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Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att verksamhetsplan och Intern kontrollplan 2021 för Tekniska nämnden 

godkänns i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets förslag.  

Sammanfattning 

Den 11 november 2020 fastställde Kommunfullmäktige övergripande mål och 

budget för 2021 med planering för 2022-2023 med budgetramar för samtliga 

nämnder (KF § 171). Förslag på prioriterade områden med mål och indikatorer 

för Tekniska nämnden framgår av Verksamhetsplan 2021. Tekniska nämnden 

har tilldelats en budgetram på 64 500 tkr för 2021. Jämfört med 2020 innebär 

det en utökning av budgetramen motsvarande 3 200 tkr, ca 1 %. 

Affärsverksamheterna Avfall samt Vatten och Avlopp är avgiftsfinansierade 

enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat. Tekniska nämnden har tilldelats 

en investeringsram på 33 250 tkr för 2021.  

Samhällsbyggnadskontoret har identifierat interna risker och genomfört en 

riskanalys för nämndens olika verksamheter. Riskanalysen har legat till grund 

för den Intern kontrollplan 2021 för Tekniska nämnden som 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 9 februari 2021

 Kommunfullmäktiges beslut 11 november 2020 § 171 – Övergripande

mål och budget 2021

 Verksamhetsplan 2021 för Tekniska nämnden

 Intern kontrollplan 2021 för Tekniska nämnden

Ärendet 

Den 11 november 2020 fastställde Kommunfullmäktige övergripande mål och 

budget för 2021 med planering för 2022-2023 med budgetramar för samtliga 

nämnder (KF § 171). En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-

Bro genom sex övergripande mål. Dessa är:  
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 Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor

som berör dem själva och samhället i stort.

 Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos

våra äldre invånare är god.

 Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och

utveckling för dagens och nästa generations invånare.

 Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt

och psykiskt och känner trygghet i vardagen.

 Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 %

varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.

 I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och

konkurrensneutralitet.

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan 

formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas 

mål. 

Verksamhetsplan 2021 

Förslag på prioriterade områden med mål och indikatorer för Tekniska 

nämnden framgår av Verksamhetsplan 2021. Nämndmål som föreslås för 2021 

är: 

1. Ökad interaktion och dialog med invånarna. Beskrivning: Öka

delaktigheten och inhämtande av synpunkter från medborgare.

Inlyssnande och tillvaratagande på medborgares idéer. (Övergripande

mål: Stärka demokratin)

2. Öka invånarnas tillgänglighet och kvalitet för umgänge, vila och

rekreation. Beskrivning: Kommunens allmänna ytor ska vara lätta att ta

sig till samt att det finns ytor som lockar till att umgås på och som

bidrar till lugn och även upptäckande. (Övergripande mål:

Meningsfullt åldrande)

3. Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek för alla.

Beskrivning: Genom att integrera lärande lek och utrustning i

kommunala lekparker som stimulerar barnens fantasi så bidrar

kommunen med ett lustfyllt lärande på kommunens allmänna ytor. Att

leka sig till kunskap är det bästa sättet att lära sig på, för med

lekplatser som är lärande och utvecklande kan barnet samla på sig

kunskap genom egen erfarenhet. (Övergripande mål: Lustfyllt lärande)

4. Öka elevernas kunskap om den tekniska infrastrukturen/tekniska

systemen som håller samhället igång. Beskrivning: Genom att kunna

erbjuda föreläsning, studiebesök, material mm får eleverna en ökad

chans till dels insikt i viktiga delar av samhällets infrastruktur men
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även ökar sina kunskaper inom områden som är viktiga nu och i 

framtiden. (Övergripande mål: Lustfyllt lärande) 

5. Öka invånarnas tillgänglighet till offentliga utemiljöer och upplevda

trygghet inom kommunen. Beskrivning: Utveckla, tillvarata och öka

tillgängligheten till den utemiljö kommunen har samt skapa

förutsättningar för den biologiska mångfalden. Förbättra

förutsättningarna för blåljusaktörerna att ta sig fram till insatser inom

kommunen snabbare. (Övergripande mål: Hållbar hälsa och liv)

6. Skapa förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny

exploatering. Beskrivning: Tekniska nämnden har en betydande roll i

samhällsbyggnadsprocessen när nya områden tillskapas och genom sin

verksamhet ett stort ansvar för en hållbar infrastruktur. För att

säkerställa goda förutsättningar för en hållbar infrastruktur vid ny

exploatering är det viktigt att nämnden är en del i arbetet redan vid

planering och projektering. (Övergripande mål: Hållbart

samhällsbyggande)

7. Skapa förutsättningar så att invånarnas negativa miljöpåverkan minskas

och den biologiska mångfalden ökas. Beskrivning: En förutsättning för

god hälsa är friska ekosystem, ren luft och rent vatten. Tekniska

nämndens har genom sin verksamhet möjlighet att påverka med

förebyggande och beteendepåverkande åtgärder. Bland annat genom

att öka insatser för beteendepåverkande åtgärder för att få fler

invånare att gå och cykla samt utveckla gång- och cykelvägnätet.

(Övergripande mål: Hållbart samhällsbyggande)

Tekniska nämnden har tilldelats en budgetram på 64 500 tkr för 2021. Själva 

nämndens kostnader ligger på Kommunstyrelsen, men affärsverksamheterna 

Avfall och VA tar delar av nämndkostnaden. Detta utifrån att de är 

affärsverksamheter som särredovisas och därmed inte ingår i budgetramen för 

Tekniska nämnden. Jämfört med 2020 innebär det en utökning av budgetramen 

motsvarande 3 200 tkr. Ramökningen exklusive kaptalkostnadstillskottet 

motsvarar 1 % och förväntas täcka volymökningar inom gata, park, trafik samt 

GIS och mät, vilket ställer krav på fortsatta effektiviseringar inom 

verksamheterna. 

Under 2021 förväntas ärendevolymerna vara fortsatt stora inom samtliga 

verksamheter. Tekniska nämnden har tilldelats en investeringsram på 33 250 

tkr för 2021. Fortsatt viktiga satsningar är bland annat trygghetshöjande 

åtgärder, trafik- och tillgänglighetsprogrammet, belysning och 

beläggningsarbeten. 

Affärsverksamheterna Avfall samt Vatten och Avlopp är avgiftsfinansierade 

enligt taxa och budgeteras för ett nollresultat. Beträffande investeringsbudgeten 

för 2020 så redovisas utfallet utförligare i verksamhetsberättelsen.  
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Intern kontrollplan 2021 

Samhällsbyggnadskontoret har identifierat interna risker och genomfört en 

riskanalys för nämndens olika verksamheter. Riskanalysen har legat till grund 

för den Intern kontrollplan 2021 för Tekniska nämnden som 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår. Förslaget har tagits fram av 

avdelningarnas chefer tillsammans med kontorschefen. Kontroller och åtgärder 

föreslås för följande risker under det kommande året. 

 Dokumenthanteringsplanen är ej aktuell

 Oförutsedda kostnader till följd av otydliga avtal

 Osäker finansiering för framtida driftskostnader till följd av

investeringar som görs

 Förluster i ekonomi och kunskap vid övertagande

 Felhantering av personuppgifter

 Ej behöriga personer har åtkomst till säkerhetsklassad information

Barnperspektiv 

Förslaget är framarbetat med hänsyn till barnens bästa och verksamhetsplanen 

fokuserar på en trygg och hållbar miljö för barn och vuxna. Den föreslagna 

Intern kontrollplanen påverkar inte kommunens barn och unga direkt. Men i 

förlängningen skapar en god intern styrning och kontroll en mer rättssäker och 

effektiv kommun för alla medborgare.  

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Linda Edgren 

Tf Samhällsbyggnadschef Åsa Bergström 

Tf bitr Samhällsbyggnadschef 

Therese Eriksson Lina Delde 

Avdelningschef Gata/Park/Trafik Avdelningschef Mät och GIS 

Sarah Nilsson Mikael Thelin 

Tf Avdelningschef VA Avdelningschef Avfall 

Bilagor 

1. Verksamhetsplan 2021 för Tekniska nämnden

2. Intern kontrollplan 2021 för Tekniska nämnden

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen
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1 Ansvarsområde och organisation 
Ansvarsområde 
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (till exempel parkeringar), torg, skötsel av 
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. 
Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter 
inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör 
tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och 
hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning. 
Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och 
grundkartor samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som 
svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar 
för namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar. 
Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak och markupplåtelse på kommunal mark samt ärenden enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag. 
Organisation 
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Tekniska nämnden. Inom 
kontoret är det Mät&GIS- och Gata/Park/Trafik-avdelningen samt affärsverksamheterna 
inom vatten- och avloppsavdelningen respektive avfallsavdelningen som genomför 
arbetet inom nämndens ansvarsområden. 
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. På kontoret 
finns det ytterligare fem avdelningar: strategisk planering, plan-, exploaterings-, 
bygglovsavdelningen samt miljö- och livsmedelsavdelningen. Varje avdelning leds av 
en avdelningschef. 
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2 Verksamhetsåret 2021 
Fokusområden under 2021 
I en växande Stockholmsregion ligger fokus på att bygga bostäder och säkerställa 
markanvändning för både verksamheter och offentlig service. Det ställer krav på 
Tekniska nämndens verksamheter, både vad gäller omfattning och kvalitet. Långsiktig 
hållbarhet är utgångspunkt för nämndens arbete vilket bland annat kan uppnås genom 
den kompetens som avdelningarna besitter. Fokus måste vara att bibehålla kompetens 
för att kunna ge god service och bemötande, samt tillföra den ytterligare kompetens som 
krävs. Det är även en viktig aspekt av att vara en god arbetsgivare, som kan säkerställa 
tillgänglig kompetens även på längre sikt. 
Tekniska nämndens verksamheter kommer under 2021 att fokusera på: 

• Smart och hållbar samhällsbyggnad 
• Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser 
• Trygg, snygg och tillgänglig kommun 

Smart och hållbar samhällsbyggnad 
Regeringen har gett flertalet myndigheter olika uppdrag som tillsammans syftar till att 
med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv 
planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att 
uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning att nationellt 
enhetlig och öppen information är tillgänglig för alla aktörer i processen. I slutänden 
handlar det om att skapa ett obrutet digitalt informationsflöde genom hela 
samhällsbyggnadsprocessen - från översiktlig planering och detaljplanering till 
fastighetsbildning och bygglov, vidare genom byggfasen till förvaltning. 
För en hållbar samhällsbyggnad och god hälsa är friska ekosystem, ren luft och rent 
vatten en förutsättning. Tekniska nämnden har genom sin verksamhet möjlighet att 
påverka med förebyggande och beteendepåverkande åtgärder. Genom att öka 
tillgängligheten och utveckla gång- och cykelvägnätet kan fler invånare få möjlighet att 
gå och cykla. Kommunens utemiljö ska tas tillvara och utvecklas genom bland annat 
röjningar och ny-/omplanteringar för att skapa förutsättningar för den biologiska 
mångfalden. Tillgängligheten ska öka så att det är lätt för invånare att ta del av värdefull 
utemiljö. Fyrfackskärlen ökar medborgarnas möjlighet till att minska avfallsmängderna 
och öka återvinningsgraden i enlighet med avfallshierarkin. För att minska 
näringsbelastningen på kommunens vattendrag och sjöar genomförs en stor insats med 
att förnya avloppsledningsnätet och ansluta abonnenter som har haft en egen, och ofta 
äldre, avloppsanordning. För att minska risk för påverkan på människors hälsa ska 
åtgärder vidtas för att minska bullerbelastningen från kommunens vägar. 
Nämnden avser modernisera verksamheten och förbättra arbetsmiljön genom utbyte av 
äldre fordon och, med ett ökat driftbehov, utveckla verksamheten genom att bland annat 
flytta och modernisera det upplag som används i driften. 
Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser 
Kommunen har aktiva medborgare som har många goda förslag på förbättringar men 
även synpunkter. Genom att öka medborgarnas delaktighet och lyssna in goda idéer och 
synpunkter kan nämndens verksamhet utvecklas, den upplevda delaktigheten kan öka 
genom att korta svarstider på frågor, synpunkter och förslag. Nämnden kan bidra med 
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att lyfta skolbarns och -ungdomars kunskap bland annat om samhällets infrastruktur 
genom aktiv delaktighet i skolorna. För de yngre barnen tas kunskap emot genom lek 
varför de kommunala lekplatserna ska vara en plats för stimulans och utveckling. 
Trygg, snygg och tillgänglig kommun 
Nämnden bidrar i hög utsträckning till en trygg och ren miljö i kommunen. Många stora 
insatser har genomförts för att öka tryggheten och detta arbete ska fortsätta. Nya 
mötesplatser, förbättrad belysning och åtgärder som underlättar friluftsliv och rekreation 
är ett fortsatt fokusområde. Grönytorna ska upplevas trygga, trevliga och välskötta. Det 
ska vara lätt att ta sig till kommunens allmänna ytor och finnas ytor som lockar till 
umgänge samt bidrar till lugn men även upptäckande. Nämnden avser prioritera 
besiktning och vissa konstruktionsåtgärder på konstbyggnader i kommunen samt 
upprustning och utveckling av lekytor. 
Vägarna ska vara trafiksäkra, framkomliga och tillgängliga året om. Vägunderhåll med 
ny beläggning, hastighetsdämpande åtgärder och förstärkning av belysning vid bland 
annat övergångsställen minskar risk för olyckor. Nämnden fortsätter insatserna med 
tillgänglighetsanpassningar och framkomlighetsåtgärder som kommunen behöver göra i 
samband med att befolkningen i kommunen ökar. Åtgärder för att tillse och förbättra 
blåljusaktörernas förutsättningar att snabbt ta sig fram till insatser inom kommunen ska 
genomföras. 
Fokusområden och utmaningar inom Gata-, park- och trafikavdelningen 
Kommunen växer snabbt och flera stora exploateringsområden beräknas byggas under 
de kommande åren där vatten, avlopp och gator kommer att byggas i kommunens egen 
regi. Tillkommande ytor innebär ökade krav på vinterväghållning, 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, beläggningsunderhåll, belysningsunderhåll och drift av 
grönytor/lekplatser. All byggnation påverkar det befintliga vägnätet som slits mer än 
vanligt, vilket ställer högre krav på underhåll i form av asfaltering och lagningar av 
exempelvis potthål. Ökad utbyggnad innebär också ökad mängd invånare som i sin tur 
leder till ökad trafik på kommunala vägnätet. Med detta följer att det krävs åtgärder för 
hastighetsdämpningar, trafikregleringar, ombyggnation av befintliga korsningar, 
översyn av skyltning och vägvisning samt gång- och cykeltrafikanters framkomlighet 
och säkerhet. Parkeringsbehovet ökar liksom behovet av att arbeta med 
beteendepåverkande åtgärder som att skapa bra förutsättningar för att gå och cykla samt 
att använda kollektivtrafiken. 
Fokusområden och utmaningar inom Mät- och GIS-avdelningen 
Geodata är den centrala delen i hela den digitala samhällsbyggnadsprocessen och 
Mät&GIS-avdelningen kommer ha en mycket central roll i hela arbetet även om delar 
av arbetet kommer utföras inom andra verksamheter och inom andra nämnder. På 
nationell nivå tas det undan för undan fram nationella specifikationer, standarder och 
handledningar för olika datamängder och delprocesser som kommunen behöver följa. 
GIS-verksamheten är till för att stödja kommunens alla verksamheter. Det finns ett ökat 
behov av GIS-stöd både vad gäller kompetens och system samt behov av såväl nya 
geodata, till exempel 3D-data, som förbättrad tillgång till befintliga geodata. 
Mätverksamheten bidrar med insamling av geodata och leverans av kartunderlag till 
både externa kunder och andra interna verksamheter. 
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Fokusområden och utmaningar inom Vatten- och avloppsavdelningen 
Många planprojekt och exploateringar pågår samtidigt som kräver insatser från VA-
verksamheten, från tidiga skeden under planarbetet fram till besiktning, övertagande och 
drift av anläggningarna. I tider med tillväxt prioriteras nybyggnation, vilket leder till att 
förnyelse och underhåll av det befintliga ledningsnätet lätt kommer i andra hand. Efter 
ett flertal år med tillväxt och nybyggnation har behovet av underhållsinsatserna för att 
uppnå en långsiktigt hållbar förnyelsetakt av kommunens VA-anläggning ökat. 
Renovering utifrån planerade underhållsåtgärder fortsätter under året likaså fortsatt 
utbyggnad av VA på landsbygden enligt VA-utbyggnadsplanen. 
Områdesfilmning är utförd i delar av kommunens VA-ledningsnät och ska fortsätta 
kontinuerligt. En Förnyelseplan är färdigställd och ett större antal underhållsåtgärder är 
aktuella under 2021. Systematisk, områdesvis läcksökning kommer att fortsätta under 
2021 och planeras fortgå kontinuerligt i framtiden, läcksökningen underlättas väsentligt 
av fortsatt installation av digitala, fjärravlästa vattenmätare. 
Kompetensförsörjning har länge varit en stor utmaning då VA-kompetens är en 
bristvara och därmed svårrekryterad. Ett viktigt fokusområde är därför också att behålla 
vår personal och attrahera nya kompetenta medarbetare på en hårt konkurrensutsatt 
marknad. 
Fokusområden och utmaningar inom Avfallsavdelningen 
Under 2021 är det fokus på att skapa en stabilitet i de nya entreprenaderna som startade 
i slutet av 2020. Nämnden ska följa materialflöden och skapa funktionella rutiner för att 
underlätta uppföljningen och kvalitetssäkra avfallshanteringen. Nya 
avfallsbestämmelser gällande producentansvar för förpackningar innebär att 
kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av returpapper från alla 
bostadsfastigheter från och med den 1 januari 2023. Tack vare fyrfackskärlen så är 
kommunen en bra bit på väg redan vilket kommer att underlätta arbetet. 
Insamlingssystemet kan transportera bort returpapper men också hushållens vanligast 
förekommande förpackningsavfall (papp, papper, kartong, wellpapp, plast, glas och 
metall). Krav är att detta ska omfatta 60% av hushållen den 1 januari 2023 och från 
2025 omfattas alla hushåll. 
Fortsatt arbete ska ske med planering av en ny kretsloppscentral. Sedan 
kretsloppscentralerna gick över i egen regi har frågan om att skapa en helt ny och 
modern anläggning varit aktuell. Ett ökat invånarantal tillsammans med en ökad 
miljömedvetenhet i kommunen gör att vi är på väg att växa ur kretsloppscentralerna. 
Detta tillsammans med Storstockholms planering för en fri rörlighet mellan länets 
ÅVC/KLC kan på sikt öka antalet besökare ytterligare. Större krav på möjligheter till 
återbruk och krav på bättre sortering med fler avfallsfraktioner är andra faktorer som 
ökar behoven. I jämförelser med andra kommuner bedömer vi att det är rimligt att 
planera för en ny anläggning om ca 2–3 hektar. Arbetet för att åstadkomma en sådan 
anläggning kräver minst 5 års förberedelsetid eftersom det behövs tid för planprocess, 
projektering, bygglov, markarbete och byggnation. Förberedelser pågår med att finna en 
lämplig plats belägen mellan Bro och Kungsängen och, om det behövs, ansöka om 
planuppdrag. 
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Kommentarer investeringsprojekt 

Diverse maskiner: Vi uppdaterar kontinuerligt maskinparken. När antalet anställda i 
driften utökats har behovet ökat något för inköp av mer utrustning. Vi ser behov av 
läcksökningsutrustning, utrustning för filmning av ledningar, spolutrustning till någon 
av bilarna, eventuellt råttfällor, och viss anläggningsutrustning som fler 
vibrationspaddor och liknande när vi nu kan ha fler arbetsplatser igång samtidigt. 
Pumpstationer: Många pumpstationer är gamla och behöver renoveras, särskilt el- och 
styrsystem men även pumpar. Ett antal pumpbyten är planerade under året. 
Tillskottsvatten: Intensifierat arbete med tillskottsvatten. Tillskottsvattengruppen 
genomförde ett pilotprojekt i Brunna under hösten 2020. Utredning visade på behov av 
ett antal brunnsbyten som kommer att genomföras under 2021. Fortsatt arbete med 
schaktfri renovering av spillvattenledningar i enlighet med Förnyelseplanen pågår, och 
underhållsåtgärder bland annat vid gamla Coop och i Rankhusområdet är planerade 
under året. 
LPS-pumpar: Nya LPS-pumpar i både befintliga och nytillkommande områden. 
Tjusta, Håbo-Tibble och Ådö skog är närmast förestående. 
Dagvatten: Kontinuerligt arbete med diverse dagvattenåtgärder. En omfattande åtgärd 
med en större dagvattendamm planeras mellan IP och E18. Entreprenad påbörjas 
troligen mot slutet av 2021. 2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för 
utförande av dagvattenåtgärder i Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma 
belopp. Entreprenadarbeten beräknas påbörjas innan sommaren 2021. 
Nya ledningar, renovering och serviser: Områdesfilmningen visade på stora behov av 
renovering och nyläggning, vissa delar av ledningsnätet, framförallt spillvattennätet är i 
mycket dåligt skick. Utredning och prioritering av åtgärder är genomförd i vår 
förnyelseplan. Arbetet med att genomföra förnyelseplanen pågår, till stor del med egen 
personal och maskiner. Ett stort antal mindre insatser är planerade under 2021. 
Utökat verksamhetsområde: Utbyggnad och anslutning av omvandlingsområden, 
enligt VA-utbyggnadsplanen för landsbygden. På 10-15 års sikt beräknas kostnaden för 
dessa uppgå till minst 250 miljoner. Utbyggnaden på Ådö pågår, Verkaviken och 
Sågbacken är klara och Ådö skog påbörjas under våren 2021. Även utbyggnad och 
anslutning av Tjusta och Håbo-Tibble genomförs under 2021. Närmast i tiden därefter 
ligger planering och projektering av nästa etapp av VA-utbyggnadsplanen med 
Eriksberg-Raskeboda, Ålsta-Aspvik-Ensta och Tibblehöjden-Kyrkbytorp. Planeringen 
för anslutning av Säbyholm är också långt framskriden. 
Fordon: Nytt arbetslag behöver nya fordon och ett flertal befintliga driftsfordon är äldre 
och behöver ersättas. På sikt ser vi fördelar med att införskaffa en spol- och filmbuss 
med rökutrustning för arbetet med tillskottsvatten. En investerings- och utbytesplan för 
fordonen är framtagen i början av 2020. 
Gröna Dalenparken: I slutet på 2018 sökte vi och beviljades statsbidrag om 12,5 
MSEK från Boverket för grön-blåa åtgärder i stadsnära miljö, mer specifikt i Gröna 
Dalen söder om IP. Kommunen behöver skjuta till lika mycket för att få bidraget, varav 
största delen är för dagvattenåtgärder. Åtgärderna genomförs under 2020 och 2021. 
Behoven av dagvattenåtgärder i Gröna Dalen är stora och eventuellt kan ytterligare 
åtgärder i området runt Gröna Dalenparken vara fördelaktigt att utföra i samband och i 
anslutning till det projektet. 
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Digitalisering: Införandet av digitala fjärravlästa mätare fortgår. Högkvalitativt 
kartmaterial är en strategisk fråga som sparar mycket tid och manuellt arbete med extra 
kontroller och inmätningar. I förlängningen minskar det också antalet driftsstörningar 
och avgrävningar och förenklar vårt arbete att åtgärda och avhjälpa fel som ändå 
uppstår. 
Medel för digitalisering kommer att äskas centralt genom Digitaliseringshubben. 
Nytt upplag: Det gamla upplaget för masshantering vid järnvägen mitt emot 
Volvotomten behöver avvecklas då det finns andra kommunala planer för att nyttja den 
marken. Nytt upplag i Brunna, gemensamt med Gata/Park/Trafik, vid Air Liquide 
planeras och förberedelser för att ta det i bruk pågår. Den betydande kostnaden för detta 
är hanteringen av de massor som finns på det gamla upplaget idag. De är till viss del 
förorenade och behöver köras bort för behandling. 

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar 
Kart- och mättaxa 
En ny Kart- och mättaxa beslutades av kommunfullmäktige den 11 november 2020, § 
174, att börja gälla från och med den 1 januari 2021. Den nya taxan innebär ändring av 
både typer av tjänster samt taxan för tjänsterna. Här följer några förändringar i taxan, 
den fullständiga taxan finns bilagd. 

• Typer av nybyggnadskarta har reviderats till att enbart erbjuda fullständig, 
förenklad och kartutdrag. Taxan har räknats om enligt SKRs riktlinjer 

• Utstakning är nu momsbelagt. Taxan har räknats om enligt SKRs riktlinjer. 
• Taxan för lägeskontroll har räknats om enligt SKRs riktlinjer. 
• Taxa för gränsutvisning har tillkommit. 
• Taxa för tillfälligt nyttjande av geodata har kompletterats med en rabattstege för 

stora arealer. 
• Den generella tidsersättningen har reviderats. 

VA-taxa 
En ny VA-taxa beslutades av kommunfullmäktige den 19 oktober 2020, § 99, att börja 
gälla från och med 1 januari 2021. En höjning av VA-taxan behövdes för att säkerställa 
att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader för tillhandahållna allmänna 
vatten- och avloppstjänster till brukare. Framförallt är det ökade kostnader för 
behandling av spillvatten och dricksvatten samt ökade drift- och kapitaltjänstkostnader 
som ligger bakom behovet. 
Den ny taxan innebär att brukningsavgifterna höjs stegvis med 5 % årligen från och 
med 2021 till och med 2024. Utöver höjningen på 5 % ska brukningsavgifterna även 
indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex (KPI). För 2021 innebär det en total 
höjning på 5,8 %. 
Anläggningsavgifterna höjs med indexjustering årligen enligt Entreprenadindex, serie 
311. För 2021 innebär det en höjning med 3 %. 
Avfallstaxa 
En ny avfallstaxa beslutades av kommunfullmäktige den 11 november 2020. Taxan 
gäller från 1 januari 2021 och den största anledningen till den nya taxan var för att 
inkludera priser för tjänster relaterade till de fyrfackskärlen. Avgifterna för 
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villahushållen har dock inte förändrats trots denna utökade service, en del extratjänster 
har justerats för att nå en självkostnadsnivå i de nya avtalen. På kretsloppscentralerna 
har en taxa tagits fram för att kunna välkomna besökare som inte är boende i 
kommunen, detta för att undvika risken att avfall dumpas i naturmark på grund av nekat 
inträda på kretsloppscentralerna. En annan förändring i taxan är att däck på fälg nu kan 
lämnas kostnadsfritt på kretsloppcentralerna, detta efter att en ny lösning för denna 
fraktion initierats och ger en intäkt från att tidigare inneburit en kostat för kommunen. 
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1 Inledning 
Avdelningarna Gata/Park/Trafik, Mät&Gis, Avall och VA`s arbete med intern styrning 
och kontroll inför år 2021 beskrivs i denna rapport. Årets prioriterade risker redovisas i 
kapitel 4, planerade kontrollmoment i kapitel 5 och planerade åtgärder i kapitel 6. 
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2 Kommunens arbete med intern styrning och 
kontroll 

Under 2014 antogs ett uppdaterat reglemente för kommunens arbete med intern styrning 
och kontroll. 

Syfte 

Reglementet syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning och 
kontroll i sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt 
nämndernas/bolagens anvisningar och mallar för arbetet med intern styrning och 
kontroll i den egna verksamheten. 

Reglementet gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de 
kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %. 

Definition 

”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en 
organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran 
om att målen uppfylls inom följande kategorier: 

 Effektivitet och produktivitet i verksamheten. 
 Tillförlitlig (finansiell) rapportering. 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.” 

Ur COSO: s ramverk för ”Internal Control” 1992 

Intern styrning och kontroll (ISK) definieras som ett gemensamt angreppssätt för en 
organisations interna styrning (t ex mål, processer, riktlinjer och rutiner) och dess 
uppföljning (rapportering, analyser, kontroller och undersökningar), samt hur styrningen 
och uppföljningen hänger ihop och stödjer varandra. 

Intern styrning och kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 

 att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god 
ekonomisk hushållning, 

 att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 
ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 

 att de regler och riktlinjer som finns följs, 
 att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen 
behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte är en isolerad 
aktivitet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten: – 
organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter; – 
personalens förutsättningar, kunskaper och attityder; – verksamhetens styr- och 
rapporteringssystem. 

Det innebär  

 Genomtänkt och fungerande styr- och kontrollprocess krävs för att nå målen 
 Risker att inte nå målen är fokus för processen 
 Processen syftar till att ge en rimlig försäkran om att målen nås 
 Processen ska vara ett stöd för och inkludera ledningen, inte reduceras till 

formalia 
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 Processen bör utformas från en gemensam grund, för att skapa transparens och 
tillgodose krav från externa intressenter 

 Att man tar till åtgärder det vill säga styrsignaler och kontroller, för att reducera 
riskerna 

 Att verksamhetsledningen ansvarar och stödjer 

COSO-ramverket 

COSO-ramverket är ett amerikanskt ramverk som vedertaget används för arbetet med 
intern styrning och kontroll både i privat och offentlig verksamhet, men främst inom 
offentlig verksamhet. Ramverket innehåller verktyg för ett systematiskt arbete med 
intern styrning och kontroll och är grunden för arbetet i Upplands-Bro kommun. 

COSO-ramverket består av fem komponenter. 

Kontrollmiljö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt sammanhang, i den 
omgivning som den interna kontrollen verkar i och påverkas av. Kontrollmiljön utgörs 
bland annat av lagar och andra regelverk, organisation, ansvar och befogenheter. 
Informella faktorer som värdegrund, intern kultur och ledarskap är minst lika viktiga. 
Tillåter klimatet en öppen dialog om brister eller problem? Hur agerar ledningen i olika 
situationer? 

Riskanalys. Det konkreta arbetet med intern kontroll behöver bygga på en 
riskbedömning. Vilka risker eller hot kan finnas? Hur troligt är det att dessa 
förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konsekvenser på förtroende, 
verksamhet och ekonomi? 

Kontrollaktiviteter. Intern kontroll består i praktisk gärning av många olika rutiner och 
kontrollaktiviteter. Det är både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet och 
särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna 
syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister. 

Information och kommunikation. Ett starkt system för intern kontroll behöver tydlig 
och löpande information och kommunikation mellan medarbetare och ledning. 
Informationen fungerar som smörjmedel och skapar också motivation – alla behöver 
veta vad som gäller. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar, 
förutsättningar, rutiner m m. Ledningen behöver information för att kunna styra. 
Förtroendevalda behöver information för att kunna besluta, följa upp, omprioritera. 

Tillsyn. Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen fungerar så att inte 
rutiner glöms bort, förringas eller blir förslappade. En kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering säkrar att systemet hålls igång och förbättras. 

Upplands-Bro kommun tillämpar alla komponenterna och fokus ligger på riskhantering 
– riskanalys, kontrollplan och tillsyn. 
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3 Organisation för intern styrning och kontroll 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för 
hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa 
tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt ansvariga 
för samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den 
interna styrningen och kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för 
att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i 
tjänstemannaorganisationen. 

Nämnderna 

Kommunallagen 6 kap 7 §: 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 

För Upplands-Bro kommun innebär detta att nämnderna ansvarar för intern styrning och 
kontroll i sina egna verksamheter genom att: 

 Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna 
verksamheterna och årligen uppdatera dessa.  

 Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens 
riskanalyser 

 Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll 
 Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning 

och kontroll 

Bolagsstyrelsen 

Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna 
har för sin verksamhet, det innebär att 

 Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för detta reglemente och 
tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom 
bolaget 

 Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för arbetet med 
intern styrning och kontroll i den egna verksamheten 

 Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets interna 
styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts 
samt resultatet av dessa 

Kommundirektör 

Kommundirektören ansvarar för att ta fram det underlag som årligen stödjer det 
övergripande arbetet med intern styrning och kontroll. 

  

Kontorschef samt verkställande direktör 

Kontorschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför 
nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i 
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organisationen. I detta ansvar ligger att kontorschef respektive VD ska leda arbetet med 
att åstadkomma och upprätthålla en god intern styrning och kontroll. Det innebär att: 

 Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera verksamheten för 
att på effektivaste sätt nå målen 

 Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner finns 
dokumenterade och följs upp 

Kontorschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 
interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd 
eller styrelse. Det är kontorschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till 
åtgärder. 

Verksamhetsansvarig 

De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade 
regler och anvisningar om intern styrning och kontroll samt att informera medarbetare 
om innebörden av dessa. 

Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att 
arbetsmetoder som används bidrar till en god intern styrning och kontroll. 

Brister i den interna styrningen och kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 
överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet. 

  

  

  





1 Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden - TN 20/0125-1 Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden : Bilaga 2 Intern kontrollplan 2021 (Tekniska namnden)

     

  

   

 
   

  
     

     
    

  
   

 
    

   
    

   
    

    
  

 

  
 

   

   
   

  
   

     
    

     
   

    
  

  

  
 

    

   
   

   

  
   

 
   

  

  
 



1 Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden - TN 20/0125-1 Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden : Bilaga 2 Intern kontrollplan 2021 (Tekniska namnden)

     

  

   
   

    
  

  
   

     
  
     

    
   

   
 

  
 

    

 

  

  
   

 
  

  
  

   
  

  
 

    
  

   
 



1 Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden - TN 20/0125-1 Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden : Bilaga 2 Intern kontrollplan 2021 (Tekniska namnden)

     

   

     

    

   

 
  

 
 

  
 

 

 
  

   

  

   

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 
  

  

  
 

      

 

   
  

 
 

 

 

  



1 Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden - TN 20/0125-1 Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden : Bilaga 2 Intern kontrollplan 2021 (Tekniska namnden)

     

   

     

 

   

  
 

  
       

     
  

  
    

 

   

        

   

    
 

    
  

  
     

   
    

    
   

     
 

 

      

  

   

  

     
 

  
  

  
   

   
  

 
 



2 Verksamhetsberättelse 2020 - Tekniska nämnden - TN 21/0007-1 Verksamhetsberättelse 2020 - Tekniska nämnden : Verksamhetsberättelse 2020 - Tekniska nämnden

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Enheten Gata/Park/Trafik 
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Verksamhetsberättelse 2020 - Tekniska 
nämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att godkänna Verksamhetsberättelse 2020 för Tekniska nämnden enligt 

Samhällsbyggnadskontorets förslag att utgöra underlag till kommunens 

verksamhetsberättelse 2020.  

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2020. Uppföljningen av nämndens politiska mål 

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

uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 

uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de 

skattefinansierade delarna visar ett överskott på 5 409,9 tkr, vilket i huvudsak 

beror på såsom en mild vinter under 2020 samt färre ansökningar av 

bostadsanpassningsbidrag.  

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett 

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

bra balans. 

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

visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga intäkter och 

kostnader är i bra balans.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 28 januari 2021 

 Förslag till Verksamhetsberättelse 2020 för Tekniska nämnden 

Ärendet 

Verksamhetsberättelsen för Tekniska nämnden beskriver och följer upp 

nämndens verksamhet för år 2020. Uppföljningen av nämndens politiska mål 

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

uppföljningen av det ekonomiska resultatet görs bedömningen att nämnden 
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uppnått en god ekonomisk hushållning. Nämndens resultat inom de 

skattefinansierade delarna visar ett överskott på 5 409,9 tkr, vilket i huvudsak 

beror på såsom en mild vinter under 2020 samt färre ansökningar av 

bostadsanpassningsbidrag.  

Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Avfall visar ett 

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

bra balans. Nämndens resultat inom den avgiftsfinansierade delen Vatten och 

avlopp (VA) visar ett nettoresultat motsvarande nollresultat, det vill säga 

intäkter och kostnader är i bra balans.  

Investeringar – skattefinansierad verksamhet 

 

Av den totala investeringsramen på 27 002 tkr har 17 696,9 tkr använts under 

2020. Kvarvarande investeringsram 9 305,1 tkr föreslås ombudgeteras till 

2021. 

 

Investeringar – avgiftsfinansierad verksamhet 

 

Avfall 

Av den totala investeringsramen på 13 755 tkr har 5 943,9 tkr använts under 

2020. Av kvarvarande investeringsram föreslås 7 810,1 tkr ombudgeteras till 

2021. Containerinköp har skjutits fram till 2021.  

 

VA 

Av den totala investeringsramen på 393 031 tkr har 29 307 tkr använts under 

2020. Av kvarvarande investeringsram föreslås 337 790,5 tkr ombudgeteras till 

2021.  

 

 

Barnperspektiv 

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

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

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

viktig för barn och unga.  
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Stort fokus har legat på en välskött och trygg utemiljö. Projekt såsom restaurering av 
Frölundavägen, nya vägvisningsskyltar i Kungsängen och Brunna, stödsådd av ängar, 
ny gång- och cykelbana längs Bygdegårdsvägen och ny trygghetsbelysning i Bro har 
avslutats. 

Det mångåriga samverkansarbetet med Håbo, Sigtuna och Knivsta för gemensam 
upphandling av entreprenör för insamling av rest- och matavfall är i drift och 
fyrfackskärl för villor och fritidshus har rullats ut. I samband med detta har nya 
avfallsföreskrifter tagits fram. 

Inom VA har fokus varit på förebyggande underhållsarbeten och att färdigställa 
utredningar inför fortsatta underhållsarbeten. UBS-ledningen färdigställdes under året 
och Sågbacken har byggts ut. 

Nya taxor för avfall, VA och mät/kart har antagits under året. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, sköter 
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. 

Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och 
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar 
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom 
myndighetsutövning för bl.a. entreprenörer. 

Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor 
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att 
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för 
namnsättning av t.ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar. 

Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för 
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret omorganiserades den 1 
september 2020 och Tekniska avdelningen, som genomfört arbetet inom nämndens 
ansvar, har delats upp i fyra avdelningar: gata/park/trafik, mät/GIS samt 
affärsverksamheterna avfall respektive vatten- och avlopp. Varje avdelning leds av en 
avdelningschef. 

På kontoret finns även avdelningarna bygg, exploatering, miljö/livsmedel, plan samt 
strategisk planering. 
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1.3 Viktiga händelser under året 

Gata/Park/Trafik-verksamheten 

Flera projekt inom verksamheten har genomförts, exempelvis: 

 Två nya busshållplatser ha byggts på Mätarvägen. 
 Ombyggnation av ny infartsväg samt parkering vid Blomman förskola 

färdigställdes våren 2020. 
 Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och Bygdegårdsvägen har 

byggts. 
 Gång- och cykelväg på Skällstavägen och Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen 

och Håtunavägen har byggts. 
 Projektering av gång- och cykelbana mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan har 

genomförts. Projektet kommer genomföras i samband med att VA lägger 
ledningar för att kunna nyttja återställningsarbetet som en del av gång- och 
cykelvägen. 

 En trafiksimulering för Brunna industriområde har genomförts. 
 Ombyggnation av infartsparkeringen i Kungsängen har påbörjats. 
 Nybyggnation av trappan vid Bro station har påbörjats. 
 Gångtunneln under Blomstervägen i Bro har målats av sommarjobbare 2020 

samt kompletterats med bättre belysning för att öka tryggheten och minska 
skadegörelsen. 

 Förlundavägen har övertagits av kommunen. Vägen har åtgärdats under 2020 då 
den tidigare var i mycket dåligt skick. 

 En cykelstrategi för kommunen 2020–2025 har tagits fram och beslutats av 
Kommunfullmäktige. Arbeten med åtgärder inom cykelstrategin har pågått 
under hela 2020. 

Verksamheten arbetar aktivt med trygghetsskapande åtgärder och har åtgärdats samtliga 
brister som identifierats vid trygghetsvandringar under året. Trygghetsvandringarna 
genomföras i samverkan med bland annat trygghetsvärdarna i Bro och med BID, 
Business Improved District, i Bro. 

Mät- och GIS-verksamheten 

Inom mät- och GIS-verksamheten kan beställningar av kartor och mättjänster nu göras 
via kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. 

Ett projekt för att digitalisera detaljplaner har påbörjats tillsammans med 
planavdelningen och förberedelser för 3D-modelleringar pågår. 

Upplands-Bro kommun avser att synkronisera vår databas med fastighetsgränser med 
Lantmäteriets fastighetsgränser samt att fortsättningsvis arbeta enligt en standard som 
förenklar informationsutbytet mellan Lantmäteriet och kommunen. Förberedelser för 
detta har gjorts genom bland annat införskaffande av nya programvaror och arbetar nu 
enligt den nya standarden. 

Avfallsverksamheten 

För första gången någonsin så fick en ny entreprenör uppdraget att samla in kommunens 
mat och restavfall. Denna upphandling genomfördes tillsammans med Sigtuna, Knivsta 
och Håbo, vilket gör uppdraget till en väldigt stor entreprenad. 

En mängd nya avtal har skrivits under året för att kunna genomföra fyrfacks-
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insamlingen, men även för att utveckla andra verksamheter tillsammans med de andra 
samarbetskommunerna: 

 Insamling av rest och matavfall + förpackningar och tidningar. 
 Förbränning av restavfall 
 Matavfallsbehandling 
 Omlastning av förpackningsmaterial 
 Transport av förpackningsmaterial 
 Försäljning av förpackningsmaterial 
 Inköp och utställning av fyrfackskärl 
 Fett och slaminsamling 
 Transporter från kretsloppscentraler icke farligt avfall samt farligt avfall 
 Försäljning av däck på fälg och metallskrot samt kabel 
 Avfallsapp 

Tillsammans med samarbetskommunerna så utvecklade varje kommun en app som 
hjälper medborgarna att källsortera på rätt sätt. Ett bra verktyg för avdelningen att nå ut 
med viktig information snabbt och effektivt. 

Nya avfallsföreskrifter har arbetades fram tillsammans med samarbetskommunerna för 
att skapa en gemensam plattform i arbetet med fyrfack. 

VA-verksamheten 

Verksamheten har arbetat med flera stora projekt under året. 

 Redundansledningen vid Ekhammar färdigställdes i mars. 
 Ett stort arbete med syfte att minska andelen tillskottsvatten pågår löpande. 

Under året har flera utredningar/undersökningar genomförts och resultat för 
dessa kommer att åtgärdas kommande år.  

 En stor underhållsinsats som genomförts är rensning av sediment i 
Tibbledammen. 

 Upprustning av äldre pumpstationer har fortgått med utbyten av pumpar och 
styr- och elsystem.  

 Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla pågår och ett 
större försvarsarbete för anslutning av Tegelhagen är genomfört. 

 I dagsläget är ca 1000 digitala vattenmätare monterade och arbetet med att byta 
ut samtliga fortsätter. Dricksvattengruppen arbetar kontinuerligt med frågan. 

Verksamheten arbetar aktivt med utbyggnad av VA-nätet på landsbygden. Området 
Sågbacken är färdigställt, projektering av Ådö skog är färdigställd, anslutning av Tjusta 
är färdigprojekterad och i Håbo-Tibble kyrkby har omfattande utredningsarbete utförts. 

Nya taxor 

Nya taxor för avfall, VA, mät/kart och trafikanordningsplaner och schakttillstånd har 
tagits fram och beslutats under året. 

1.4 Covid-19 effekter 

Gemensamt för verksamheterna har den ökade förekomsten av hemarbete och digitala 
möten bidragit till mindre restid och där till kopplade kostnader.  Sjukfrånvaron har inte 
heller ökat som befarat tack vare möjligheten att arbeta hemifrån. 

Verksamheterna har under våren lånat ut medarbetare för administrativt stöd till 
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socialtjänsten. 

Det har upplevts svårare att komma igång med projekt och att driva de projekt som varit 
under byggnation på grund av mycket sjukfrånvaro hos entreprenörer. 

Utöver detta har specifika verksamheter drabbats på olika sätt: 

 Beläggningsgraden på parkeringarna har minskat på grund av mer hemarbete 
och mindre nyttjande av kollektivtrafiken och därmed gett lägre intäkter i 
parkeringsavgifter. 

 Färre ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har inkommit under året vilket 
kan bero på att många inte velat ta hem hantverkare på grund av smittspridning 
under rådande pandemi. 

 Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i 
och med effekterna av Corona-pandemin. Efterfrågan på framförallt 
förrättningsförberedande mätärenden som beställs av Lantmäteriet i samband 
med fastighetsförrättningar har sjunkit drastiskt. Antalet beställningar av 
nybyggnadskartor och lägesinmätning har också varit lägre under 2020. Det har 
beställts fler primärkarteutdrag under 2020, men arealen på utdragen har varit 
mycket mindre än föregående och vilket genererar en lägre intäkt.  

 Kretsloppscentralerna har haft rekordmycket besökare under pandemin. 
Hemarbete och semester på hemmaplan är förmodade orsaker. Kommunen gick 
i slutet av året ut med en vädjan till besökare att försöka begränsa antal besök 
och att man gärna får komma på vardagar när det är mindre tryck än på helgerna. 

 Förekomsten av hembesök hos VA-abonnenter begränsades kraftigt. 
Vattenmätarbyten har skett under året på frivillig basis. 
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trygghetsvandringarna. 

Andel medborgarförslag som besvaras inom ett år 

Samtliga medborgarförslag som inkommit till Tekniska nämnden har besvarats inom ett 
år, de flesta snabbare än så. 
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3.2 Ekonomisk analys 

Skattefinansierade verksamheter 

Gata-, Park- och Trafik-verksamheterna 

Inom gator och vägar har inga extraordinära händelser inträffat hittills i år som påverkat 
utfallet. Den milda vintern, en allmän återhållsamhet inom parkverksamheten samt fler 
markupplåtelser bidrar till att verksamheten redovisar ett överskott. 

Parkeringsintäkterna är avsevärt lägre än budget och beror bland annat på lägre intäkter 
från p-automaterna i Kungsängen och att Ringvägen är avstängd. Effekten av den 
rådande pandemin är att färre använder bilen samt att många parkeringsplatser står 
tomma, vilket leder till lägre intäkter. Under perioden april-oktober har beläggningen på 
parkeringarna sjunkit med 40%. 

Intäkter från bland annat trafikanordningsplaner och schakttillstånd blev lägre än 
budgeterat och kan bero på att det framförallt varit större och längre byggnationer i 
kommunen under året. 

Bostadsanpassningsbidrag 

Verksamheten redovisar ett överskott vilket beror på färre antal ansökningar. Troligen 
är detta en effekt av pandemin då framförallt äldre och sjuka personer inte vill att 
hantverkare ska komma hem till dem med tanke på smittspridningen. 

Mät- och GIS-verksamheterna 

Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i och 
med effekterna av pandemin. Under 2020 har antalet ärenden inte sjunkit särskilt 
mycket som befarat, men typen av ärenden har förskjutits från "komplexa" ärenden som 
ger mer intäkt till fler "enklare" ärenden som inte ger lika mycket intäkt och arealerna 
på t ex primärkarteutdrag har minskat varit mindre än föregående år. En del av 
intäktsförlusterna har hämtats igen genom att minska kostnader. 

GIS-verksamheten ligger i linje med budget. 

 

Affärsverksamheter 

Avfallsverksamheten 

Införandet av fyrfack har inneburit en del extra kostnader initialt, detta är kostnader som 
avdelningen varit medveten om en längre tid. Den långsiktiga strategin från avdelningen 
är kostnadsmedvetenhet i alla led, och därför har dessa extra kostnader kunnat täckas i 
den ordinarie budgeten. Under året har ett stort antal nya avtal slutits som skapat 
förutsättningar att bedriva fyrfacksinsamlingen utan att behöva höja avgifterna för 
enskilda hushåll i den nya taxan. Det handlar framförallt om behandlingsavgifter för 
restavfall och matavfall där vi tack vare samverkan fått förmånligare priser. Försäljning 
av förpackningsmaterial ger också viss ersättning även om det inte är i närheten av de 
ersättningar som vi kan kräva när lagstiftningen kring fastighetsnära insamling av 
förpackningar träder i kraft. 

Även på kretsloppscentralerna har nya arbetssätt och avtal inneburit minskade utgifter 
och ökade inkomster genom försäljning av kablar, metallskrot. Nytt transport- och 
behandlingsavtal har också skrivits med bättre förutsättningar för verksamheten att hålla 
nere framförallt transportkostnaderna. 
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VA-verksamheten 

Årets resultat ligger ungefär i linje med budget. Verksamheten lämnade ett större 
underskott i år, ca 7 MSEK till följd av fortsatt stora investeringsvolymer. 

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Samtliga entreprenader inom gata/park/trafik har försenats på grund av pandemin, det 
gäller bland annat sjukfrånvaro, förseningar i leveranser och förseningar i 
upphandlingar. Detta innebär att beställningar som gjorts inte hunnit genomföras i den 
mån som var planerat för och investeringsmedlen behöver flyttas med till 2021. 

Parkeringsintäkterna har påverkats av pandemin då beläggningen minskat på 
betalparkeringar vilket inneburit lägre intäkter. 

Bostadsanpassningsbidrag har minskat 2020. Detta beror framförallt på färre 
ansökningar som kan koppas till att färre "vågar" ta hem hantverkare på grund av 
pandemin. 

Mätverksamheten har haft minskade intäkter på ca 600 tkr på grund av effekter av 
pandemin. 

Högre tryck på våra återvinningscentraler har medfört större mängder insamlat material 
och fler transporter än året innan med ökade kostnader som följd. 

3.3 Investeringsredovisning 

 Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 
Ombudgeteras 

till 2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

TN att fördela 0 0 0 900 900 0 

Kungsängens torg 
ombyggnad lekyta 700 0 0 0 0 700 

Drönare 200 0 0 0 0 200 

Gatubelysning 2 000 0 1 998 2 000 2 2 

Beläggningsunderhåll 3 985 0 3 766,6 3 985 218,4 218,4 

Lekplatser 1 561 0 963,4 1 561 597,6 597,6 

Bullerdämpande åtgärder 2 130 0 1 476,2 2 130 653,8 653,8 

Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 6 709 0 5 907,4 6 709 801,6 801,6 

Parkeringspaketet 
Kungsängen 877 0 492,5 877 384,5 384,5 

Trygghetsskapande 
åtgärder 845 0 402,6 845 442,4 442,4 

Vägvisningsplan 600 0 600 600 0 0 

Investering till upplag 500 0 170 500 330 330 

Gröna dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500 

Frölundavägen  2 000 0 1 865,2 2 000 134,8 134,8 

Kungsängen C etapp 3 
Torget 25 560 25 505 55 3 395 3 340 0 

Gång- och cykelväg 
mellan Tjusta och Håbo-
Tibble 3 340 0 0 0 0 3 340 

Summa 52 507 25 505 17 696,9 27 002 9 305,1 9 305,1 
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900 tkr från "TN att fördela" har enligt beslut i TNAU den 20 november 2020 fördelats 
om till de nya projekten "Kungsängens torg ombyggnad lekyta" och "drönare". 

3 340 tkr från "Kungsängen C etapp 3 Torget" har enligt beslut i Kommunfullmäktige 
den 10 juni 2020 (KS 20/0370) fördelats om till projektet "Gång- och cykelväg mellan 
Tjusta och Håbo-Tibble". 

Investeringsredovisning Avfall 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 2020 

Ombudgeteras 
till 2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Nya containrar 
kretsloppscentraler 255 0 0 255 255 255 

Kärlinköp 13 000 0 5 444,9 13 000 7 555,1 7 555,1 

KLC i egen regi 500 0 498,9 500 1,1 0 

Summa 13 755 0 5 943,8 13 755 7 811,2 7 810,1 

Investeringsredovisning VA 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Förbrukat 
tom 2019 

Redovisat 
2020 

Budget 
2020 

Kvar av 
budget 2020 

Ombudgeteras 
till 2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Nya ledningar, 
renovering och serviser 22 402 0 14 288 22 402 8 114 8 114 

Diverse inv. Maskiner 1 141 0 165,7 1 141 975,3 0 

Pumpstationer 10 817 0 2 081 10 817 8 736 8 736 

Tillskottsvatten 13 407 0 0 13 407 13 407 5 000 

LPS-pumpar 
ospecificerat 6 097 0 1 031,3 6 097 5 065,7 2 500 

Dagvattendammar/-
åtgärder 22 832 0 4 570,3 22 832 18 261,7 18 261,7 

Utökat VA-
verksamhetsområde 52 922 0 108,5 52 922 52 813,5 52 813,5 

Nytt fordon 5 110 0 2 261 5 110 2 849 2 849 

Parken i Gröna dalen 12 500 0 1 470,5 12 500 11 029,5 11 029,5 

Norrvattens ledningsflytt 10 000 0 1 018,9 10 000 8 981,1 8 981,1 

Åtgärder på 
spillvattenledning Bro-
Järfällatunneln 150 000 497 730,8 149 503 148 772,2 148 772,2 

UBS-ledning 
(Sigtunaledningen) 150 000 120 970 9 168,4 29 030 19 861,6 19 861,6 

Vattenkiosker 1 193 0 104 1 193 1 089 1 089 

Projektera Näshagen, 
Tjusta 2 905 0 4,8 2 905 2 900,2 2 900,2 

Ådö utbyggnad 43 172 0 4 975,5 43 172 38 196,5 38 196,5 

Överföringsledning 
Säbyholm 10 000 0 1 066,1 10 000 8 933,9 8 933,9 

Anläggningsavgifter 0 0 -13 985,4 0 13 985,4 0 

Nya ledningsrätter 0 101,5 247,7 0 -247,7 -247,7 

Summa 514 498 121 568,5 29 307,1 393 031 363 723,9 337 790,5 
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3.4 Kommentarer investeringsredovisning 

Gatubelysning: Under hösten 2020 investerade verksamheten i ny belysning på platser 
som upplevdes som mörka och otrygga samt såg över belysning i anslutning till 
gångtunnlar, övergångställen och stationsområden. En del belysningsåtgärder har även 
genomförts inom projektet trygghetsskapande åtgärder. 

Beläggning: Verksamheten har genomfört asfaltering på bland annat Effektvägen, 
Råbyvägen och Lillsjö badväg. En inventering av vägnätet är genomförd och utifrån den 
tas en åtgärdslista fram. Flera av kommunens stora vägar såsom Enköpingsvägen och 
Granhammarsvägen är i behov av asfaltering, dock rymdes inte asfaltering av dessa i 
årets budget, men verksamheten har genomfört spricklagningar samt lagat potthål. 
Verksamheten har även genomfört en hel del reparationer på kommunala grusvägar som 
exempelvis Härnevi skolväg. 

Rekreationsytor, lekytor och parker: Verksamheten har bland annat utvecklat mindre 
planteringsytor (permakultur i Bro), sett över befintliga planteringar i rondeller, 
kompletterat befintliga lekplatser med lekutrustning där det funnits behov och arbeta 
vidare med säker skolväg. Utöver detta har verksamheten ansökt och fått beviljade 
medel för LOONA-projekt som är för att främja den biologiska mångfalden i 
kommunen. Av bidraget har ängar stödsåtts, och nya ängsytor skapats. Verksamheten 
har även placerat ut humleholkar och insektshotell. 

Bullerdämpande åtgärder: Verksamheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder 
och kommer som ett först steg i åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds 
möjligheten att söka bidrag för åtgärder. Två större bulleråtgärder har genomförts, 
bullervall vid Blåsarvägen samt bullerplank vis Bygdegårdsvägen. Även projektering 
och planering för bulleråtgärder vid Sylta är under framtagande. 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: Flera projekt i trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet har genomförts såsom byggnation av gång- och cykelväg 
längs med Bygdegårdsvägen och Klövtorpsvägen, upphandling av regional gång- och 
cykelväg längs med Enköpingsvägen etapp 2, upphandling av gång- och cykelväg längs 
med Kockbackavägen samt färdigställande av nya busshållplatser i Brunna. Underlag 
för upphandling av GC-väg mellan Tjusta och Håbo-Tibble är under framtagande. 

Parkeringsåtgärder Kungsängen: Verksamheten har byggt korttidsparkering på 
Furuhällsvägen samt upphandlat och påbörjat ombyggnation av Infartsparkeringen i 
Kungsängen för att effektivisera ytan. 

Trygghetsskapande åtgärder: Verksamheten har arbetat aktivt för att förbättra 
tryggheten i kommunen. Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis röjningar och 
bättre belysning fortsätter parallellt med satsningar på att skapa trevliga ytor som bidrar 
till ökad trygghet ("snyggt och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad och trevlig. 
Genom trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt genom egna iakttagelser 
och tidigare studier togs en åtgärdslista fram med prioriteringar för trygghetsskapande 
åtgärder. Det pågår även samarbete med olika aktörer som exempelvis 
trygghetssamordnaren som arbetar för BID i Bro (Business Improved District), 
Upplands-Brohus, polisen och övriga trygghetssamordanare. Sammantaget gör det att 
enheten behöver lägga resurser och budget på åtgärder som gemensamt identifieras och 
där åtgärder föreslås. Enheten fortsätter att vara delaktiga vid trygghetsvandingar där 
även identifierade åtgärder kommer behövas genomföras. 

Vägvisningsplan: Projektet med att byta ut vägvisningsskyltar har genomförts på 



2 Verksamhetsberättelse 2020 - Tekniska nämnden - TN 21/0007-1 Verksamhetsberättelse 2020 - Tekniska nämnden : Verksamhetsberättelse 2020 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden, Verksamhetsberättelse år 2020 17(18) 
 

 

huvudgatorna i Kungsängen och Brunna. Skyltar, stolpar och fundament är inköpta för 
att påbörja bytet av vägvisningsskyltar i Bro. 

Investering till upplag: Driftbehovet ökar i kommunen och enheten behöver 
effektivisera verksamheten finns ett behov av att kunna ha ett upplag som fungerar 
utifrån de behov som verksamheten har. Upplaget ska delas med VA verksamheten. En 
behovsanalys är genomförd och det nuvarande upplaget vid Korsängen behöver frigöras 
för andra ändamål. Arbetet har inte påbörjats under 2020 utan kommer genomföras 
under 2021. Verksamheten har skapat en yta för att hantera ris från röjningar för att göra 
detta arbete på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

Parken i Gröna dalen (statsbidragsprojekt): Kommunen har beviljats statsbidrag 
(från Boverket) för utveckling av städer till gröna och hälsosamma platser samtidigt 
som utvecklingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Statsbidraget 
får inte användas till parkutrustning och hårdgjorda ytor såsom lekutrustning, belysning, 
parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade ytor och plattsättningar. För att 
fullfölja kommunens åtagande arbetar verksamheten med att tillskapa dessa delar. 
Projektering pågår för hela området. Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna 
dalen som godkändes av kommunfullmäktige 16 maj 2018, § 58. Eftersom 
parkutrustning, lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ och papperskorgar är 
delar som kommer i slutskedet av projektet så bedöms investeringsbudgeten behöva 
flyttas till 2021. 

Frölundavägen: Kommunen är nu väghållare på Frölundavägen och åtgärder har 
genomförts på vägen för att den ska ha kommunal standard. 

Kungsängens c etapp 3 Torget: Kungsängens torg etapp 3 är färdigbyggt och 
slutbesiktat. Kommunfullmäktige har beslutat (10 juni 2020 KS 20/0370) att flytta 
resterande medel till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet till förmån för projektet 
"Gång- och cykelväg mellan Tjusta och Håbo-Tibble". 

Avfallsverksamheten 

Nya containrar kretsloppscentraler: Projektet har skjutits fram till 2021. 
Upphandlingen kommer publiceras i januari/februari för ett inköp under sommaren 
2021. 

Kärlinköp: Inköp av fyrfackskärl har genomförts och utställning av de nya kärlen har 
genomförts. 

KLC i egen regi: En mindre renovering av personalutrymmen på kretsloppscentralen 
har gjorts tillsammans med en del andra utrymmen på stationerna. 

VA-verksamheten 

Diverse maskiner: Mindre investeringar i uppgradering av maskiner och verktyg är 
genomförda. 

Pumpstationer: Ett flertal pumpbyten har gjorts under året och utbyte av el- och 
styrsystem är genomfört i samtliga äldre pumpstationer. 

Tillskottsvatten: Utredning i Brunna är genomförd. Åtgärder kommer att utföras under 
2021. 

LPS-pumpar: En stor mängd LPS-pumpar har köpts in till kommande områden, 
Sågbacken, Tjusta och Ådö skog. 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Ett större försvarsarbete är 
genomfört för anslutning av Tegelhagen. 
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UBS-ledningen: De sista kvarvarande arbetena i anslutning till Norrvattens 
tryckstegringsstation är genomförda. Projektet är nu avslutat. 

Vattenkiosker: Tre vattenkiosker är färdigställda och nu driftsatta, en i Bro, en i 
Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en vattenkiosk 
kan bli aktuell i Håbo-Tibble. 

Dagvatten: En större punktinsats norr om IP är projekterad men entreprenaden 
framskjuten och påbörjas efter sommaren 2021. 2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 
miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i Gröna Dalen. Verksamheten behöver 
skjuta till samma belopp fram till 2021. Projektering och planering är slutförd och 
entreprenad påbörjas våren 2021. Sedimenttömning av Tibbledammen är genomförd. 

Nya ledningar, renovering och serviser: Redundansledningen vid Ekhammar 
färdigställdes under våren. 

Överföringsledning Säbyholm: Projektering är påbörjad, genomförande påbörjas 
troligen tidigt 2021. 

Ådö utbyggnad: Utbyggnad av Sågbacken är färdigställd. Ådö skog är 
färdigprojekterat och upphandlas under vintern 2021. 

Utökat verksamhetsområde: Projektering av Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är 
färdigställda och upphandling påbörjas tidigt 2021. 

Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om 
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Tjusta färdigställt, övriga påbörjas 2022. 

Fordon: En ny buss till VA-driften är införskaffad. 

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från 
anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett 
vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras 
över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och 
avskrivningstiden på anläggningarna. 
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1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 
kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

 Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 
 Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 
under året 
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4 Slutsatser av uppföljning 
Samtliga åtgärder är åtgärdade eller är beroende av kommunövergripande satsningar 
som kommer ske under 2021. 

En erfarenhet av årets arbete med intern styrning och kontroll är att kontoret behöver 
arbeta mer aktivt med åtgärder och kontroller under 2021. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 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 

2021-01-22 TN 21/0046  

Tekniska nämnden 
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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
  

  
 

Omfördelning av investeringsmedel 2020 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att omfördela 2020 års kvarvarande investeringsmedel samt omfördelning av 

2021 års investeringsbudget enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en omfördelning av investeringsbudget. 

Omfördelningen innefattar överskjutning av föregående års investeringsbudget 

samt omfördelning av innevarande års investeringsbudget. Förslaget till 

omfördelning grundar sig på de nya investeringsbehov som framkommit eller 

förutsättningar som ändrats under genomförandet.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 22 januari 2020 

 Verksamhetsberättelse 2020 för Tekniska nämnden 

 Verksamhetsplan 2021 – Tekniska nämnden 

 

Ärendet 

Tekniska nämnden tog 17 februari 2020 (TN 20/0065) beslut om att anta förslag 

till nämndbudget 2020.  

I samhällsbyggnadskontorets förslag till omfördelning av investeringsmedel 

från 2020 redovisas dels omfördelning av investeringsmedel mellan olika 

projekt, dels en omfördelning till en generell investeringsram – ”övrigt att 

fördela”. Enligt delegationsordningen kan Tekniska nämndens arbetsutskott 

besluta hur och när ”övrigt att fördela” ska användas. Förslaget till 

omfördelning grundar sig på de nya investeringsbehov som framkommit eller 

förutsättningar som ändrats under genomförandet.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-01-22 TN 21/0046 

 

 

Kvarvarande investeringsbudget från 2020 på 134,8 tkr för Frölundavägen 

föreslås omfördelas till ”Övrigt att fördela”.  

 

Den 10 juni 2020 (KS 20/0843) beslutade Kommunfullmäktige att omfördela 

återstående investeringsbudget från projektet Torget i Kungsängen för att 

bygga gång- och cykelväg mellan Tjusta och Håbo-Tibble. Därav föreslås 

domfördelning av 3 340 tkr till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet där 

projektet att bygga gång- och cykelväg mellan Tjusta och Håbo-Tibble ingår. 

 

Barnperspektiv 

Omfördelningen medför att mer medel avsätts för trafik- och 

tillgänglighetsåtgärder, vilket bidrar till säkrare och tryggare miljöer för barn 

och ungdomar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Edgren   

Tf Samhällsbyggnadschef  

  

 

 

Bilagor 

1. Verksamhetsberättelse 2020 för Tekniska nämnden 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 10 juni 2020 

3. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens arbetsutskott den 20 november 

2020 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 2 (3)  

 Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 

2020-11-20 

 

 

§ 21 Omfördelning av investeringsmedel 
2020 

 Dnr TN 20/0454 

Beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att finansiera förbättringsåtgärder på 

Kungsängens torg och 3D- och automatiseringssatsning med medel ur 

budgetposten ”övrigt att fördela” i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets 

förslag. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Tekniska nämnden finansierar 

nedanstående projekt Kungsängens torg med 700 000 kr och projekt 3D-

satsning med 200 000 kr ur potten ”att fördela”. Potten kommer efter beslutet 

vara fördelad. 

Samhällsbyggnadskontoret äskar medel för förbättringsåtgärder på 

Kungsängens torg för att det har varit stora problem med att sand från den ytan 

där lekutrustning och bouleplanen är kommer ner i fontänens munstycken 

vilket gör att dessa inte fungerar som dom ska och kontoret har behövt laga och 

rensa dessa vilket innebär en ökad driftkostnad samt att fontänen inte kan vara 

igång som planerat under sommarhalvåret. För att komma ifrån detta problem 

behöver ytan där det idag är sand och grus, ca 200 kvm, göras om. Kontoret 

tittar på olika alternativ till lösning för att få området funktionellt och estetiskt 

tilltalande. 

Samhällsbyggnadskontoret äskar medel för att kunna utveckla och utöka 

inmätningsmetoder med hjälp av drönare. Inmätning med drönare kan snabba 

upp processen vid kartering av större områden, ger möjlighet att mäta in större 

ytor i 3D och ger möjlighet att producera flygbilder/ortofoton över mindre 

områden vid behov. Vid kartering av större områden kan drönare i vissa fall 

användas för att snabba upp arbetet. Idag köps ortofoton in från extern 

leverantör vartannat år och resterande år används Lantmäteriets ortofoton som 

är av lägre kvalitet. Genom att använda drönare kan vi bistå med att ta foton 

med högre kvalitet över mindre områden vid behov. Förutom att Mät&GIS-

verksamheten kommer använda drönare i sin egen verksamhet kommer vi 

kunna bistå med denna tjänst till övriga verksamheter. VA-, bygglov-, miljö- 

och planavdelningen har redan påtalat behov. 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 oktober 2020 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 3 (3)  

 Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 

2020-11-20 

 

 

Förslag till beslut 

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att finansiera förbättringsåtgärder på 

Kungsängens torg och 3D- och automatiseringssatsning med medel ur 

budgetposten ”övrigt att fördela” i enlighet med Samhällsbyggnadskontorets 

förslag. 

Beslutsgång 

Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Catharina Andersson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Samhällsbyggnadschef 

 Avdelningschef Gata/Park/Trafik 

 Avdelningschef Mät och GIS 
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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
  

  
 

Ansökan om parkeringsförbud inom Rättarboda 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att införa parkeringsförbud på gatorna inom Rättarboda 

2. att godkänna lokal trafikföreskrift om område med förbud mot att 

parkera fordon inom Rättarboda 

3. att den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 22 februari 2021 

Sammanfattning 

Rättarboda Samfällighetsförening och Fastighetsägarförening har ansökt om 

parkeringsförbud i Rättarboda. Som skäl anförs att man vill minimera risken 

för att inte räddningsfordon ska kunna ta sig fram vid en eventuell olycka på 

grund av parkerade bilar på gatorna. 

Gatornas bredd är mellan tre och sex meter och därför lämpar de sig inte för 

parkerade fordon. Parkeringsförbud föreslås införas för att säkra 

framkomligheten i området. 

Besöksparkering inom området får anordnas på tomtmark. 

Föreskriften föreslås träda i kraft i kraft den 22 februari 2021.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 

2021 

 Lokal trafikföreskrift om område med förbud mot att parkera fordon 

inom Rättarboda 

Ärendet 

Rättarboda Samfällighetsförening och Fastighetsägarförening har ansökt om 

parkeringsförbud i Rättarboda. Som skäl anförs att man vill minimera risken 

för att inte räddningsfordon ska kunna ta sig fram vid en eventuell olycka på 

grund av parkerade bilar på gatorna. 
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Gatornas bredd är mellan tre och sex meter och därför lämpar de sig inte för 

parkerade fordon. Parkeringsförbud föreslås införas för att säkra 

framkomligheten i området. 

Besöksparkering inom området får anordnas på tomtmark. 

Föreskriften föreslås träda i kraft i kraft den 22 februari 2021.  

 

Barnperspektiv 

Att säkra framkomligheten för bland annat räddningsfordon är inte minst 

viktigt för barn om olyckan skulle vara framme.  

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-01-20 TN 20/0218 

 

 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Therese Eriksson 

 Avdelningschef 

 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2021 

2. Lokal trafikföreskrift om område med förbud mot att parkera fordon inom 

Rättarboda 

Beslut sänds till 

 Sökanden 

 



4 Ansökan om parkeringsförbud inom Rättarboda - TN 20/0218-3 Ansökan om parkeringsförbud inom Rättarboda : Lokal trafikföreskrift om område med förbud mot att parkera fordon inom Rättarboda

BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om område 
med förbud mot att parkera fordon inom Rättarboda.

Beslutade den 15 februari 2021.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 §   Inom Rättarboda på de sträckorna som markerats på kartbild får 
fordon inte parkeras.

Denna författning träder i kraft den 22 februari 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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Begäran om att sänka hastigheten på 
Kungsvägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att sänka högsta tillåten hastighet till 50 kilometer i timmen 

2. att lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Kungsvägen 

upphävs 

3. att den lokala trafikföreskriften upphör den 22 februari 2021 

Sammanfattning 

Boende på Kungsvägen har vid flertal tillfällen framfört önskemål om att sänka 

hastigheten som är 60 kilometer i timmen till 40 eller 50 kilometer i timmen. 

Som skäl anförs att den gällande hastigheten är ologisk då andra liknande gator 

har lägre hastighet. Det finns fler utfarter mot Kungsvägen samt ett 

övergångsställe som används av de boende vid Kungsvägen 6 där majoriteten 

är äldre personer som behöver längre tid på sig att ta sig över vägen. Begränsad 

hastighet till 40 eller 50 kilometer i timmen skulle öka tryggheten för de 

boende i kombination med de befintliga blinkljusen vid övergångsställen. 

Kungsvägen mellan Skyttens väg och Enköpingsvägen är en genomfartsgata 

med gångbana på en sida. Trafikmängden är drygt 4000 fordon/dygn varav 7 % 

utgörs av tunga fordon. Det finns ingen bostadsbebyggelse i direkt anslutning 

till vägen och större delen är utan korsningspunkter. I en av de tre in- och 

utfarter som leder till bostadsområdet är vänstersvängen lagd i separerad 

körbana. Här finns ett upphöjt övergångsställe med refug i mitten samt 

förstärkt med blinkljus som varnar bilisterna när gående är på väg över gatan.  

De senaste fem åren har en olycka med lindrig personskada rapporterats på den 

aktuell delen av Kungsvägen. 

Gata/Park/Trafikavdelningen anser att hastigheten ska begränsas till 50 

kilometer i timmen på Kungsvägen då. 

Den lokala trafikföreskriften föreslås upphöra den 22 februari 2021. 
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 

2021 

 Lokal trafikföreskrift om upphävande av högsta tillåten hastighet på 

Kungsvägen 

Ärendet 

Boende på Kungsvägen har vid flertal tillfällen framfört önskemål om att sänka 

hastigheten som är 60 kilometer i timmen till 40 eller 50 kilometer i timmen. 

Som skäl anförs att den gällande hastigheten är ologisk då andra liknande gator 

har lägre hastighet. Det finns fler utfarter mot Kungsvägen samt ett 

övergångsställe som används av de boende vid Kungsvägen 6 där majoriteten 

är äldre personer som behöver längre tid på sig att ta sig över vägen. Begränsad 

hastighet till 40 eller 50 kilometer i timmen skulle öka tryggheten för de 

boende i kombination med de befintliga blinkljusen vid övergångsställen. 

Kungsvägen mellan Skyttens väg och Enköpingsvägen är en genomfartsgata 

med gångbana på en sida. Trafikmängden är drygt 4000 fordon/dygn varav 7 % 

utgörs av tunga fordon. Det finns ingen bostadsbebyggelse i direkt anslutning 

till vägen och större delen är utan korsningspunkter. I en av de tre in- och 

utfarter som leder till bostadsområdet är vänstersvängen lagd i separerad 

körbana. Här finns ett upphöjt övergångsställe med refug i mitten samt 

förstärkt med blinkljus som varnar bilisterna när gående är på väg över gatan.  

De senaste fem åren har en olycka med lindrig personskada rapporterats på den 

aktuell delen av Kungsvägen. 

Bashastigheten inom tättbebyggt område är 50 kilometer i timmen. Den enda 

företeelsen som motiverar en sänkning till 40 km på Kungsvägen är 

övergångsstället. Men att ha 40 km på hela vägen är omotiverat och risken är 

stor för att trafikanterna tappar förståelsen för den. Även Enköpingsvägen har 

begränsad hastighet till 50 km som mellan Kungsvägen och Bygdegårdsvägen 

har en liknande utformning. 

Gata/Park/Trafikavdelningen anser att hastigheten ska begränsas till 50 

kilometer i timmen på Kungsvägen. 

Den lokala trafikföreskriften föreslås upphöra den 22 februari 2021. 
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Figur 1 Kungsvägen – föreslagen 50 km/h 
 

 
Figur 2 Kungsvägen och Enköpingsvägen – befintlig 50 km/h 
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Barnperspektiv 

En väl genomtänkt hastighetsbegränsning ökar inte bara trafiksäkerheten, utan 

minimerar även störningar av vägtrafikbuller. Detta påverkar barns hälsa och 

livsmiljö. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Therese Eriksson 

 Avdelningschef 

 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2021 

2. Lokal trafikföreskrift om upphävande av högsta tillåten hastighet på 

Kungsvägen 

Beslut sänds till 

 Sökanden 

 



5 Begäran om att sänka hastigheten på Kungsvägen - TN 21/0044-2 Begäran om att sänka hastigheten på Kungsvägen : Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Kungsvägen

BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om 
upphävande av Upplands-Bro kommuns lokala 
trafikföreskrifter (0139 2015:29) om begränsad hastighet på 
Kungsvägen.

Beslutade den 15 februari 2021.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att Upplands-
Bro kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2015:29) om begränsad 
hastighet på Kungsvägen ska upphöra att gälla den 22 februari 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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Önskemål om utökning av den befintliga 
hastighetsbegränsningen på Tjustavägen  

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att utöka gällande hastighetsbegränsningen på Tjustavägen 

2. att godkänna lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet till 50 

kilometer i timmen på Tjustavägen.  

3. Den lokala trafikföreskriften träder i kraft den 22 februari 2021. 

Sammanfattning 

Tjustavägen ligger utanför tättbebyggt område där bashastigheten är 70 

kilometer i timmen. Det finns en lokal trafikföreskrift som föreskriver att förbi 

Tjusta skolväg ska den högsta tillåtna hastigheten vara 50 kilometer i timmen 

vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 07:00 – 08:30.  

Önskemål om sänkt hastighet dygnet runt har vid flertal tillfällen inkommit till 

tekniska nämnden. Även önskemål om utökning av sträckan till Killinge Byväg 

har framförts så barn från området inte behöver cykla på väg där den högsta 

tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen.  

Tjusta skolan ligger inte i direkt anslutning till vägen men har verksamheter på 

olika tider på dygnet dit barn kan ta sig på cykel. Vägen mellan Tjusta Skolväg 

och Killinge Byväg är endast 7 meter bred utan vägren. Sträckan är kurvig och 

har flera korsningspunkter. Det har inte gjorts någon trafikräkning på 

Tjustavägen men det är en väl trafikerad genomfartsgata inom Håbo-Tibble. 

Vidare finns ingen rapporterad trafikolycka på den aktuella delen av 

Tjustavägen de senaste fem åren. 

Gata/Park/Trafikavdelningen arbetar aktivt med att få fler att cykla till och från 

skolor och arbetsplatser och ser gärna att det är fler barn som cyklar till skolan.  

Med anledning av ovan anser avdelningen att den högsta tillåtna hastighet ska 

vara 50 kilometer i timmen på Tjustavägen mellan Frötunavägen och Killinge 

Byväg.   

Den lokala trafikföreskriften föreslås träda i kraft den 22 februari 2021. 
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Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 

2021 

 Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Tjustavägen 

Ärendet 

Tjustavägen ligger utanför tättbebyggt område där bashastigheten är 70 

kilometer i timmen. Det finns en lokal trafikföreskrift som föreskriver att förbi 

Tjusta skolväg ska den högsta tillåtna hastigheten vara 50 kilometer i timmen 

vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 7 - 8.30.  

Trafikverket har fram till 2019 varit väghållare för Tjustavägen (väg 912). 

Kommunen har framfört önskemål samt ansökt om utökad 

hastighetsbegränsning av 50 km i timmen på Tjustavägen till Trafikverket men 

ej fått gehör för detta. Kommunen har sedan 2019 tagit över väghållarskapet 

och i och med detta har kommunen rådighet över gällande 

hastighetsbegränsningar och kan därför påverka dessa på ett sätt som 

kommunen tidigare inte kunnat göra.  

Önskemål om sänkt hastighet dygnet runt har vid flertal tillfällen inkommit till 

tekniska nämnden. Även önskemål om utökning av sträckan till Killinge Byväg 

har framförts så barn från området inte behöver cykla på väg där den högsta 

tillåtna hastigheten är 70 kilometer i timmen.  

Tjusta skolan ligger inte i direkt anslutning till vägen men har verksamheter på 

olika tider på dygnet dit barn kan ta sig på cykel.  

Vägen mellan Tjusta Skolväg och Killinge Byväg är endast 7 meter bred utan 

vägren. Sträckan är kurvig och har flera korsningspunkter. 

Det har inte gjorts någon trafikräkning på Tjustavägen men det är en väl 

trafikerad genomfartsgata inom Håbo-Tibble. Vidare finns ingen rapporterad 

trafikolycka på den aktuella delen av Tjustavägen de senaste fem åren. 

Gata/Park/Trafikavdelningen arbetar aktivt med att få fler att cykla till och från 

skolor och arbetsplatser och ser gärna att det är fler barn som cyklar till skolan.  

Med anledning av ovan anser avdelningen att den högsta tillåtna hastighet ska 

vara 50 kilometer i timmen på Tjustavägen mellan Frötunavägen och Killinge 

Byväg.   

Den lokala trafikföreskriften föreslås träda i kraft den 22 februari 2021. 
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Figur 1.Grön markering anger nuvarande sträcka med 50 km/h och orange markering anger 
föreslagen sträcka för 50 km/h. 

 
Figur 2. Kartbilden visar nuvarande (grön) och föreslagen (orange) sträcka för 50 km/h samt den 
planerade sträckan för gång- och cykelväg mellan Håbo Tibble kyrkby och Tjustaskolan (markerad 
med streckad röd linje) 

Barnperspektiv 

Säkra och trygga trafikmiljöer är viktiga för att barn ska få möjligheten till att 

självständigt gå och cykla. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-01-20 TN 21/0045 

 

 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Therese Eriksson 

 Avdelningschef 

  

 

 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2021 

2. Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Tjustavägen 



 Önskemål om utökning av den befintliga hastighetsbegränsningen på Tjustavägen  - TN 21/0045-2 Önskemål om utökning av den befintliga hastighetsbegränsningen på Tjustavägen  : Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Tjustavägen

BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåten hastighet på Tjustavägen.

Beslutade den 15 februari 2021.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 §   På Tjustavägen mellan Frötunavägen och Killinge Byväg på den 
sträckan som markerats på kartbild får fordon inte föras med högre 
hastighet än 50 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 22 februari 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Afsaneh Kasiri  

Projektingenjör  

Avdelningen Gata/Park/Trafik  

Samhällsbyggnadskontoret  

afsaneh.kasiri@upplands-bro.se  

2021-02-15 TN 21/0024  

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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Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 som underlag för 

beslut om kommande investeringar 

2. att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att verkställa Trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2021 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta program 

för trafiksäkerhetsåtgärder 2005 som underlag för beslut om investeringar samt 

att programmet därefter årligen ska revideras. Parallellt med detta har 

Gata/Park/Trafikavdelningen på ett liknande sätt arbetat med 

tillgänglighetsfrågor i ett program som uppdaterats årligen. För att få en bättre 

helhetssyn över de trafikprojekt som planeras slogs de år 2014 ihop till ett 

trafik- och tillgänglighetsprogram.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 

antas som underlag för beslut om kommande investeringar och att 

samhällsbyggnadschef får i uppdrag att verkställa programmet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 15 februari 2021  

 Förslag till Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 och bilagor  

Ärendet 

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

systematiskt arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Arbetet grundades på 

inventeringar av upplevda osäkra trafikmiljöer samt statistik för 

polisrapporterade trafikolyckor. Dåvarande Vägverket, Polisen, skolelever och 

kommuninvånare deltog i arbetet som så småningom resulterade i ett 

åtgärdsprogram.  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta Program 

för trafiksäkerhetsåtgärder 2005 och att programmet årligen ska revideras.  
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   TN 21/0024 

 

 

Parallellt med detta har dåvarande Tekniska avdelningen på ett liknande sätt 

arbetat med tillgänglighetsfrågor. År 2006 – 2007 genomfördes en kartläggning 

av tillgängligheten på gång- och cykelvägnät i centrala delar av Bro, 

Kungsängen, Brunna och Tibble. Resultaten från kartläggningen 

sammanställdes i en rapport som så småningom kom att utgöra grunden för ett 

åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet och som beslutades år 2008. Sedan dess 

har åtgärdsprogrammen för ökad tillgänglighet uppdaterats årligen. För att 

förbättra helhetssynen över de trafikprojekt som planeras slogs de två 

programmen år 2014 ihop till ett trafik- och tillgänglighetsprogram.  

Åtgärderna som presenteras i programmet (Trafik- och tillgänglighetsprogram 

2021) och i projektlistan (bilaga 1) har fått prioritet 1 respektive 2. Prioritet 1 

innebär att kommunen planerar att arbeta med projektet i utrednings, 

projekterings, utförande eller uppföljningsskedet under 2021. Projekt med 

prioritet 2 ligger vilande under 2021. I programmet finns dessutom en 

redovisning av de projekten som genomfördes under 2020 (bilaga 4). De 

trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärderna som planeras i samband 

med plan- och exploateringsprojekt finns inte med i trafik- och 

tillgänglighetsprogrammet 2021. Information om dessa åtgärder finns istället i 

detaljplanehandlingar och utredningar för respektive projekt. Exempel på en 

sådan åtgärd är gång- och cykelväg längs med Granhammarsvägen som 

planeras och genomförs i samband med projektet Norrboda-Brunna. En annan 

åtgärd är delar av gång- och cykelvägen längs med Bygdegårdsvägen samt ny 

utformning på gatan, vilket kommer att utföras i samband med 

exploateringsprojektet Korsängen.  

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

tillgänglighetsprogrammet utan presenteras istället i kommunens gång- och 

cykelplan som är tänkt att vara ett övergripande styrdokument för planering av 

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

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

arbetsdokument där projekt som ska genomföras de närmaste åren presenteras 

mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas.  

Varje projekt i trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 motiveras i bilaga 2. I 

bilaga 3 redovisas en kostnadskalkyl över projekten.  

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

få prioritet 2 har följande aspekter tagits hänsyn till:  

 Hur mycket nytta projektet förväntas ge kommunens invånare i form av 

förhöjd trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, ökad möjlighet att färdas 

miljövänligt, etc.  

 Programmets ekonomiska resurser.  
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   TN 21/0024 

 

 

Förslag för budget Trafik- och tillgänglighetsprogrammet är 18 miljoner kr för 

2021. Summan av kostnaderna för alla projekt med prioritet 1 ska hålla sig i 

närheten av detta.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 

antas som underlag för beslut om kommande investeringar och att 

samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att verkställa programmet. 

Barnperspektiv 

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

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

från skolan, fritidsaktiviteter och övriga relevanta målpunkter utan att bli 

skjutsade med bil, vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv. Även trygga, 

trafiksäkra och framkomliga gång- och cykelvägar bidrar till ett ökat 

rörelsemönster hos barn och ungdomar och förhoppningsvis en ökad vilja att 

vistas utomhus vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv.   

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Linda Edgren  

Samhällsbyggnadschef Therese Eriksson 

 Avdelningschef Gata/Park/Trafik 

 

 

 

 

Bilagor 

 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 

 Bilaga 1 - Projektlista 2021 

 Bilaga 2 - Förklaring och motivering till förslag på projektlista 

 Bilaga 3 - Kostnadskalkyl 

 Bilaga 4 - Redovisning av projekt i trafik- och tillgänglighetsprogram 

2020 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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Innehållsförteckning 
Regional gång- och cykelväg genom Bro ........................................................ 3 

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser .................................................. 4 

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen ................................ 5 

Gång- och cykelväg längs Tjustavägen ........................................................... 6 

Artistvägen ...................................................................................................... 7 

Gångbana och övergångställe på Målarvägen och Lantmätarvägen ............... 8 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen ............................................................ 9 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen ........................................................ 10 

Upplevelsepromenad på gångvägen Fjärilstigen/Blomstervägen ................... 11 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen ...................... 12 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen ..................................................... 13 

Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg ................................................ 14 

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP ................................................ 15 

Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen ............................................. 16 

Gångbana längs med Geologivägen ............................................................. 17 

Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och Sandgrind .................... 18 

Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen ........................................ 19 

Åtgärder på korsningen Hjortronvägen/Granhammarsvägen ......................... 20 

Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och Råbyvägen .............................. 21 

Tillgänglighetsanpassning av trottoar längs Lantmätarvägen......................... 22 

Gångbana på Finnstabergsvägen ................................................................. 23 
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Regional gång- och cykelväg genom Bro 

Gång- och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och 
Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den regionala cykelförbindelsen 
mellan Kungsängen, Bro och i framtiden till Bålsta och pekas ut i den regionala cykelplanen. 

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50% av byggkostnaderna 
som är aktuella 2020–2021 för gång- och cykelvägen med regional gång- och cykelstandard 
längs med Enköpingsvägen genom Bro etapp 2. För att dessa ska betalas ut har byggnationen 
på sträckan mellan Brorondellen och Råbyvägen påbörjats december 2020. 

Projektet består alltså av följande etapper: 

1. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan busshållplatsen Finnsta östra 
och Brorondellen, färdigställdes 2016.  

2. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen, 
var färdigprojekterad 2017 och byggnationen har påbörjats december 2020.  

3. Gång- och cykelväg med regional gång- och cykelstandard mellan Råbyvägen och 
Håtunavägen, var färdigprojekterad 2018 och byggnationen ska börjas 2021. 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 2 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 7 500 000 kr 

Total kostnad: 15 000 000 kr 
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Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 

För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen måste ett antal busshållplatser 
tillgänglighetsanpassas. Idag är mer än hälften av busshållplatserna längs med det kommunala 
vägnätet tillgänglighetsanpassade. För att genomföra detta har en prioritering gjorts utifrån 
statistik från kommunens bussentreprenör över på-och avstigande, hållplatsens geografiska 
läge samt en inventering som SPF Seniorerna har gjort på en del av kommunens 
busshållplatser.  

Prioriteringslista för ombyggnation av befintliga hållplatser:  

1. Musikvägen 1 st 

2. Emaljstigen 2 st  

3. Textilvägen 1 st 

4. Marknadstigen 1 st 

5. Aspvik 2 st 

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50 % av byggkostnaderna 
som är aktuella 2020–2021 för tillgänglighetsanpassning av de befintliga hållplatserna och 
byggnad av de två nya hållplatser på Mätarvägen. För att dessa ska betalas ut har 
byggnationen påbörjats 2020. 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 3 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 1 500 000 kr 

Total kostnad: 4 600 000 kr 
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Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid 
Österhagen 

Österhagen är ett nytt bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort.  Avståndet till 
närmaste busshållplats är i dagsläget stort och Trafikförvaltningen (SLL) har sagt sig villiga att 
begränsa sig tillbusshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger dessa.  

Två nya busshållplatser, två övergångsställen samt gång- och cykelanslutningar planeras av 
denna anledning vid Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen och Kockbackavägen. Detta 
projekterades under 2018.  

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 44 % av byggkostnaderna 
som är aktuella 2020–2022 för gång- och cykelvägen längs med Kockbackavägen och två nya 
hållplatser på Enköpingsvägen. För att dessa ska betalas ut har byggnationen påbörjats 
december 2020. 

Projektet består alltså av följande etapper: 

1. Byggnation av ny gång- och cykelbana längs med kockbackavägen i anslutning till 
befintliga gång- och cykelbana samt ett övergångsställe vid rondellen. (2020–2021) 

2. Byggnation av två nya busshållplatser och ett övergångsställe strax söder om 
Österhagen. (2021–2022) 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 5 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 3 500 000 kr 

Total kostnad: 5 200 000 kr 



7 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 - TN 21/0024-1 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 : Bilaga 1 - Projektlista 2021

Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 6 av 23 
 

Gång- och cykelväg längs Tjustavägen 
Många barn som bor i Håbo-
Tibble kyrkby går i Tjustaskolan. 
För att förbättra möjligheterna 
att gå och cykla mellan Håbo-
Tibble och Tjustaskolan planeras 
en ny gång- och cykelbana på 
sträckan. 

Tjustavägen har kommunalt 
väghållarskap sedan 2018–2019. 
Nya gång- och cykelvägar 
kommer att byggas inom 
vägområdet och på vissa ställen 
behövs det samarbete med 
privata fastighetsägare.  

Kommunen planerar att anlägga 
vatten- och avloppsledningar 
längs med samma sträcka under 
perioden 2020–2022. Genom att 
samtidigt anlägga gång- och 
cykelväg kan kommunen uppnå 
god ekonomisk effektivitet i de 
båda projekten.  

 

Projektet består alltså av följande etapper: 

1. Ny gång- och cykelväg längs Tjustavägen, mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjusta 
skolväg i samband med anläggning av vatten- och avloppsledningar samt 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och övergångsställen. (Projektering har 
påbörjat 2020) 

2. Ny gång- och cykelväg öster om Tjusta område samt vändplan och 
avlämningsplats/parkering.  

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 15 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 6 000 000 kr 

Total kostnad: 12 000 000 kr 
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Artistvägen 

Samhällsbyggnadskontoret anser att det behövs en översyn över hela Artistvägen. Det finns 
idag stora trafikproblem vad gäller säkerhet och framkomlighet.  

Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen. Etapp 1 byggdes 2019 som 
omfattar ombyggnation av vändplanen, tre tillgänglighetsanpassande övergångställen, gång- 
och cykelväg samt en hämtning/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen 
och vändplanen på Artistvägen samt en ny dagvattenlösning med dagvattenmagasin. 

Korsningen Granhammarsvägen/Artistvägen är stor och öppen vilket inbjuder till höga 
hastigheter. För att dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten och framkomligt behöver 
korsningens utformning ses över samt den anslutande gång- och cykelvägen byggas.  

Projektet projekterades 2017 och i samband med det delades projektet in i två etapper på 
grund av omfattningen: 

1. Ombyggnation av vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång- och cykelväg 
samt en hämtning-/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen och 
vändplanen på Artistvägen, färdigställdes 2019. 

2. Fortsättning på gång- och cykelväg, ombyggnation av parkering, samt korsningen 
Granhammarsvägen/Artistvägen, planeras att byggas 2021–2022.  

 

Projektinformation  

Projektnummer: 1 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 4 200 000 kr 

Total kostnad: 9 000 000 kr 
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Gångbana och övergångställe på Målarvägen och 
Lantmätarvägen 

I och med byggnationen av nya bostadshus (Bro Prästgård 6:31) föreslår 
samhällsbyggnadskontoret byggnation av en gångväg längs Målarvägen som ansluter till 
kommunens befintliga gångnät, samt tillägg av två övergångsställen: ett i T-korsningen 
Målarvägen/Bagarvägen och ett mitt på sträckan halvvägs mellan Bagarvägen och 
Lantmätarvägen. Åtgärderna har till syfte att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter 
längs vägsträckan Målarvägen enligt kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram, samt att 
sammankoppla området med kommunens gångnät. 

Projektet utreddes 2020 för att inventera olika behov och möjligheter i området. 

Samhällsbyggnadskontoret förslår att projektera och bygga detta enligt utredningsförslag 
under 2021–2022. 

Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen: 

1. Ny gångbana längs Målarvägen från Stationsvägen till Lantmätarvägen 

2. Två övergångställen på Målarvägen och ett övergångställe på Lantmätarvägen 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 31 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 3 000 000 kr 

Total kostnad: 4 000 000 kr 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen 

 
Det finns redan idag en trygg och säker gångbana längs Skolvägen i Kungsängen, sträckan 
mellan Bygdegårdsvägen och Granhammarsvägen. Busshållplatser vid Ekhammarsskolan är 
tillgänglighetsanpassad enligt trafik- och tillgänglighetsprogram 2017. Det finns redan fyra 
övergångställen på denna sträcka och hastighetsbegränsningen på sträckan är 30 km/h.  

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Skolvägen i Kungsängen behövs det en 
utredning för vidare prioritering  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att en utredning påbörjas med under 2021 för att se olika 
möjligheter att ta hänsyn till vägutformning, sikt- och stoppsträckor samt hastighet på 
Skolvägen.  

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 32 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 3 000 000 kr 



7 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 - TN 21/0024-1 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 : Bilaga 1 - Projektlista 2021

Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 10 av 23 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen  

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Konstvägen i Brunna behövs ett antal 
åtgärder. Idag saknas det farthinder och ett bra övergångställe på Konstvägen. 
Hastighetsbegränsning är 30 km/h, dock är vägen ganska bredd då inbjuder hög hastighet där.  

Under 2019–2020 har samhällsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort mindre 
trafiksäkerhetsåtgärder.  

Under 2021 påbörjar samhällsbyggnadskontoret en trafikutredning för att se möjligheter för 
hastighetsdämpande åtgärder i syfte att uppnå tillfredsställande trafiksäkerhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 28 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 5 000 000 kr 
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Upplevelsepromenad på gångvägen 
Fjärilstigen/Blomstervägen 

 
Idag finns problem på gångväg mellan Fjärilstigen och Blomstervägen. Enligt BIDen och 
Trygghetsrådet kör crossmotorcyklar med hög hastighet på den gångbanas raksträcka.  

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter behövs det en 
utredning samt projektering för upplevelsepromenad på denna sträcka.  

Samhällsbyggnadskontoret förslår att en mindre trafikutredning påbörjas för att se 
möjligheter för upplevelsepromenad samt hastighetsdämpande åtgärder i syfte att uppnå en 
tillfredsställande trafiksäkerhet.  

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 33 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 2 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 12 av 23 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och 
Prästhagsvägen 

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

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

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att en utredning påbörjas under 2021 för att se olika 
möjligheter. 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 12 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 kr 

Total kostnad: 11 700 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 13 av 23 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen  

För att utöka trafiksäkerheten och framkomligheten på Hagnäsvägen i Brunna behövs ett 
antal åtgärder. Idag finns det ingen bra gång- och cykelbana och inget övergångställe på 
Hagnäsvägen. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h men det råder dålig sikt vid korsande 
gångbana.  

Kommunen planerar att anlägga vatten- och avloppsledningar längs samma sträcka under 
perioden 2020–2022. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg kan kommunen uppnå 
god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.  

Projektet utreddes 2019 och det finns en förslagskiss. Samhällsbyggnadskontoret förslår att 
projektera och bygga enligt utredningsförslag under 2021–2022. 

Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen: 

1. Ombyggnation av korsning Musikvägen/Hagnäsvägen i samban med anläggning av 
vatten- och avloppsledningar  

2. Byggnation av gång- och cykelbana längs med Hagnäsvägen och tre övergångställen på 
korsningspunkter 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 29 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 500 000 kr 

Total kostnad: 5 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 14 av 23 
 

Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 

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

Samhällsbyggnadskontoret förslår att en trafiksäker gång- och cykelbana projekteras under 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 21 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 500 000 kr 

Total kostnad: 6 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 15 av 23 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP 

Sedan ”nya IP” i Kungsängen byggdes har det varit problem med höga hastigheter och 
buskörning på parkeringsplatsen och Västra Rydsvägen runt idrottsplatsen. Stora ytor på 
parkeringen och runt vägen samt slät körbana inbjuder till rally och buskörning främst kvällar 
och nätter. Under dagtid bidrar företagen i närheten till mycket trafik och gällande 
hastighetsbegränsningar respekteras dåligt. Under 2014 och 2015 har åtgärder vidtagits för 
att dämpa hastigheterna och minska busåkandet i området. Under 2016 till 2019 har 
Samhällsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort mindre åtgärder.  

Under 2021 fortsätter samhällsbyggnadskontoret att bevaka situationen och genomför 
stegvis ytterligare trafikåtgärder så att en tillfredsställande trafiksäkerhet ska uppnås. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 17 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 300 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 16 av 23 
 

Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen 

I och med att Norrboda byggs ut så ökar behovet av kopplingar till närliggande områden. 
Bostadsområdet öster om Körsbärsvägen saknar idag en gen gång- och cykelförbindelse 
norrut till Norrboda och Brunna.  

En invånare har föreslagit att en gång- och cykelbana anläggs i skogsområdet väster om 
Körsbärsvägen, men samhällsbyggnadskontoret bedömer det som ett onödigt kostsamt 
åtagande på grund av topografin och funna fornlämningar, samt med tanke på att 
Körsbärsvägen är ca 9 meter bred och inte har någon busstrafik; det finns inte heller planer 
för det. Det innebär att det finns goda förutsättningar för att i stället anlägga en gång- och 
cykelbana på befintlig körbana istället. 

Projektet utreddes 2019. Det är ett omfattande arbete att bygga en ny gång-och cykelväg på 
Körsbärsvägen. Hastigheten föreslås sänkt till 30km/h längs hela sträckan. Längs med 
Körsbärsvägen skall det även byggas nya övergångställen för att skapa ett säkert sätt för gång- 
och cykeltrafikanter att korsa vägen från gång- och cykelvägen och ta sig till eller genom det 
östra bostadsområdet. 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 20 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 2 500 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 17 av 23 
 

Gångbana längs med Geologivägen 

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

Projektet projekterades 2019. Det är ett omfattande arbete att bygga ny gångbana och 
övergångstället på Geologivägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projektinformation  

Projektnummer: 24 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 2 500 000 kr 



7 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 - TN 21/0024-1 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2021 : Bilaga 1 - Projektlista 2021

Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 18 av 23 
 

Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta 
och Sandgrind 

Enköpingsvägen är bred förbi Sylta och Sandgrind, vilket inbjuder till högre hastigheter än de 
föreskrivna 50 km/h. Kommunen har mottagit synpunkter om siktproblem samt svårigheter 
att ta sig ut på Enköpingsvägen från Sandgrindsvägen i rusningstrafik. 

För att få ner hastigheterna och förbättra trafiksäkerheten planeras ny utformning av 
gaturummet samt korsningspunkter och övergångsställen. I samband med detta ska även 
busshållplatserna på sträckan tillgänglighetsanpassas. 

Projektet projekterades 2016. Det är ett omfattande arbete att bygga om hela sträckan därför 
föreslås en etappindelning enligt följande: 

1. Granhammarsrondellen till busshållplats Sylta  

2. Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken   

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 6 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 6 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 19 av 23 
 

Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 

Bygdegårdsvägen är en lokalgata som fungerar som infart till Kungsängens idrottsplats och 
Kasmo industriområde. Den har en gångbana som  endast delvis separeras från fordonstrafik 
med vägmarkering. Sträckan mellan Enköpingsvägen och Hjortronvägen trafikeras av SL-
bussar. En utredning har genomförts avseende trafiksäkerhet, tillgänglighet samt gång- och 
cykeltrafik. Förslag till ny utformning av gaturummet samt en gång- och cykelbana längs med 
Bygdegårdsvägen har tagits fram. I samband med detta ska korsningspunkter ses över, och 
samtliga busshållplatser och övergångsställen ska tillgänglighetsanpassas. 

Ombyggnationen av södra delen av Bygdegårdsvägen ingår i  exploateringsprojektet 
Korsängen medan i detta projekt endast kanske och delvis kommer att kunna genomföras i 
exploateringsprojekt. 

Inom ramen för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet planeras följande åtgärder i den mån 
de inte genomförs i exploateringsprojekten: 

1. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och övergångstället. 

2. Gång- och cykelväg mellan korsningen Tvärvägen och Kyrkvägen. 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 8 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 5 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 20 av 23 
 

Åtgärder på korsningen 
Hjortronvägen/Granhammarsvägen 

Kommunen har mottagit synpunkter på att trafikanter i korsningen vid 
Hjortronvägen/Granhamarsvägen har framkomlighetsproblem. Korsningen är idag en T-
korsning och Granhammarsvägen är huvudled. Trafiken kommer inom kort att öka på 
Hjortronvägen i och med att flera exploateringsområden snart kommer att byggas ut i 
anslutning till Hjortronvägen exempelvis Tibbleängen.  

Korsningen bör därför ses över för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för 
samtliga trafikantslag.  

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 18 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 3 500 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 21 av 23 
 

Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och 
Råbyvägen 

Enköpingsvägen på sträckan genom Bro är ganska bredd, vilket inbjuder till högre hastigheter 
än de föreskrivna 50 km/h. Sträckan på Enköpingsvägen mellan Lejondalsvägen och 
Blomstervägen kommer att åtgärdas i samband med ett exploateringsprojekt. 

Sträckan mellan Råbyvägen och Håtunavägen går genom Skällsta industriområde och är inte i 
lika stort behov av åtgärder. 

På sträckan mellan Blomstervägen och Råbyvägen planeras därför en ny utformning av 
gaturummet och samtliga korsningspunkter. Hastighetsdämpande åtgärder ska ses över samt 
tillgänlighetsanpassning av samtliga övergångställen ska genomföras. I samband med  detta 
ska också samtliga busshållplatser på sträckan ses över om dessa behöver 
tillgänglighetsanpassas. 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 22 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 8 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 22 av 23 
 

Tillgänglighetsanpassning av trottoar längs 
Lantmätarvägen 

Nedsänkningarna på gångbana längs Lantmätarvägen är farliga och onödiga. Kommunen 
borde följa nybyggnadspraxis och ta bort sänkningarna vid infarterna och använda fasade 
kantstenar istället.  

Nedsänkningar är lämpligt vid korsningar, men då i samband med taktila och synliga remsor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 23 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

Total kostnad: 2 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 23 av 23 
 

Gångbana på Finnstabergsvägen  

På Finnstabergsvägen saknas idag en gångbana mellan busshållplatsen Finnsta och Finnsta 
förskola. Kommunen har mottagit synpunkter på att det behövs då det är många som åker 
buss som ska till förskolan. 

Det har prioritet 2 då det idag finns alternativa trafiksäkra gångvägar på de identifierade 
platser där problemen finns.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 27 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2021: 0 

  Total kostnad: 4 000 000 kr 
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Trafik‐	och	tillgänglighetsprogram	2021

Namn TTP2020 Prioritet 2020 Beskrivning 2020 Namn 2021 (förslag)
Prioritet 
2021

Beskrivning 2021 (förslag) Förklarning/motivering till tjänsteskrivelse

Regionala gång‐ och cykelväg 
genom Bro

1

Gång‐ och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och 
Kungsängen i öster  tar idag slut i Bro. Detta är en del av den  regionala 
cykelförbindelsen mellan Kungsängen  Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala 
cykelplanen.
Upplands‐Bro kommun har blivit bevi jad statlig medfinansiering om 50 % av 
kostnaderna för en gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard Längs Enköpingsvägen 
genom Bro etapp 2. För att dessa ska betalas ut ska sträckan mellan Brorondellen och 
Råbyvägen ska påbörjas 2020.

Projektet består alltså av följande etapper:
1. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard me lan busshållplatsen Finnsta östra 
och Brorondellen  färdigställdes 2016. 
2. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan Broronde len och 
Råbyvägen, färdigprojekterad 2017 och ska byggas under 2020
3. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard me lan Råbyvägen och Håtunavägen.

Regionala gång‐ och cykelväg 
genom Bro

1

Gång‐ och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och 
Kungsängen i öster  tar idag slut i Bro. Detta är en del av den  regionala 
cykelförbindelsen mellan Kungsängen  Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala 
cykelplanen.
Upplands‐Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50 % av 
kostnaderna för en gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard Längs Enköpingsvägen 
genom Bro etapp 2. För att dessa ska betalas ut ska sträckan mellan Brorondellen och 
Råbyvägen ska påbörjas 2020.

Projektet består a ltså av fö jande etapper:
1. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan busshållplatsen Finnsta östra 
och Broronde len  färdigställdes 2016. 
2. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan Brorondellen och 
Råbyvägen, färdigprojekterad 2017 och ska byggas under 2020
3. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan Råbyvägen och 
Håtunavägen.

Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 50% av 
byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 2020‐12‐
31. Byggkostnad för Etapp 2  beräknas vara 11 990 000 kr. 
Av detta kommer Trafikverket betala 5 995 000 kr. 

T llgänglighetsanpassning av 
busshållplatser

1

För att skapa ett ti lgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen så behövs ett antal 
busshållplatser ti lgänglighets anpassas. Idag är ungefär hä ften av busshå lplatserna 
längs med det kommunala vägnätet t llgänglighetsanpassade. För att genomföra detta 
har en prioritering gjorts utifrån statistik från kommunens bussentreprenör över på‐och 
avstigande  hållplatsens geografiska läge samt en inventering som SPF Seniorerna har 
gjort på en del av kommunens busshållplatser. 
Prioriteringslista för ombyggnation: 
1. Emaljstigen 2 st 
2. Text lvägen 1 st
3. Marknadstigen 1 st
4. Aspvik 2 st
I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som 
behöver nya busshållplatslägen. 
Det behövs två nya busshål platser på Mätarvägen och Musikvägen. 
Samhä lsbyggnadskontoret kommer att se över placeringsmöj igheter i samråd med 
Traf kförvaltning för hållplatsen sedan prioritera dessa.

Ti lgänglighetsanpassning av 
busshållplatser

1

För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen så behövs ett antal 
busshå lplatser tillgänglighets anpassas. Idag är ungefär hälften av busshållplatserna 
längs med det kommunala vägnätet tillgäng ighetsanpassade. För att genomföra detta 
har en prioritering gjorts utifrån statistik från kommunens bussentreprenör över på‐och 
avstigande  hå lplatsens geografiska läge samt en inventering som SPF Seniorerna har 
gjort på en del av kommunens busshållplatser. 
Prioriteringslista för ombyggnation: 
1. Emaljstigen 2 st 
2. Textilvägen 1 st
3. Marknadstigen 1 st
4. Aspvik 2 st
I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som 
behöver nya busshållplatslägen. 
Det behövs två nya busshå lplatser på Mätarvägen och Musikvägen. 
Samhällsbyggnadskontoret kommer att se över placeringsmöjligheter i samråd med 
Trafikförvaltning för hållplatsen sedan prioritera dessa.

Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 50% av 
byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 2020‐12‐
31.Byggkostnad för åtgärden beräknas vara 2 494 000 kr. 
Av detta kommer Trafikverket och Traf kförvaltning betala 
1247 000 kr. Samhällsbyggnadskontoret har sett ett behov 
av att tillgänglighetsanpassa fler busshållplatser samt att 
bygga nya hållplatser i exploateringsområden. 2020 
prioriteras nya busshållplatser för att kunna erbjuda ett 
ti lgängligt kollektivtrafiknät för så många som möjligt. 

Nya busshållplatser på 
Enköpingsvägen vid 
Österhagen

1

Österhagen är ett nytt bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort.  Avståndet ti l 
närmaste busshå lplats är i dagsläget  ångt och Trafikförvaltningen har sagt sig vi liga att 
stanna vid busshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger dessa. Två nya 
busshållplatser samt ett övergångsställe samt gång‐ och cykelanslutningar planeras 
därför vid Enköpingsvägen  strax söder om Österhagen. Projektet komp iceras av att 
kommunen varken äger marken där busshållplatsen på norra sidan av vägen planeras 
eller är väghållare för den anslutande Skogsbackavägen.  Därför har möjligheterna att 
ösa markägoförhållandena utretts i ett första skede. Under 2015 inleddes samtal med 
fastighetsägare. Även andra lämpliga placeringar längs med Enköpingsvägen har utretts. 
Projektet färdigprojekterad 2017. Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 44% 
av byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 2020‐12‐31.
Projektet består alltså av följande etapper:
1. Bygga 2 nya hållplatser på Enköpingsvägen
2. Bygga övergångstället på Enköpingsvägen och anslutande gång‐ och cykelväg
3. Hastighetsdämpande åtgärder på Enköpingsvägen vid Kockbackarondellen
4. Bygga nya Gång och cykelbana längs Kockbackavägen

Nya busshå lplatser på 
Enköpingsvägen vid Österhagen

1

Österhagen är ett nytt bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort.  Avståndet till 
närmaste busshållplats är i dagsläget långt och Trafikförvaltningen har sagt sig villiga att 
stanna vid busshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger dessa. Två nya 
busshå lplatser samt ett övergångsställe samt gång‐ och cykelanslutningar planeras 
därför vid Enköpingsvägen  strax söder om Österhagen. Projektet kompliceras av att 
kommunen varken äger marken där busshållplatsen på norra sidan av vägen planeras 
eller är väghållare för den anslutande Skogsbackavägen.  Därför har möjligheterna att 
lösa markägoförhållandena utretts i ett första skede. Under 2015 inleddes samtal med 
fastighetsägare. Även andra lämpliga placeringar  ängs med Enköpingsvägen har utretts. 
Projektet färdigprojekterad 2017. Projektet har bevi jats statlig medfinansiering om 44% 
av byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 2020‐12‐31.
Projektet består alltså av följande etapper:
1. Bygga 2 nya hållplatser på Enköpingsvägen
2. Bygga övergångstället på Enköpingsvägen och anslutande gång‐ och cykelväg
3. Hastighetsdämpande åtgärder på Enköpingsvägen vid Kockbackarondellen
4. Bygga nya Gång och cyke bana längs Kockbackavägen

Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 44% av 
byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 2020‐12‐
31.Byggkostnad för åtgärden beräknas vara 5 101 200 kr. 
Av detta kommer Trafikverket och Trafikförvaltning betala 
2245400 kr. Samhällsbyggnadskontoret har sett ett behov 
av att projektet utföras under 2020. Även kontakt med 
Trafikförvaltningen och kommunens bussentreprenör har 
genomförts för att få godkännande att bussen har 
möjlighet att stanna vid en eventuell ny busshållplats längs 
med Enköpingsvägen.   Samhällsbyggnadskontoret vill nu 
yfta detta t ll en prio 1 då behovet av en busshållplats har 
ökat i området. 

Bilaga 2 ‐ Beskrivning och motivering
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Gång‐ och cykelbana mellan 
Håbo‐Tibble kyrkby och 
Tjustaskolan

1

Många barn som bor i Håbo‐T bble kyrkby går i Tjustaskolan. För att förbättra 
möjligheterna att gå och cykla mellan Håbo‐Tibble och Tjustaskolan planeras en ny gång‐ 
och cyke bana på sträckan.
Under 2015 kom Kommunen överens med Trafikverket om att i slutet av 2016 ta över 
Tranbyggevägen  där den här sträckan ingår  bland annat för att underlätta anläggande 
av gång‐ och cykelvägen  något som Trafikverket inte prioriterar lika högt som 
kommunen. Övertagandet av vägen är under arbete och förhoppningsvis kommer detta 
att ske under 2018.
När vägen får kommunalt väghållarskap så behöver inte längre gång‐ och cykelvägen 
inkräkta på inti liggande fastigheter  utan kan hå las inom vägområdet vi ket underlättar 
kommunens samarbete med de boende.
Kommunen ansökte 2015 t ll Länsstyrelsen om sänkt hastighetsgräns från 70km/h till 
30km/h på Tjusta skolväg
Runt 2021 planerar kommunen att anlägga vatten‐ och avloppsledningar längs samma 
sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång‐ och cykelväg då så kan kommunen uppnå 
god ekonomisk effektivitet i de båda projekten. Projektering kommer genomföras under 
2020 i egen regi. 

Gång‐ och cykelbana mellan 
Håbo‐Tibble kyrkby och 
Tjustaskolan

1

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

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på 
Tjustavägen så föres år samhällsbyggnadskontoret att 
under 2021 ta fram systemhandlingar och påbörja 
byggnationen. . 

Artistvägen  2

Samhä lsbyggnadskontoret anser att det behövs en översyn över hela Artistvägen. Det 
finns idag stora trafikproblem vad gä ler säkerhet  ti lgänglighet och framkomlighet. Det 
finns ingen bra utformning för lämning och hämtning av barn från Brunna skolan och 
förskolan  samt att parkerade bilar backar och vänder på o ämpliga platser längs med 
vägen. Korsningen mellan Granhammarsvägen och Artistvägen är stor och öppen vilket 
inbjuder till höga hastigheter. För att dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten 
behöver korsningens utformning ses över. Projektet projekterades 2017 och i samband 
med det delades projektet in i två etapper på grund av omfattningen:
Etapp 1: inkluderar vändplanen på Artistvägen  övergångstä len  gång‐ och cykelväg 
samt en hämtning‐/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen och 
vändplanen på Artistvägen. 
Etapp 2: innefattar gång‐ och cykelväg, parkering, samt korsningen 
Granhammarsvägen/ Artistvägen. Båda projekten projekterades färdigt under 2017 
och klara att byggas 2020‐2021. 
Samhä lsbyggnadskontoret föreslår att under 2020 bygga Etapp 2.

Artistvägen  1

Samhällsbyggnadskontoret anser att det behövs en översyn över hela Artistvägen. Det 
finns idag stora trafikproblem vad gäller säkerhet  tillgänglighet och framkomlighet. Det 
finns ingen bra utformning för  ämning och hämtning av barn från Brunna skolan och 
förskolan  samt att parkerade b lar backar och vänder på olämp iga platser längs med 
vägen. Korsningen mellan Granhammarsvägen och Artistvägen är stor och öppen vilket 
inbjuder ti l höga hastigheter. För att dämpa hastigheterna och öka trafiksäkerheten 
behöver korsningens utformning ses över. Projektet projekterades 2017 och i samband 
med det delades projektet in i två etapper på grund av omfattningen:
Etapp 1: inkluderar vändplanen på Artistvägen  övergångställen  gång‐ och cykelväg 
samt en hämtning‐/ ämningszon me lan korsningen Artistvägen/Flamencovägen och 
vändplanen på Artistvägen. 
Etapp 2: innefattar gång‐ och cykelväg, parkering, samt korsningen 
Granhammarsvägen/ Artistvägen. Båda projekten projekterades färdigt under 2017 
och klara att byggas 2020‐2021. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att under 2021 bygga Etapp 2.

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på 
Artistvägen och korsning med Granhammarsvägen så 
föreslår samhä lsbyggnadskontoret att under 2021 bygga 
etapp 2. 

Gångbana och övergångstället 
på Målarvägen

1
På Målarvägen saknas idag en gångväg. Kommunen har fått synpunkter på att det 
behövs då det är många som går ti l lekplatser eller inom bostadsområde. 

Gångbana och övergångställe 
på Målarvägen och 
Lantmätarvägen

1

I och med nybyggnationen av nya bostadshus (Bro Prästgård 6:31) föreslår 
samhällsbyggnadskontoret byggnation av en gångväg  ängs Målarvägen som ansluter till 
kommunens befintliga gångnät  samt til ägg av två övergångsställen. Ett i T‐korsningen 
Målarvägen/Bagarvägen och ett mitt på sträckan halvvägs mellan Bagarvägen och 
Lantmätarvägen. Åtgärderna har i syfte att förbättra säkerheten för oskyddade 
traf kanter längs vägsträckan Målarvägen en igt kommunens Trafik‐ och 
t llgänglighetsprogram  samt att sammankoppla området med kommunens gångnät.
Projektet utreddes 2020 för att se olika möj igheter och behovet i område.
Samhällsbyggnadskontoret förs år att projektera och bygga detta en igt 
utredningsförslag under 2021–2022.
Projektet har delats in i två etapper på grund av omfattningen:
1. Ny gångbana längs Målarvägen från Stationsvägen till Lantmätarvägen
2. Två övergångställen på Målarvägen och ett övergångställe på Lantmätarvägen

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på 
Målarvägen och Lantmätarvägen föreslår 
samhällsbyggnadskontoret att detta projektet projas och 
byggas under 2021.

Nytt från 2021 Nytt från 2021
Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Skolvägen i Kungsängen

1

Det finns redan idag en trygg och säker gångbana längs med Skolvägen i Kungsängen  
sträcka mellan Bygdegårdsvägen och Granhammarsvägen. Busshållplatser vid 
Ekhammarsskolan tillgäng ighetsanpassad med traf k‐och t llgänglighetsprogram 2017. 
Det finns redan fyra övergångställen på denna sträcka och hastighetsbegränsningen på 
sträckan är 30 km/h. 
För att utöka traf ksäkerhet och framkomlighet på Skolvägen i Kungsängen behövs det 
en utredning för vidare prioritering 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att påbörja med en utredning under 2021 för att se 
olika möjligheter och tar hänsyn t ll vägutformning  sikt‐ och stoppsträckor samt 
hastighet på Skolvägen. 

Samhä lsbyggnadskontoret föreslår att påbörja med en 
utredning under 2021 för att se olika möjligheter och tar 
hänsyn till vägutformning  sikt‐ och stoppsträckor samt 
hastighet på Skolvägen. 

Traf ksäkerhetsåtgärder på 
Konstvägen i Brunna

2

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

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Konstvägen i Brunna

1

För att utöka traf ksäkerhet och framkomlighet på Konstvägen i Brunna behövs ett antal 
åtgärder. Idag saknas det farthinder och ett bra övergångställe på Konstvägen. 
Hastighetsbegränsning är  0 km/h  dock vägen är ganska bredd då inbjuder hög 
hastighet där. 
Under 2019–2020 har samhällsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort mindre 
traf ksäkerhetsåtgärder. 

Samhä lsbyggnadskontoret föreslår att påbörjar en 
trafikutredning för att se möjligheter för 
hastighetsdämpande åtgärder så att en t llfredsställande 
trafiksäkerhet uppnås. 
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Nytt från 2021 Nytt från 2021
Upplevspromenad på 
gångvägen Fjärilstigen‐
Blomstervägen

1

Idag finns problem på gångväg mellan Fjär lstigen och Blomstervägen. En igt BIDen och 
Trygghetsrådet kör crossmotorcyklar med höga hastighet på den rak sträcka gångbana. 
För att utöka traf ksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter behövs det en 
utredning samt projektering för upplevelsepromenad på denna sträcka. 

Samhä lsbyggnadskontoret förslå att påbörja en mindre 
trafikutredning samt projektering för att se möjligheter för 
upplevelsepromenad samt hastighetsdämpande åtgärder 
så att en tillfredsstä lande trafiksäkerhet uppnås. 

Traf ksäkerhetsåtgärder på 
Strandvägen och 
Prästhagsvägen

1

För att öka trafiksäkerheten utmed Strandvägen föreslås en ny gång‐ och cykelväg på 
sträckan från Kungsängens båtklubb till dagvattendammen på Strandvägen. I projektet 
ingår även en ny gång‐ och cyke förbindelse från korsningen mellan Strandvägen och 
Prästhagsvägen ti l Kungsängens pumpstation samt trappvägar ned från Bergstigen och 
Furustigen. Det finns en projektering och förfrågningsunderlag för detta projekt från 
2012  men det är inte klart hur aktuellt detta material fortfarande är.
För att öka trafiksäkerhet i korsningen Prästhagsvägen /Enköpingsvägen behövs en ny 
utformning. Idag finns det problem med vänstersväng från Prästhagsvägen t ll 
Enköpingsvägen. Den här korsningen finns inte med i detaljplansområde.  
Samhä lsbyggnadskontoret föreslår att utreda flera möjligheter för en ny utformning av 
korsningen Enköpingsvägen och Prästhagsvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Strandvägen och 
Prästhagsvägen

1

För att öka trafiksäkerheten utmed Strandvägen föreslås en ny gång‐ och cykelväg på 
sträckan från Kungsängens båtklubb t ll dagvattendammen på Strandvägen. I projektet 
ingår även en ny gång‐ och cykelförbindelse från korsningen mellan Strandvägen och 
Prästhagsvägen till Kungsängens pumpstation samt trappvägar ned från Bergstigen och 
Furustigen. Det finns en projektering och förfrågningsunderlag för detta projekt från 
2012  men det är inte klart hur aktuellt detta material fortfarande är.
För att öka trafiksäkerhet i korsningen Prästhagsvägen /Enköpingsvägen behövs en ny 
utformning. Idag finns det problem med vänstersväng från Prästhagsvägen till 
Enköpingsvägen. Den här korsningen finns inte med i detaljplansområde.  
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utreda flera möjligheter för en ny utformning av 
korsningen Enköpingsvägen och Prästhagsvägen i syfte att förbättra trafiksäkerheten

Samhä lsbyggnadskontoret föreslår att börja med ny 
utredning under 2021 för att se ol ka möjligheter.

Traf ksäkerhetsåtgärder på 
Hagnäsvägen i Brunna

2

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

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Hagnäsvägen i Brunna

1

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Hagnäsvägen i Brunna behövs ett 
antal åtgärder. Idag finns det ingen bra GC bana eller övergångstället på Hagnäsvägen. 
Hastighetsbegränsning är  0 men dålig sikt vid korsande gångbana. 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att utred flera möjligheter för hastighetsdämpande 
åtgärder på Hagnäsvägen och korsningen med Musikvägen i år .

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på 
Hagnäsvägen och korsning med Musikvägen så föreslår 
samhällsbyggnadskontoret att under 2021 Proja och 
kanske bygga detta. 

Gång‐ och cykelväg längs med 
Ginn ög väg

2

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

Gång‐ och cykelväg längs med 
Ginnlög väg

1

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

Kommunen har mottagit synpunkter om en gång‐ och 
cykelväg längs med Ginnlög väg me lan Assurs väg och Bro 
idrottsplats. 

Traf ksäkerhetsåtgärder vid 
Kungsängens IP

1

Sedan ”nya IP” i Kungsängen byggdes har det varit problem med höga hastigheter och 
buskörning på parkeringsplatsen och Västra Rydsvägen runt idrottsplatsen. Stora ytor på 
parkeringen och runt vägen samt s ät körbana inbjuder till rally och buskörning främst 
kvä lar och nätter. Under dagtid bidrar företagen i närheten till mycket traf k och 
gällande hastighetsbegränsningar respekteras då igt. Under 2014 och 2015 har åtgärder 
för att dämpa hastigheterna och minska busåkandet i området. Under 2016 till 2019 har 
Samhä lsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort mindre åtgärder. Under 2020 
fortsätter Samhällsbyggnadskontoret att bevaka situationen och genomför stegvis 
ytterligare trafikåtgärder så att en t llfredsställande trafiksäkerhet uppnås.

Trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Kungsängens IP

1

Sedan ”nya IP” i Kungsängen byggdes har det varit problem med höga hastigheter och 
buskörning på parkeringsplatsen och Västra Rydsvägen runt idrottsplatsen. Stora ytor på 
parkeringen och runt vägen samt slät körbana inbjuder till rally och buskörning främst 
kvällar och nätter. Under dagtid bidrar företagen i närheten till mycket trafik och 
gällande hastighetsbegränsningar respekteras dåligt. Under 2014 och 2015 har åtgärder 
för att dämpa hastigheterna och minska busåkandet i området. Under 2016 t ll 2019 har 
Samhällsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort mindre åtgärder. Under 2021 
fortsätter Samhällsbyggnadskontoret att bevaka situationen och genomför stegvis 
ytterligare traf kåtgärder så att en tillfredsstä lande traf ksäkerhet uppnås.

Samhä lsbyggnadskontoret föres år att bevaka situationen 
och genomföra stegvis ytterligare trafikåtgärder så att en 
ti lfredsställande trafiksäkerhet uppnås.

Gång‐ och cykelväg längs med 
Körsbärsvägen

2

I och med att Norrboda byggs ut så ökar behovet av kopplingar till närliggande områden. 
Bostadsområdet öster om Körsbärsvägen saknar idag en gen gång‐ och cykelförbindelse 
norrut till Norrboda och Brunna. 
En invånare har föreslagit att en gång‐ och cykelbana anläggs i skogsområdet väster om 
Körsbärsvägen  men Samhällsbyggnadskontoret bedömer det som ett onödigt kostsamt 
åtagande på grund av topografin och funna fornlämningar  samt med tanke på att 
Körsbärsvägen är ca 9 meter bred och har ingen busstrafik eller planer för det. Det 
innebär att det finns goda förutsättningar för att anlägga en gång‐och cykelbana på 
befintlig körbana istä let.
Samhä lsbyggnadskontoret  anser att detta projektet inte är aktue lt förrän hela området 
kring Norrboda‐ Brunna är färdigställt och det gäller framförallt handelsplatserna.

Gång‐ och cykelväg längs med 
Körsbärsvägen

2

I och med att Norrboda byggs ut så ökar behovet av kopp ingar till närliggande områden. 
Bostadsområdet öster om Körsbärsvägen saknar idag en gen gång‐ och cykelförbindelse 
norrut ti l Norrboda och Brunna. 
En invånare har föreslagit att en gång‐ och cykelbana an äggs i skogsområdet väster om 
Körsbärsvägen  men Samhällsbyggnadskontoret bedömer det som ett onödigt kostsamt 
åtagande på grund av topografin och funna fornlämningar  samt med tanke på att 
Körsbärsvägen är ca 9 meter bred och har ingen busstrafik eller planer för det. Det 
innebär att det finns goda förutsättningar för att anlägga en gång‐och cykelbana på 
befintlig körbana istället.
Samhällsbyggnadskontoret  anser att detta projektet inte är aktuellt förrän hela området 
kring Norrboda‐ Brunna är färdigställt och det gäller framförallt handelsplatserna.

Projektet föreslås ligga kvar med prioritet 2 då 
samhällsbyggnadskontoret anser att detta projektet inte är 
aktuellt förrän hela området kring Norrboda‐ Brunna är 
färdigställt och det gä ler framförallt handelsplatserna.

Gångbana längs med 
Geologivägen

2

Geologivägen ansluter ett relativt stort bostadsområde vid Lillsjöskolan. Många barn går 
ängs med vägen till och från skolan. För att öka trafiksäkerheten för dessa så föreslås en 
gångbana längs med Geologivägen.
Samhä lsbyggnadskontoret föres år att börja med ny utredning under 2019 för att se 
o ika möjligheter.

Gångbana  ängs med 
Geologivägen

2

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

Det finns möjlighet t ll andra vägar inom bostadsområdet 
som är mer traf ksäkra  dock är dessa för vissa en mindre 
omväg. Av den anledningen så ser 
samhällsbyggnadskontoret att projektet kan ligga kvar med 
prioritet 2 . 
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Trafik‐	och	tillgänglighetsprogram	2021

Hastighetssäkring på 
Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind

2

Enköpingsvägen är bred förbi Sylta och Sandgrind  vi ket inbjuder till högre hastigheter 
än de föreskrivna 50 km/h. Kommunen har mottagit synpunkter om s ktproblem samt 
svårigheter att ta sig ut på Enköpingsvägen från Sandgrindsvägen i rusningstraf k.
För att få ner hastigheterna och förbättra trafiksäkerheten planeras ny utformning av 
gaturummet samt korsningspunkter och övergångsställen. I samband med detta ska 
även busshållplatserna på sträckan tillgäng ighets anpassas.
Projektet projekterades 2016. Det är ett omfattande arbete att bygga om hela sträckan 
därför föreslås en etappindelning enligt fö jande:
Etapp 1: Granhammarsronde len till busshållplats Sylta 
Etapp 2: Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken  

Hastighetssäkring på 
Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind

2

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

Samhä lsbyggnadskontoret föreslår att lägga detta som 
prioritet 2 och att ansöka om pengar för att genomföra 
projektet 2022. Det är ett stort och omfattande projekt. 
Me lan 2013 till 2016 har det skett 3 olyckor och alla tre är 
i anslutning t ll Kvarnåsbacken. En av olyckorna berodde på 
halt väglag  en var en vilt olycka och en var en lindrig 
fa lolycka med cykel på cykelbanan. Av denna anledning 
ser inte samhällsbyggnadskontoret ett stort behov av att 
genomföra detta projektet 2021. 

Gång‐ och cykelväg längs med 
Bygdegårdsvägen

2

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

Gång‐ och cykelväg längs med 
Bygdegårdsvägen

2

Bygdegårdsvägen är en lokalgata som fungerar som infart till Kungsängens idrottsplats 
och Kasmo industriområde och har en gångbana som delvis endast separeras från 
fordonstrafik med vägmarkering. Sträckan mellan Enköpingsvägen och Hjortronvägen 
traf keras av SL‐bussar. En utredning har genomförts avseende traf ksäkerhet  
t llgänglighet och gång‐ och cykeltrafik. Förslag till ny utformning av gaturummet samt 
en gång‐ och cykelbana  ängs med Bygdegårdsvägen har tagits fram. I samband med 
detta ska korsningspunkter ses över och samtliga busshå lplatser och övergångsställen 
ska tillgäng ighets anpassas.
Ombyggnationen av södra delen av Bygdegårdsvägen ingår i  Exploateringsprojektet 
Korsängen medan sträckan i detta projekt endast kanske och delvis kommer att kunna 
genomföras i exploateringsprojekt.
Inom ramen för Trafik‐ och tillgäng ighetsprogrammet planeras i den mån de inte 
genomförs i exploateringsprojekten:
a. Traf ksäkring av korsningen mellan Bygdegårdsvägen och Tvärvägen.
b. Ti lgänglighetsanpassning av det södra av Tvärvägens hållplatslägen.
c. Gång‐ och cykelväg från korsningen mellan Enköpingsvägen och Kyrkvägen till i höjd 
med Tvärvägens norra hållplatsläge.

Den norra delen av detta projektet Utredning av
Bygdegårdsvägen och Västra Rydsvägen (2) har behövt 
vänta väldigt länge på att plan och exploatering ska börja 
genomföra den södra delen. Därför föreslår 
Samhä lsbyggnadskontoret att dessa delas in i tre
projekt av vi ka två finns i detta program och det tredje blir 
en del av exploateringar av Korsängen  vilket drivs av 
planavdelning och exploateringsavdelningen. Dock ser inte 
samhällsbyggnadskontoret att detta ska prioriteras t ll prio 
1 för 2021 då det finns para lella trafiksäkra gång‐ och 
cykelvägar.

Korsningen 
Hjortronvägen/Granhammarsv
ägen

2

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

Korsningen 
Hjortronvägen/Granhammarsvä
gen

2

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

Avdelningen planerar att först se och utreda hur stort 
problemet är och anser att en eventue l ombyggnation bör 
göras i samband med utbyggnad av exploateringsområden.

Enköpingsvägen mellan 
Blomstervägen och Råbyvägen

2

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

Enköpingsvägen mellan 
Blommstervägen och 
Råbyvägen

2

Enköpingsvägen är på sträckan genom Bro bred  vi ket inbjuder till högre hastigheter än 
de föreskrivna 50 km/h. Sträckan på Enköpingsvägen mellan Lejondalsvägen och 
Blomstervägen kommer att åtgärdas i samband med ett exploateringsprojekt.
Sträckan me lan Råbyvägen och Håtunavägen går genom Skä lsta  industriområde och är 
inte i  ika stort behov av åtgärder.
På sträckan mellan Blomstervägen och Råbyvägen planeras därför en ny utformning av 
gaturummet och samtliga korsningspunkter. Hstighetsdämpande åtgärder ska ses över 
samt t llgänlighetsanpassning av samtliga övergångställen. I samband med  detta ska 
också samt iga busshållplatser på sträckan ses över om dessa behöver 
t llgänglighetsanpassas.

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

Tillgänglihetsanpassa trottoar 
längs Lantmätarvägen

2

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

Ti lgänglihetsanpassa trottoar 
längs Lantmätarvägen

2

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

För att genomföra detta kommer kommunen behöva se 
över hela Lantmätarvägens gångbana och det kommer 
kosta mycket och bli ett stort och tidskrävande projekt. 
Samhä lsbyggnadskontoret föres år att detta projektet står 
kvar som prioritet 2.

Gångbana på 
Finstabergsvägen mellan 
Finnsta förskola och 
busshållplats Finnsta

2

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

Gångbana på Finstabergsvägen 
me lan Finnsta förskola och 
busshållplats Finnsta

2

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

Kommunen har fått synpunkter på gångbanor som saknas 
mellan kollektivtrafik och förskolor/skolor. Därför föreslås 
an utredning för att få en översyn av problemet. 
Projetketföres ås ha prioritet 2 då det idag finns alternativa 
trafiksäkra gångvägar på de ident fierade platser som 
problemen finns. 

Vändplan och parkering på 
Mätarvägen

1

Idag finns ingen vändplan på Mätarvägen i industriområde. Det är stora lastb lar som kör 
på den här vägen och möjlighet för att vända där saknas. Kommunen har fått synpunkter 
från företagare i Brunna för någon typ av åtgärder. Det finns inte så mycket utrymme  då 
kommer att försvinna flera parkeringsplatser anslutning t ll Lejondals naturreservat. 

Projektet omprioriteras under 2020 till prio 1 för att ICA 
fastigheten finansierar byggnationen. Projektering och 
utredning samt bygglovsansökning gjordes av kommunen 
under 2020.

Sida 4 av 5
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Cirkulationsplats i korsningen 
Enköpingsvägen/Bygdegårdsv
ägen

2

Idag regleras korsningen mellan Enköpingsvägen och Bygdegårdsvägen med traf kljus. 
Dessa trafikljus har se senaste året haft mycket fel och fungerar inte optimalt. För att 
åtgärda problemet så måste en ny an äggning köpas in vilket med för höga kostnader. 
Med anledning till kommande byggnationer i Kungsängen och den förväntade ökade 
trafikmängden på Enköpingsvägen samt för att förbättra framkomligheten för 
kollektivtrafiken i korsningen så föreslås en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen 
projekterades 2018. För att möj iggöra anslutning t ll eventuella parkering längst med 
Enköpingsvägen och ny detaljplan Korsängen behöver göras  ite justering i ritningar. 
Detta ska göras i egen regi. 
Cirkulationsplatsen ska finansieras av exploateringsprojekt.

Avdelningen beslutat att göra en annan 
trafiksäkerhets ösning i form av trafikljus på denna 
korsning under 2020–2021. Det är en akut åtgärd pga. 
befintliga traf kljusen är trasiga och ur funktion. 
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Projektnr  Namn 2021 (förslag)
Prio 2021 
(förslag)

Utförande
 Uppskattad 
Kostnad 2021 
(tkr) 

 Flytta från 
budget 2020 
(tkr) 

 Statlig 
medfinansiering 
2021 

 Förslag budget 
2021 (tkr) 

 Drift per år 
 Avskrivning per 
år 

 Uppskattade 
totala kostnader 
(tkr) 

2 Regionala gång‐ och cykelväg genom Bro 1 Byggnation 7 500,00 kr       3 500,00 kr               4 000,00 kr         161 000,00 kr     100 000 kr          15 000,00 kr      

3 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 1
Projektering/&
Byggnation 1 500,00 kr       800,00 kr                  700,00 kr             45 000,00 kr      

20 000 kr            
4 600,00 kr        

5
Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid 
Österhagen

1 Byggnation
3 500,00 kr       1 500,00 kr               2 000,00 kr         31 700,00 kr      

46 667 kr            
5 200,00 kr        

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

1
Projektering/&
Byggnation 6 000,00 kr       3 357,00 kr         2 643,00 kr         175 000,00 kr    

80 000 kr            
12 000,00 kr      

1 Artistvägen  1 Byggnation 4 200,00 kr       4 200,00 kr         25 000,00 kr       56 000 kr             9 000,00 kr        

31
Gångbana och övergångställe på Målarvägen 
och Lantmätarvägen

1
Projektering/&
Byggnation 3 000,00 kr       3 000,00 kr         13 000,00 kr      

40 000 kr            
4 000,00 kr        

32
Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen i 
Kungsängen

1 Utredning
3 000,00 kr        

28
Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i 
Brunna

1 Utredning
5 000,00 kr        

33
Upplevspromenad på gångvägen Fjärilstigen‐
Blomstervägen

1
Utredning och 
Projektering

2 000,00 kr        

12
Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och 
Prästhagsvägen

1 Utredning
11 700,00 kr      

29
Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i 
Brunna

1 Projektering
500 kr                500 kr                  5 000,00 kr        

21 Gång‐ och cykelväg längs med Ginnlög väg 1 Projektering 500 kr                500 kr                 
6 000,00 kr        

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP 1 Utredning
300,00 kr            

20 Gång‐ och cykelväg längs med Körsbärsvägen 2
2 500,00 kr        

24 Gångbana längs med Geologivägen 2 2 500,00 kr        

6
Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta 
och Sandgrind

2
6 000,00 kr        

8
Gång‐ och cykelväg längs med 
Bygdegårdsvägen

2
5 000,00 kr        

18
Korsningen 
Hjortronvägen/Granhammarsvägen

2
3 500,00 kr        

22
Enköpingsvägen mellan Blommstervägen och 
Råbyvägen

2
8 000,00 kr        

23
Tillgänglihetsanpassa trottoar längs 
Lantmätarvägen

2
2 000,00 kr        

27
Gångbana på Finstabergsvägen mellan Finnsta 
förskola och busshållplats Finnsta

2
4 000,00 kr        

Totalt 26 700 kr           3 357 kr               5 800 kr                     17 543 kr             450 700 kr           342 667 kr           116 300 kr          

Bilaga 3 ‐ Kostnadskalkyl
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Projektnr 2020 Namn TTP 2020 Prioritet 2020
Skede i TTP 

2020
Status  Budget 2020 (kr)   Kostnad 2020 (kr)  Motivering

2 Regionala gång‐ och cykelväg genom Bro 1 Byggnation Påbörjad 2 000 000 kr            

Enheten sökte för statlig medfinansiering 2019. Projektet har beviljats statlig 
medfinnansiering om 50% av byggkostanden att åtgärden kan påbörjas senast 
2020‐12‐31. Byggkostnad för Etapp 2 beräknas vara 11 990 000 kr. Av detta 

kommer Trafikverket betala 5 995 000 kr.

3
Tillgänglighetsanpassning av 

busshållplatser
1

Projektering/&B
yggnation

Påbörjad 500 000 kr                794 100 kr                

I och med att trafikförvaltningen beslutade under 2018 att linje 555 skulle 
förlängas till Rättarboda och att linje 558 skulle dras om inom Brunna 

verksamhetsområde så behövdes 7 nya busshållplatser byggas (en i Jursta och 
sex i Brunna). Dessa är byggda och bussarna trafikerar där nu. Det behövs även 
två ny busshållplats på Mätarvägen och Musikvägen samt tillgänglighetsanpassa 

flera av de befintliga hållplatserna. Projektet har beviljats statlig 
medfinansiering om 50% av byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 
2020‐12‐31.Byggkostnad för åtgärden beräknas vara 2 494 000 kr. Av detta 

kommer Trafikverket och Trafikförvaltning betala 1 247 000 kr.

5
Nya busshållplatser på Enköpingsvägen 

vid Österhagen
1 Byggnation Påbörjad 500 000 kr                83 400 kr                   

Tanken var att busshållplatserna skulle ligga i anslutning till Skogsbackavägen 
för att boende i Österhagen skulle ha tillgång till dessa. Dock var inte markägare 

och fastighetsägare villiga att sälja mark för en busshållplats samt att 
kommunen skulle överta/bli delägare i Skogsbackavägen. Av den anledningen 
fick enheten titta på en ny alternativ med gång‐ och cykelbana längs med 

Kockbackavägen samt nya busshållplatser i anslutning till Kockbackarondellen. 
Detta är en bra lösning och har under 2018 projekterats. Projektet har beviljats 
statlig medfinansiering om 44% av byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas 
senast 2020‐12‐31. Byggkostnad för åtgärden beräknas vara 5 101 200 kr. Av 

detta kommer Trafikverket och Trafikförvaltning betala 2 245 400 kr.

25 Blomman förskola 1 Byggnation Klar 1 500 000 kr             537 600 kr                 Byggnationen är klar.

7
Gång‐ och cykelförbindelse mellan 

Skyttensväg  och Tvärvägen
1 Byggnation  Klar 1 500 000 kr             3 159 600 kr             

Byggnationen är klar. Slutbesiktning‐ del 2 för finplanering kommer att ske juni 
2021. 

12
Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen 

och Prästhagsvägen
1

Utredning/&Pro
jektering

Flytta till prio 
2

På grund av brist på personalen har avdelningen inte hunnit med det här 
projektet. Utredningen kommer att utföras under 2021.

19
Gång‐ och cykelvägar på Skällstavägen 
och Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen 

och Håtunavägen
1 Byggnation Klar 550 000 kr                382 800 kr                 Byggnationen av  etapp 1 och 2 är klar. 

15
Gång‐ och cykelbana mellan Håbo‐Tibble 

kyrkby och Tjustaskolan
1

Projektering/&B
yggnation

Påbörjad 3 357 000 kr            
Uppdragsbeställning för projektering av nya gång‐ och cykelväg i Tjusta område 
pågår. Planen är att få alla systemhandlingar innan sommar  då kan vi börja 

med upphandling för byggnationen.

Bilaga 4 ‐ Redovisning av projekt i Trafik‐ och tillgänlgihetsprogrammet 2020
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17
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens 

IP
1 Utredning

Bevakning och 
utförande av 
åtgärder vid 

behov

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

området under kontroll under 2021.

31
Gångbana och övergångstället på 

Målarvägen
1

Utredning/&Pro
jektering

Klar Utredning är klar och ligger som prio 1  2021.

32 Vändplan och parkering på Mätarvägen 2
Utredning/&Pro

jektering
Klar

Projektet prioriterades om till prio 1 i samarbete med ICA fastighet på 
Mätarvägen. Kommunen genomförd utredning  projektering och 

bygglovsansökan för detta projekt och resten kommer att utföras av ICA 
fastigheten.

Totalt:         9 907 000 kr          4 957 500 kr Budget för trafik- och tillgänglighetsprogrammet för 2020 var 6 550 
000kr och 3 357 000 kr ombudgetering för Tjusta. 

Sida 2 av 2
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1 Trafiksäkerhet och tillgänglighet i ett växande och 
hållbart Upplands-Bro 

Upplands-Bro är en expansiv kommun där ställer höga krav på att trafikmiljöerna ska 
utvecklas på ett effektivt, säkert och tillgängligt sätt. 

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas. Visionen 
lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats”. 

Nollvisionen, som är beslutad av riksdagen, lägger grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i 
Sverige. Målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. God tillgänglighet och 
framkomlighet i den offentliga miljön är en annan viktig fråga eftersom detta bidrar till att 
människor med funktionshinder kan delta i samhällslivet och i många fall klara sig utan hjälp. 
Det vinner både enskilda individer och samhället i stort på. 

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsarbetet främst inriktat på att: 

• gå över från hastighetsbegränsningarna 30, 50 och 70 km/h till de beslutade 
internationellt anpassade 30, 40 och 60 km/h 

• bygga ut gång- och cykelvägnätet med kommunens gång- och cykelplan och 
cykelstrategi som utgångspunkt 

• utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter 

• öka tillgängligheten genom att anlägga och underhålla sittplatser samt 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser och övergångställen 

1.1 Bakgrund 
År 1999 påbörjade samhällsbyggnadsnämnden i samarbete med bland annat dåvarande 
Vägverket, Polisen och skolelever ett systematiskt arbete för ökad trafiksäkerhet. Arbetet 
baserades främst på inventeringar av trafikmiljöer och olycksstatistik. 

År 2003 genomfördes en trafiknätsanalys i tätorterna Bro, Brunna och Kungsängen i 
samverkan med Vägverket, representanter från skolor och förskolor, Polisen samt pensionärs- 
och motororganisationer. Resultatet visade bland annat att hastigheterna på många 
kommunala vägar var höga och att det därför fanns ett behov av hastighetsdämpande 
åtgärder. Dessutom visade analysen att framkomligheten för bilar, bussar och 
utryckningsfordon var god och att gång- och cykelvägnätet var väl utbyggt i stora delar av 
tätorterna. 

Ett åtgärdsprogram togs fram som så småningom tillsammans med trafiknätsanalysen 
resulterade i Program 2005 Trafiksäkerhetsåtgärder som därefter uppdaterats årligen. 

Parallellt med detta trafiksäkerhetsarbete har kommunen arbetat på ett liknande sätt med 
tillgänglighetsfrågor. År 2000 antogs en nationell plan för hur man ska arbeta med 
tillgänglighet i Sverige och året därpå fastställdes ytterligare krav i Plan- och bygglagen. År 
2003 gav Sveriges Kommuner och Landsting ut skriften Tillgänglig stad vars syfte var att 
inspirera och stödja kommunerna att arbeta med tillgänglighet i de offentliga miljöerna. Man 
inventerade kommunens primära gång- och cykelstråk enligt processbeskrivningen i 
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dokumentet och resultaten från denna inventering fick ligga till grund för åtgärdsprogrammet 
för ökad tillgänglighet som därefter uppdaterats årligen. 

För att få en bättre helhetssyn över trafikprojekten slogs de två åtgärdsprogrammen år 2014 
ihop till ett Trafik- och tillgänglighetsprogram. 

Med start 2015 sker en utvärdering av genomförda åtgärder i samband med den årliga 
revideringen av programmet. 

1.2 Allmänt om trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande 
åtgärder 

Det finns flera olika metoder att öka tillgängligheten på allmänna platser. I Upplands-Bro 
kommun arbetar man bland annat mycket med att anlägga sittplatser längs med kommunens 
gång- och cykelvägar. Sittplatser bör vara placerade på en hårdgjord yta och vara försedda 
med minst ett armstöd. Den hårdgjorda ytan får gärna fortsätta en bit ut vid sidan av 
sittplatsen, så att en rullstol får plats bredvid.  

Kommunen arbetar också med att tillgänglighetsanpassa övergångsställen. Detta sker genom 
att kantstenar tas bort för att underlätta framkomligheten med rullator och rullstol samt att 
övergångsställen markeras upp med kontrastfärgade och taktila plattor vilket underlättar 
orienteringen för synskadade. 

Utöver detta arbetar man med tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Trafikverket har i 
samarbete med SL tagit fram riktlinjer för hur busshållplatser ska placeras i förhållande till 
korsningar och övergångsställen samt hur de ska markeras med taktila och kontrastfärgade 
plattor. I dagsläget är mer än hälften av kommunens drygt 85 busshållplatser 
tillgänglighetsanpassade.  

Vad gäller trafiksäkerhet är arbetet, som tidigare nämnts, huvudsakligen inriktat på att minska 
antalet olyckor med personskador genom att trafiksäkra korsningspunkter och 
övergångsställen samt att dämpa hastigheter. Trafiksäkerheten vid korsningspunkter och på 
övergångsställen kan exempelvis höjas med förbättrad belysning, mittrefuger och 
upphöjningar medan hastighetsdämpande åtgärder bland annat kan vara överkörningsbara 
zoner av gatsten som dämpar biltrafikens hastigheter utan att framkomligheten för tung trafik 
försämras. En del åtgärder såsom vissa typer av farthinder kan dock utgöra problem för 
vinterväghållning och tung trafik. 

På kommunala vägar Pettersbergsvägen och Enköpingsvägen har försetts med 
hastighetsdisplay skyltar. Att visa fordonets aktuella hastighet med en hastighetsdisplay 
skapar en ökad uppmärksamhet, inte minst för rädslan att åka fast för fortkörning.  

Fem av kommunens övergångsställen har försetts med aktiva varningssystem i form av 
blinkande lampor som varnar bilister när en fotgängare eller cyklist närmar sig: 

• Pettersbergsvägen vid Lidl Norrboda 

• Granhammarsvägen vid Tibblegårdsväg 

• Enköpingsvägen vid infartsparkeringen, Kungsängen 

• Kungsvägen 

• Enköpingsvägen vid Urfjäll 
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Dessa varningssystem har blivit mycket populära och efterfrågas ofta men bör användas med 
viss försiktighet eftersom de blinkande ljusen kan dra uppmärksamheten från övriga kritiska 
moment i trafikmiljön. Övergångsställets och de anslutande gång- och cykelvägarnas 
utformning samt trafikflödena är andra faktorer som avgör om aktiva varningssystem är 
lämpliga vid ett visst övergångsställe. Det är därför viktigt att undersöka förutsättningarna vid 
den aktuella platsen grundligt innan ett beslut om vilken typ av åtgärder som ska genomföras 
fattas.  

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

Många trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder längs med befintliga vägar 
genomförs i samband med plan- och exploateringsprojekt. Dessa åtgärder presenteras inte i 
detta program utan information finns i handlingarna för respektive projekt. Exempel på 
sådana åtgärder är gång- och cykelväg längs med Granhammarsvägen och ombyggnation av 
Brunna trafikplats som planeras och genomförs i samband med projektet Norrboda-Brunna. 
En annan åtgärd är gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen samt ny utformning av 
södra delen av Bygdegårdsvägen i samband med detaljplan Korsängen.  

1.4 Gång- och cykelplanen 
Kommunens gång- och cykelplan beslutades av Kommunstyrelsen 2012 och åtgärdsförslagen 
har sedan dess uppdaterats. Tanken är att gång- och cykelplanen ska vara ett överordnat 
styrdokument näst efter Översiktsplanen för planering av framtida gång- och 
cykelinvesteringar. I takt med att projekten blir aktuella lyfts de ner till Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet som är tänkt att vara ett arbetsdokument där projekt som ska 
genomföras de närmaste åren presenteras mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. 
Projekt som inte är aktuella i dagsläget finns därför inte med i detta program utan endast i 
gång- och cykelplanen. 

Gång- och cykelplans åtgärdsförslagen har reviderat 2019. 

1.5 Cykelstrategi 
Kommunens cykelstrategi 2020–2025 beslutades av Kommunstyrelsen 2019. 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. 

Cykelstrategin ligger 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 att 
förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken förbättras och utvecklas. Det finns många 
fördelar med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning och ökad livskvalité. 

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. 
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Det finns också goda möjligheter att cykelpendla mellan våra tätorter. Det finns även 
attraktiva målpunkter för cykelturism. 

1.6 Trafikolyckor på kommunala vägar  
STRADA är en databas för trafikolyckor som rapporterats in från sjukvård och/eller polis. Det 
är ett användbart verktyg vid trafikplanering, tillsammans med trafikmätningar, inventeringar 
av trafikmiljöer, synpunkter från polis, invånare och företag. Det är emellertid viktigt att 
notera att alla sjukhus inte är anslutna till systemet. Dessutom händer det att olyckor 
rapporteras in felaktigt, exempelvis att en trafikolycka som skett på statlig väg istället hamnar 
på en kommunal väg. På grund av dessa faktorer finns en viss osäkerhet i statistiken. 

Mellan 1 januari 2015 och 31 december 2020 har 208 trafikolyckor skett på kommunala vägar 
i Upplands-Bro och rapporterats in från sjukvård och/eller polis till STRADA. Av dessa fick 7 
allvarliga personskador som följd, 41 med måttliga personskador och 140 med lindriga 
personskador. Övriga har okänd eller osäker svårighetsgrad alternativt har 3 personskador. 
Två dödsolyckor rapporterades i september 2017 och april 2020 (utanför tättbebyggt 
område). Enligt rapporten från Rättsmedicinalverket och polisens handlingar berodde 
dödsolyckan på förarens tillstånd och inte på vägens utformning och karaktär.  

Den största olyckstypen, som står för 34 av de inrapporterade olyckorna, är singelolyckor för 
motorfordon och därefter kommer singelolyckor för fotgängare, som står för 28 av de 
inrapporterade olyckorna. Dessa har till stor del inträffat inom centrumområden samt på 
kommunens gång- och cykelvägar och är ofta halk- och fallolyckor. 

I de övriga rapporterade trafikolyckorna har motorfordon varit inblandade. Dessa olyckor har 
främst inträffat på kommunens två större huvudvägar, Enköpingsvägen och 
Granhammarsvägen. En dryg fjärdedel av dessa olyckor är singelolyckor.  

Dessutom har 5 olyckor skett där fotgängare har blivit påkörda av motorfordon samt 16 
olyckor där cyklister eller mopedister kolliderat med, alternativt blivit påkörda av, 
motorfordon. Värt att notera är också att en relativt stor andel av trafikolyckor med 
motorfordon inblandade har skett i vägkorsningar.  

 
Figur 1: Antal trafikolyckor på kommunala vägar efter svårhetsgrad och år. 
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2 Åtgärder som genomfördes under 2020 
Som ett led i övergången till de nya hastighetsnivåerna och ökningen av trafiksäkerheten i 
kommunen genomfördes 2015 en stor hastighetsrevision för Bro, Brunna och Kungsängen 
med undantag för Enköpingsvägen, Lennartsnäsvägen, söder om Bro-station, Kockbackavägen 
norr om Sandhagsrondellen och E18 (Statlig väg).  Denna revision har kommunen arbetat 
vidare med och den genomfördes under 2016.  

 

 
Figur 3: Den hastighetsplan som antogs och verkställdes under 2015 för Bro, Brunna och Kungsängen. 

Fortfarande finns det vägar inom tättbebyggt område (där kommunen har mandat att besluta 
om hastighetsbegränsning) som bör få ändrade hastigheter antingen för att de inte togs med i 
hastighetsrevisionen eller för att synpunkter har inkommit som belyser omständigheter som 
inte beaktades inför planens antagande. Samhällsbyggnadskontoret fortsätter att arbeta 
vidare med dessa. 

Övriga Trafik- och tillgänglighetsåtgärder som samhällsbyggnadskontoret har arbetat med 
under 2020 men som ännu inte är slutförda finns presenterade i respektive 
projektbeskrivning i bilaga 2. 

2.1 Projekt som genomförts 2020 
 

Projekt nr 2: Regional gång- och cykelväg genom Bro 

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50% av kostnaderna som 
är aktuella 2020–2021 för gång- och cykelvägen med regional standard längs med 
Enköpingsvägen, mellan Brorondellen och Råbyvägen (etapp-2). Byggnationen har påbörjat 
december-2020 och kommer att bli färdig sommar 2021. 
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Projekt nr 3: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 

För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen behöver ett antal 
busshållplatser tillgänglighetsanpassas. Idag är ungefär hälften av busshållplatserna längs med 
det kommunala vägnätet tillgänglighetsanpassade. För att genomföra detta har en 
prioritering gjorts utifrån statistik från kommunens bussentreprenör (Nobina) över på- och 
avstigande, hållplatsens geografiska läge samt en inventering som SPF Seniorerna har gjort på 
en del av kommunens busshållplatser. Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig 
medfinansiering om 50 % av kostnaderna som är aktuella 2020–2021 för att 
tillgänglighetsanpassa de befintliga hållplatserna och bygga de nya hållplatserna på 
Mätarvägen. Byggnationen av de nya hållplatserna på Mätarvägen samt ett övergångställe är 
klar. Hållplats Musikvägen kommer att byggas om under februari – mars 2021. Vi kommer 
fortsätta med resten under 2021. 

Prioriteringslista för ombyggnation: 

1. Musikvägen 1st 

2. Emaljstigen 2st   

3. Textilvägen 1st   

4. Marknadsstigen 1st   

5. Aspvik 2st  

Prioriteringslista för nybyggnation: 

1. Mätarvägen 2st 

 

Projekt nr 5: Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen  

Två nya busshållplatser, två övergångsställen samt gång- och cykelanslutningar planeras vid 
Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen och Kockbackavägen. Detta färdigprojekterades 
under 2018.  

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 44 % av kostnaderna som 
är aktuella 2020–2022 för gång- och cykelvägen längs med Kockbackavägen och två nya 
hållplatser på Enköpingsvägen. Byggnationen på etapp 1 har påbörjat under december 2020 
och kommer att vara färdig sommar 2021. 

Etapp-1 omfattar:(2020–2021) 

Anläggning en ny gång- och cykelbana (3m bredd) på hela sträckan längs med Kockbackavägen från 
Kockbackarondellen till befintlig gång- och cykelbana samt anläggning ett upphöjt övergångsställe vid 
Kockbackarondellen.  

 Etapp-2 omfattar: (2021–2022) 

Anläggning två nya busshållplatser på Enköpingsvägen samt hastighetsdämpande åtgärder 
innan rondellen.  Det ska även byggas anslutande gång- och cykelbana till de befintliga. 
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Projekt nr 25: Blomman förskola 

Projektet genomfördes 2019–2020 i samarbete med Mark och exploateringsavdelningen. Det 
omfattar en ny kommunal väg till Blomma förskolan, gång- och cykelväg, övergångställe och 
avlämningsplats samt en ny parkering.  

 

Projekt nr 7: Gång- och cykelförbindelse mellan Västra Rydsvägen och längs med 
Bygdegårdsvägen 

Det håller på att byggas en ny gång- och cykelbana längs med Bygdegårdsvägen mellan 
Skyttens väg och busshållplats Tvärvägen. Där ingår även ombyggnation av hållplats 
Tvärvägen och nytt övergångställe med belysning. Tidplan på detta projekt förlängds pga 
pandemi. Första besiktning gjordes november 2020 och slutbesiktning kommer att ske under 
juni 2021.  

 

Projekt nr 12: Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen 

Projektet har inte genomförts på grund av brist på resurser. Detta ska prioriteras upp till 
prioritet 1 under 2021.  

 

Projekt nr 19: Gång- och cykelvägar på Skällstavägen och Klövtorpsvägen mellan Råbyvägen 
och Håtunavägen  

Etapp 1 och 2 projekterades och byggdes under 2019–2020.  

Projektet delades in i olika etapper på grund av omfattningen: 

Etapp 1: Sträcka mellan Håtunavägen och Ullevivägen - färdigställdes 2019 

Etapp 2: Övergångstället på Ullevivägen och koppling till befintliga Gång- och cykelvägar - 
färdigställdes 2020 

Etapp 3: Gång- och cykelväg längs med Skällstavägen – det behövs mer utredning för att 
analysera behovet och inventera möjligheter i Skällsta industriområde.  

 

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

En projektgrupp är startad tillsammans med representanter från VA-avdelningen. Uppdraget 
för Projektering och systemhandlingar har beställt av konsultföretag. Upphandling för 
byggnationen kommer påbörjas höst 2021.  

Gång- och cykelvägen kommer att gå på den norra sidan av Tjustavägen med trafiksäkra 
övergångar samt nya busshållplatser och belysningar vid övergångar.   

 

Projekt nr 31: Gångbana och övergångställe på Målarvägen 
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Projektet utreddes 2020. Det är ett omfattande arbete att bygga en ny gångbana på 
Målarvägen mellan Lantmätarvägen och Stationsvägen samt övergångställen på Målarvägen 
och Lantmätarvägen.  

Projekt nr 32: Vändplan och parkering på Mätarvägen 

Projektet utreddes och projekterades 2020. Det är ett omfattande arbete att bygga nya 
vändplan och parkeringar på Mätarvägen. ICA Fastighet kommer att utföra och finansiera 
byggnationen.  

3 Trafik- och tillgänglighetsprojekt 2021 

3.1 Översiktskartan 
Översiktskartan visar alla projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2021.  

 
Figur 4: Projekt i Kungsängen och Bro 

2  Regional gång- och cykelväg genom Bro 
3  Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 

5  Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen 

1  Artistvägen  

31 Gångbana och övergångställe på Målarvägen  

32 Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen i Kungsängen 

28 Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen i Brunna 

33 Upplevelsepromenad på gångvägen Fjärilstigen-Blomstervägen 

12 Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen 

29 Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna 
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21 Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängen IP 

20 Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen 

24  Gångbana längs med Geologivägen 

6  Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och Sandgrind 

8 Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 

18 Korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen 

22 Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och Råbyvägen 

23 Tillgänglighetasanpassning av trottoar längs Lantmätarvägen 

27 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen 

 

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

 

I bilaga 1 listas alla projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2021. Avdelningen planerar 
att arbeta med de projekt som fått prioritet 1 under 2021, medan prio-2-projket senareläggs. 
Projekten är listade utan inbördes ordning. 

Projekten med prioritet 1 väljs utifrån följande kriterier:  
 Nollvisionen (riksdagen – ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken) 

 Projekt som påverkar så många medborgare som möjligt 

 Förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten 

 Inkomna synpunkter 

 Förbättringsåtgärder som samhällsbyggnadskontoret har sett behov av 

 Samarbete med exploateringsområden 

 Gång- och cykelplanen 

 Säkra-skolvägar 

 Trygghetsprogram 

 Olycksstatistik 

 Budget och resurser  
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Mikael Thelin 

Avfallschef 

Avfallsenheten 

+46 8-518 321 76 

Mikael.Thelin@upplands-bro.se 

   TN 21/0043  

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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Gemensam avfallsplan 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att ta fram en gemensam avfallsplan med samverkanskommunerna inom 

avfallsområdet. 

Sammanfattning 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samverkar inom 

avfallshantering. Samverkan bidrar idag till ett kostnadseffektivt arbetssätt med 

hög grad av samordning och med tillgång till en större samlad kompetens inom 

avfallsområdet. Kommunerna har exempelvis infört och driver tillsammans ett 

av landets största fyrfackssystem och har även gemensamt reviderat 

sina respektive avfallsföreskrifter och avfallstaxor.  

För att fortsätta utvecklingen av kommunernas avfallshantering i samverkan är 

ett naturligt steg att även ta fram en gemensam avfallsplan. Framtagandet av ny 

avfallsplan motiveras av den stora förändring av insamlingssystemet som nu 

har genomförts i kommunerna, reviderade avfallsföreskrifter och avfallstaxor 

samt ändrad lagstiftning och nya nationella mål. I några av kommunerna är det 

dessutom dags att revidera befintlig avfallsplan eftersom den snart upphör att 

gälla.  

Kommunerna föreslås nu att i samverkan ta fram en gemensam avfallsplan, 

vilket bedöms ge samordningsvinster i arbetet med framtagande av planen. 

Planen kan även genomföras i samverkan, vilket betyder ytterligare 

samordningsvinster. Med den gemensamma avfallsplanen som grund bedöms 

kommunerna vara ännu bättre rustade för att gemensamt ta sig an utmaningar 

inom områden som exempelvis förebyggande av avfall, utveckling 

av återvinningscentralerna, farligt avfall, slam samt insamling och 

materialåtervinning av returpapper från lägenheter.  

 

Bakgrund 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samverkar sedan många år 

kring olika avfallsfrågor. Nuvarande samverkan har sin grund i de avtal med 

entreprenörer och behandlingsanläggningar/mottagare som kommunerna handlat 

upp gemensamt utifrån ett samverkansavtal. Alla kommunerna bidrar genom 

medverkan i en gemensam projektgrupp, arbetsgrupper för olika frågor och en 

styrgrupp där avfallscheferna ingår. Samverkan bidrar idag till ett 

kostnadseffektivt arbetssätt med hög grad av samordning och med tillgång till en 
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större samlad kompetens inom avfallsområdet. Kommunerna har exempelvis 

infört och driver tillsammans ett av landets största fyrfackssystem och har även 

gemensamt reviderat sina respektive avfallsföreskrifter och avfallstaxor.  

För att fortsätta utvecklingen av kommunernas avfallshantering i 

samverkan är ett naturligt steg att även ta fram en gemensam avfallsplan. 

Framtagandet av ny avfallsplan motiveras av den stora förändring av 

insamlingssystemet som nu har genomförts i kommunerna, reviderade 

avfallsföreskrifter och avfallstaxor samt ändrad lagstiftning och nya nationella 

mål. I några av kommunerna är det dessutom dags att revidera befintlig 

avfallsplan eftersom den snart upphör att gälla. En kostnadseffektiv lösning 

bedöms vara att kommunerna i samverkan tar fram en gemensam avfallsplan.  

Med den gemensamma avfallsplanen som grund bedöms kommunerna vara 

ännu bättre rustade för att gemensamt ta sig an utmaningar inom områden som 

exempelvis förebyggande av avfall, utveckling av återvinningscentralerna, 

farligt avfall, slam och insamling och materialåtervinning av returpapper från 

lägenheter.  

Det blivit allt vanligare att kommuner i Sverige tar fram gemensamma 

avfallsplaner som verktyg för att rusta sig inför allt fler uppgifter och det 

komplexa och långsiktiga arbete som det innebär att göra avfallshanteringen 

mer hållbar.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse TN 21/0043 2021-01-27 

Ärendet 

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samverkar inom 

avfallshantering. Samverkan bidrar idag till ett kostnadseffektivt arbetssätt med 

hög grad av samordning och med tillgång till en större samlad kompetens inom 

avfallsområdet. Kommunerna har exempelvis infört och driver tillsammans ett 

av landets största fyrfackssystem och har även gemensamt reviderat 

sina respektive avfallsföreskrifter och avfallstaxor.  

För att fortsätta utvecklingen av kommunernas avfallshantering i samverkan är 

ett naturligt steg att även ta fram en gemensam avfallsplan. Framtagandet av ny 

avfallsplan motiveras av den stora förändring av insamlingssystemet som nu 

har genomförts i kommunerna, reviderade avfallsföreskrifter och avfallstaxor 

samt ändrad lagstiftning och nya nationella mål. I några av kommunerna är det 

dessutom dags att revidera befintlig avfallsplan eftersom den snart upphör att 

gälla.  

Kommunerna föreslås nu att i samverkan ta fram en gemensam avfallsplan, 

vilket bedöms ge samordningsvinster i arbetet med framtagande av planen. 

Planen kan även genomföras i samverkan, vilket betyder ytterligare 

samordningsvinster. Med den gemensamma avfallsplanen som grund bedöms 

kommunerna vara ännu bättre rustade för att gemensamt ta sig an utmaningar 

inom områden som exempelvis förebyggande av avfall, utveckling 

av återvinningscentralerna, farligt avfall, slam samt insamling och 

materialåtervinning av returpapper från lägenheter.  
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Bakgrund  

Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samverkar sedan många år 

kring olika avfallsfrågor. Nuvarande samverkan har sin grund i de avtal med 

entreprenörer och behandlingsanläggningar/mottagare som kommunerna handlat 

upp gemensamt utifrån ett samverkansavtal. Alla kommunerna bidrar genom 

medverkan i en gemensam projektgrupp, arbetsgrupper för olika frågor och en 

styrgrupp där avfallscheferna ingår. Samverkan bidrar idag till ett 

kostnadseffektivt arbetssätt med hög grad av samordning och med tillgång till en 

större samlad kompetens inom avfallsområdet. Kommunerna har exempelvis 

infört och driver tillsammans ett av landets största fyrfackssystem och har även 

gemensamt reviderat sina respektive avfallsföreskrifter och avfallstaxor.  

För att fortsätta utvecklingen av kommunernas avfallshantering i 

samverkan är ett naturligt steg att även ta fram en gemensam avfallsplan. 

Framtagandet av ny avfallsplan motiveras av den stora förändring av 

insamlingssystemet som nu har genomförts i kommunerna, reviderade 

avfallsföreskrifter och avfallstaxor samt ändrad lagstiftning och nya nationella 

mål. I några av kommunerna är det dessutom dags att revidera befintlig 

avfallsplan eftersom den snart upphör att gälla. En kostnadseffektiv lösning 

bedöms vara att kommunerna i samverkan tar fram en gemensam avfallsplan.  

Med den gemensamma avfallsplanen som grund bedöms kommunerna vara 

ännu bättre rustade för att gemensamt ta sig an utmaningar inom områden som 

exempelvis förebyggande av avfall, utveckling av återvinningscentralerna, 

farligt avfall, slam och insamling och materialåtervinning av returpapper från 

lägenheter.  

Det blivit allt vanligare att kommuner i Sverige tar fram gemensamma 

avfallsplaner som verktyg för att rusta sig inför allt fler uppgifter och det 

komplexa och långsiktiga arbete som det innebär att göra avfallshanteringen 

mer hållbar.  

 

Framtagande av den gemensamma avfallsplanen innebär att kommunerna i 

samverkan tar fram en avfallsplan. Planen blir gemensam för alla kommunerna, 

med gemensamma mål och så långt möjligt även gemensamma åtgärder i syfte 

att kunna genomföras samordnat i alla kommunerna på ett kostnadseffektivt sätt 

och med bästa möjliga samlade resultat.   

Arbetet med framtagande av planen kommer att drivas av en brett 

sammansatt projektgrupp med representanter från alla kommunerna och 

en gemensam projektledare. Presidierna för avfallsansvarig nämnd/styrelse i 

kommunerna föreslås utgöra styrgrupp för arbetet. Framtagande av 

avfallsplanens olika delar kommer att göras gemensamt utifrån kommunernas 

nuvarande avfallsplaner, andra planer och strategidokument, lokala 

förutsättningar i respektive kommun samt nationella mål och lagstiftning. 

Arbetet underlättas av den samverkan som redan sker inom avfallsområdet i 

kommunerna, vilket bidrar till en kostnadseffektiv process. Tematiska 

workshops och dialog i specifika frågor är viktiga moment i arbetet med 

framtagande av mål och åtgärder. Politisk förankring i respektive 

kommun kommer att ske löpande genom dialog med projektets styrgrupp och 

presentationer för avfallsansvarig nämnd/styrelse. Inför att avfallsplanen ska 
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beslutas i respektive kommunfullmäktige sker lagstadgat samråd och 

utställning, inklusive remiss.  

 

Lagkrav  

Enligt 15 kap 41 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning 

som innehåller en avfallsplan och de föreskrifter om hantering av avfall som 

gäller för kommunen. Enligt 9 kap 8 § Avfallsförordningen (2020:614) ska en 

kommunal avfallsplan ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid 

behov. Innehållet i en kommunal avfallsplan regleras i Naturvårdsverkets 

föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan om förebyggande och 

hantering av avfall (NFS 2020:6).  

 

Ekonomisk konsekvensanalys  

Framtagande av en gemensam avfallsplan i samverkan istället för separata 

avfallsplaner i respektive kommun medför samordningsvinster i arbetet med 

framtagande av planen. Planen kan även genomföras i samverkan, vilket 

betyder ytterligare samordningsvinster.  

 

Riskanalys  

De största riskerna för arbetet med framtagande av en gemensam avfallsplan är 

brist på personella resurser och eventuell oenighet mellan kommunerna. För att 

minska eller eliminera dessa risker krävs ett brett deltagande och 

förankring hos både tjänstemän och politiker samt att den projektplan som 

kommer att tas fram följs och som kommer att bygga på ett beprövat 

arbetssätt. Erfarenheter från att genomföra gemensamma projekt tillsammans 

med övriga kommuner är att samverkan minskar risken för brist på personella 

resurser.  

 

Tidplan  

Giltigheten på nuvarande avfallsplaner i kommunerna skiljer sig åt.  

Dagens avfallsplaner i kommunerna har giltighet enligt nedan.  

Upplands-Bro 2019-2023. 

Håbo 2016-2025. 

Sigtuna 2016-2020. 

Knivsta 2016-2019. 

För att få en så bra synkning som möjligt så är planen att arbetet påbörjas i juni 

2021, under förutsättning att beslut fattas i respektive kommun under våren 2021 

om framtagande av en gemensam avfallsplan. Under det kommande året arbetas 

sedan förslaget till gemensam avfallsplan fram, för samråd och utställning samt 

beslut i respektive kommunfullmäktige hösten 2022. Den gemensamma 

avfallsplanen kommer därefter att kunna gälla fr.o.m. januari 2023.  

Barnperspektiv 

Avfallsplanen syftar till att förbättra och utveckla avfallshanteringen i 

kommunen, genom att upprätta en strategi med uppsatta mål som skall följas 

upp regelbundet. Såväl barn som vuxna har vinning i en fungerande och 

målmedveten avfallshantering som ständigt utvecklas. 
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Mikael Thelin  

Avfallschef Linda Edgren 

 Tf Samhällsbyggnadschef 

 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 Avfallsavdelningen 
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Upphandling av avfallskonsulter i samverkan 
med Håbo, Sigtuna och Knivsta 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att genomföra en samordnad upphandling tillsammans med kommunerna 

Knivsta, Sigtuna och Håbo avseende avfallskonsulter 

2. att ge fullmakt till Sigtuna Vatten & Renhållning AB vad gäller 

genomförande och administration av den samordnade upphandlingen 

avseende avfallskonsulter 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har inget eget ramavtal avseende avfallskonsulter utan 

har hittills direktupphandlat dessa tjänster när behov uppstått. De senaste åren 

har Upplands-Bro, Knivsta, Sigtuna och Håbo kommuner utökat sin samverkan 

inom avfallshantering. Samverkan bidrar idag till ett kostnadseffektivt 

arbetssätt med hög grad av samordning och med tillgång till en större samlad 

kompetens inom avfallsområdet. Kommunerna har exempelvis infört och 

driver tillsammans ett av landets största fyrfackssystem och har även 

gemensamt reviderat sina respektive avfallsföreskrifter och avfallstaxor. 

 

Nuvarande konsulttjänster som är gemensamma med Knivsta, Sigtuna och 

Håbo nyttjas från ett avtal som innehas av Sigtuna Vatten & Renhållning AB. 

Avtalet löper ut 2021-10-31. För att underlätta kommande konsultuppdrag 

föreslås kommunerna genomföra en samordnad upphandling tillsammans med 

kommunerna Knivsta, Sigtuna och Håbo avseende avfallskonsulter. Knivsta, 

Håbo och Upplands-Bro har få resurser gällande upphandling vilket Sigtuna 

Vatten & Renhållning AB kan bistå med. Exempel på konsultuppdrag kan vara 

revidering av avfallsföreskrifter, avfallstaxa, strategiska och fördjupade 

utredningar samt utvecklings- och förändringsprocesser. 

Genomförandet av upphandlingen innebär att en av kommunerna praktiskt 

genomför upphandlingarna. För denna upphandling kommer Sigtuna Vatten & 

Renhållning AB vara upphandlande myndighet. För att den upphandlande 

myndigheten ska kunna genomföra den samordnade upphandlingen av 

avfallshämtning åt kommunerna Håbo, Knivsta och Upplands-Bro har ett 



 Upphandling av avfallskonsulter i samverkan med Håbo, Sigtuna och Knivsta - TN 21/0053-1 Upphandling av avfallskonsulter i samverkan med Håbo, Sigtuna och Knivsta : Upphandling av avfallskonsulter i samverkan med Håbo, Sigtuna och Knivsta

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   TN 21/0053 

 

 

samverkansavtal tecknats. Upphandlingen genomförs enligt Lagen (2016:1145) 

om offentlig upphandling. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ramavtalet för avfallskonsulter beräknas uppgå till ca 100 000 kr/år/kommun. 

Konsultkostnaderna ryms inom budget. 

Riskanalys 

De största riskerna, enligt genomförd riskanalys, är brist på personella resurser 

samt oenighet mellan kommunerna. För att minska eller eliminera dessa risker 

krävs ett brett deltagande och förankring hos både tjänstemän och politiker 

samt att framtagen projektplan följs. 

Tidplan 

Nytt avtal ska träda i kraft 2021-10-31. För att ge leverantören rimlig tid att lämna 

anbud, behöver avtalsskrivning för ny period ske senast i augusti 2021. 

Upphandlingsdokumenten behöver då vara klara så att annonsering kan ske senast i 

april 2021. 

 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse den 27 januari 2021 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har inget eget ramavtal avseende avfallskonsulter utan 

har hittills direktupphandlat dessa tjänster när behov uppstått. De senaste åren 

har Upplands-Bro, Knivsta, Sigtuna och Håbo kommuner utökat sin samverkan 

inom avfallshantering. Samverkan bidrar idag till ett kostnadseffektivt 

arbetssätt med hög grad av samordning och med tillgång till en större samlad 

kompetens inom avfallsområdet. Kommunerna har exempelvis infört och 

driver tillsammans ett av landets största fyrfackssystem och har även 

gemensamt reviderat sina respektive avfallsföreskrifter och avfallstaxor. 

 

Nuvarande konsulttjänster som är gemensamma med Knivsta, Sigtuna och 

Håbo nyttjas från ett avtal som innehas av Sigtuna Vatten & Renhållning AB. 

Avtalet löper ut 2021-10-31. För att underlätta kommande konsultuppdrag 

föreslås kommunerna genomföra en samordnad upphandling tillsammans med 

kommunerna Knivsta, Sigtuna och Håbo avseende avfallskonsulter. Knivsta, 

Håbo och Upplands-Bro har få resurser gällande upphandling vilket Sigtuna 

Vatten & Renhållning AB kan bistå med. Exempel på konsultuppdrag kan vara 

revidering av avfallsföreskrifter, avfallstaxa, strategiska och fördjupade 

utredningar samt utvecklings- och förändringsprocesser. 

Genomförandet av upphandlingen innebär att en av kommunerna praktiskt 

genomför upphandlingarna. För denna upphandling kommer Sigtuna Vatten & 
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Renhållning AB vara upphandlande myndighet. För att den upphandlande 

myndigheten ska kunna genomföra den samordnade upphandlingen av 

avfallshämtning åt kommunerna Håbo, Knivsta och Upplands-Bro har ett 

samverkansavtal tecknats. Upphandlingen genomförs enligt Lagen (2016:1145) 

om offentlig upphandling. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ramavtalet för avfallskonsulter beräknas uppgå till ca 100 000 kr/år/kommun. 

Konsultkostnaderna ryms inom budget. 

Riskanalys 

De största riskerna, enligt genomförd riskanalys, är brist på personella resurser 

samt oenighet mellan kommunerna. För att minska eller eliminera dessa risker 

krävs ett brett deltagande och förankring hos både tjänstemän och politiker 

samt att framtagen projektplan följs. 

Tidplan 

Nytt avtal ska träda i kraft 2021-10-31. För att ge leverantören rimlig tid att lämna 

anbud, behöver avtalsskrivning för ny period ske senast i augusti 2021. 

Upphandlingsdokumenten behöver då vara klara så att annonsering kan ske senast i 

april 2021. 

 

Barnperspektiv 

Avfallshantering och lösningar för detta påverkar såväl barn som vuxna. Ett 

genomtänkt och rationellt arbete med avfallsfrågor skapar bättre förutsättningar 

för en smidig avfallshantering samtidigt som det håller kostnaderna nere. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Mikael Thelin  

Avfallschef Linda Edgren 

 Tf Samhällsbyggnadschef 

 

 

Beslut sänds till 

 Tekniska nämnden 

 Avfallsavdelningen 
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Namnsättning av handelsområde i Norrboda, 
Kungsängen 

Förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

att handelsområdet i Norrboda ska heta Kungsängens handelsplats. 

Sammanfattning 
Det nya handelsområdet i Norrboda behöver ett namn. Namnberedningen föreslår 
Tekniska nämnden att besluta om namnet Kungsängens handelsplats. 
 
En olycklig mix av de två delarnas namn inom planområdet Norrboda-Brunna 
kan ha lett till att företagen i handelsområdet i Norrboda började kalla platsen 
för Brunna Park, utan ett officiellt namnsättningsbeslut från kommunen. Detta 
har i sin tur lett till svårigheter med vägbeskrivning för leveranser, skyltning 
och kartor. Kommunens namnberedning vill för att underlätta för alla parter 
därför föreslå en officiell namnsättning av handelsområdet.  
 
Namnförslaget har arbetats fram enligt namnberedningens riktlinjer och hänsyn 
har tagits till de remissvar som inkommit från fastighetsägaren.  
 

Beslutsunderlag 
 Namnberedningsgruppens tjänsteskrivelse den 2021-01-24 

 

Ärendet 
Byggnation av ett handelsområde har pågått under några år och delvis 
färdigställts enligt detaljplan i Norrboda i Kungsängen. (Detaljplan 1301 
Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. Norrboda-Brunna handels- och 
verksamhetsområde, antagen den 12 mars 2015). Planområdet omfattar 
områden både i Norrboda och Brunna. Som en naturlig barriär delar E 18 
planområdet i en nordlig och en sydlig del. Den norra delen av planområdet, 
Brunna är ett verksamhetsområde, bestående av mindre industrier, lager- och 
logistikföretag. Den södra delen av planområdet är en del av Norrboda, vars 
namn härrörs från torpet Norrboda vilket byggdes under 1700-talet på Tibble 
gårds ägor. Torpet är rivet, men låg strax norr om Pettersbergsrondellen, på 
östra sidan om Pettersbergsvägen.  
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Kommunens planavdelning arbetar just nu med ett planuppdrag avseende 
ändring av nuvarande detaljplan. Detta görs för att fastighetsägaren eventuellt 
ska kunna bygga fler bostäder i området, istället för resterande planerade 
byggnader för handelsändamål som är inritade i nuvarande plan. En olycklig 
mix av de två delarnas namn inom planområdet Norrboda-Brunna kan ha lett 
till att företagen i handelsområdet i Norrboda började kalla platsen för Brunna 
Park, utan ett officiellt namnsättningsbeslut från kommunen. Detta har i sin tur 
lett till svårigheter med vägbeskrivning för leveranser, skyltning och kartor. 
Kommunens namnberedning vill för att underlätta för alla parter därför föreslå 
en officiell namnsättning av handelsområdet.  
 
Namnberedningen anser att namnet Brunna inte är lämpligt på denna sida av 
E18 där marken sedan långt tillbaka tillhört Tibble. Norrboda är idag till största 
delen ett bostadsområde med ett fåtal stora varuhus. Det finns inget 
shoppingcenter med mindre butiker, vilket gör att beskrivningen 
”handelsområde/plats” bättre skulle stämma överens med hur platsen med stora 

varuhus nu används än att kalla det för ”centrum”. 
 
Namnberedningen tog fram namnförslaget Norrboda handelsområde som 
fastighetsägaren fått ta del av i december 2020. De svarade med ett nytt 
namnförslag, Kungsängens handelsplats, vilket namnberedningen är villig att 
godta. Att ta med ortnamnet Kungsängen i handelsområdets namn skulle göra 
det lättare för tillresande från andra kommuner att hitta, än det för allmänheten 
mindre kända Norrboda. Namnberedningen ser inte att namnet Brunna är 
lämpligt även om den närmaste motorvägsavfarten har detta namn. Både 
Norrboda och Brunna är delar av tätorten Kungsängen.  

Namnberedningen har tagit upp frågan om det i framtiden skulle kunna bli 
problem med att namnet Kungsängens handelsplats då är upptaget om det 
skulle kunna tänkas att fler handelsplatser eller köpcentrum skulle byggas inom 
tätorten Kungsängen. Namnberedningens slutsats är att det inte är troligt, 
åtminstone inte inom de närmaste tio åren. Det finns inte så många lediga 
tomtytor kvar inom Kungsängen och dessutom tenderar näthandeln att öka och 
handel i fysiska butiker minskar.  
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Namnförslagen har således arbetats fram enligt namnberedningens riktlinjer och 
hänsyn har tagits till de remissvar som inkommit från fastighetsägaren.  
Namnberedningsgruppen följer den fastställda policyn och riktlinjer 

Barnperspektiv 
Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten att 
hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. 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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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Delde 
Avdelningschef 
Mät- och GIS-avdelningen 
   
Lina.Delde@upplands-bro.se 

2021-01-24 TN 20/0402  

Tekniska nämnden 
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Lina Delde    

Ordföranden, 
Namnberedningsgruppen 

 

 

Annika Askeljung Jonsson 

Namnberedningsgruppen 
 
 

Beslut sänds till 

 Fastighetsägare 

 Tekniska avdelningen, Samhällsbyggnadskontoret  

 Mark- och exploateringsavdelningen 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Delde 

Enhetschef 

Mät- och GIS-enheten 

   

Lina.Delde@upplands-bro.se 

2020-11-10 TN 20/0520  

Tekniska nämnden 
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Yttrande - Motion om att hedra Oscar Sjölander 
med en minnesplats 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att yttra sig enligt samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande då nämnden 

anser att namnge en plats inte är ett lämpligt sätt för kommunen att hedra Oscar 

Sjölanders minne om kommunen väljer att göra så. 

Sammanfattning 

Den 18 oktober 2020 inkom en motion från Vänsterpartiet genom Erik 

Karlsson (V) om att tillsätta en utredning för att utreda vilket att två alternativ 

som är bäst lämpat för att hedra Oscar Sjölanders minne. De två alternativen 

som föreslås i motionen är 

 att de delar av Kungsängens Torg som nu är bilfritt kan ändra namn till 

Oscar Sjölanders Torg, eller 

 att den plats som, enligt den inlämnade motionen, kallas ”nya torget” 

framför ingången till Sparbanken kan få namnet Oscar Sjölanders plats. 

Tekniska nämnden anser att en plats inte är ett lämpligt sätt för kommunen att 

hedra Oscar Sjölanders minne om kommunen väljer att göra så. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 10 november 2020 

 Tekniska nämndens yttrande – motion om att hedra Oscar Sjölander 

med en minnesplats, den 28 januari 2021 

 Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats, den 18 

oktober 2020 

Barnperspektiv 

Barns kunskap om och anknytning till den lokala kulturhistorian stödjs av de 

ortnamn och andra historiebärande inrättningar som finns i deras omgivning.  
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-10 TN 20/0520 

 

 

 

 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef  

  

 
 
Bilagor 

1. Yttrande – motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats, den 

28 januari 2021 

2. Följebrev Kommunstyrelsen, den 9 november 2020 

3. Motion om att hedra Oscar Sjölander med en minnesplats, den 18 oktober 

2020 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Motionsställaren 

 Akt 
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YTTRANDE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lina Delde 

Enhetschef 

Mät- och GIS-enheten 

   

Lina.Delde@upplands-bro.se 

2020-11-10 TN 20/0520  

Tekniska nämnden 
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Yttrande - Motion om att hedra Oscar Sjölander 
med en minnesplats 
 

En motion har inkommit från Vänsterpartiet genom Erik Karlsson (V) om att 

tillsätta en utredning för att utreda vilket att två alternativ som är bäst lämpat 

för att hedra Oscar Sjölanders minne. Oscar Sjölander, folkskollärare, kantor 

och riksdagsledamot, verkade för att tjänstehjonsstadgan skulle tas bort ur 

svensk lag och för att avskaffa statarsystemet. Han var med att bilda Arbetar-

kommuner i Bro och Kungsängen och Upplands Lantarbetareförbund. Oscar 

Sjölander och hans hustru uppförde och bodde i Villa skoga i Kungsängens 

centrum. Nuvarande ägare till Villa Skoga har, enligt den inlämnade motionen, 

hedrat Oscar och Jennie Sjölanders gärningar och minne med minnesplaketter 

som finns i Villa Skoga. De två alternativen som föreslås i motionen är: 

 att de delar av Kungsängens Torg som nu är bilfritt kan ändra namn till 

Oscar Sjölanders Torg, eller 

 att den plats som, enligt den inlämnade motionen, kallas ”nya torget” 

framför ingången till Sparbanken kan få namnet Oscar Sjölanders plats. 

Motionen handlar om att tillsätta en utredning om vilken av två föreslagna 

platser ska utses som minnesplats.  

Tekniska nämnden anser att det inte är lämpligt att namnge en plats till minne 

av Oscar Sjölander med hänvisning till nedanstående argument.  

 Ortnamnsrådet, som är ett rådgivande organ till den nationella 

ortnamnsmyndigheten i Sverige och som har som huvudsaklig uppgift 

att utveckla principer och formulera mål för en god ortnamnspolitik, 

råder kommuner och andra namngivare att inte skapa nya memorial-

namn baserade på ännu levande personer, och att en rimlig tid måste ha 

gått innan en avliden persons namn får användas i ortnamn, 

rekommenderat minst 3-5 år. Oscar Sjölander avled 1928 och 

rekommendationen om karantänstid uppfylls visserligen därmed. Men 

övriga resonemang talar emot namngivning av en plats enlig följande: 

 Ortnamnsrådet resonerar att personen vid tiden för namngivningen bör 

vara så pass känd att allmänheten inte omgående behöver en förklaring 

till namnvalet. Oscar Sjölander kan idag inte anses vara brett känd av 

kommunens invånare, även om han onekligen är en del av kommunens 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2020-11-10 TN 20/0520 

 

 

historia. Motionären själv skriver att ”Det är långt ifrån alla i 

Kungsängen som känner till Sjölander och hans Villa Skoga eftersom vi 

haft och har en stark inflyttning till kommunen, men det gäller inte oss 

som känner till den person som satte Kungsängen på kartan under 

arbetarrörelsens framväxt.” 

 Ortnamnsrådet resonerar även att personen ifråga bör ha någon form av 

anknytning till platsen där namnet ska placeras. Oscar Sjölander är 

mest, om inte endast, förknippad med platsen Villa Skoga av nu 

befintliga platser i kommunen. En minnesplats eller ett minnesmärke 

för Oscar Sjölander bör finnas i direkt anslutning till Villa Skoga. Båda 

de alternativa platserna som föreslås av motionären är i dag avskurna 

från Villa Skoga av de byggnader som har uppförts mellan torget och 

Villa Skoga.  

 År 2002 antogs en FN-resolutionen rörande memorialnamngivning av 

de närmare etthundra medlemsstaterna, däribland Sverige. En 

grundläggande tanke med resolutionen är att bruket av memorialnamn 

ska minska generellt, särskilt inriktat på aspekterna att förhindra 

politiskt och kommersiellt utnyttjande av kända personer – eller det 

omvända – samt att motverka alltför känslostyrda, opportunistiska eller 

allmänt förhastade namnbeslut. Därav kommer ovanstående råd om att 

en person ska varit avliden minst en rimlig tid. 

 Namn på torget i Kungsängens centrum har behandlats av Tekniska 

nämnden den 28 september 2020 och där beslutat att det inte är lämpligt 

att namnge torget till Oscar Sjölanders torg. Torget bör ha ett mer 

orienterande namn. Namnberedningen står fast vid det 

ställningstagandet. Båda de alternativa platserna är en del av torget. 

 Om en plats ska ges ett memorialnamn bör platsen förses med en skylt 

eller annan installation för att deklarera och förklara namnet. En sådan 

installation kan uppföras för att hedra en persons minne utan att platsen 

namnges och i det här fallet anser Tekniska nämnden att det hade varit 

ett bättre alternativ om kommunen väljer att hedra Oscar Sjölanders 

minne, så länge installationen inte hindrar tillgänglighet eller 

snöröjning av området. 

Tekniska nämnden anser det därav inte motiverat att utreda om någon av de två 

alternativa platserna lämpar sig för att namnges till minne av Oscar Sjölander. 

 

 

Marcus Sköld (M) 

Tekniska nämndens ordförande 
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Upplands-Bro kommun
kommun@upplands-bro.se

Motion
Hedra Oscar Sjölander med en minnesplats
Oscar Sjölander hade många järn i elden och efter det att han i slutet av 1910-talet lade sin första 
motion i riksdagen för ett avskaffande av Tjänstehjons-stadgan blev han också i sitt yrkesliv 
ifrågasatt av kyrka och skolväsen. 
Oscars gärning i sitt yrkesverksamma liv var som folkskollärare och kantor i Stockholms-Näs 
kyrka.
Det är långt ifrån alla i Kungsängen som känner till Sjölander och hans Villa Skoga eftersom vi haft 
och har en stark inflyttning till kommunen, men det gäller inte oss som känner till den person som 
satte Kungsängen på kartan under arbetarrörelsens framväxt. De som läst Börje Sandéns skrifter om 
kommunen och de som ingår i Face-bookgruppen Bevara Villa Skoga (300 – 400 följare) eller i 
Föreningen Villa Skogas Vänner vet mycket väl vem Oscar Sjölander var.
Reda 1914 var Oscar med och bildade Arbetarkommuner både i Bro och Kungsängen. Och 1918 
bildade han Upplands Lantarbetareförbund.
Oscar satt också från 1918 för Socialdemokraterna i riksdagen och är där mest känd för att 1918 och 
1924 ha motionerat för att tjänstehjonsstadgan skulle tas bort ur svensk lag, vilket gick igenom 
1926.
Även statarsystemet ville han se avskaffat vilket dock skedde först 1945, 17 år efter hans död 1928. 
De nuvarande ägarna till Villa Skoga har hedrat paret Sjölander, Jennie och Oscar, deras minne och 
deras gärningar med minnesplaketter. 
Det är hög till att även Upplands-Bro kommun hedrar Oscar Sjölander.
Vänsterpartiet yrkar att en utredning tillsätts för att utreda vilket av de två alternativ nedan som är 
bäst lämpat att ha till minne av Oscar Sjölander.
Att 
utreda om de delar av Kungsängens Torg (ibland även kallat Torget Kungsängen) som nu är bilfritt 
kan ändra namn till Oscar Sjölanders Torg
samt
att 
utreda om den plats som nu kallas ”nya torget” framför ingången till Sparbanken kan få namnet 
Oscar Sjölanders Plats, framför allt med tanke på att den gränsar till den ursprungliga Villa Skoga-
fastigheten.

Håbo-Tibble den 18 oktober 2020

Erik Karlsson
Gruppledare 
Vänsterpartiet Upplands-Bro

Vänsterpartiet Upplands-Bro, Byggmästarvägen 13, 197 30 Bro
hemsida www.upplands-bro.vansterpartiet.se
e-post upplands-bro@vansterpartiet.se
facebook Vänsterpartiet-Upplands-Bro
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tommy Öberg 

   

Enheten Gata/Park/Trafik 

   

tommy.oberg@upplands-bro.se 

2020-10-28 TN 20/0474  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag om bevakat 
övergångsställe i Sylta 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget om bevakat övergångställe i Sylta. 

Sammanfattning 

Den 9 juni inkom ett medborgarförslag att ordna ett bevakat övergångställe i 

Sylta. 

Samhällhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket 

positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet som är en viktig 

fråga för kommunen. 

Samhällsbyggnadskontoret har varit i kontakt med förslagsställaren på telefon 

och kommit fram till att medborgaren kan använda det befintliga bevakade 

övergångstället vid Sylta. Därmed godkänt att samhällsbyggnadskontoret inte 

kommer uppföra ytterligare ett bevakat övergångställe vid Sylta. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 28 oktober 

2020 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde § 107, daterad 

den 30 september 2020 

 Inkommen medborgarförslag den 9 juni 2020 

Ärendet 

Den 9 juni inkom ett medborgarförslag om att ordna ett bevakat övergångställe 

i Sylta. 

Förslagsställaren går ofta till och från Kungsängens station på gång- och 

cykelbana från sitt hem i Sylta. Förslagställaren upplever att bilar framförs 

högre än den gällande hastigheten 50 km/h och när medborgaren ska passera 

det obevakade övergångstället vid korsningen Länsmans väg/Enköpingsvägen 

stannar inte alla bilar vid påbörjad passering. Medborgare föreslår fartkamera 

eller ett bevakat övergångställe. 
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Samhällsbyggnadskontoret har per telefon med förslagsställaren kommit fram 

till att medborgaren kan använda det befintliga bevakade övergångstället i 

Sylta som ligger vid korsningen Högnäsvägen/Enköpingsvägen för en säkrare 

passering. 

Beslut om fartkamera tas av Polismyndigheten. 

Barnperspektiv 

Väl genomtänkta och trafiksäkra gång- och cykelvägar i kommunen ökar 

tryggheten och möjligheten för barn och ungdomar att röra sig på ett säkert sätt 

i kommunen, vilket främjar både det sociala livet och även hälsan. 

 

Linda Edgren  

 Tf Samhällsbyggnadschef Therese Eriksson 

 Avdelningschef Gata/Park/Trafik 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde § 107 daterad den 

30 september 2020 

2. Medborgarförslaget som inkom den 9 juni 2020 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 15 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-09-30 

 

 

§ 107  Medborgarförslag om bevakat 
övergångsställe i Sylta 

 Dnr KS 20/0506 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 9 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att ordna ett bevakat 

övergångsställe i Sylta. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 9 juni 2020. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Andrea Jansson 

Planerare 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182 

Andrea.Lof@upplands-bro.se 

2021-01-20 TN 20/0263  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag om att sätta upp 
skyltar gällande förbjuden genomfart i gamla 
Kungsängen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att inte skylta om genomfartsförbud på Ängsvägen och Rålambsvägen. 

Sammanfattning 

En boende på Ängsvägen har föreslagit att skyltar som förbjuder genomfart på 

Ängsvägen och Rålambsvägen från Skyttens väg till Västra Rydsvägen ska 

sättas upp. Anledningen till det, enligt förslagsställaren, är att bilar och 

motorcyklar använder vägarna som genväg för att slippa guppen på Skyttens 

väg och Västra Rydsvägen. Det gäller även bilar till och från Bergencrantz väg. 

Enligt förslagställaren behövs skyltar innan någon blir påkörd för någon 

hastighet på 30 kilometer i timmen håller man ej. 

Gatorna i gamla Kungsängen är enligt detaljplanen betecknade som allmän 

plats och ska därför vara upplåtna för allmän trafik. 

Ett genomfartsförbud kan användas på en gata för att begränsa den trafiken 

som inte använder sig av de vägar som är avsedda för genomfart. Begränsning 

av motorfordonstrafik p.g.a. att de ej håller gällande hastighet är inte tillämplig.  

De senaste trafikmätningarna på Ängsvägen (under 2020) visar att antal 

fordon/timme är i snitt tre. 

Det finns inte heller något utrymme för vändplan vilket behövs om vägen ska 

ha genomfartsförbud. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 

2021 

 Medborgarförslaget inkommet den 13 maj 2020 

 Protokollsutdraget från Kommunfullmäktiges sammanträde den  

30 september 2020 
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Ärendet 

En boende på Ängsvägen har föreslagit att skyltar som förbjuder genomfart på 

Ängsvägen och Rålambsvägen från Skyttens väg till Västra Rydsvägen ska 

sättas upp. Anledningen till det, enligt förslagsställaren, är att bilar och 

motorcyklar använder vägarna som genväg för att slippa guppen på Skyttens 

väg och Västra Rydsvägen. Det gäller även bilar till och från Bergencrantz väg. 

Enligt förslagställaren behövs skyltar innan någon blir påkörd för någon 

hastighet på 30 kilometer i timmen håller man ej. 

Gatorna i gamla Kungsängen är enligt detaljplanen betecknade som allmän 

plats och ska därför vara upplåtna för allmän trafik. 

Ett genomfartsförbud kan användas på en gata för att begränsa den trafiken 

som inte använder sig av de gator som är avsedda för genomfart. Begränsning 

av motorfordonstrafik p.g.a. att de ej håller gällande hastighet är inte tillämplig.  

De senaste trafikmätningarna på Ängsvägen (under 2020) visar att antal 

fordon/timme är i snitt tre. 

Det finns inte heller något utrymme för vändplan vilket behövs om vägen ska 

ha genomfartsförbud. 

Barnperspektiv 

Barn påverkas negativt av fordonsutsläpp i form av avgaser och buller. Det kan 

vara bra om trafiken fördelas på flera gator inom ett bostadsområde. 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Therese Eriksson 

 Avdelningschef 

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2021 

2. Medborgarförslag inkommet den 13 maj 2020 

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den  

30 september 2020 

Beslut sänds till 

 Förslagsämnaren 

 Kommunfullmäktige 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 14 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-09-30 

 

 

§ 106  Medborgarförslag om att sätta upp 
skyltar gällande förbjuden genomfart i 
gamla Kungsängen 

 Dnr KS 20/0434 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 13 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att sätta upp skyltar gällande 

förbjuden genomfart i gamla Kungsängen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 13 maj 2020. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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  TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Tommy Öberg 

   

Enheten Gata/Park/Trafik 

   

tommy.oberg@upplands-bro.se 

2021-01-13 TN 20/0472  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag om att höja 
trafiksäkerheten på Målarvägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att inte bygga farthinder på Målarvägen 

2. att anlägga en gångbana på Målarvägen 

 

Sammanfattning 

Den 7 juni inkom ett medborgarförslag om att höja trafiksäkerheten på 

Målarvägen. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ser mycket 

positivt på medborgare som engagerar sig i trafiksäkerhet som är en viktig 

fråga för kommunen. 

Upplands-Bro kommun, delar förslagsställarens uppfattning om att man bör 

höja trafiksäkerheten på Målarvägen. 

I trafik och tillgänglighetsprogrammet för 2021 finns ett projekt att bygga 

gångbana med upphöjd kantsten längs Målarvägen även övergångställen 

planeras. Samhällsbyggnadskontoret anser att det är säkrare med en gångbana 

istället för farthinder då man skiljer gående från fordonstrafiken. Då även 

vägbanan blir smalare med gångbana brukar hastigheten sänkas. I och med 

anläggande av gångbana kommer inte finnas utrymme att parkera utmed 

Målarvägen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2021 

 Protokollsunderlag från Kommunfullmäktiges sammanträde § 114 

daterad den 30 september 2020 

 Medborgarförslag som inkom den 7 juni 2020 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   TN 20/0472 

 
 

 

Ärendet 

Den 7 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att höja trafiksäkerheten på 

Målarvägen. Förslagsställaren föreslår att farthinder sätts upp då trafiken ökat 

sen bygget blev klart på Bagarvägen och hyresgäster flyttat in i husen. 

Hyresgästerna parkerar även sina bilar på Målarvägen vilket gör att trafiken 

trycks mot villorna i slutet på Målarvägen och korsningen vid Stationsvägen. 

Kombinationen av parkerade bilar samt hastigheten skapar incidenter mellan 

fordon och människor. Denna situation måste förbättras enligt förslagsställaren 

innan det sker en olycka med dödlig utgång. Medborgarens förslag är att man 

borde sätta upp enkla farthinder. 

I Trafik- och tillgänglighetsprogrammet för 2021 finns ett projekt att bygga 

upphöjd gångbana med kantsten längs Målarvägen samt övergångställen. 

Samhällsbyggnadskontoret anser att det är säkrare med en gångbana istället för 

farthinder då man skiljer gående från fordonstrafiken. Då även vägbanan blir 

smalare med gångbana brukar hastigheten sänkas samt att det inte kommer 

finnas utrymme att parkera utmed Målarvägen. 

 

Barnperspektiv 

Kommunen strävar efter att skapa trafiksäkra miljöer för både barn och vuxna. 

Målarvägen har fått en ökad trafik sen nya bostadsområdet blev klart på 

Bagarvägen och det är därför viktigt att säkerställa en trafiksäker miljö för barn 

som rör sig utmed Målarvägen.  

 

 

Linda Edgren  

Tf. Samhällsbyggnadschef Therese Eriksson 

 Avdelningschef Gata/Park/Trafik 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdraget från kommunfullmäktiges sammanträde § 114 

daterad den 30 september 2020 

2. Medborgarförslaget som inkom den 7 juni 2020 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 22 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-09-30 

 

 

§ 114  Medborgarförslag om att höja 
trafiksäkerheten på Målarvägen 

 Dnr KS 20/0493 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 7 juni 2020 inkom ett medborgarförslag om att höja trafiksäkerheten på 

Målarvägen. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 7 juni 2020. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Jansson 

Planerare 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182 

Andrea.Lof@upplands-bro.se 

2021-01-20 TN 20/0473  

Tekniska nämnden 
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Svar på medborgarförslag om parkeringsförbud 
utmed Byggmästarvägen i Bro 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att bifalla förslaget till viss del om parkeringsförbud på 

Byggmästarvägen 

2. att lokala trafikföreskriften om förbud mot att parkera fordon på 

Byggmästarvägen antas 

Sammanfattning 

En medborgare har föreslagit att det införs parkeringsförbud utmed 

Byggmästarvägen 7 - 11. Enligt förslagsställaren behövs det också ett 

övergångsställe för gång- och cykelvägen som leder från parken och gärna 

även farthinder i backen. 

Som skäl anförs bland annat att trafikmängden och hastigheten har ökat 

markant för såväl bil-, cykel- och gångtrafik sedan de nybyggda husen på 

Bagarvägen. Byggmästarvägen är välanvänd trots att det saknas gångbanor och 

den är inte bred nog att rymma parkerade bilar samt den övriga trafiken. 

Medborgaren har flera gånger sett ”nära-på träffar” från sitt fönster.  

Vid besök på platsen konstaterades att de parkerade bilarna närmast parkvägen 

skymmer sikten för förare som kör norrut på Byggmästarvägen. Det är därför 

motiverat att utöka det befintliga parkeringsförbudet så att det även råder 

parkeringsförbud 15 meter före (söder om) den anslutande parkvägen. 

Gata/Park/Trafikavdelningen anser däremot inte att trafikantunderlaget samt 

den uppmätte hastigheten i maj 2020 är så stora att det motiverar anläggandet 

av ett övergångsställe och/eller farthinder.  

Den lokala trafikföreskriften föreslås träda i kraft den 22 februari 2021. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 

2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   TN 20/0473 

 

 

 Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på 

Byggmästarvägen 

 Medborgarförslaget inkommet den 30 juli 2020 

 Protokollsutdraget från Kommunfullmäktiges sammanträde den  

30 september 2020 

Ärendet 

En medborgare har föreslagit att det införs parkeringsförbud utmed 

Byggmästarvägen 7 - 11. Enligt förslagsställaren behövs det också ett 

övergångsställe för gång- och cykelvägen som leder från parken och gärna 

även farthinder i backen. 

Som skäl anförs att ”sedan inflyttningen på Bagarvägen har trafikmängden upp 

och nerför Byggmästarvägen ökat markant för såväl bil- och cykeltrafik som 

gångtrafik. Hastigheten har även den ökat. Vägen saknar helt trottoarer och är 

inte bred nog att tillgodose parkerade fordon (framför allt inte lastbilar) samt 

gående/cyklande och biltrafik. Vägen används i stor utsträckning för gående 

från Bagarvägen till och från centrum och det kommer också upp en välanvänd 

gång- och cykelväg från parken utan namn till Byggmästarvägen som fortsätter 

på andra sidan gatan upp mot Prästvägen och stationen. Sikten när man 

kommer fram till Byggmästarvägen är ofta skymd både för gående/cyklister 

och bilister och jag har suttit på min balkong under semester och sett flera nära-

på träffar. Detta kunde undvikas om parkeringsförbud infördes samt om 

övergångsställe (med skyltar som ju syns) fanns vid överfarten. Om inget görs 

snart är jag rädd att det smäller nästa gång. Farthinder (helst inte gupp utan mer 

slalom-väg) skulle också minska risken för olyckor både på överfarten och i 

övrigt.” 

Byggmästarvägen går mellan Stationsvägen och Lantmätarvägen men kan inte 

anses vara en typisk genomfartsgata. Vägbredden är mellan 7 och 9 meter bred 

och hastigheten är begränsad till 30 kilometer i timmen. 

Vid besök på platsen konstaterades att de parkerade bilarna närmast parkvägen 

skymmer sikten för förare som kör norrut på Byggmästarvägen. Det är därför 

motiverat att utöka det befintliga parkeringsförbudet så att det även råder 

parkeringsförbud 15 meter före (söder om) den anslutande parkvägen. 

Gata/Park/Trafikavdelningen anser däremot inte att trafikantunderlaget samt 

den uppmätte hastigheten i maj 2020 är så stora att det motiverar anläggandet 

av ett övergångsställe och/eller farthinder.  

Den lokala trafikföreskriften föreslås träda i kraft den 22 februari 2021. 

Barnperspektiv 

Säkra och trygga trafikmiljöer är viktiga för att barn ska få möjligheten till att 

självständigt gå och cykla. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   TN 20/0473 

 

 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Linda Edgren  

Tf Samhällsbyggnadschef Therese Eriksson 

 Avdelningschef 

  

  

 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2021 

2. Lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera fordon på 

Byggmästarvägen 

3. Medborgarförslag inkommet den 30 juli 2020 

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den  

30 september 2020 

Beslut sänds till 

 Förslagslämnaren 

 Kommunfullmäktige 

 



15 Svar på medborgarförslag om parkeringsförbud utmed Byggmästarvägen i Bro

Från:
Till: Kommun
Ärende: Korrigering av Medborgarförslag
Datum: den 3 augusti 2020 20:02:24

Hej,

I förra veckan skickade jag in ett medborgarförslag gällande parkeringsförbud på Byggmästarvägen 3-5. Jag
skulle vilja ändra detta till Byggmästarvägen 7-11 istället. Räcker det med det här mailet?

Med vänlig hälsning,



15 Svar på medborgarförslag om parkeringsförbud utmed Byggmästarvägen i Bro

 PROTOKOLLSUTDRAG 17 (90)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2020-09-30 

 

 

§ 109  Medborgarförslag om parkeringsförbud 
utmed Byggmästarvägen i Bro 

 Dnr KS 20/0574 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 30 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att införa parkeringsförbud 

utmed Byggmästarvägen i Bro. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 30 juli 2020. 

 Korrigering av medborgarförslag den 3 augusti 2020 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 



15 Svar på medborgarförslag om parkeringsförbud utmed Byggmästarvägen i Bro

BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att 
parkera på Byggmästarvägen.

Beslutade den 15 februari 2021.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) följande.

1 §   På Byggmästarvägens östra sida på den sträckan som markerats på 
kartbild får fordon inte parkeras.

Denna författning träder i kraft den 22 februari 2021 då Upplands-Bro 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2015:8) om förbud att parkera 
fordon på Byggmästarvägen ska upphöra att gälla.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson



16 Övriga frågor - TN 20/0109-15 Övriga frågor : Övriga frågor

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Sara Wiesner 

Nämndsekreterare 

Samhällsbyggnadskontoret/TN 

SaraUlla.Wiesner@upplands-bro.se 

TN 20/0109 

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
  

Övriga frågor 




