger. 

B Bostäder 

Högsta nockhöjd i meter ovan mark 

e1000 Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35 
kvm uppföras 

Eftersom bebyggelsen koncentreras mot Köpmanvägen skapas en sammanhållen yta i planområdets 
nordvästra del där bostadsgård ska anordnas. Inom denna del får gårdsbyggnader uppföras, storleken 
regleras till en maximal byggnadsarea på 120 kvadratmeter. Detta rymmer ett cykelhus, vilket visas i 
illustrationsplanen på s. 10, och till exempel ett förråd. Att bebyggelsen placeras mot Köpmanvägen 
gör också att de fornlämningar som finns norr om planområdet fredas, se mer under Fornlämningar på 
s. 9. Gårdshus får inte placeras närmare än fem meter från fastigheten Härnevi 25:1 där det finns
fornlämningar. Detta regleras genom att prickmark införs på plankartan. Mot gränsen mot sportplanen
nordväst om planområdet, samt mot Kamrervägen och mot gång- och cykelbanan i sydväst får
bebyggelsen inte placeras närmare än två meter.

n2 Bostadsgård ska finnas 

e2000 Största byggnadsarea i kvm 

Marken får inte förses med byggnad 

Handel får finnas i bottenvåningen för att möjliggöra en aktiv bottenvåning med verksamheter om 
behov och intresse finns. 

H1 Handel får finnas i bottenvåning 

För att stärka Köpmanvägen som stråk och bidra till att befolka det, ska entréer vetta mot gatan. De 
ska också vara genomgående mellan gata och gård så att de boende kan komma direkt ut på gården 
utan att behöva gå runt husen. Även uteplatser som förläggs på förgårdsmarken mot gatan kan bidra 
till att befolka gaturummet. Låga häckar kan ge insynsskydd. Balkonger kan kraga ut över 
förgårdsmarken, och vetta mot både gata och gård. 

f1  Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara genomgående mellan 
gata och gård 

För att bättre kunna utnyttja tomten för bebyggelse föreslås att en befintlig nätstation flyttas något mot 
sydväst. Se mer under Teknisk försörjning, s. 19. Då bostäder placeras i närheten av denna nätstation 
är det viktigt att ett säkerhetsavstånd på fem meter hålls mellan stationen och byggnaderna, vilket är 
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möjligt inom den föreslagna byggrätten. Säkerhetsavståndet minimerar risken för eventuell påverkan 
från nätstationens magnetfält. 

Gestaltning 
Upplands-Brohus planerar i första hand att uppföra typhus som tagits fram av NCC efter koncept från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). Planen medger dock att olika typer av bebyggelse uppförs, 
för att vara flexibel över tid. Det är önskvärt att fasaderna mot gatan får balkonger och ett varierat 
husliv för att bidra till att bryta ned skalan och skapa ett bättre möte med befintlig bebyggelse. 

Exempelbild 

Material/byggteknik 
Eftersom inga risker kunnat påvisas i den riskutredning som tagits fram i planarbetet ställs inga 
specifika krav på speciellt brandsäkrad utformning av byggnaderna. För att bebygga delar av 
planområdet kommer det krävas pålning för en stabil grundläggning. Någon specifik utformning krävs 
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inte med hänsyn till buller då kraven för bullervärden kommer hållas enligt bullerutredningen som 
tagits fram. 

Tillgänglighet 
Planområdets läge gör att tillgängligheten är mycket god, i form av kollektivtrafikförsörjning och 
närhet till samhällsservice. Områdets små höjdskillnader gör det också väl tillgängligt för personer 
med funktionsnedsättningar. 

Offentlig service och kommersiell service 
I västra delen av Bro finns förskolorna Norrgrinden och Råby, i östra delen förskolorna Blomman, 
Finnstaberg och Rosenängen. Finnstaskolan, Härneviskolan och Råbyskolan är s.k. F-5-skolor. 
Broskolan har undervisning för årskurs 6-9.  

Den kommersiella service som finns idag i Bro är i stor utsträckning koncentrerad till Bro centrum, 
cirka 500 meter från planområdet. Där ligger bland annat mataffär, apotek, bankomat, blomsteraffär, 
optiker, frisör, skrädderi, kemtvätt och pub. I Bro centrum finns även Brohuset med bibliotek, simhall, 
sporthall, dagcentral för äldre samt Ungdomens hus. Längs Köpmanvägen finns mataffär, restaurang, 
tobaksaffär, fotvård samt trafikskola. Genom att bygga nya bostäder ökar förutsättningarna för att 
utveckla den kommersiella servicen i närområdet då befolkningsunderlaget ökar. I bottenvåningen på 
den nya bebyggelsen är det möjligt att ha butiks- eller verksamhetslokaler. 

Trafik och kommunikationer 
Med sitt läge intill ett av tätortens viktigare kommunikationsstråk, Köpmanvägen, är tillgängligheten 
till planområdet god. Platsen är välförsedd med kollektivtrafik, såväl buss som pendeltåg. Det gång- 
och cykelstråk som idag korsar planområdet, förflyttas något. Funktionen bevaras dock i planen och 
kopplar området väl med resten av tätorten, samt med allmänna grönytor. Trafiksäkerheten för 
gångtrafikanter ökar även med den föreslagna utbyggnaden av trottoarer på köpmanvägens nordvästra 
sida. Nya övergångsställen föreslås vid gång- och cykelvägens nya anslutning mot Köpmanvägen, 
samt vid Kamrervägen, se illustrationsplan på s. 10. 

Gatunät, parkering, varumottagning, utfarter 
Planområdet ligger i direkt anslutning till Köpmanvägen och Kamrervägen. På Köpmanvägen går 
busstrafik. För att inte påverkar kollektivtrafikens framkomlighet i för stor utsträckning begränsas 
möjligheten att anordna utfart mot Köpmanvägen till ett ställe.  

Utfartsförbud 

Planområdet ligger nära både pendeltågstationen och flera busshållplatser och det är rimligt att anta att 
en del av de boende kommer att utnyttja kollektivtrafik samt gång och cykel för sina vardagsresor. 
Bostäderna inom området beräknas därför generera ett parkeringstal för bil på 0,5 platser per bostad. 
Det är ett något lägre tal än vad som används i områden som ligger längre från kollektivtrafik. Detta 
innebär att cirka 22 platser krävs för de cirka 44 bostäder som ryms inom byggrätten. På 
illustrationsplanen på s. 10 visas 24 bilparkeringsplatser. Bilparkeringsplatserna är illustrerade närmast 
grusplanen nordväst om planområdet. På så sätt delas området upp så att två större sammanhängande 
grönytor skapas för utevistelse och lek. Två parkeringsplatser för rörelsehindrade kan ordnas inom den 
större sammanhängande parkeringen. Dessa får då ett kortare avstånd än 25 meter till gårdsentréerna 
på de två sydvästligaste husen, vilket är kravet enligt BBR. För att ordna en tillgänglig parkering inom 
25 meter från det nordostligaste huset kan en parkeringsficka anläggas längs Kamrervägen. Den 
ordnas inom kvartersmark, som utökas mot Kamrervägen jämfört med befintligt läge. 

Längs Köpmanvägen finns plats för angöring för sopbil och personbilar då gatusektionen föreslås 
utökas något jämfört med idag. 
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GATA Gata 

Antal cykelparkeringar beräknas utifrån ett behov av två cykelplatser per bostad, då mycket service 
och målpunkter finns inom cykelavstånd från planområdet, samt att kommunen har en övergripande 
inriktning att öka cyklandet i Upplands-Bro. Det innebär att cirka 88 cykelparkeringsplatser behövs 
inom planområdet. Illustrationsplanen på s. 10 visar ett exempel med ett cykelhus som rymmer drygt 
30 platser, samt ett cykelrum med plats för cirka 10 cyklar i en av byggnaderna. Här kan cyklar låsas 
fast och skyddas från väder och vind. Utöver detta visas cirka 50 platser i nära anslutning till 
bostadsentréerna för att vara lättillgängliga för de cyklar som används ofta och för besökare som 
kommer med cykel. 

n1 Parkering får finnas 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Inom planområdet finns en gång- och cykelväg som löper diagonalt över planområdets sydvästra del. 
Denna föreslås flyttas för att bättre kunna utnyttja tomten för ny bebyggelse. Gång- och cykelbanans 
funktion som koppling mellan Köpmanvägen och Allévägen finns kvar med den nya stäckningen.    

På Köpmanvägens sydöstra sida finns idag en gångbana. Längs gatans nordvästra sida föreslås att en 
ny gång- och cykelbana anläggs. Detta ligger i linje med kommunens övergripande riktlinjer som 
anger att Köpmanvägen ska utvecklas så att tillgängligheten och trafiksäkerheten mellan 
pendeltågstationen och Bro centrum ökar för gående och cyklister, vilket kommunens trafikenhet nu 
planerar för. Gång- och cykelbanan på den sträcka som ligger inom planområdet blir på så sätt en del 
av ett större sammanhang. Gång- och cykelbanan ryms inom en utökad gatumark på plankartan. 
Gatubelysningen ses över och anpassas till den nya gatusektionen. Detta innebär troligtvis att den 
belysningsstolpe som står på nuvarande gatumark i korsningen Kamrervägen/Köpmanvägen kommer 
att flyttas, då marken här kommer att över gå till kvartersmark. 

GCMVÄG Gång-, cykel och mopedväg 

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger på mindre än 100 meters avstånd från pendeltågsstationen i Bro, samt i närheten av 
flera busshållplatser, och får därmed ses som mycket väl försett med kollektivtrafik.  

Störningar och risker 
Inga betydande risker eller störningar har kunnat påvisas i den analys som tagits fram av Norconsult 
på uppdrag av kommunen. 

Buller och vibrationer 
Enligt den bullerutredning som tagits fram, Tyréns 2018-09-14, kommer de framtida bostäderna 
uppfylla kraven för ljudnivåer för bostäder. Ny bebyggelse ska följa de riktlinjer om buller som 
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föreskrivs i Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Brand 
Utrymning och släckningsarbete i händelse av brand kommer att ske med hjälp av brandförsvaret. De 
har bärbara stegar för utrymning. Det innebär att brandbilar behöver kunna stå inom 50 meter från 
byggnaderna för att brandförsvaret ska kunna gå med stegarna och utrymma från balkonger. För detta 
finns det plats på till exempel gatumark och på parkeringen på kvartersmark. Ett alternativ till att 
brandförsvaret utrymmer med stegar är att husen byggs med brandsäkra trapphus, så kallade tr2-
trapphus. Båda alternativen är möjliga inom ramen för detaljplanen. 

Solinstrålning 
Idag är solinstrålningen god i hela planområdet, då det inte finns någon bebyggelse i närheten som 
skuggar. Solstudier har gjorts för att se hur befintlig bebyggelse påverkas av den planerade nya 
bebyggelsen, samt hur solförhållandena på gatorna och den nya bostadsgården blir, se s. 16. Generellt 
får både bostadsgården och de befintliga byggnaderna sydost om planområdet mer solinstrålning tack 
vare att den föreslagna bebyggelsen ska delas upp i tre huskroppar jämfört med en sammanhängande 
byggnad. Uppdelningen låter solen stråla in genom släppen och gör att skuggan rör sig snabbare förbi 
en given plats. 

Vid höst- och vårdagjämning får den nya bostadsgården inom planområdet god solinstrålning mitt på 
dagen och på kvällen. Även under förmiddagen får gården relativt mycket sol. På vintern står solen 
lågt och ger långa skuggor, men solen strålar ändå in mellan husen till delar av gården. Mitt på 
sommaren får gården mycket sol. 

Den bebyggelse som påverkas av den nya bebyggelsen är radhusen som ligger sydost om planområdet. 
Vid vår- och höstdagjämning börjar den nya bebyggelsen skugga radhusen först på kvällen. På vintern 
hinner solen gå ned innan radhusen skuggas. På sommaren skuggas radhusen senare på kvällen. 
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Köpmanvägen är generellt mycket solbelyst, men får en vandrande skugga på kvällen under 
sommarhalvåret.  

Vår/höstdagjämning Midvinter Midsommar 

23 september kl 09.00 (sommartid) 21 juni kl 09.00 (sommartid) 

23 september kl 13.00 (sommartid) 21 december kl 12.00 (vintertid) 21 juni kl 13.00 (sommartid) 

23 september kl 17.00 (sommartid) 21 juni kl 17.00 (sommartid) 

21 juni kl 21.00 (sommartid) 

Radon, översvämning, farligt gods etc. 
Enligt den geotekniska undersökning som utförts inom planområdet, finns det lokalt förhöjda värden 
av markradon varför framtida bostadsbyggnader på platsen ska uppföras byggnadstekniskt 
radonsäkert. 

Planområdet ligger cirka 72 meter från Mälarbanan som är transportled för farligt gods. Enligt 
länsstyrelsens riskpolicy ska en riskutredning tas fram när bebyggelse planeras inom 150 meter från 
farligt godsled, samt att ett skyddsavstånd på minst 50 meter bör finnas mellan farligt godsled och 
bostadsbebyggelse oavsett den aktuella risknivån. En riskutredning togs fram 2016-03-08. 
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Riskutredningen visar att individrisken är acceptabel inom planområdet och att samhällsrisken ligger 
klart under nivån för acceptabla risker, varför inga riskåtgärder förordas. 

Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Hållbar dagvattenhantering och lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas, t ex genom, trög 
avledning, ytlig avrinning, avledning av dagvatten från hårdgjorda ytor och tak till grönytor eller till 
andra ytor med genomsläpplig beläggning. För att uppnå kraven om rening för dagvatten kommer 
rening och fördröjning ske inom fastigheten med rain gardens, skelettjordar samt makadammagasin. 
med dessa åtgärder kommer planen att förbättra utsläppen i dagvatten från planområdet efter 
exploatering. Planen förväntas inte innebära så stora ökade flöden att fördröjningsdammar eller 
andra större vattenföretag är nödvändiga. 

Exempel på genomsläppliga ytor som agerar fördröjning av dagvatten inom kvarter. 

Vatten och avlopp 
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av 
detta avses i planförslaget. 

Värme 
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät. 

El, tele, bredband 
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som 
resten av tätorten. 

Inom planområdet finns en befintlig nätstation. För att kunna utnyttja tomten på ett mer effektivt sätt 
för bebyggelse flyttas nätstationen längre åt sydväst. Stationen samma avstånd till elledningarna i 
Köpmanvägen som tidigare för att inte försämra kapaciteten att föra el till nuvarande anslutningar. Det 
nya läget för nätstationen säkras med ett E-område om tio gånger tio meter. För att kunna försörja de 
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nya byggnaderna inom planområdet behöver nätstationen bytas ut till en ny och aningen större station 
som är cirka 4,6 x 2,9 m stor. Detta ryms inom E-området. Ledningarna som ansluter nätstationen till 
ledningarna i Köpmanvägen säkras med ett u-område. Ledningarna kan med fördel förläggas i den 
anslutningsväg som föreslås anläggas mellan Köpmanvägen och parkeringen inne i kvarteret. 

E Tekniska anläggningar 

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering för bebyggelsen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske av det avfall som uppkommer inom 
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Avfallsrum kan anordnas i bottenvåningen på 
den mittersta byggnaden. På så vis klaras kravet på maximalt 50 meter mellan bostadsentréer och 
avfallsrum. Angöring för avfallsbil kan ordnas inom en angöringsficka, lastzon, inom Köpmanvägens 
gatumark. Då klaras en dragväg mellan avfallsfordon och avfallsutrymme om maximalt 10 meter, 
vilket är arbetsmiljöverkets krav. Avfallsbilen behöver inte backa om en angöringsficka anordnas. Ett 
alternativ till avfallsrum i bottenvåningen är att gräva ned avfallsbehållare på förgårdsmarken, mellan 
E-området för nätstationen och gång- och cykelbanan, se illustrationsplanen på s. 10. När behållarna 
ska tömmas stängs gång- och cykelbanan av så att behållarna kan lyftas lågt över gång- och 
cykelbanan till avfallsbilden i angöringsfickan. Även med detta alternativ klaras maximalt 50 meter 
mellan bostadsentréer och avfallsbehållare. Detaljplanen möjliggör båda alternativen. 

Konsekvenser av planens genomförande 
En exploatering i det aktuella planområdet kommer att innebära konsekvenser för stadsbilden i gamla 
Bro. I och med att exploateringsgraden på platsen ökar kommer dels fler människor att röra sig på 
platsen, och dels kommer platsen upplevas som mer stadslik. Utbudet av allmännyttiga 
hyreslägenheter är i dagsläget litet på orten och det finns ett stort behov även i Stockholmsområdet i 
stort. I övrigt kommer planens genomförande att få relativt små konsekvenser. Den största påverkan 
får planen i den omedelbara närheten av planområdet. Ett fyravåningshus blir ett inslag av högre 
bebyggelse än vad som är fallet i dag, och delar av tidigare gröna ytor kommer tas i anspråk för 
bebyggelse. 

Den föreslagna bebyggelsen, kommer med stor säkerhet innebära en inflyttning av familjer med barn, 
vilket kommer innebära ett högre tryck på ortens skolor och förskolor. Planområdets läge i direkt 
anslutning till idrottsplats och öppen grön yta gör dock lokaliseringen idealisk för just barn. 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän platsmark. Kommunen ansvarar för drift och 
underhåll av allmän platsmark såsom park, natur, allmänna gator samt gång- och cykelvägar. 

Planområdet kommer att ingå i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 
dagvatten. Upplands-Bro kommun är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna 
samt ansvarar för drift och underhåll fram till anvisad anslutningspunkt. 

Inom kvartersmark ansvarar AB Upplands-Brohus för genomförande, drift och underhåll av samtliga 
anläggningar (lokal dagvattenhantering, infart, serviser m.m.) och byggnader. Kommunen skall 
godkänna dessa åtgärder innan de genomförs. 
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Avtal 
Ett markanvisningsavtal för del av Härnevi 1:71 har tecknats mellan kommunen och AB Upplands-
Brohus som reglerar principerna för ansvarsförhållanden och kostnader för detaljplaneläggning samt 
köpeskilling. 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören senast innan detaljplanen vinner 
laga kraft. Ett exploateringsavtal reglerar frågor som ansvars- och kostnadsfördelning, finansiering, 
marköverlåtelser, tidpunkt för färdigställande och andra frågor som berör genomförandet av 
detaljplanen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ägoförhållanden 
Fastigheten Härnevi 1:71 ägs av Upplands-Bro kommun och Härnevi 31:1 ägs av AB Upplands-
Brohus. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsregleringen måste göras efter att detaljplanen har vunnit lag kraft, för att försäkra 
markåtkomst. Mark som är utlagd som kvartersmark regleras från kommunägda Härnevi 1:71 till 
Härnevi 31:1 som ägs av AB Upplands-Brohus. Mark som är utlagd som allmän platsmark regleras 
även från Härnevi 31:1, till Härnevi 1:71. En del av Härnevi 1:71 som ligger i detaljplanens nordöstra 
del längs med Kamrervägen kommer även den regleras över till Härnevi 31:1 för att skapa bättre 
förutsättningar och fastighetsgräns. 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 
Riskanalys för farligt gods 
En riskanalys för farligt gods har gjorts. Beräkningarna visar att individrisken är acceptabel inom 
planområdet och att samhällsrisken ligger klart under nivån för acceptabla risker. Inga skyddsåtgärder 
krävs för området. 

Geologisk undersökning 
Marken i området består av postglacial lera. Enligt den geotekniska undersökning som genomförts 
inom planområdet kommer de två sydligaste byggnaderna behöva pålas för en stabil grundläggning. 
Den nordligaste byggnaden kan grundläggas med platta på mark. 

Teknisk försörjning  
E-området för nätstationen kommer att tillhöra fastigheten Härnevi 31:1 som kommer att ägas av 
Upplands-Brohus. Eon som äger och sköter drift av nätstationen får tillgång till stationen och 
ledningarna med hjälp av servitut/rättighet. Mark reserveras för ledningarna med hjälp av ett u-
området. 

Ledningar  
Ledningsägare inom planområdet enligt Ledningskollen 2018-02-13: 

 Eon, elledningar som ansluter till den befintliga nätstationen på Härnevi 71:1, samt till det
befintliga bostadshuset på Härnevi 31:1 ligger i Köpmanvägen respektive Kamrervägen.
Anslutningen till nätstationen kommer att behöva flyttas till det föreslagna nya läget.

 Skanova har ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot
Kamrervägen kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom
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nuvarande gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge 
säkras. 

 Telenor har ledningar i Kamrervägen. Dessa påverkas inte av planförslaget.
 Stadsnätsbolaget har ledningar i Kamrervägen. Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen 

kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande 
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.

 Kommunen har VA-ledningar i Köpmanvägen och Kamrervägen. Ledningarna ligger delvis 
inom Härnevi 31:1 och inom den mark inom Härnevi 71:1 som idag är planlagd för 
idrottsändamål. Ledningarna ligger dock inom det område som enligt planförslaget ska 
användas som gatumark, förutom en liten del i det sydvästra hörnet. Där ligger en del av en 
dagvattenledning i det som nu föreslås som kvartersmark. Denna del kan komma att behöva 
flyttas i samband med planens genomförande.Då kvartersmarken utökas mot Kamrervägen 
kommer ledningarna här delvis att hamna inom kvartersmark, istället för inom nuvarande 
gatumark. Ett u-område införs i plankartan här så att ledningarnas nuvarande läge säkras.

Ekonomiska frågor 

Plankostnader 
AB Upplands-Brohus bekostar framtagandet av planhandlingar, för planen erforderliga utredningar 
samt de åtgärder som är nödvändiga för planens genomförande. 

Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. De 
fastighetsbildningsåtgärder som uppkommer på grund av denna detaljplan skall ombesörjas av 
kommunen och bekostas av Upplands-Brohus. Kommunen ansöker om fastighetsbildning snarast efter 
att detta avtal godkänts genom beslut som vunnit laga kraft. 

Lagfart 
Samtliga med förvärvet förenade lagfartsåtgarder handläggs och bekostas av AB Upplands-Brohus. 

Avgift för vatten och avlopp 
Planområdet ingår i Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Avgift ska erläggas enligt vid varje tillfälle gällande VA-taxa. 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens 
utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs. 

Medverkande i projektet 
Planhandlingarna är framtagna av Tema arkitekter (Jenny Andreasson, planarkitekt) och Upplands-
Bro kommun genom Madeleine Nilsson. Till grund för detaljplaneförslaget ligger studier utförda av 
Norconsult, Bjerkling, Tyréns, Geosigma samt AB Upplands-Brohus. Ett flertal medarbetare med 
specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och miljöavdelningen har också 
bidragit till arbetet.   
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER

Lagstöd

Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap

Gata PBL (2010_900) 4kap 5§

GATA

Gång-, cykel, och mopedväg PBL (2010_900) 4kap 5§

GCMVÄG

Kvartersmark

Bostäder PBL (2010_900) 4kap 5§

B

Tekniska anläggningar PBL (2010_900) 4kap 5§

E

Handel får finnas i bottenvåning PBL (2010_900) 4kap 5§

H

 

1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd

Bebyggandets omfattning

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea i kvm. Utöver detta får balkonger om högst 35

kvm uppföras

PBL (2010_900) 4kap 11§e

 

1

Största byggnadsarea i kvm PBL (2010_900) 4kap 11§e

 

2

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd i meter ovan mark PBL (2010_900) 4kap 11§0.0

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är 4000 kvm PBL (2010_900) 4kap 18§d

 

1

Placering

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 16§

Byggnad ska placeras 3 meter från GATA, Köpmanvägen PBL (2010_900) 4kap 16§p

 

1

Utformning

Bostadsentréer ska vetta mot GATA, Köpmanvägen, samt vara

genomgående mellan gata och gård

PBL (2010_900) 4kap 16§f1

Byggrätten ska delas upp på två fristående byggnader med ett släpp

om minst 6 meter mellan

PBL (2010_900) 4kap 16§f2

Markens anordnande och vegetation

Marklov krävs för fällning av träd

PBL (2010_900) 4kap 15§

n3

Bostadsgård ska finnas

PBL (2010_900) 4kap 10§

n1

Parkering får finnas

PBL (2010_900) 4kap 10§

n2

Stängsel och utfart

Utfartsförbud med Användningsgräns PBL (2010_900) 4kap 9§

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark

Markreservat

Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar PBL (2010_900) 4kap 6§u

Administrativa bestämmelser Hela planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen får laga kraft PBL (2010_900) 4kap 21§
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Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Therese Eriksson 
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Enheten Gata/Park/Trafik 
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therese.eriksson@upplands-bro.se

2019-05-08 TN 19/0144 
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Remissvar Granskning av förslag till detaljplan 
Ekhammar 4:214, nr 1602, Kungsängen 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden yttrar sig enligt Tekniska avdelningens förslag till

remissyttrande, daterad 8 maj 2019.

2. Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2019 att detaljplaneförslag för 

Ekhammar 4:214, nr 1602 skulle skickas ut på granskning enligt reglerna för 

enkelt planförfarande (SFS 2010:900). Tekniska nämnden utgör en av 

remissinstanserna och besvarar remissen med denna tjänsteskrivelse.  

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att stycka 

fastigheten och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten samt tillåta 

en anslutning till den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen.  

Detaljplanen har varit ute på samråd enligt reglerna om enkelt planförfarande. 

Tekniska nämnden ställer sig i stort sett positiva till planförslaget. Dock står 

Tekniska nämnden fast vid synpunkter som lämnades under samrådet enligt 

samrådsredogörelsen daterad 10 april 2019. En sammanfattning av 

synpunkterna är att en in- och utfart mot Bygdegårdsvägen inte är lämplig med 

avseende på trafiksäkerheten. I planförslaget finns ingen beskrivning av hur 

avfallshanteringen inom fastigheten ska hanteras. Tekniska nämnden anser att 

fortsatt planering av dagvattenhantering samt inkoppling till kommunalt vatten 

och avlopp ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning och att denna 

text ska finnas med i planbeskrivningen.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad 8 maj 2019

 Kommunstyrelsens beslut, daterad 10 april 2019

 Plankarta Detaljplan Ekhammar 4:214, nr 1602, daterad 10 april 2019

 Planbeskrivning Detaljplan Ekhammar 4:214, nr 1602, daterad 10 april

2019
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 Samrådsredogörelse Detaljplan Ekhammar 4:214, nr 1602, daterad 10 

april 2019 

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2019 att detaljplaneförslag för 

Ekhammar 4:214, nr 1602 skulle skickas ut på granskning enligt reglerna för 

enkelt planförfarande (SFS 2010:900). Tekniska nämnden utgör en av 

remissinstanserna och besvarar remissen med denna tjänsteskrivelse.  

 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att stycka 

fastigheten och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten samt tillåta 

en anslutning till den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen.  

Detaljplanen har varit ute på samråd enligt reglerna om enkelt planförfarande. 

Tekniska nämnden ställer sig i stort sett positiva till planförslaget.  Dock står 

Tekniska nämnden fast vid synpunkter som lämnades under samrådet enligt 

samrådsredogörelsen daterad 10 april 2019. 
 

Gata/Park/Trafik 

Av trafiksäkerhetsskäl bedömer Tekniska nämnden det som olämpligt att 

in/utfart sker mot Bygdegårdsvägen. Vardagsmedeldygnstrafiken ligger runt 

1400 fordon/dygn, varav en del tung trafik ska till Kasmo industriområde. 

Bygdegårdsvägen finns med i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet för 

åtgärder i ett helhetsperspektiv och det nuvarande utfartsförbudet bör även 

gälla fortsättningsvis. Den nuvarande utformningen av vägen inbjuder till höga 

hastigheter, vilket gör det olämpligt med utfart från enskild fastighet. En 

planering av in-/utfart ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning 

och den bör vara på Klostervägen.  

 

Tekniska nämnden vill att det finns en del i planbeskrivningen som tydligt 

beskriver tillkommande ytor som kommer att skötas och underhållas av 

tekniska avdelningen i framtiden som en effekt av planen.  

 
Avfall 

Tekniska nämnden saknar beskrivning av hur avfallshanteringen inom området 

ska lösas. Det behöver tydliggöras. 

 
Vatten och avlopp 

Tekniska nämnden anser att fortsatt planering av dagvattenhantering samt 

inkoppling till kommunalt vatten och avlopp ska ske i samråd med kommunens 

tekniska avdelning. Beskrivning av detta saknas i planbeskrivningen.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
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Barnperspektiv 

Genom att skapa trafiksäkra miljöer främjas barns rörelsefrihet och 

lekmöjligheter. Det är viktigt att inte skapa fler trafikosäkra korsningar och in- 

och utfarter till högtrafikerade vägar.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Rantanen  

Samhällsbyggnadschef Linda Edgren 

 Tf. Teknisk chef 

 

 

 

Therese Eriksson  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

 

Bilagor 

1. Kommunstyrelsens beslut, daterat den 10 aprl 2019 

Beslut sänds till 

 KS 

 Akt 
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Datum Vår beteckning 

Lina Wallenius 

Planarkitekt 

Planavdelningen 

+46 8-581 696 13

lina.wallenius@upplands-bro.se

2019-04-10 KS 15/0309 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Beslut om granskning av detaljplan för 
Ekhammar 4:214 

Beslut 

Detaljplaneförslaget för Ekhammar 4:214 sänds ut för granskning enligt 

reglerna om enkelt planförfarande (SFS 2010:900). 

Ärendet 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att stycka 

fastigheten och uppföra en friliggande villa på den nya fastigheten samt tillåta 

en anslutning till den nya fastigheten från Bygdegårdsvägen. 

Detaljplanen har varit ute på samråd enligt reglerna om enkelt planförfarande. 

Enligt punkt 3.5 i kommunstyrelsens delegationsförteckning, antagen den 5 

december 2018 § 45. 

Henric Carlson 

Planchef 
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