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Svar på medborgarförslag om att göra 
Vattentornsparken mer tillgänglig för alla 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att medborgarförslaget anses besvarat i och med Samhällsbyggnadskontorets 

tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Den 22 juli 2020 inkom ett medborgarförslag att göra Vattentornsparken mer 

tillgänglig för alla. Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2021 att lämna 

över förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

I förslaget så föreslås det att kommunen skall åta tillgänglighetsfrämjande 

åtgärder i naturområdet som omger det gamla vattentornet strax norr om 

Kungsängens centrum.  

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig positiv 

till medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets svar på medborgarförslaget 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 att ge uppdrag att pröva frågan om ny 

detaljplan för Vattentornsparken. Syftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse 

i området längs med Bergvägen i Kungsängen. I uppdraget ingår att utreda 

behovet av eventuell förbättring av tillgängligheten till naturmarken samt 

utveckling av rekreativa kvaliteter i området. Samhällsbyggnadskontoret har 

därmed redan ett uppdrag att arbeta med denna fråga. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2021 

 Kommunfullmäktiges beslut om omfördelning av medborgarförslag, den 

31 mars 2021  

 Medborgarförslag inkommet den 22 juli 2020. 

 Kommunstyrelsens beslut om planuppdrag för del av Kungsängens 

Kyrkby 4:269 (Vattentornsparken), den 8 juni 2016 
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Ärendet 

Medborgarförslaget 

Den 22 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att göra Vattentornsparken 

mer tillgänglig för alla. Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2021 att 

lämna över förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

Förslagsställaren menar att Gamla Kungsängen under senare år alltmer 

förtätats och att det område som nu finns kvar runt det gamla vattentornet är 

det enda grönområde av skoglig karaktär som finns kvar i centrum. 

Förslagsställaren anser att inga äldre eller handikappade personer har utnyttjat 

detta område då det är svåråtkomligt och inte tillgängligt för rörelsehindrade 

personer.  

Medborgaren föreslår att göra Vattentornsparken (se bild nedan för vilket 

område som avses) lättillgänglig för både gammal och ung genom att förbättra 

gångvägar, sätta ut soffor och liknande för att göra parken tillgänglig för alla.  

  

Samhällsbyggnadskontorets svar på medborgarförslaget 

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2016 om planuppdrag för del av 

Kungsängens Kyrkby 4:269 (Vattentornsparken). Syftet är att möjliggöra ny 

bostadsbebyggelse i området längs med Bergvägen i Kungsängen. I uppdraget 

ingår att utreda behovet av eventuell förbättring av tillgängligheten till 

naturmarken samt utveckling av rekreativa kvaliteter i området. 

Samhällsbyggnadskontoret har därmed redan ett uppdrag att arbeta med denna 

fråga.  

 

Barnperspektiv 

Tillgängliga och välskötta rekreationsområden som natur- och skogsområden 

är positivt ur en hälsosynpunkt oavsett ålder, men framför allt för barn och 

unga.  
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Samhällsbyggnadskontoret  

 

Thomas Lenell Lina Delde  

Samhällsbyggnadschef tf. Teknisk chef 

  

 

Afsaneh Kasiri 

tf. Enhetschef Gata/Park/Trafik 

 
Tf. Enhetschef 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde §35 den 31 

mars 2021. 

2. Medborgarförslag inkommit den 22 juli 2020. 

 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 

 



98 Svar på medborgarförslag om att göra Vattentornsparken mer tillgänglig för alla - TN 21/0179-2 Svar på medborgarförslag om att göra Vattentornsparken mer tillgänglig för alla : Bilaga 1 - Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 31 mars 2021 - Omfördelning

 

PROTOKOLLSUTDRAG 17 (57)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-03-31 

 

 

§ 35  Omfördelning - Medborgarförslag om 
att göra Vattentornsparken mer 
tillgänglig för alla 

 Dnr KS 20/0569 

Beslut 

Ärendet omfördelas för beslut till Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Den 22 juli 2020 inkom ett medborgarförslag om att göra Vattentornsparken 

mer tillgänglig för alla. 

Den 30 september 2020 överlämnade Kommunfullmäktige ärendet för beslut i 

Kultur- och fritidsnämnden. Efter påbörjad utredning av Kultur- och 

fritidskontoret har det framkommit att frågan tillhör Tekniska nämndens 

verksamhetsområde och bör därför beredas på samhällsbyggnadskontoret. 

Medborgarförslaget föreslås därmed omfördelas för beslut i Tekniska 

nämnden. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 22 juli 2020. 

Förslag till beslut 

Ärendet omfördelas för beslut till Tekniska nämnden. 

Yttrande 

Mattias Peterson (C) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Till 
Upplands-Bro kommun 
 
Medborgarförslag avseende ”Vattentornsparken” 
 
 
Med Vattentornsparken avses det skogsområde som gränsar till Bergvägen, 
Skogsvägen och Ekhammarsvägen. 
 
Gamla Kungsängen har under senare år alltmer förtätats. Det område som nu 
finns kvar runt det gamla vattentornet är det enda grönområde av skoglig 
karaktär som finns kvar i centrum. 
Motorvägen begränsar i nordost området och då denna mark dessutom kommer 
att bebyggas så försvinner även denna möjlighet för rekreation. Det är väl helt 
klart att inga äldre eller handikappade personer har utnyttjat detta område då 
det har varit svåråtkomligt och inte helt lätt för rörelsehindrade personer. 
 
Mitt förslag är: Gör ”Vattentornsparken”  lättillgänglig för både gammal och ung. 
Förbättra gångvägar sätt ut soffor  och liknande för att göra parken tillgänglig för 
alla. Redan nu så möter man ofta barn från förskolan på de stigar som nu finns. 
Höj statusen på centrala Kungsängen och låt ett parkområde få plats som en 
lunga för de boende i området. Vattentornet som nu inte används annat än av 
personer som förstör byggnaden borde kunna bli en symbol för gamla tiders sätt 
att leva i en stadsmiljö. 
 
Beträffande gångvägar har jag en lysande förebild från Jakobstad i Finland. I 
kustmiljön där har man anlagt gångvägar anpassande även för rullstolar och de 
som har svårt att röra sig på de flata berghällarna ut mot havet. Dessa stigar är 
gjorda av trallvirke och smälter in i den omkringliggande miljön. Hur fint vore 
det inte med en sådan möjlighet för de som av en eller annan anledning inte 
kommer ut i naturen utan att behöva anlita taxi, buss eller liknande. 
Det vore även ett tillfälle att i centrummiljö anordna naturstigar, mm som 
berikar och lockar till att samlas i naturen.  
 
Låt oss inte bygga bort denna lunga, den vackra miljön med ett djurliv av fåglar, 
ekorrar, harar mm.  
 
Vill vi satsa på detta projekt så föreslår jag att en tävling för arkitekter, 
medborgare som utformar området så det fyller de behov vi har att andas och 
berika vår fritid i en frisk och sund miljö i centrala Kungsängen. 
 
Med vänliga hälsningar  
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Svar på medborgarförslag om fler askkoppar i 
Kungsängens centrum 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 

Den 25 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om installation av askkoppar 

vid entrén till Kungsängens pendeltågsstation samt på och i närheten av torget. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2021 att lämna över förslaget till 

Tekniska nämnden för beslut. 

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig 

positivt till medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer.  

Samhällsbyggnadskontorets svar på medborgarförslaget 

Rökning vid ingångar till pendeltågsstationer samt på vissa allmänna platser är 

förbjudet enligt lag. Kommunen har gjort bedömningen att de föreslagna 

platserna omfattas av denna lag. Tillgång till askkopp signalerar att rökning är 

tillåtet. Därför är det inte lämpligt att placera ut askkoppar på de föreslagna 

platserna. Det finns andra platser avsedda för rökning i Kungsängens centrum. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att avslå förslaget.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 22 oktober 2021 

 Kommunfullmäktiges beslut om fördelning av medborgarförslag, den 22 

juni 2021 

 Medborgarförslag inkommet den 25 mars 2021 

Ärendet 

Medborgarförslaget 

Den 25 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om installation av askkoppar 

vid entrén till Kungsängens pendeltågsstation samt på och i närheten av torget, 
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exempelvis i närheten av sittplatserna. Kommunfullmäktige beslutade den 22 

juni 2021 att lämna över förslaget till Tekniska nämnden för beslut. 

Förslagsställaren upplever mängder med fimpar speciellt runt entrén till 

pendeltågsstationen och vid gångfästet, likaledes finns problemet runt 

sittplatserna vid torget. 

Samhällsbyggnadskontorets svar på medborgarförslaget 

Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) i 6 kap. 2 § förbjuder 

rökning på vissa platser. Entrén till pendeltågsstationen och ”gångvägsfästet” 

omfattas av lagen enligt punkt 4 (på färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i 

lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser 

med sådana färdmedel och på motsvarande områden utomhus) och punkt 10 

(vid entréer till sådana lokaler och andra utrymmen som avses i 1-7 som 

allmänheten har tillträde till).  

Ett område med fast lekutrustning kan definieras som lekplats som enligt punkt 

9 i ovanstående lag (på lekplatser som allmänheten har tillträde till) omfattas 

av rökförbud. Det pågår ett arbete med att se över lekutrustning på 

Kungsängens torg varför det idag inte går att definiera vilket område på torget 

som omfattas av denna punkt i lagen. 

Tillgång till askkopp signalerar att rökning är tillåtet. Därför är det inte 

lämpligt att placera ut askkoppar där rökning inte är tillåten. Vad avser 

Kungsängens torg anser kontoret att det är olämpligt att placera ut askkoppar 

som sedan eventuellt behöver tas bort. 

I samband med att lagen infördes 2019 anordnades platser avsedda för rökning 

i Kungsängens centrum. Städning av fimpar hanteras genom plockstädning av 

kommunens avtalade skötselentreprenad två gånger i veckan året om. Utöver 

plockstädningen så utförs underhållssopning på hela torgytan inklusive 

gångbron över järnvägen en gång i veckan under perioden maj-september. 

Punktinsatser kan även sättas in vid behov.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås. 

Barnperspektiv 

Barn och ungdomar bör inte utsättas för andrahandsrökning i vardagen och 

kommunen bör bidra till en rökfri miljö där barn och ungdomar rör sig, som till 

exempel utanför kommunens pendeltågsstationer och torg. 

  

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Tomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Lina Delde 
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 Tf. Teknisk chef 

 

Afsaneh Kasiri 

Tf. Enhetschef Gata/Park/Trafik 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 88, den 22 juni 2021 

2. Medborgarförslag inkommet den 25 mars 2021 

 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLLSUTDRAG 5 (44)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-06-09 

 

 

§ 88 Medborgarförslag om fler askkoppar i 
Kungsängens centrum 

 Dnr KS 21/0236 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Sammanfattning 

Den 25 mars 2021 inkom ett medborgarförslag om att det behövs fler 

askkoppar i Kungsängens centrum för att skapa trevnad för alla. 

Förslagsställaren upplever att det är framförallt på Torget i Kungsängen och 

vid pendeltågsstationen som det behövs fler askkoppar. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 25 mars 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Tekniska nämnden för beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Tekniska nämnden 
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Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet 
på Ådövägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att införa hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen på del av 

Ådövägen året om. 

2. att införa hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen vid Björknäs 

badplats. 

3. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna om högsta tillåten hastighet 

antas och träder i kraft den 20 december 2021. 

Sammanfattning 

Ådövägen övergick från statligt (Trafikverket) till kommunalt väghållarskap i 

april 2021. Tidigare har den högsta tillåtna hastigheten på en stor del av vägen 

varit 50 kilometer i timmen under tiden 1 juni – 31 augusti. Övrig del av året 

har hastigheten varit 70 kilometer i timmen vilket är bashastigheten för vägar 

utanför tättbebyggt område.  

Samhällsbyggnadskontoret anser att den högsta tillåtna hastigheten ska vara 50 

kilometer i timmen året om utom vid Björknäs badplats där 30 kilometer i 

timmen ska föreskrivas. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 10 november 

2021 

Ärendet 

Ådövägen övergick från statligt (Trafikverket) till kommunalt väghållarskap i 

april 2021.  

Tidigare har den högsta tillåtna hastigheten på en stor del av vägen varit 50 

kilometer i timmen under tiden 1 juni – 31 augusti. Övrig del av året har 

hastigheten varit 70 kilometer i timmen vilket är bashastigheten för vägar 

utanför tättbebyggt område.  
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2021-09-28 TN 21/0429 

 
 

 
Figur 1: Streckad linje 50/70 km/h 

 

Samhällsbyggnadskontoret anlade ett övergångsställe vid Björknäs badplats 

sommaren 2021 för att säkra övergången mellan parkeringen/campingen och 

badet. I samband med det har hastigheten tillfälligt begränsats till 30 kilometer 

i timmen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ådövägen är en som mest 6,5 meter bred landsväg, kurvig och saknar vägren. 

Längs den föreslagna vägsträckan finns en hel del bebyggelse på både sidor av 

vägen.    

Samhällsbyggnadskontoret anser att den högsta tillåtna hastigheten ska vara 50 

kilometer i timmen året om utom sträckan vid Björknäs badplats där 30 

kilometer i timmen ska föreskrivas. 

 

Barnperspektiv 

Syftet med hastighetsbegränsningen är att ge en säker och trygg trafikmiljö.  

Figur 2: Föreslagen sträcka för 30 km/h 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-09-28 TN 21/0429 

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

 Tf. Enhetschef Gata/Park/Trafik 

  

    

 

Bilagor 

1. Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet om 50 km/h på Ådövägen 

2. Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet om 30 km/h på Ådövägen 

3. Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet om 50 km/h på Ådövägen 

Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för vidareexpediering till Transportstyrelsen 
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BETECKNING

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

Beslutade den 6 december 2021.

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

1 §   På Ådövägen mellan strax norr om Säbyholm Brunnsvik och 230 
meter söder om Verkarviksvägen på den sträcka som markerats på 
kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i 
timmen.

Denna författning träder i kraft den 20 december 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson



100 Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Ådövägen - TN 21/0429-1 Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Ådövägen : Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet om 30 km/h på Ådövägen

BETECKNING

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

Beslutade den 6 december 2021.

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

1 §   På Ådövägen mellan 230 meter söder om Verkarviksvägen och 55 
meter norr om Ådö skogsväg på den sträckan som markerats på kartbild 
får fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 20 december 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

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

Beslutade den 6 december 2021.

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

1 §   På Ådövägen mellan 55 meter norr om Ådö skogsväg och 480 meter 
söder om Ljungbacken på den sträcka som markerats på kartbild får 
fordon inte föras med högre hastighet än 50 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 20 december 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Jansson 

Trafiktekniker 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182

Andrea.jansson@upplands-bro.se

2021-11-10 TN 21/0483 

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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Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på 
Norrbodavägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar

1. att införa väjningsplikt på Norrbodavägens båda anslutningar till 

Pettersbergsvägen.

2. att de lokala trafikföreskrifterna om väjningsplikt på Norrbodavägen 

antas.

3. att de lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 20 december 2021.

Sammanfattning 

Pettersbergsvägen är en genomfartsgata som går mellan Granhammarsvägen 

och Mätarvägen. Det finns flera anslutningar till gatan där olika bestämmelser 

om väjningsplikt råder.  

Fordon som ämnar köra in på Pettersbergsvägen från Femstenavägen, 

Hjärtstensvägen och Rågångsvägen är skyldiga att lämna företräde för fordon 

som befinner sig på Pettersbergsvägen enligt trafikförordningens 3 kap. 21 § 

andra stycket punkt 1 vilken lyder som följer; en förare har väjningsplikt mot 

varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg 

från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat 

liknande område i anslutning till vägen. Samma bestämmelse tillämpas således 

även från utfart från parkeringen vid Lidl. I korsningen Pettersbergsvägen och 

Norrbodavägen som ansluter på två ställen gäller högerregeln. 

Trafiken på Pettersbergsvägen där även busslinje har planerats bör prioriteras 

före trafiken som kommer från Norrbodavägen. De flesta fordonsförare beter 

sig också så när de kör på gatan. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att väjningsplikt införs på 

Norrbodavägens båda anslutningar till Pettersbergsvägen. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 10 november 2021
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-11-09 TN 21/0483 

 
 

Ärendet 

Pettersbergsvägen är en genomfartsgata som går mellan Granhammarsvägen 

och Mätarvägen. Det finns flera anslutningar till gatan där olika bestämmelser 

om väjningsplikt råder.  

Fordon som ämnar köra in på Pettersbergsvägen från Femstenavägen, 

Hjärtstensvägen och Rågångsvägen är skyldiga att lämna företräde för fordon 

som befinner sig på Pettersbergsvägen enligt trafikförordningens 3 kap. 21 § 

andra stycket punkt 1 vilken lyder som följer; en förare har väjningsplikt mot 

varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg 

från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från något annat 

liknande område i anslutning till vägen. Samma bestämmelse tillämpas således 

även från utfart från parkeringen vid Lidl. I korsningen Pettersbergsvägen och 

Norrbodavägen som ansluter på två ställen gäller högerregeln. 

Trafiken på Pettersbergsvägen där även busslinje har planerats bör prioriteras 

före trafiken som kommer från Norrbodavägen. De flesta fordonsförare beter 

sig också så när de kör på gatan. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår därför att väjningsplikt införs på 

Norrbodavägens båda anslutningar till Pettersbergsvägen. (Se figur 1) 

 

 

Figur 1: Bilden visar Norrbodavägens anslutningar med Pettersbergsvägen. 

 

Barnperspektiv 

Tydliga trafikregler eliminerar risken för trafikolycka med fordon som även 

barn kan drabbas av som medpassagerare.   
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-11-09 TN 21/0483 

 
 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Afsaneh Kasiri 

Tf. Enhetschef Gata/Park/Trafik 

  

 

    

 

Bilagor 

1. Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Norrbodavägen 

2. Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Norrbodavägen 

 

Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för vidareexpediering till Transportstyrelsen 
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om 
väjningsplikt på Norrbodavägen.

Beslutade den 6 december 2021.

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

1 §   Förare av fordon på Norrbodavägen som kör in på Pettersbergsvägen 
har väjningsplikt mot fordon på Pettersbergsvägen.

Denna författning träder i kraft den 20 december 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om 
väjningsplikt på Norrbodavägen.

Beslutade den 6 december 2021.

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

1 §   Förare av fordon på Norrbodavägen som kör in på Pettersbergsvägen 
har väjningsplikt mot fordon på Pettersbergsvägen.

Denna författning träder i kraft den 20 december 2021.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Niklas Johansson 

VA-ingenjör 

VA-enheten 

   

Niklas.Johansson@upplands-bro.se 

2021-11-10 TN 21/0309  

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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Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och 

överlämna till Samhällsbyggnadsutskottet.  

Sammanfattning 

Tekniska nämnden mottog den 18 juni 2021 en remiss från 

Samhällsbyggnadsutskottet gällande åtgärdsprogram för Broviken. 

Åtgärdsprogrammet utgör en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på 

Natura 2000-området Broviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln och 

har kompletterats med förslag på lämpliga åtgärder inom avrinningsområdet 

som syftar till att minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och 

därigenom skapa bättre vattenkvalitet i Broviken. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på remissen 

Samhällsbyggnadskontoret är positiva till att åtgärdsprogrammet tagits fram. I 

arbetet med att ta fram programmet har kontorets samtliga berörda 

kompetenser medverkat under både påverkansanalysen och framtagandet av 

lämpliga åtgärdsområden. Det innefattar även Tekniska nämndens 

ansvarsområde vatten och avlopp. Samhällsbyggnadskontoret anser därför att 

aspekter gällande Tekniska nämndens ansvarsområden har tagits hänsyn till 

redan i framtagandet av åtgärdsprogrammet.  

Däremot kan kontoret konstatera att åtgärder kan leda till ökade drifts- och 

kapitalkostnader som belastar Tekniska nämnden. Därför är det viktigt att en 

fullständig kostnadsanalys med finansieringsplan tas fram inför att beslut tas 

om att åtgärderna ska genomföras.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 10 november 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över Åtgärdsprogram 

för Broviken, den 10 november 2021 

 Remiss Åtgärdsprogram för Broviken, inkommen den 18 juni 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-11-10 TN 21/0309 

 
 

Ärendet 

Remissen 

Tekniska nämnden mottog den 18 juni 2021 en remiss från 

Samhällsbyggnadsutskottet gällande åtgärdsprogram för Broviken.  

Åtgärdsprogrammet utgör en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på 

Natura 2000-området Broviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln och 

har kompletterats med förslag på lämpliga åtgärder inom avrinningsområdet 

som syftar till att minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och 

därigenom skapa bättre vattenkvalitet i Broviken. 

I takt med att Upplands-Bro kommun växer och exploateringstrycket därmed är 

högt ökar behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter vilka 

påverkar Mälaren. I nuläget är dess vattenkvalitet ej tillfredsställande och de 

omgärdande kommunerna har ett stort ansvar för att miljökvalitetsnormer för 

vatten följs.  

Broviken ingår i Östra Mälardalens vattenskyddsområde och är ett ekologiskt 

särskilt känsligt område (ESKO). Likaså är Broviken riksintresse Natura 2000 

och riksintresse Rörligt friluftsliv enligt miljöbalken 4:2. Därför är det mycket 

viktigt att behov av åtgärder och hänsyn till detta vatten så tidigt och tydligt 

som möjligt lyfts in i den kommunala planeringen. Kommunens vattenplan 

från 2015 är ett led i detta arbete. Som uppföljning till vattenplanen har ett 

ambitiöst recipientkontrollprogram med provtagningar genomförts och 

slutredovisats i en rapport om Broviken och dess tillflöden.  

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande på remissen 

Samhällsbyggnadskontoret är positiva till att åtgärdsprogrammet tagits fram. I 

arbetet med att ta fram programmet har kontorets samtliga berörda 

kompetenser medverkat under både påverkansanalysen och framtagandet av 

lämpliga åtgärdsområden. Det innefattar även Tekniska nämndens 

ansvarsområde vatten och avlopp. Samhällsbyggnadskontoret anser därför att 

aspekter gällande Tekniska nämndens ansvarsområden har tagits hänsyn till 

redan i framtagandet av åtgärdsprogrammet.  

Däremot kan kontoret konstatera att åtgärder kan leda till ökade drifts- och 

kapitalkostnader som belastar Tekniska nämnden. Därför är det viktigt att en 

fullständig kostnadsanalys med finansieringsplan tas fram inför att beslut tas 

om att åtgärderna ska genomföras.  

Barnperspektiv 

Detta arbete görs med framtida generationers bästa i åtanke. Vi behöver friskt 

dricksvatten även i framtiden. Miljön i Broviken som sådan är inte särskilt 

välbesökt av barn. Däremot är det positivt att nya rekreativa bäckmiljöer 

skapas i Bro tätort.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-11-10 TN 21/0309 

 
 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell 

 

Samhällsbyggnadschef Lina Delde 

Tf. Teknisk chef 

 

Maja Taaler Larsson 

 VA-chef 

Bilagor 

1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande över Åtgärdsprogram 

för Broviken, den 10 november 2021 

2. Remiss Åtgärdsprogram för Broviken, inkommen den 18 juni 2021 

Beslut sänds till 

 Samhällsbyggnadsutskottet  
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PROTOKOLLSUTDRAG 3 (13)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2021-06-16 

 

 

§ 31 Åtgärdsprogram för Broviken 
 Dnr KS 20/0113 

Beslut 

Åtgärdsprogrammet för Broviken remitteras till tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga exploateringstryck ökar 

behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Vattenkvalitén i 

Mälaren är inte tillfredställande. Kommunerna har ett stort ansvar för att 

miljökvalitetsnormer för vatten följs. Broviken ingår i Östra Mälardalens 

vattenskyddsområde och är ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). 

Likaså är Broviken riksintresse Natura 2000 och riksintresse Rörligt friluftsliv 

enligt miljöbalken 4:2. 

Därför är det mycket viktigt att åtgärder och hänsyn till Broviken och dess 

tillrinnande vatten så tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i den kommunala 

planeringen.  

Åtgärdsprogrammet har två huvudsyften: 

1. Skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-

området Broviken SE0110130 och vattenförekomsten Mälaren-Görväln 

(SE659044-160864). 

2. Föreslå lämpliga åtgärder inom avrinningsområdet som syftar till att 

minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och därigenom skapa 

bättre vattenkvalité i Broviken. 

Brovikens status 

Kommunen har gjort omfattande provtagningar i Broviken och dess tillflöden 

under åren 2015–2018 i ett recipientprovtagningsprogram. Provtagningen 

syftade till att överblicka den samlade belastningen från verksamheter i 

avrinningsområdet och att ge kunskap om hur statusen i Broviken förhåller sig 

till beslutade miljökvalitetsnormer. 

Resultaten av dessa provtagningar visar på att den ekologiska statusen för 

Broviken och dess tillflöden är måttlig till otillfredsställande. Det finns en för 

hög påverkan från avrinningsområdet för att miljökvalitetsnormerna ska 

uppfyllas. Det är framför allt höga halter näringsämnen samt starkt påverkad 

fysisk miljö kring tillrinnande vattendrag till Broviken som är det som bidrar 

mest till negativ påverkan. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 4 (13)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2021-06-16 

 

 

 

Åtgärdsförslag 

För att minska belastningen på Broviken har vi tagit fram ett åtgärdsprogram 

för dagvattenåtgärder i Bro tätort. Det har resulterat i åtta konkreta, 

genomförbara åtgärder.  

Åtgärdsområden kommer att fylla flera syften: 

• Dagvattenrening 

• Flödesdämpning vid skyfall 

• Rekreativa värden 

• Öka den biologiska mångfalden 

Genom att gestalta dagvattenanläggningarna på rätt sätt kan vi skapa nya 

parkmiljöer/mötesplatser i Bro som kommer bidra till ett vackrare och tryggare 

Bro. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2021. 

 Åtgärdsprogram för Broviken, Dagvattenåtgärder i Bro tätort 25 maj 

2021 

 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort – Samråd 2020-05-27 

 Förslag till Dagvattenplan och dagvattenpolicy datum 2021-03-29 

 Samhällsbyggnadskontorets protokoll 2020-03-04 § 9 

 Broviken och dess tillflöden 2018, rapport utförd av Synlab på 

 Upplands-Bro kommuns uppdrag. Tryckt den 3 juni 2019. 

 Upplands-Bro kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan), antagen i 

kommunfullmäktige 13 juni 2018. 

 Karta Riksintressen Natura 2000 den 6 juni 2017. 

 Karta Vattenplanering med bland annat ekologiskt särskilt känsliga 

områden (ESKO) den 6 juni 2017. 

 Upplands-Bro kommuns vattenplan, antagen av Kommunfullmäktige 

den 15 september 2015 § 79. 

 Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162. 

Förslag till beslut 

Åtgärdsprogrammet för Broviken remitteras till tekniska nämnden. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 

Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat i enlighet med kontorets förslag till 

beslut. 
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 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2021-06-16 

 

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga nämnder 

 Länsstyrelsen i Stockholms län 

 Mälarens vattenvårdsförbund 
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Samhällsb yggnads utskot tet

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Yttran d e över åtg ärd sp rog ram för Broviken

Tekniska nämnden mottog den 18 juni 2021 en remiss från
Samhällsb yggnads utskot tet gällande åtgärdsprogra m för Broviken.
Åtgärdsprogra mme t utgör en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på
Natura 2000-området Broviken och vattenföreko mste n Mälaren-Görvä ln och
har kompletterat s med förslag på lämpliga åtgärder inom avrinningso mr ådet
som syftar till att minska föroreningsbe last ni nge n från Bro tätort och
därigenom skapa bättre vattenkva litet i Broviken.

Tekniska nämndens yttrande
Samhällsb yggnadsko ntoret är positiva till att åtgärdsprogra mme t tagits fram. I
arbetet med att ta fram programmet har kontorets samtliga berörda
kompetenser medverkat under både påverkansana lyse n och framtaga ndet av
lämpliga åtgärdsområden. Det innefa tta r även Tekniska nämndens
ansvarsområde vatten och avlopp. Samhällsb yggnadsko nto ret anser därför att
aspekter gälland e Tekniska nämndens ansvarsområde n har tagits hänsyn till
redan i framtaga ndet av åtgärdsprogrammet.

Däremot kan kontoret konstatera att åtgärder kan leda till ökade drifts- och
kapitalkostnade r som belastar Tekniska nämnden. Därför är det viktigt att en
fulls tä nd ig kostnadsanalys med finans ier ingsp la n tas fram inför att beslut tas
om att åtgärderna ska genomfö ras.

Marcus Sköld

ordförande Tekniska nämnden
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Åtgärdsprogram för Broviken 

Förslag till beslut 

Åtgärdsprogrammet för Broviken remitteras till tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga exploateringstryck ökar 

behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Vattenkvalitén i 

Mälaren är inte tillfredställande. Kommunerna har ett stort ansvar för att 

miljökvalitetsnormer för vatten följs. Broviken ingår i Östra Mälardalens 

vattenskyddsområde och är ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). 

Likaså är Broviken riksintresse Natura 2000 och riksintresse Rörligt friluftsliv 

enligt miljöbalken 4:2. 

Därför är det mycket viktigt att åtgärder och hänsyn till Broviken och dess 

tillrinnande vatten så tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i den kommunala 

planeringen.  

Åtgärdsprogrammet har två huvudsyften: 

1. Skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-

området Broviken SE0110130 och vattenförekomsten Mälaren-Görväln 

(SE659044-160864). 

2. Föreslå lämpliga åtgärder inom avrinningsområdet som syftar till att 

minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och därigenom skapa 

bättre vattenkvalité i Broviken. 

Brovikens status 

Kommunen har gjort omfattande provtagningar i Broviken och dess tillflöden 

under åren 2015–2018 i ett recipientprovtagningsprogram. Provtagningen 

syftade till att överblicka den samlade belastningen från verksamheter i 

avrinningsområdet och att ge kunskap om hur statusen i Broviken förhåller sig 

till beslutade miljökvalitetsnormer. 

Resultaten av dessa provtagningar visar på att den ekologiska statusen för 

Broviken och dess tillflöden är måttlig till otillfredsställande. Det finns en för 

hög påverkan från avrinningsområdet för att miljökvalitetsnormerna ska 

uppfyllas. Det är framför allt höga halter näringsämnen samt starkt påverkad 
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fysisk miljö kring tillrinnande vattendrag till Broviken som är det som bidrar 

mest till negativ påverkan. 

Åtgärdsförslag 

För att minska belastningen på Broviken har vi tagit fram ett åtgärdsprogram 

för dagvattenåtgärder i Bro tätort. Det har resulterat i åtta konkreta, 

genomförbara åtgärder.  

 
Kartan visar de åtta åtgärdsområden som har pekats ut efter de kriterier som var uppsatta för projektet.  

Åtgärdsområden kommer att fylla flera syften: 

• Dagvattenrening 

• Flödesdämpning vid skyfall 

• Rekreativa värden 

• Öka den biologiska mångfalden 

Genom att gestalta dagvattenanläggningarna på rätt sätt kan vi skapa nya 

parkmiljöer/mötesplatser i Bro som kommer bidra till ett vackrare och tryggare 

Bro. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 27 maj 2021. 

• Åtgärdsprogram för Broviken, Dagvattenåtgärder i Bro tätort 25 maj 2021 

• Fördjupad översiktsplan för Bro tätort – Samråd 2020-05-27 

• Förslag till Dagvattenplan och dagvattenpolicy datum 2021-03-29 

• Samhällsbyggnadskontorets protokoll 2020-03-04 § 9 

• Broviken och dess tillflöden 2018, rapport utförd av Synlab på 

• Upplands-Bro kommuns uppdrag. Tryckt den 3 juni 2019. 
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• Upplands-Bro kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan), antagen i 

kommunfullmäktige 13 juni 2018. 

• Karta Riksintressen Natura 2000 den 6 juni 2017. 

• Karta Vattenplanering med bland annat ekologiskt särskilt känsliga 

områden (ESKO) den 6 juni 2017. 

• Upplands-Bro kommuns vattenplan, antagen av Kommunfullmäktige den 

15 september 2015 § 79. 

• Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011 § 162. 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga exploateringstryck ökar 

behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Vattenkvalitén i 

Mälaren är inte tillfredställande. Kommunerna har ett stort ansvar för att 

miljökvalitetsnormer för vatten följs. Broviken ingår i Östra Mälardalens 

vattenskyddsområde och är ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO). 

Likaså är Broviken riksintresse Natura 2000 och riksintresse Rörligt friluftsliv 

enligt miljöbalken 4:2. 

Därför är det mycket viktigt att behov av åtgärder och hänsyn till detta vatten 

så tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i den kommunala planeringen. 

Kommunens vattenplan från 2015 är ett led i detta arbete. Som uppföljning till 

planen har ett ambitiöst recipientkontrollprogram med provtagningar 

genomförts och slutredovisats i en rapport om Broviken och dess tillflöden. 

Under 2020 har även arbetet med en dagvattenplan och en dagvattenpolicy 

inletts. Planen och policyn tydliggör vilka mål kommunen ska arbeta mot, 

ansvarsförhållanden mellan olika aktörer gällande dagvattenhanteringen och 

hur kommunens arbete ska utvecklas.  

Åtgärdsprogrammet har två huvudsyften: 

1. Skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-

området Broviken SE0110130 och vattenförekomsten Mälaren-Görväln 

(SE659044-160864). 

2. Föreslå lämpliga åtgärder inom avrinningsområdet som syftar till att 

minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och därigenom skapa 

bättre vattenkvalité i Broviken. 

Påverkan från Bro tätort 

Den ekologiska statusen för Broviken och dess tillflöden är inte 

tillfredställande. Det finns en för hög påverkan från avrinningsområdet för att 

miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppfyllas. Bro tätort påverkar Broviken 

framförallt genom dagvatten som härstammar från de hårdgjorda ytorna. På 

hårdgjorda ytor ansamlas föroreningar från bland annat atmosfäriskt nedfall, 
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nedskräpning och trafik. När föroreningarna spolas bort av nederbörden förs de 

bort med dagvatten hamnar till slut i Broviken.  

Stora delar av Bro tätort har byggts ut under en tid då kunskapen om dagvatten 

och dess påverkan på våra sjöar varit begränsad. Medvetandegraden har ökat 

med tiden och nya byggprojekt har generellt bättre dagvattenhantering än för 

bara 20–30 år sedan.  

De pågående detaljplanerna i Brovikens avrinningsområde har redan höga krav 

på rening och fördröjning. Att uppnå en nollbelastning i nya detaljplaneprojekt 

är tekniskt svårt. Bedömningen är därför att störst kostnadsnytta för att 

förbättra vattenkvalitén i Broviken är att åtgärda befintliga områden som 

saknar eller har otillräcklig dagvattenrening. 

Föreslagna åtgärder 

En analys av möjliga områden för dagvattenanläggningar har gjorts med hjälp 

av GIS och fältstudier. Potentiella områden har valts ut efter följande kriterier:  

• Landskapets form och lämplighet 

• Kommunen ska ha rådighet över marken 

• Det finns möjligheter att utföra den planerade åtgärden, till exempel att det 

inte finns några kända kommunala VA-ledningar där förutom 

dagvattenledningar. En fullständig ledningskoll måste göras i 

projekteringsdelen.  

Det har resulterat i åtta åtgärdsområden, se kartan nedan. 

 
Kartan visar de åtta åtgärdsområden som har pekats ut efter de kriterier som var uppsatta för projektet.  
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För varje åtgärdsområde har finns: 

• Kort beskrivning av området förutsättningar 

• Beskrivning av föreslagen åtgärd 

• Illustration över tänkt åtgärd 

• Grov kostnadsuppskattning 

• Uppskattning av retningseffekt 

Barnperspektiv 

Detta arbete görs med framtida generationers bästa i åtanke. Vi behöver friskt 

dricksvatten även i framtiden. Miljön i Broviken som sådan är inte särskilt 

välbesökt av barn. Däremot är det positivt att nya rekreativa bäckmiljöer 

skapas i Bro tätort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylva Malm  

Avdelningschef Strategisk planering Johan Björklind Möllegård 

 Samhällsplanerare Strategisk 

planering 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Åtgärdsprogram för Broviken, Dagvattenåtgärder i Bro tätort 25 maj 

2021 
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2. Broviken och dess tillflöden 2018, rapport utförd av Synlab på 

Upplands-Bro kommuns uppdrag. Tryckt den 3 juni 2019. 

Beslut sänds till 

• Samtliga nämnder 

• Länsstyrelsen i Stockholms län 

• Mälarens vattenvårdsförbund 
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1 Bakgrund 
Upplands-Bro kommun växer snabbt. Dagens höga 

exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga strategier för 

dagvattenhantering i kommunens tätorter. Kommunerna har ett stort 

ansvar för att miljökvalitetsnormer för vatten följs. Broviken ingår i 

Östra Mälarens vattenskyddsområde och är ett ekologiskt särskilt 

känsligt område (ESKO). Likaså är Broviken riksintresse Natura 

2000 och riksintresse Rörligt friluftsliv enligt miljöbalken kap 4:2.  

Därför är det mycket viktigt att åtgärder och hänsyn till Broviken 

och dess tillrinnande vatten så tidigt och tydligt som möjligt lyfts in i 

den kommunala planeringen.  

Kommunens vattenplan från 2015 är ett led i detta arbete. Som 

uppföljning till planen har ett ambitiöst samordnat 

recipientkontrollprogram med provtagningar genomförts mellan åren 

2015–2018 och slutredovisats i en rapport om Broviken och dess 

tillflöden. 

Under 2020 har även arbetet med en dagvattenplan och en 

dagvattenpolicy inletts. Planen och policyn tydliggör vilka mål 

kommunen ska arbeta mot, ansvarsförhållanden mellan olika aktörer 

gällande dagvattenhanteringen och hur kommunens arbete ska 

utvecklas.  

I de nya detaljplaner som genomförs eller planeras är 

utgångspunkten att minska utsläpp av kväve och fosfor jämfört med 

innan exploatering. Kommunen ska likväl ta ett samlat ansvar för 

den kumulativa påverkan som finns på Broviken. Kommunens 

bedömning är att åtgärder bör även satsas på för att hantera påverkan 

från befintlig bebyggelse, vägar och verksamheter.  

Därför gav Samhällsbyggnadsutskottet den 4 mars 2020 i uppdrag åt 

Samhällsbyggnadschefen att ta fram ett åtgärdsprogram i Bro tätort 

för Broviken (KS 20/0113 §9). 

1.1 Syfte med uppdraget 

Uppdraget har två huvudsyften: 

• Skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 

2000-området Broviken SE0110130 och vattenförekomsten 

Mälaren-Görväln (SE659044-160864). Både befintliga och 

planerade miljöer ska beaktas. Projektet ska samordnas med 

pågående detaljplanearbeten i området och utgöra en del i 

underlaget för att skapa en samlad bedömning så som till 

exempel ”infartsparkering i Bro”, ”Trädgårdsstaden”, 

”Klövberga”, ”Kockbacka gärde”, ”Klövängen” samt planarbetet 

för ”Täppan”. 

• Föreslå lämpliga åtgärder inom Bro tätort som syftar till att 

förbättra vattenkvalité i Broviken. Fokus är att föreslå åtgärder 

som syftar till att skapa naturliga bäckmiljöer och dammar.  

Åtgärdsprogrammet ska samordnas med de pågående arbetena att ta 

fram en kommunövergripande dagvattenplan och en fördjupad 

översiktsplan för Bro. Ett pågående våtmarksprojekt i LONA med 

statligt stöd för restaurering av en del av Sätrabäcken ska också ingå.  

För att kunna ta fram åtgärdsprogrammet och vidare genomföra 

föreslagna åtgärder ska Samhällsbyggnadskontoret, utan att mista sin 

självständighet i bedömningarna, i möjligaste mån samfinansiera 

arbetet tillsammans med andra intressenter i området. 
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2 Påverkansanalys 
2.1 Påverkan från Bro tätort 

Kommunen har gjort omfattande provtagningar i Broviken och dess 

tillflöden under åren 2015–2018 i ett recipientprovtagningsprogram. 

Provtagningen syftade till att överblicka den samlade belastningen 

från verksamheter i avrinningsområdet och att ge kunskap om hur 

miljökvaliteten i Broviken förhåller sig till beslutade 

miljökvalitetsnormer. 

Resultaten av dessa provtagningar visar på att den ekologiska 

statusen för Broviken och dess tillflöden är måttlig till 

otillfredsställande. Det finns en för hög påverkan från 

avrinningsområdet för att miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas. Det 

är framför allt höga halter näringsämnen samt starkt påverkad fysisk 

miljö kring tillrinnande vattendrag till Broviken som är det som 

bidrar mest till negativ påverkan. 

Bro tätort påverkar Broviken framförallt med dagvatten som 

härstammar från de hårdgjorda ytorna, som till exempel vägar, 

parkeringar och byggnader. På hårdgjorda ytor ansamlas 

föroreningar från bland annat atmosfäriskt nedfall, nedskräpning och 

trafik. När föroreningarna spolas bort av nederbörden förs de bort 

med dagvatten. Dagvattnets föroreningshalter varierar både på kort 

och lång sikt beroende på nederbördssituationen. De högsta halterna 

uppkommer i samband med snösmältningen.  

Stora delar av Bro tätort har byggts ut under en tid då kunskapen om 

dagvatten och dess påverkan på våra sjöar varit begränsad. 

Medvetandegraden har ökat med tiden och nya byggprojekt har 

generellt bättre dagvattenhantering än för bara 20–30 år sedan.  

De pågående detaljplanerna i Brovikens avrinningsområde har redan 

höga krav på rening och fördröjning. Att uppnå en nollbelastning i 

nya detaljplaneprojekt är tekniskt svårt. Bedömningen är därför att 

störst kostnadsnytta för att förbättra vattenkvalitén i Broviken är att 

åtgärda befintliga områden som saknar eller har otillräcklig 

dagvattenrening.  
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Kartan visar de mindre avrinningsområden som finns i Bro tätort. I de gula 
avrinningsområdena finns det redan dagvattendammar, medan de orangea 
avrinningsområdena saknar dagvattendammar. Vidare visar kartan de områden som är 
hårdgjorda, som till exempel vägar, parkeringar eller byggnader.  
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3 Viktiga principer 
3.1 Multifunktionella ytor 

Genom att gestalta dagvattenanläggningarna på rätt sätt kan vi skapa 

nya parkmiljöer/mötesplatser i Bro som kommer bidra till ett 

vackrare och tryggare Bro. 

Åtgärdsområden ska fylla flera syften: 

• Dagvattenrening 

• Flödesdämpning vid skyfall 

• Rekreativa värden 

• Öka den biologiska mångfalden 

3.2 Hastighet och utrymme 

Den huvudsakliga reningen i dagvattenanläggningar sker via 

sedimentation eftersom en stor del av de föroreningar som finns i 

dagvattnet är bundna till partiklar. Det innebär att vattnets energi och 

hastighet är avgörande för var dessa partiklar och föroreningar ska 

kunna sedimentera. I ledningar är vattnets hastighet för hög för att 

sedimentation ska kunna ske och därmed sker ingen rening. Genom 

att tillåta vattnet att ta plats och breda ut sig över en större yta i 

öppna dagvattensystem sjunker vattnets hastighet och sedimentation 

sker. Sedimentet ansamlas över tid och plockas sedan bort från 

dagvattenanläggningarna. När sedimentet tas bort följer de 

föroreningar som är bundna till partiklarna med.  

3.3 Efterlikna naturen 

Det finns många fördelar med att försöka efterlikna naturliga system 

när det gäller dagvattenhantering. Det är kostnadseffektivt samtidigt 

som det skapar högre biologiska och rekreativa värden.  

I ett öppet dagvattensystem tas föroreningarna omhand på ett 

naturligt sätt genom att dagvattnet får infiltrera genom marken, tas 

upp av växter eller genom sedimentation i dammar och våtmarker. 

Vegetationen spelar en viktig roll för att ett öppet dagvattensystem 

ska fungera. Växterna bidrar till reningen genom att avskilja både 

lösta och partikelbundna föroreningar. Växterna bidrar också med att 

avlasta dagvattensystemet genom att på olika sätt ta emot nederbörd 

och låta det avdunsta. Genom att låta dagvattnet rinna långsamt och 

infiltrera så nära källan som möjligt kan den naturliga vattenbalansen 

bevaras och de risker som finns med minskad grundvattenbildning 

undvikas. 

3.4 Rekreativa värden 

Det har konstaterats att grönska spelar en stor roll för människans 

trivsel och välbefinnande, i synnerhet att ha grönskan tillgänglig i 

den bostadsnära utemiljön. Komplexiteten som finns i grönska ger 

upplevelsevärde för människan genom att den bidrar till att det sker 

en variation och omväxling i den fysiska miljön. Människor 

fascineras av artrika miljöer med biologisk mångfald som är uttryck 

för en levande komplexitet. Den visuella variationsrikedomen gör att 

de gröna miljöerna även har rekreativa värden och ger positiva 

hälsoeffekter för människan.  
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3.5 Vattendrag 

I ett naturligt vattendrag finns det ofta möjlighet för vattnet att 

svämma ut på sidorna vid höga flöden. Det området på sidorna av 

vattendraget kallas för svämplan. De byggs upp med tiden på sidorna 

av vattendrag med en naturlig flödesdynamik av de sediment som 

transporteras av vattnet. Svämplanet har en fundamental betydelse 

för att fördröja vattnet vid högflödessituationer. När det blir högre 

flöde så börjar vattnet rinna även över svämplanet och vattnets 

hastighet sänks och möjliggöra sedimentation. Svämplan utgör också 

en av de artrikaste miljöer vi har i Sverige. 

Där vattendrag föreslås måste utformningen av vattendragsprofilen 

utformas i relation till topografi och vattenflödena i varje specifika 

fall.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principskiss på hur ett vattendrag ska utformas för att efterlikna de naturliga processerna.  

 

 
Exempel på ett nyanlagt dagvattendike som försöker efterlikna ett meandrande vattendrag. 

 

Viktiga principer  

• Flacka kanter. På så sätt skapas en säker miljö vilket gör att 

stängsel runt dagvattenanläggningarna inte behövs. 

• Att vattnet tillåts svämma över de flacka kanterna, svämplanen. 

På så sätt skapas vattenrening, en värdefull ekologisk miljö och 

flödesreglering. 

• Riklig och varierad vegetation som planeras i och längs 

strandkanten. Som också bidrar till vattenrening och ekologiska 

funktioner. 

• Varierad bottenstruktur. Stenblock och död ved läggs i 

vattendraget för att skapa viktiga strukturer för livet i vattnet.  
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3.6 Damm 

Dammens funktion är att vattnet får möjlighet att breda ut sig, 

hastigheten minskar och det sker en sedimentation. Det är viktigt att 

dammen har flacka slänter och mycket vegetation både i och i 

strandkanten. Detta eftersom vattenväxterna renar vattnet från 

föroreningar och tar upp växtnäringsämnen som kväve och fosfor. 

De bidrar även till en ökad biodiversitet och viktiga livsmiljöer för 

ett antal växter och djur. Det är framförallt en viktig biotop för 

groddjur. Större dammar kan även utgöra lämpliga häckningsmiljöer 

för fågel. Det är inte ovanligt att svarthakedopping häckar i större 

dagvattendammar med mycket växtlighet. 

Dammens storlek beror på avrinningsområdets yta och hur 

markanvändningen ser ut. Utformningen av dammen måste utformas 

i relation till topografi och vattenflöden i varje specifikt fall.  

 

Principskiss över våt dagvattendamm med vegetation. Illustration: Ekologigruppen. 

 

Viktiga principer  

• Flacka kanter. På så sätt skapas en säker miljö och stängsel runt 

dagvattenanläggningarna behövs inte. 

• Att vattnet tillåts svämma över de flacka kanterna. På så sätt 

skapas vattenrening, en värdefull ekologisk miljö och 

flödesreglering. 

• Djupområde vid inloppet för att sedimentation i första hand ska 

ske där. 

• Varierad botten med djuphålor och grundare partier. Även en 

variation av substrat är viktigt. Stenblock och död ved läggs i 

vattnet och i kanten av dammen för att skapa viktiga strukturer 

för livet i vattnet. Detta för att bättre skapa förutsättningar för 

den biologiska mångfalden.  

• Riklig och varierad vegetation planeras i vattnet och i 

strandkanten. Som också bidrar till vattenrening och ekologiska 

funktioner. 

• Viktigt att det finns åtkomstmöjligheter till dammen så att 

skötsel och underhåll går att göra. Detta är viktigt för att 

bibehålla dammens funktion över riden. 
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Exempel på naturliga förhållanden i en nyanlagd damm med ekologiska värden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på anlagd våtmark med höga ekologiska värden. 
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4 Lämpliga 
åtgärdsområden 

4.1 Metod 

Första steget för att hitta lämpliga åtgärdsområden har gjorts i GIS. 

Med hjälp av laserskannade höjddat kan landskapets former och 

förutsättningar analyserats vid skrivbord. Till hjälp har en 

avrinningsmodell har även tagits fram, som visar hur vattnet rör sig i 

landskapet. Även så kallade instängda områden (data från 

Länsstyrelsen) har analyserats, då dess utgörs av naturliga sänkor i 

landskapet där vattnet ”fastnar” vid stora regn. Till sist har de 

befintliga dagvattenanläggningarna och dess tillrinningsområde 

vägts in. Detta ger en bra bild över hur vattnet rör sig i landskapet 

och var det skulle vara lämpligt att anlägga ytterligare 

dagvattenanläggningar.  

Potentiella områden har valts ut efter följande kriterier:  

• Landskapets form och lämplighet (bekräftas genom GIS-analys) 

• Kommunen ska ha rådighet över marken 

• Det finns möjligheter att utföra den planerade åtgärden, till 

exempel att det inte finns några kända kommunala VA-ledningar 

där förutom dagvattenledningar. En fullständig ledningskoll 

måste göras i projekteringsdelen.  

 

 

Områden har sedan detaljstuderats i fält. Efter fältbesöken har 

områdena och utbredningen av vissa åtgärder justerats.  Detta 

resulterade i totalt åtta lämpliga områden. För varje åtgärdsområde 

ska följande beskrivas/tas fram: 

– Beskrivning av området och dess förutsättningar 

– En enkel illustrationsplan  

– En grov kostnadsuppskattning  

 

 
Kartan visar Sätrabäcken norra och de problem med instängda områden som finns inom 

området.  
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4.2 Kostnadsuppskattning 

En grov kostnadsuppskattning har gjorts för varje åtgärdsområde. 

Kostnadsuppskattningen utgår ifrån ungefärliga schaktkostnader då 

de antas utgöra den största kostnaden i projekten. Uppskattningen av 

volymen av schakten har gjorts genom en GIS-analys där: 

• Djupet på vattengång i befintliga diken har mätts med hjälp av 

den höjddata som kommunen har tagit fram 2019.  

• Slänter om 1:5 och en botten på 0,5 meter under vattengången 

har antagits. Eftersom det ska vara flacka slänter kommer detta 

till viss del styra åtgärdsområdet och därmed vilken volym 

schakt det blir.  

Detta resulterade i en volym som antagits ska köras bort. Alla 

massor som kan återanvändas inom området kommer således att 

sänka kostnaderna. Priset 650 kr/m3 är baserat på schakt av Fall B 

massor som är blandande blöta och torra.  

På detta har 20 % kostnader lagts på för: 

• konsulter (landskap, dagvatten, geoundersökning och miljö) 

• Växter i damm och i strandzonen 

• Sprutsådd för erosion 

• Tillstånd (bygglov, miljö och vattenverksamhet) 

• Byggstaket, områdesskydd 

• Åtgärder för bottenstruktur 

• Osäkerhet i kalkyl 10 % 

• Byggledning 

• Besiktning  

Visar det sig att massorna är rena och kan återanvändas på plats 

kommer den totala kostnaden sjunka avsevärt med upp mot 40–60%. 

 

4.3 Reningseffekt 

Det är svårt att exakt beräkna hur mycket rening som de föreslagna 

åtgärderna faktiskt ger. En enkel körning med i Stormtac har gjorts 

med följande förutsättningar:  

• Indata för markanvändning inom de olika 

delavrinningsområdena. 

• Föroreningsberäkningar är utförda för anläggningarna våt damm 

och svackdike och därmed redovisas resultat efter rening i ett 

spann. Med undantag för Kockbacka östra där endast 

reningseffekten av våt damm har beräknats. 

• Standardutformning av reningsanläggningar.  

• Anläggningarna har inte dimensionerats efter dimensionerande 

flöde, erforderlig volym, eller uppehållstider. Anledningen till 

detta är att dessa parametrar inte utgör indata till 

föroreningsmodellen och påverkar således inte 

beräkningsresultatet.  

• Vägar har ej beräknats med någon platsspecifik trafikintensitet. 

ÅDT i beräkningsmodellerna är genomgående satt till 1000–

2000.  

• Som rinnsträcka för flödesberäkning i StormTac Web har 

default-värdet 700 m använts.  

Beräkningarna visar att med avseende på näringsämnena (kväve och 

fosfor) så ger de större föreslagna dagvattenanläggningarna en 

rening på ca 30–50 %. För mer information kring detta se bilaga 1. 
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5 Åtgärdsområden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan visar de åtta lämpliga åtgärdsområden för dagvattenåtgärder inom Bro tätort. 
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5.1 Sätrabäcken södra 

5.1.1 Beskrivning av området 

Området ligger i västra delen av Bro mellan Gamla Bro och Skällsta 

industriområde. Åtgärdsområdet är en del av Sätrabäcken, som 

börjar vid Högbytorp och rinner ihop med Brobäcken strax söder om 

Bro station. Bäcken är starkt påverkad av uträtningar, kulverteringar, 

omgivande jordbruksmark och hårdgjord mark. Det får till följd att 

vattendraget får tidvis höga flödespulsar då det inte finns några 

flödesdämpande strukturer längre upp. Vattenfåran i den här delen 

rätades ut någon gång på 60- och 70-talet och branta kanter 

skapades. Det har lett till erosionsproblem där vattnet till och med 

har börjat underminera den grusväg som går längs västra sidan av 

bäcken. 

Den del där åtgärden är planerad ägs av kommunen och är idag 

planlagd som parkmark i gällande detaljplanen. Området ligger 

delvis inom den pågående detaljplanen för Infartsparkering i Bro 

(Härnevi 1:71). Området gränsar på östra sidan till den pågående 

detaljplanen Täppan (Härnevi 1:34 m.fl.) och arbetet bör samordnas. 

Idag betas området av får. Utbredningen av den föreslagna 

dagvattenåtgärden möjliggör både infartsparkeringen och utveckling 

av parkstråk.  

Det finns en illustrationsplan för området som togs fram 2013 och 

2019 fick kommunen beviljade medel för att projektera åtgärden 

fram till 2021. Under 2020 togs även en stationsutredning fram för 

Bro station och områdena kring stationen. Projekteringsarbetet har 

inväntat resultaten från denna utredning.  

5.1.2 Föreslagen åtgärd 

Sätrabäckens kanter görs flackare och rejäla svämplan anläggs på 

båda sidorna av bäcken. Vid höga flöden svämmar vattnet över och 

rinner i en mindre ”naturlik” damm. Efter detta delar vattnet upp sig 

i två mindre fåror. Området tillgängliggöras för människor med 

grusvägar, broar och sittplatser. 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 5000 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 2,5 m 

Ungefärlig schakt: 9000 m3 

Uppskattat pris: 7 miljoner 

Åtgärdsområdet ligger i ett parkstråk i västra delen av Bro. 
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5.2 Sätrabäcken norra 

5.2.1 Beskrivning av området 

Området ligger mellan Råbyvägen och radhusbebyggelse på 

Brushanevägen och Skällsta industriområde. I ena kanten rinner 

Sätrabäcken i vad som kan liknas som ett åkerdike innan den 

försvinner ner i en kulvert. Sätrabäcken börjar vid Högbytorp och 

rinner ner i Brobäcken strax söder om Bro station. Bäcken är starkt 

påverkad av uträtningar, kulverteringar, omgivande jordbruksmark 

och hårdgjord mark. Det får till följd att vattendraget får tidvis höga 

flödespulsar då det inte finns några flödesdämpande strukturer 

längre upp.  

Idag utgörs området av en högvuxen gräsmark. Den är planlagd som 

odlingslotter men ingen odling sker där idag.  

5.2.2 Föreslagen åtgärd 

Befintlig kulvert tas bort och en ny fåra för Sätrabäcken skapas där 

den har större möjligheter att breda ut sig under höga flöden med 

flacka slänter med vegetation och träd. En damm byggs för att kunna 

sedimentera näringsämnen och föroreningar som kommer uppströms 

ifrån. Över bäcken byggs en eller flera broar, sittplatser och 

grusstigar anläggs. Vid sittplatserna anläggs perennplanteringar för 

att skapa mer blomsterprakt och samtidigt gynna pollinationen.  

Dagvattenåtgärderna planeras inte att ta hela området i anspråk och 

det kommer fortsatt finnas plats för att anlägga odlingslotter där. Det 

är många som passerar förbi området idag på väg upp mot 

handelsplatsen i nordväst. Därför finns det stora förutsättningar att 

parkmiljön blir välbesökt och uppskattad av Bros invånare 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 3000 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1,5 m 

Ungefärlig schakt: 4400 m3 

Uppskattat pris: 3,5 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger i nordvästra delen av Bro. 
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5.3 Finnsta norra 

5.3.1 Beskrivning av området 

Området ligger öster om Finnstaskolan på en öppen gräsyta som 

omgärdas av gång- och cykelvägar. Området är planlagt som 

parkmark. Den västra delen av området utgörs av plan mark som 

utnyttjas av skolan och boende i närområdet för bollspel. Området är 

utpekat för att utvecklas till stadsdelspark i Grönplanen.  

Området ligger inom Finnsta dikningsföretag och behöver hanteras i 

projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

Den östra delen, där åtgärden är planerad, sluttar svagt mot sydöst. 

Det gör att ytan inte är lika attraktiv för besökare idag samtidigt som 

den passar bra för öppna dagvattenlösningar eftersom det är lättare 

att få upp vattnet i marknivå.  

5.3.2 Föreslagen åtgärd 

En dagvattenledning som kommer in i området norrifrån öppnas upp 

och vattnet leds i en öppen dagvattenbäck. Sluttningen gör att 

schakten inte behöver bli så djupt vilket håller nere kostnaderna. Två 

mindre dammar byggs för att rena vattnet och samtidigt förbättra 

flödesreglingen i systemet. Efter att dagvattnet har gått genom 

bäcken och dammarna leds vattnet åter igen ner i dagvattenledning 

igen.  

Övergångar byggs, grusvägar anläggs för att kanalisera besökarna 

och sittplatser placeras ut på lämpliga ställen. Området ligger i 

centrala delar av Bro och det är många som rör sig både till fots och 

på cykel genom och förbi området. Genom att anlägga denna 

dagvattenlösning/parkmiljö kommer en ny målpunkt att skapas.  

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 3300 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1 m 

Ungefärlig schakt: 1700 m3 

Uppskattat pris: 1,5 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger nära Bro centrum vid Finnstaskolan. 
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5.4 Finnsta södra 

5.4.1 Beskrivning av området 

Till stor del liknar området det norra området, ”Finnsta norra”. 

Området är planlagt som parkmark, utgörs idag av en klippt 

gräsmatta och lutar svagt. Området ligger i de centrala delarna av 

Bro vid en rikligt använd gång- och cykelbana. Ytan där själva 

åtgärden är tänkt att lokaliseras nyttjas inte mycket i dagsläget 

förutom genom ett par upptrampade stigar som korsar området.  

Området ligger inom Finnsta dikningsföretag och behöver hanteras i 

projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

5.4.2 Föreslagen åtgärd 

Förslaget är att öppna upp samma dagvattenledning som kommer 

från ”Finnsta norra”. Vattnet leds i en dagvattenbäck och damm med 

flacka slänter innan vattnet leds tillbaka i dagvattenledningen. Riklig 

och varierad vegetation planeras i både vattnet och längs 

strandkanten. Området tillgängliggörs med sittplatser. 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 900 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1,5 m 

Ungefärlig schakt: 710 m3 

Uppskattat pris: 0,7 miljoner 

 

 

Åtgärdsområdet ligger nära Bro centrum i Finnsta. 
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5.5 Rosenängarna 

5.5.1 Beskrivning av området 

Området ligger i nordost om villabebyggelsen på Rosenängarna. 

Området är planlagt som naturmark och det finns ett slingrande 

dagvattendike där. Området är bevuxet med ogenomtränglig sly. På 

sidan och genom området går gång- och cykelvägar. 

Området ligger inom Finnsta dikningsföretag och behöver hanteras i 

projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

5.5.2 Föreslagen åtgärd 

Här föreslås att stora delar av den vegetation som finns där tas bort, 

dikesslänter flackas ut och två mindre dammar anläggs med ett något 

stryp utflöde. Eftersom det redan finns bra strukturer att bygga 

vidare på kommer denna åtgärd vara relativt billig, samtidigt som 

bättre dagvattenhantering skapas och de rekreativa kvalitéerna ökar. 

Riklig och varierad vegetation planeras både i vattnet och längs 

strandkanten. Området tillgängliggörs med sittplatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 4700 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1 m  

Ungefärlig schakt: 2000 m3 

Uppskattat pris: 1,5 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger i östra delen av Bro norr om Rosenängarna.  
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5.6 Gamla Bro 

5.6.1 Beskrivning av området 

Området ligger i sydöstra delen av Gamla Bro omgärdat av villa- 

och radhusbebyggelse. Marken är planlagd som park och utgörs idag 

av klippt gräsmatta. I hela parkutrymmet finns det två mindre 

lekparker och den nyanlagd trafiklekplatsen. Området nyttjas främst 

av de boende i direkt anslutning till parken eller folk som passerar 

förbi på grusvägarna som går genom området.  

5.6.2 Föreslagen åtgärd 

Åtgärden syftar till att skapa en översvämningsyta. Då denna del av 

gamla Bro är byggd på låglänt åkermark finns det risk att källare 

svämmas över vid större regn och skyfall. Genom att skapa 

rinnvägar från Bagarvägen och målarvägen till och en svacka för 

vattnet kan risken för översvämning minskas. Riklig och varierad 

vegetation planeras både i vattnet och längs strandkanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 350 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1,5 m 

Ungefärlig schakt: 325 m3 

Uppskattat pris: 0,5 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger i ett parkområde i östra delen av gamla Bro.  
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5.7 Kockbacka gärde 

5.7.1 Beskrivning av området 

Området ligger mellan gamla Bro och Rosenängarna. Marken är inte 

planlagd i dagsläget, men en detaljplan för ny skola håller på att tas 

fram i detaljplanen för Kockbacka gärde. Marken brukas idag som 

åkermark. Genom området går det två djupa diken. Ett dike kommer 

från gamla Bro och avvattnar stora delar av gamla Bro och delar av 

Finnsta. Detta avrinningsområde saknar dagvattenrening och är 

därför extra viktigt att åtgärda. Det andra diket kommer från 

Rosenängarna och har passerat en dagvattendamm. 

Området ligger inom Brogård-Nygårds dikningsföretag och behöver 

hanteras i projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

5.7.2 Föreslagen åtgärd 

Där vattnet från gamla Bro rinner in i området görs en fördamm där 

den huvudsakliga sedimentationen från det orenade dagvatten 

kommer att ske. Den anläggs nära Ginnlögs väg så att den blir lätt att 

rensa i framtiden. Dikena görs om så att de mer liknar svagt 

meandrande bäckar. Flacka slänter med svämplan som planteras med 

frodig vegetation. Båda bäckarna mynnar i en större våtmark som 

kan ingå i en större park som planeras i anslutning till den nya 

skolan. Våtmarkens storlek kommer göra att den kan få en hög 

biologisk mångfald. Med rätt gestaltning kommer våtmarken locka 

till sig ett rikt fågelliv och bli ett trevligt utflyktsmål för 

befolkningen i Bro. I våtmarken anläggs några öar för att underlätta 

häckningen för vissa fågelarter.   

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 24 000 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 2,5 m 

Ungefärlig schakt: 45 000 m3 

Uppskattat pris: 35 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger i anslutning till den plats där det planeras en ny skola i östra delen av 
Bro. 
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5.8 Kockbacka östra 
 

5.8.1 Beskrivning av området 

Området ligger söder om Enköpingsvägen och öster om 

brandstationen. Marken är inte planlagt och i dagsläget brukas den 

som åkermark. Dagvatten från Österhagen mynnar ut i en trumma 

under Enköpingsvägen och ner i en kulvert under åkermarken, för att 

sedan rinna vidare till Broviken.  

I och med att marken idag brukas aktivt som jordbruksmark finns det 

en konflikt mellan dagvattenhantering och areella näringar. Antingen 

justeras storlek och plats på våtmarken för att göra det möjligt att 

fortsätta bruka jordbruksmarken på båda sidorna om åtgärdsområdet. 

Eller så får denna åtgärd vänta till det finns andra planer på att 

utveckla omgivande mark. 

Området ligger inom Kockbacka-Sandabergs dikningsföretag och 

behöver hanteras i projekteringen av de föreslagna åtgärderna. 

5.8.2 Föreslagen åtgärd 

En större våtmark anläggs dit dagvattnet från Österhagen leds ut och 

renas. Våtmarken tillgängliggörs för besökare och gestaltas för att 

den biologiska mångfalden ska bli så hög som möjligt samtidigt som 

dagvattnet renas.  

 

 

 

 

Ungefärlig area på åtgärdsområdet: 9700 m2 

Ungefärlig vattengång jämfört med omgivande marknivå: 1 m 

Ungefärlig schakt: 13 000 m3 

Uppskattat pris: 10 miljoner 

 

Åtgärdsområdet ligger öster om brandstationen i Bro.  
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Figur 1. Punkter för fysikalisk-kemisk och biologisk provtagning i fem stationer i Broviken och dess 

tillflöden, Upplands-Bro år 2018.  Lantmäteriet år 2019.
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Figur 2. Broviken i Mälaren, Upplands-Bro kommun år 2018. Foto: Medins Havs och Vattenkonsulter 
AB.
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       Figur 3. Vattnets kretslopp ©. 
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Figur 4. Årsnederbörd vid SMHI:s klimatstation 
i Stockholm under åren 2001-2018 i jämförelse 
med medelvärdet för perioden 1961-1990. 
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Figur 5. Månadsnederbörd vid SMHI:s meteo-
rologiska station i Stockholm år 2018, samt 
normalvärden för perioden 1961-90.  
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Figur 6. Månadsmedeltemperatur vid SMHI:s 
meteorologiska station i Stockholm år 2018, 
samt normalvärden för perioden 1961-90.   
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Figur 7. Dygnsmedelvattenföring (m3/s) för delavrinningsområdet "Rinner till Mälaren-Görväln” 
inom Norrströms huvudavrinningsområde, Upplands-Bro kommun, år 2018. Vattenföringsdata in-
hämtades från SMHI och avser modellerad vattenföring enligt S-HYPE (AROID 660109-648405). 

Tabell 1. Transporterade mängder (kg) av fosfor och kväve och flöde (m
3
/s) i Sätrabäcken, 

Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken år 2018 
 

Parameter Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken Enhet 

Årsflöde 920 635 1 290 694 2 355 742 442 266 m
3
/år 

Medelflöde 0,029 0,041 0,075 0,014 m
3
/s 

N-tot 2376 2246 4831 625 kg/år 

Tot-P 46 55 120 21 kg/år 
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Figur 8. Årliga fosfortransporter och medelflöden i Brobäcken, Upplands-Bro 
kommun, under perioden 2016-2018.

 
Tabell 2. Arealspecifika förluster av kväve för Sätrabäcken, Önstabäcken, Brobäcken och 
Nygårdsbäcken för perioden 2016-2018 
 

Kväve Tillstånd Klass Avvikelse från Klass

(kg/ha,år) jämförvärde

Sätrabäcken 2,7 3 Måttligt höga förluster 3,0 2 Tydlig avvikelse

Önstabäcken 1,9 2 Låga förluster 2,0 1 Ingen/obetydlig

Brobäcken 2,2 3 Måttligt höga förluster 2,4 1 Ingen/obetydlig

Nygårdsbäcken 1,3 2 Låga förluster 1,4 1 Ingen/obetydlig
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Tabell 3. Arealspecifika förluster av fosfor för Sätrabäcken, Önstabäcken, Brobäcken och 
Nygårdsbäcken för perioden 2016-2018 
 

Fosfor Tillstånd Klass Avvikelse från Klass

(kg/ha,år) jämförvärde

Sätrabäcken 0,055 2 Låga förluster 2,6 2 Tydlig avvikelse

Önstabäcken 0,046 2 Låga förluster 2,1 2 Tydlig avvikelse

Brobäcken 0,052 2 Låga förluster 2,4 2 Tydlig avvikelse

Nygårdsbäcken 0,053 2 Låga förluster 2,5 2 Tydlig avvikelse

Tabell 4. Sammanfattande tabell över ekologisk status i Brovikens recipientkontroll år 2018 
 

EKOLOGISK STATUS Broviken Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken

Biologiska kvalitetsfaktorer Måttlig Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande Måttlig

Växtplankton God - - - -

Vattenväxter Måttlig - - - -

Bottenfauna God Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande -

Kiselalger - Måttlig Måttlig Otillfredsställande Måttlig

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer God God God God Måttlig

Näringsämnen Hög God Hög Hög Hög

Ljusförhållanden God - - - -

Klorofyll Hög - - - -

SFÄ metaller God God God God God

SFÄ arsenik God God God God God

SFÄ glyfosat God God God God God

SFÄ ammoniakkväve God God God God Måttlig

SAMMANVÄGD STATUS Måttlig Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande Måttlig  
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Tabell 5. Statusklassning av bottenfaunaresultaten i vattendragen enligt Havs- och vattennmyn-
dighetens bedömningsgrunder 2013:19 i Brovikens avrinningsområde år 2018 
 

ASPT EK- Status DJ EK- Status MISA/ EK- Status

Lokal kvot kvot MILA kvot

Brobäcken 4,06 0,76 God 6 0,20 Otillfredsställande 33 0,7 Nära neutralt

Sätrabäcken 4,41 0,82 God 6 0,20 Otillfredsställande 28 0,58 Nära neutralt

Önstabäcken 4,21 0,78 God 8 0,60 God 32 0,67 Nära neutralt

Ekologisk kvalitet

Statusklassning enligt bedömningsgrunderna

Näringsstatus Surhetsstatus

 

Tabell 6. Expertbedömning av bottenfaunaresultaten i vattendragen i Brovikens avrinningsom-
råde år 2018, utförd av Medins Havs och vattenkonsulter 
 

Lokal

Surhets- Status map Status map Status map

klass näring hydromorfologisk annan

påverkan påverkan

Brobäcken Nära neutralt Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande

Sätrabäcken Nära neutralt Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande

Önstabäcken Nära neutralt Otillfredsställande Otillfredsställande Otillfredsställande

Expertbedömningar
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Figur 9. Status avseende kvalitetsfaktorerna näringsstatus för bottenfauna i sjöar och vatten-
drag (”expertbedömning”) samt kiselalger i vattendrag (2016-2018) bedömda i enlighet med 
Havs- och Vattenmyndighetens bedömningsgrunder från 2013. Broviken och dess tillflöden, 

Upplands-Bro kommun.  Lantmäteriet år 2019.

Tabell 7. Antalet räknade arter, diversitet, kiselalgsindexet IPS och stödparametrarna TDI och 
%PT samt statusklassning enligt Naturvårdsverket (2007) i Brovikens avrinningsområde år 2018  
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Nygårdsbäcken 20 2,83 12,6 3 94,4 4-5 26,2 4 3 Måttlig

Sätrabäcken 17 2,24 14,7 2 97,4 4-5 4,0 1-2 3* Måttlig*

Önstabäcken 61 4,96 11,4 3 80,9 4-5 20,4 4 3 Måttlig

* = expertbedömning

2018

 



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

   

 

5,0

10,0

15,0

20,0

15 16 17 18 - 16 17 18 15 16 17 18 15 16 17 18

Brobäcken Nygårdsbäcken Sätrabäcken Önstabäcken

IPS (1-20) 
Statusklassning näringsämnen/organisk förorening

Hög

God

Måttlig

Otillf .

Dålig

 
 

Figur 10. Kiselalgsindexet IPS och statusklassning (Naturvårdsverket 2007) i de undersökta vat-
tendragen i Brovikens avrinningsområde 2015-2018. (Otillf. = Otillfredsställande.) 

Tabell 8. Surhetsindexet ACID och surhetsklassning enligt Naturvårdsverket (2007) i vattendrag i 
Brovikens avrinningsområde år 2018. I tabellen redovisas också de parametrar som ingår i uträk-
ningen av ACID  
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Brobäcken 3,3 0,0 0 0 100 885 2 12 7,52 Alkaliskt

Nygårdsbäcken 15,0 0,2 0 2 259 734 0 5 9,43 Alkaliskt

Sätrabäcken 0,0 0,0 0 0 189 754 2 54 6,98 Nära neutralt

Önstabäcken 10,4 0,0 0 5 184 731 7 72 8,29 Alkaliskt

2018
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Figur 11. Kiselalgerna Amphora pediculus, Platessa conspicua, Nitzschia inconspicua och Dia-
desmis contenta (© Medins Havs- och Vattenkonsulter AB). 

 

Figur 12. Broviken vid undersökningen av vattenväxter i augusti 2018. Norra delen av viken till 
vänster och södra delen till höger. Foto: Medins Havs och vattenkonsulter AB. 



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

   

 

Tabell 9 Vattenvegetation i Brovikens norra del. Frekvens anger procentuell förekomst i alla 

provrutor vid ett visst djup. K= karaktäristisk art. T= typisk art för EU-naturtypen 3150 naturligt 
eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation. K-arter indikerar att naturtypen har gynnsam 
bevarandestatus. Uppmätta, ej justerade, djupvärden redovisas 

Vattendjup (m) 0,25 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 maxdjup

Antal rutor 7 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 (m)

hornsärv K, T 10 2,25

nålsäv 25 50 70 20 10 1,5

smal vattenpest 14 38 88 90 90 80 90 90 100 30 10 2,75

korsandmat K, T 25 0,5

axslinga 10 10 2,25

gul näckros 38 13 0,75

ålnate K 43 25 75 70 20 30 70 40 20 2,25

gles igelknopp 10 1,25

Siktdjup (m) 1,7  

Tabell 10 Vattenvegetation i Brovikens södra del. Frekvens anger procentuell förekomst i alla 

provrutor vid ett visst djup. K= karaktäristisk art. T= typisk art för EU-naturtypen 3150 naturligt 
eutrofa sjöar med nate- eller dybladsvegetation. K-arter indikerar att naturtypen har gynnsam 
bevarandestatus. Uppmätta, ej justerade, djupvärden redovisas 
 

Djup (m) 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 maxdjup

Antal rutor 5 10 10 10 10 10 10 10 10 (m)

Art Frekvens (%)

hornsärv K, T 10 10 30 60 10 10 2,75

skörsträfse 50 80 10 2,25

vattenpest 20 10 2

smal vattenpest 100 100 80 100 100 20 2,75

stor näckmossa 60 50 30 1,75

sjönäckmossa 10 10 10 2

korsandmat K, T 10 1,5

axslinga T 20 10 20 2,25

slinken 10 10 2

gul näckros 80 70 1,5

bandnate K, T 20 50 20 2,25

grovnate K, T 10 10 10 10 3

gäddnate 40 10 1,5

ålnate K 50 30 40 2

igelknoppar 40 70 1,5

vatten/sydbläddra K 30 50 1,75

Siktdjup (m) 2,2
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Tabell 11 Trofiskt makrofytindex (TMI) norra och södra Broviken 2018. TMI enligt Havs- och 

Vattenmyndighetens författningssamling 2013:19 

Område TMI Ekologisk Status

kvot näringsämnen

Broviken norra 6,18 0,71 Måttlig

Broviken södra 5,71 0,66 Måttlig

0
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4

5

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Maxdjup (m) 

Broviken norra Broviken södra

 

Figur 13 Vegetationens maxdjup i de undersökta delarna av Broviken åren 

2007, 2015 och 2018. Undersökningen 2007 utfördes inte på exakt samma 
strandavsnitt som åren 2015 och 2018. Djupet 2018 har justerats med 19 cm, 
eftersom vattennivån i Mälaren var 19 cm under vattenståndet år 2015 samt 
20 cm under medelvattenståndet för perioden 2015 till 2018.
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             Figur 14. Växtplanktonbiomassans fördelning på olika grupper i Broviken år 2018. 
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Figur 15. Status avseende kvalitetsfaktorerna Siktdjup och Klorofyll i sjöar (2016-2018) bedömda 
i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens bedömningsgrunder från 2013. Broviken och dess 

tillflöden, Upplands-Bro kommun.  Lantmäteriet år 2019.
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Figur 16. A - Status avseende kvalitetsfaktorerna Näringsämnen i vattendrag och Näringsämnen i 
sjöar perioden 2016-2018 bedömda i enlighet med Havs- och Vattenmyndighetens bedömnings-
grunder från 2013. B – Bedömning av näringstillstånd med avseende på fosforhalter (medelvär-
den i ytvatten) år 2018 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från år 1999 för Broviken 

och dess tillflöden, Upplands-Bro kommun.  Lantmäteriet år 2019. 

 
Tabell 12. Klassning av näringsstatus för undersökta vattendrag i Upplands-Bro kommun med 
utgångspunkt från fosfor, siktdjup och klorofyll. Klassningen baseras på data från perioden 2016-
2018. H=Hög, G=God, M=Måttlig, O=Otillfredsställande och D=Dålig status. Hänsyn har tagits till 
andel jordbruksmark 
 

Provtagningspunkt Fosfor Siktdjup Klorofyll 

Sätrabäcken G     

Önstabäcken H     

Brobäcken H     

Nygårdsbäcken H     

Broviken  H G H 

A B 
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Tabell 13. Beräknade referensvärden (ref-P och ref-Pjo) för totalfosfor (Tot-P) enligt Havs- och 
Vattenmyndighetens föreskrifter (HaV 2013) samt resulterande maxvärden för att hålla minst god 
ekologisk status (gråmarkerat). Ref-Pjo anger referensvärde som tar hänsyn till andel jordbruks-
mark i vattendragens avrinningsområden, belägna i Upplands-Bro kommun. För beräkningar an-
vändes bland annat värden för totalfosfor, vattenfärg, klorid och baskatjoner uppmätta under pe-
rioden 2016-2018 
 

Tot-P (µg/l) Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken Broviken

Referensvärde, ref-P 25 25 25 21 15

Referensvärde, ref-Pjo 37 37 37 48

Gränsvärde, ref-P 50 51 51 42 30

Gränsvärde, ref-Pjo 74 74 74 96 -  
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Figur 17. Årsmedelvärden (staplar) för total-
kväve i fem stationer i Broviken och dess tillflö-
den, Upplands-Bro kommun år 2018. Vit del av 
stapel avser andelen nitratkväve. Ljus stapel 
avser ytvatten (y) samt mörk stapel bottenvat-
ten (b). Horisontella linjer markerar gräns mel-
lan måttligt hög, hög och mycket hög halt enligt 
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 
sjöar och vattendrag från år 1999. Årsmedel-
värden jämförs med medelvärden perioden 
2015-2017 (korta horisontella streck) samt 
högsta och lägsta årsmedelvärde samma pe-
riod (lodräta streck).  
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Figur 18. Årsmedelvärden (staplar) för totalfos-
for i fem stationer i Broviken och dess tillflö-
den, Upplands-Bro kommun år 2018. Ljusa 
staplar avser ytvatten (y) samt mörk stapel 
bottenvatten (b). Horisontella linjer markerar 
gräns mellan måttligt hög, hög och mycket hög 
halt enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrun-
der för sjöar och vattendrag från år 1999. Års-
medelvärden jämförs med medelvärden peri-
oden 2015-2017 (korta horisontella streck) 
samt högsta och lägsta årsmedelvärde samma 
period (lodräta streck). 
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Figur 19. Bedömning av näringstillstånd med avseende på kvävehalter (medelvärden i ytvatten) år 
2018 enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder från år 1999 för Broviken och dess tillflöden, Upp-

lands-Bro kommun.  Lantmäteriet år 2019. 
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Figur 20. Syrehalt och vattentemperatur vid olika djup den 16 februari och den 1 augusti 2018 i Brovi-
ken, Görväln, i Mälaren.  
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Tabell 14. Årsmedelhalter av koppar, zink, krom och arsenik, angett i µg/l, i stationerna inom Brovi-
kens recipientkontroll år 2018, samt klassificeringsvärden för god status (enligt HVMFS 2013:19) 
 

Provtagningspunkt Enhet Cu** Zn** Cr* As* 

Sätrabäcken µg/l 0,072 0,81 0,49 0,92 

Önstabäcken µg/l 0,097 0,23 0,27 0,76 

Brobäcken µg/l 0,070 0,30 0,38 0,81 

Nygårdsbäcken µg/l 0,079 1,5 0,15 0,81 

Broviken yta µg/l 0,080 0,16 0,091 0,57 

Broviken botten µg/l 0,053 0,16 0,094 0,57 

Klassificeringsvärde god status µg/l 0,50** 5,5** 3,4* 0,50* 

* Löst halt 
** Biotillgänglig halt  

Tabell 15. Ammoniakkväve angett i µg/l i stationerna inom Brovikens recipientkontroll år 2018. Fet-
markerade värden överskrider klassgräns för god status (enligt HVMFS 2013:19) 
 

Provtagningspunkt Medel Max Min 

Sätrabäcken 0,77 2,9 0,10 

Önstabäcken 0,39 1,4 0,025 

Brobäcken 0,44 1,1 0,12 

Nygårdsbäcken 1,4 7,1 0,16 

Broviken y 0,48 1,4 0,027 

Broviken b 0,39 0,90 0,022 
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Tabell 16. Årsmedelhalter av kadmium, bly och nickel, angett i µg/l, i stationerna inom Brovikens reci-
pientkontroll år 2018, samt klassificeringsvärden för god status. * Löst halt. ** Biotillgänglig halt 
 

Provpunkt Pb** Cd* Ni** 

Sätrabäcken 0,0066 0,022 0,86 

Önstabäcken 0,0084 0,010 0,49 
Brobäcken 0,0061 0,010 0,78 

Nygårdsbäcken 0,0079 0,017 1,0 

Broviken Yta 0,0030 0,0050 0,73 

Broviken Botten 0,0029 0,0050 0,60 

Klassificeringsvärde God status 1,2** 0,08 4** 
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Figur 21. Årsmedelvärden av absorbans, 420 nm fil-
trerat (staplar) i fyra tillflöden till Broviken, Upplands-
Bro år 2018. Årsmedelvärden jämförs med medel-
värden för perioden 2015-2017 (korta streck) samt 
högsta respektive lägsta årsmedel (vertikala streck) 
närmast föregående treårsperiod. Horisontella linjer 
markerar gräns mellan måttligt, betydligt och starkt 
färgat vatten.  
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Figur 22. Årsmedelvärden (staplar) för DOC (löst organiskt kol) i fem stationer i Broviken och dess till-
flöden, Upplands-Bro år 2018. Ljusa staplar avser ytvatten (y) samt mörk stapel bottenvatten (b). 
Årsmedelvärden jämförs med medelvärden för perioden 2015-2017 (korta streck) samt högsta re-
spektive lägsta årsmedel (vertikala streck) närmast föregående treårsperiod. Horisontella linjer marke-
rar gräns mellan låg, måttligt hög och hög halt TOC (totalt organiskt kol) enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder för sjöar och vattendrag. (I recipientvatten utgör i regel halten DOC större delen 
av halten TOC.)  
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Figur 23. Årsmedelvärden (staplar) för suspenderande ämnen (slamhalt) i fyra vattendrag inom avrin-
ningsområdet för Broviken och dess tillflöden, Upplands-Bro år 2018. Årsmedelvärden jämförs med 
medelvärden år 2015- 2017 (korta streck) samt högsta respektive lägsta årsmedel (vertikala streck) 
närmast föregående treårsperiod. Horisontella linjer markerar gräns mellan måttligt hög, hög och 
mycket hög halt.
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Figur 24. Årsmedelvärden av konduktivitet (staplar) i Broviken och dess tillflöden, Upplands-Bro kom-
mun, år 2018. Ljusa staplar avser ytvatten (y) samt mörk stapel bottenvatten (b). Årsmedelvärden 
jämförs med medelvärden år 2015-2017 (korta streck) samt högsta respektive lägsta årsmedel (verti-
kala streck) närmast föregående treårsperiod. 
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Figur 25. Årsmedelvärden (staplar) för glyfosat i vattendrag i avrinningsområdet för Broviken och dess 
tillflöden, Upplands-Bro år 2018. Årsmedelvärden jämförs med medelvärden år 2015-2017 (korta 
streck) samt högsta respektive lägsta årsmedel (vertikala streck) närmast föregående treårsperiod. 
Övergång från god till måttlig status för glyfosat går vid 100 µg/l i årsmedelhalt vid klassning av kvali-
tetsfaktorn Särskilt förorenande ämnen. 

 

 

 

 

Tabell 17. Klassificering enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (Rapport 4913) 
 

Färg Klass Benämning

1 Mycket låga halter

2 Låga halter

3 Måttligt höga halter

4 Höga halter

5 Mycket höga halter  
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Tabell 18. Medelmetallhalter (µg/l, filtrerade prov) i Broviken och dess tillflöden år 2018. Tillstånd en-
ligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för miljökvalitet (Rapport 4913, Tabell 11). Klassningar 
baseras på ofiltrerade prov och innebär att bedömningarna kan vara underskattade 
 

Provpunkt Koppar Zink Krom Arsenik Bly Kadmium Nickel

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Sätrabäcken 3,2 6,5 0,49 0,92 0,086 0,022 4,5

Önstabäcken 2,7 1,2 0,27 0,76 0,089 0,010 1,8

Brobäcken 2,4 2,2 0,38 0,81 0,077 0,010 3,7

Nygårdsbäcken 2,3 6,7 0,15 0,81 0,056 0,017 3,8

Broviken yta 2,0 0,50 0,091 0,57 0,020 0,0050 2,1

Broviken botten 1,8 0,50 0,094 0,57 0,018 0,0050 2,2
 

* Löst halt 
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Tabell 19. Provtagningspunkter i Broviken och dess tillflöden år 2018. Koordinater enligt SWEREF 99 
TM 
 

Nr. Stationsbeteckning N-koordinater O-koordinater 

1 Sätrabäcken 6599867 649122 
2 Önstabäcken 6599829 648857 
3 Brobäcken 6598211 649811 
4 Nygårdsbäcken 6598100 650552 
IB1Y Broviken yta 6596522 648623 
IB1B Broviken botten 6596522 648623 
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 Figur 26. Ruttnerhämtare ©. 

 

 

Figur 27. Provtagning med Ruttnerhämtare. 
Foto: SYNLAB. 
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Tabell 20. Analysmetoder vid vattenkemiska och fysikaliska undersökningar i Broviken 
och dess tillflöden år 2018 
 

Parameter Enhet Metod

Vattentemperatur
o
C

Syrgashalt (elektrod) mg/l SS-EN ISO 5814:2012 

Syrgasmättnad % SS-EN ISO 5814:2012 

Konduktivitet 25 
o
C mS/m SS-EN 27888-1

pH-värde SS-EN ISO 10523:2012

Suspenderat material mg/l SS-EN 872, mod

Ammoniumkväve, NH4-N µg/l ISO 15923-1:2013 B

Nitratkväve, NO3-N µg/l SS-EN ISO 10304-1:2009

Totalkväve, Tot-N mg/l SS-EN 12260:2004

Fosfatfosfor, PO4-P µg/l SS-EN ISO 15681-2:2005

Totalfosfor, Tot-P µg/l SS-EN ISO 15681-2:2005

Löst organiskt kol, DOC µg/l SS-EN 1484-1 utg 1

Absorbans  vid 420 nm, filtr. abs/5cm SS-EN ISO 7887:2012, C mod.

Klorofyll-a µg/l SS028146-1 mod

Arsenik, As, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Bly, Pb, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Kadmium, Cd, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Koppar, Cu, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Krom, Cr, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Nickel, Ni, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Zink, Zn, filtrerat µg/l SS-EN ISO 17294-2:2016

Kalcium mg/l SS-EN ISO 11885:2009

Magnesium mg/l SS-EN ISO 11885:2009

Klorid mekv/l SS-EN ISO 10304-1:2009

AMPA µg/l LC-MS-MS, egen metod

Glyfosat µg/l LC-MS-MS, egen metod
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Tabell 21. Arealer (km2) för Brovikens tillflödens delavrinningsområden, Upplands-Bro kommun 
 

Namn Areal/km
2
 

Sätrabäcken 10,2 
Önstabäcken 14,3 
Brobäcken 26,1 
Nygårdsbäcken 4,9 
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Tabell 22. Höjd över havet (meter) för 
vattendrag i Upplands-Bro kommun

 

Vattendrag H ö h (m)

Sätrabäcken 9

Önstabäcken 11

Brobäcken 2

Nygårdsbäcken 2



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 

 

≤  



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 

 

4

≤



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 

 

3

4

4

≤

≤



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 

 

 

≥

≤

≤



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 

 

≤

≥



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 

≤



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 

Analys ska utföras på filtrerat (0,45 µm) prov

För arsenik ska bakgrundsvärde dras bort vid förhöjd halt

*Avser biotillgängliga värden
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Tabell 23. Provtagningslokaler för bottenfauna i Brovikens avrinningsområde år 2018. Koordinater 
angivna både enligt RT90 2,5 gonV och SWEREF 99 TM 
 

Lokal Provtyp Koordinater Kommun

RT90 2,5 gonV SWEREF 99 TM

Bottenfauna X Y N O

Brobäcken vattendrag 6599200 1604080 6598729 649606 Upplands-Bro

Sätrabäcken vattendrag 6600250 1603630 6599773 649143 Upplands-Bro

Önstabäcken vattendrag 6600316 1603328 6599835 648840 Upplands-Bro

Mälaren sjö 6597005 1603070 6596522 648623 Upplands-Bro
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Tabell 24. Provtagningslokaler för kiselalger i Brovikens avrinningsområde år 2018. Koordinater an-
givna både enligt RT90 2,5 gonV och SWEREF 99 TM 
 

Vattendrag Stations EU-CD Koordinater Datum

(enligt VISS) RT90 2,5 gonV SWEREF 99 TM

Kiselalger X Y N O

Brobäcken SE659868-160427 6598680 1604210 6598210 649742 2018-09-27

Nygårdsbäcken SE659856-160501 6598550 1605020 6598090 650553 2018-09-27

Sätrabäcken SE660034-160361 6600250 1603630 6599773 649143 2018-09-27

Önstabäcken SE660031-160334 6600310 1603350 6599829 648862 2018-09-27
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Figur 28. Kiselalger insamlas i första hand från stenar och ovansidan borstas ordentligt med en ren 
tandborste, varefter stenen sköljs av med åvatten och påväxtmaterialet samlas upp. Analysen görs i 
ljusmikroskop i 1000 gångers förstorning med oljeimmersionsobjektiv. Mikroskopet ska helst vara ut-
rustat med interferenskontrast, vilket gör att man kan se mycket små former tydligare än med andra 
tekniker. © Medins Havs- och Vattenkonsulter AB. 

∑ ∑
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Tabell 25. Klassgränser för kiselalgsindexet IPS samt stödparametrarna %PT och TDI. Vidare anges 
nationellt referensvärde för IPS samt EK-värden (=ekologisk kvot, det vill säga IPS-värde/referens-
värde) 
  

Klass Status IPS-värde EK-värde %PT TDI 

 Referensvärde 19,6    

1 Hög  17,5  0,89 < 10 < 40 

2 God  14,5 och < 17,5  0,74 och < 0,89 < 10 40-80 

3 Måttlig  11 och < 14,5  0,56 och < 0,74 < 20 40-80 

4 Otillfredsställande  8 och < 11  0,41 och < 0,56 20-40 > 80 

5 Dålig < 8 < 0,41 > 40 > 80 
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Tabell 26. Bedömning av surheten med hjälp av kiselalgsindexet ACID. De fem klasserna visar olika 
stadier av surhet; inte om eventuell surhet har naturligt eller antropogent ursprung. För varje surhets-
klass anges motsvarande medel- och minimum-pH. (Färgmarkeringarna för surhetsklasserna är an-
passade till Naturvårdsverkets Handbok 2007:4, kap. 4.2.2, sid 66.)  
  

Motsvarar medel-pH Motsvarar pH-minimum
(medelvärde av 12 mån. före 

provtagning)

(12 mån. före provtagning)

Alkaliskt 7,5 7,3 -

Nära neutralt 5,8-7,5 6,5-7,3 -

Måttligt surt 4,2-5,8 5,9-6,5 <6,4

Surt 2,2-4,2 5,5-5,9 <5,6

Mycket surt <2,2 <5,5 <4,8

Surhetsklasser
Surhetsindex 

ACID

 

 

Figur 29. Fynd av bandnate och smal vatten-
pest vid inventering med teleskopkratta i 
södra delen av Broviken i augusti 2018. Foto: 
Medins Havs och vattenkonsulter AB. 
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Tabell 27. Provtagningsområden i Broviken år 2018 
 

Område Stationernas EU-id Koordinater (sweref 99 tm)

Nstart Ostart Nstopp Ostopp

Broviken, norra delen SE659816-160425 6597825 649761 6597741 649944

Broviken, södra delen SE659702-160559 6596703 651141 6596582 651332

Tabell 28. Transekter i Broviken år 2018 
 

Koordinater (sweref 99 tm)

Nstart Ostart Nstopp Ostopp

Broviken, norra delen

1 6597825 649761 6597417 649501

2 6597825 649786 6597402 649506

3 6597821 649811 6597392 649526

4 6597831 649846 6597383 649547

5 6597836 649871 6597407 649590

6 6597812 649881 6597427 649633

7 6597807 649907 6597408 649650

8 6597802 649926 6597378 649680

9 6597718 649911 6597366 649700

10 6597687 649914 6597368 649727

Broviken, södra delen

1 6596712 651144 6596219 650790

2 6596703 651162 6596203 650821

3 6596663 651180 6596178 650831

4 6596648 651200 6596184 650865

5 6596638 651220 6596173 650885

6 6596635 651250 6596148 650900

7 6596639 651286 6596125 650913

8 6596660 651338 6596116 650942

9 6596646 651353 6596086 650947

10 6596642 651365 6596059 650965
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 Figur 30. Växtplanktonhåv. 
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Tabell 29. Provtagningslokal för växtplanktonalger i Brovikens avrinningsområde år 2018. Koordinater 
angivna både enligt RT90 2,5 gonV och SWEREF 99 TM 
 

Lokal Provtyp Koordinater

RT90 2,5 gonV SWEREF 99 TM

X Y N O

IB 1. Mälaren, Broviken 6597005 1603070 6596522 648623



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                              
 

 

 



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

                                                                                                                     

 

 

 

 

Stnnamn Provnr Datum Temp. Provt.dj Bottendj Bredd Syre Syrem. Vför. Vhast. pH Kond. Susp. NH4-N NO3-N N-tot P-tot PO4-P

°C m m m mg/l %  - mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Sätrabäcken 18002978 2018-01-11 1,6 0,20 0,40 3,0 13,5 95 Medel Sakta rinnande 7,8 66,3 <5 37 2400 2900 30 12

Sätrabäcken 18011236 2018-02-13 3,2 0,07 0,15 1,5 11,9 90 Låg Sakta rinnande 7,8 91,4 9,6 430 2000 3200 58 4,5

Sätrabäcken 18071458 2018-03-29 0,4 0,10 0,20 2,0 13,5 93 Medel Sakta rinnande 7,8 72,4 6,9 34 2200 2800 62 20

Sätrabäcken 18077339 2018-04-30 8,3 0,10 0,20 2,0 13,2 112 Medel Sakta rinnande 8,1 75,9 8,0 <10 1400 2000 34 3,1

Sätrabäcken 18118098 2018-05-24 13,6 0,10 0,15 1,5 8,2 77 Medel/Låg Sakta rinnande 7,9 116 8,2 40 2600 3200 57 2,0

Sätrabäcken 18164366 2018-06-18 15,6 0,05 0,10 1,5 3,3 33 Medel Sakta rinnande 7,7 136 <5 67 150 1400 100 20

Sätrabäcken 18224437 2018-07-03 15,0 0,05 0,10 1,0 3,6 36 Låg Sakta rinnande 7,6 179 <5 65 90 1500 84 47

Sätrabäcken 18291892 2018-08-02 21,1 0,05 0,10 1,0 3,3 37 Låg Sakta rinnande 7,5 95,4 <5 92 430 1300 100 63

Sätrabäcken 18295874 2018-09-03 15,1 0,05 0,10 0,6 4,1 40 Låg Sakta rinnande 7,6 135 <5 57 190 1300 68 3,8

Sätrabäcken 18326989 2018-10-15 10,6 0,05 0,10 1,5 4,2 38 Låg Nästan stilla 7,6 173 <5 16 <50 1100 53 4,2

Sätrabäcken 18407715 2018-11-21 3,8 0,07 0,15 1,5 9,7 72 Låg Sakta rinnande 7,7 138 <5 53 1000 1500 46 19

Sätrabäcken 18486682 2018-12-20 2,3 0,05 0,15 1,3 11,7 84 Medel Sakta rinnande 7,8 123 <5 180 2100 2400 29 3,0

Medel 9,2 0,08 0,16 1,5 8,3 67 7,7 117 4,4 90 1215 2050 60 17

Min 0,4 0,05 0,10 0,6 3,3 33 7,5 66,3 <5 <10 <50 1100 29 2,0

Max 21,1 0,20 0,40 3,0 13,5 112 8,1 179 9,6 430 2600 3200 100 63

Önstabäcken 18002979 2018-01-11 1,5 0,15 0,30 4,5 13,6 96 Medel Måttligt rinnande 7,8 46,9 7,4 21 1400 1900 34 11

Önstabäcken 18011237 2018-02-13 2,2 0,10 0,20 2,5 13,4 98 Medel Sakta rinnande 7,8 49,3 <5 25 1300 1700 28 11

Önstabäcken 18071459 2018-03-29 0,0 0,20 0,40 2,5 13,3 97 Medel Sakta rinnande 7,9 53,9 9,8 46 2000 2300 61 31

Önstabäcken 18077340 2018-04-30 7,6 0,10 0,20 2,5 11,8 99 Medel Sakta rinnande 8,0 46,8 12 <10 840 1300 52 6,2

Önstabäcken 18118099 2018-05-24 11,3 0,10 0,15 2,0 9,9 89 Låg Sakta rinnande 8,1 71,0 7,7 24 1200 1500 35 11

Önstabäcken 18164367 2018-06-18 13,7 0,05 0,10 1,0 8,8 85 Låg Nästan stilla 8,1 71,8 7,9 46 540 1100 60 20

Önstabäcken 18224438 2018-07-03 15,8 0,05 0,10 1,5 7,6 78 Låg Nästan stilla 8,0 83,0 7,4 22 290 920 48 30

Önstabäcken 18291893 2018-08-02 21,0 0,05 0,10 1,0 6,4 72 Låg Sakta rinnande 7,9 73,4 <5 35 720 1700 51 23

Önstabäcken 18295875 2018-09-03 14,3 0,05 0,10 1,5 8,5 82 Låg Nästan stilla 8,0 84,4 6,2 <10 700 1300 49 3,3

Önstabäcken 18326990 2018-10-15 11,1 0,05 0,10 1,0 4,0 37 Låg Helt stilla 7,7 90,7 <5 <10 <50 510 22 3,0

Önstabäcken 18407716 2018-11-21 2,5 0,10 0,20 2,0 9,6 69 Låg Nästan stilla 7,7 87,8 <5 <10 <50 320 20 3,5

Önstabäcken 18486683 2018-12-20 1,5 0,20 0,40 2,0 12,2 87 Medel Sakta rinnande 7,8 60,2 9,2 17 1100 1500 36 8,0

Medel 8,5 0,10 0,20 2,0 9,9 82 7,9 68,3 6,5 21 845 1338 41 13

Min 0,0 0,05 0,10 1,0 4,0 37 7,7 46,8 <5 <10 <50 320 20 3,0

Max 21,0 0,20 0,40 4,5 13,6 99 8,1 90,7 12 46 2000 2300 61 31
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Stnnamn Provnr Datum AMPA Glyfosat Ca Mg Cl Abs. filt. DOC Noteringar

ug/l ug/l mekv/l mekv/l mekv/l abs/5cm ug/l

Sätrabäcken 18002978 2018-01-11 <0,01 <0,01 Kundvagn i vattnet.

Sätrabäcken 18011236 2018-02-13 0,021 0,024

Sätrabäcken 18071458 2018-03-29 0,062 0,067 3,6 0,99 2,6 0,12 11000

Sätrabäcken 18077339 2018-04-30 0,021 <0,01

Sätrabäcken 18118098 2018-05-24 0,12 0,24 Omkoll av ovanligt låg fosforhalt (16 µg/l) gav nytt resultat.

Sätrabäcken 18164366 2018-06-18 0,32 0,35 6,0 2,1 7,2 0,098 18000 Kundvagn i vattnet (sedan länge) nedströms provpunkt.

Sätrabäcken 18224437 2018-07-03 0,26 0,25

Sätrabäcken 18291892 2018-08-02 0,38 0,28

Sätrabäcken 18295874 2018-09-03 0,37 0,086 5,0 2,0 7,2 0,091 15000

Sätrabäcken 18326989 2018-10-15 0,27 0,16

Sätrabäcken 18407715 2018-11-21 0,083 0,043

Sätrabäcken 18486682 2018-12-20 0,045 0,014 6,0 1,6 5,8 0,081 13000

Medel 0,16 0,13 5,1 1,7 5,7 0,098 14250

Min <0,01 <0,01 3,6 0,99 2,6 0,081 11000

Max 0,38 0,35 6,0 2,1 7,2 0,12 18000

Önstabäcken 18002979 2018-01-11 <0,01 <0,01

Önstabäcken 18011237 2018-02-13 <0,01 0,038

Önstabäcken 18071459 2018-03-29 0,018 0,016 3,1 0,80 1,3 0,11 8600

Önstabäcken 18077340 2018-04-30 <0,01 <0,01

Önstabäcken 18118099 2018-05-24 <0,01 <0,01 Omkoll av ovanligt låg fosforhalt (17 µg/l) gav nytt resultat.

Önstabäcken 18164367 2018-06-18 0,012 <0,01 4,6 1,2 1,6 0,098 8800 Mycket lågt vatten.

Önstabäcken 18224438 2018-07-03 0,013 <0,01

Önstabäcken 18291893 2018-08-02 0,026 <0,01

Önstabäcken 18295875 2018-09-03 0,012 <0,01 6,0 1,2 2,1 0,091 9900

Önstabäcken 18326990 2018-10-15 <0,01 <0,01

Önstabäcken 18407716 2018-11-21 <0,01 <0,01

Önstabäcken 18486683 2018-12-20 <0,01 <0,01 3,6 0,91 1,5 0,17 15000

Medel 0,010 0,009 4,4 1,0 1,6 0,12 10575

Min <0,01 <0,01 3,1 0,80 1,3 0,091 8600

Max 0,026 0,038 6,0 1,2 2,1 0,17 15000  
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Stnnamn Provnr Datum Temp. Provt.dj Bottendj Bredd Syre Syrem. Vför. Vhast. pH Kond. Susp. NH4-N NO3-N N-tot P-tot PO4-P

°C m m m mg/l %  - mS/m mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Brobäcken 18002976 2018-01-11 1,1 0,40 0,20 5,0 14,1 98 Medel Sakta rinnande 7,9 65,8 14 30 2100 2800 42 14

Brobäcken 18011234 2018-02-13 1,4 0,40 0,80 5,0 13,7 98 Medel Sakta rinnande 7,9 72,1 13 74 1600 2200 45 17

Brobäcken 18071456 2018-03-29 0,1 0,40 0,80 5,0 14,3 97 Medel Sakta rinnande 7,9 63,1 8,5 34 1900 2300 69 24

Brobäcken 18077336 2018-04-30 8,6 0,40 0,80 5,0 15,0 129 Medel Sakta rinnande 8,2 61,1 7,9 <10 840 1400 36 4,5

Brobäcken 18118095 2018-05-24 16,7 0,20 0,50 4,0 12,4 127 Låg Nästan stilla 8,0 90,9 21 28 210 1000 57 6,3

Brobäcken 18164364 2018-06-18 16,1 0,15 0,30 5,0 11,9 122 - Nästan stilla 7,9 91,8 8,3 28 <50 890 44 4,2

Brobäcken 18224435 2018-07-03 18,4 0,20 0,40 5,0 17,4 186 Medel Nästan stilla 8,2 136 <5 20 <50 1000 29 11

Brobäcken 18291890 2018-08-02 22,6 0,30 0,60 5,0 2,6 30 Låg Nästan stilla 7,5 74 <5 31 <50 880 120 65

Brobäcken 18295871 2018-09-03 16,0 0,15 0,30 1,0 10,1 101 Låg Nästan stilla 7,7 98 <5 21 <50 820 50 22

Brobäcken 18326987 2018-10-15 9,9 0,10 0,20 4,0 6,3 55 Låg Nästan stilla 7,6 186 50 16 <50 910 56 5,9

Brobäcken 18407713 2018-11-21 2,6 0,20 0,40 5,0 9,5 68 Låg Sakta rinnande 7,7 133 5,9 29 480 1000 25 14

Brobäcken 18486680 2018-12-20 1,1 0,40 0,80 5,0 13,0 87 Medel Nästan stilla 7,9 106 19 89 1800 2000 40 13

Medel 9,6 0,28 0,51 4,5 11,7 100 7,9 98,2 13 34 755 1433 51 17

Min 0,1 0,10 0,20 1,0 2,6 30 7,5 61,1 <5 <10 <50 820 25 4,2

Max 22,6 0,40 0,80 5,0 17,4 186 8,2 186 50 89 2100 2800 120 65

Nygårdsbäcken 18002977 2018-01-11 2,6 0,40 0,80 3,0 12,1 88 Medel Nästan stilla 7,7 68,5 <5 45 1700 1900 34 18

Nygårdsbäcken 18011235 2018-02-13 2,4 0,30 0,70 2,0 12,4 91 Medel Nästan stilla 7,7 73,5 9,1 100 1100 1600 43 16

Nygårdsbäcken 18071457 2018-03-29 0,1 0,30 0,70 2,0 13,0 88 Medel Nästan stilla 7,7 67,1 <5 39 1100 1400 35 18

Nygårdsbäcken 18077338 2018-04-30 8,3 0,30 0,70 2,0 12,7 108 Medel Nästan stilla 7,9 65,3 <5 32 270 750 28 5,4

Nygårdsbäcken 18118096 2018-05-24 12,0 0,20 0,50 2,0 9,0 82 Medel Nästan stilla 7,8 73,1 <5 77 280 850 51 21

Nygårdsbäcken 18164365 2018-06-18 13,8 0,10 0,30 1,2 3,8 37 Låg Nästan stilla 7,6 68,1 8,2 720 220 1900 150 28

Nygårdsbäcken 18224436 2018-07-03 14,8 0,10 0,20 1,0 5,4 54 Låg Nästan stilla 7,6 66,9 5,2 120 130 800 73 63

Nygårdsbäcken 18291891 2018-08-02 20,4 0,12 0,25 1,0 3,8 42 Låg Nästan stilla 7,5 63,2 <5 130 77 810 120 60

Nygårdsbäcken 18295872 2018-09-03 13,3 0,10 0,20 1,5 6,1 57 Låg Sakta rinn. 7,6 56,8 <5 100 140 760 79 26

Nygårdsbäcken 18326988 2018-10-15 10,0 0,05 0,10 1,2 6,3 56 Låg Nästan stilla 7,6 62,4 11 130 330 820 85 9,1

Nygårdsbäcken 18407714 2018-11-21 3,8 0,10 0,20 1,0 10,5 77 Låg Sakta rinn. 7,8 68,3 5,3 180 380 800 57 27

Nygårdsbäcken 18486681 2018-12-20 3,3 0,15 0,30 1,0 11,0 82 Medel Nästan stilla 7,6 91,4 31 320 1100 1500 70 13

Medel 8,7 0,19 0,41 1,6 8,8 72 7,7 68,7 7,1 166 569 1158 69 25

Min 0,1 0,05 0,10 1,0 3,8 37 7,5 56,8 <5 32 77 750 28 5,4

Max 20,4 0,40 0,80 3,0 13,0 108 7,9 91,4 31 720 1700 1900 150 63  
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Stnnamn Provnr Datum AMPA Glyfosat Ca Mg Cl Abs. filt. DOC Noteringar

ug/l ug/l mekv/l mekv/l mekv/l abs/5cm ug/l

I samband med vår interna kvalitetskontroll upptäcktes ett rådatafel (felaktig 

Brobäcken 18002976 2018-01-11 0,012 <0,01 spädningsfaktor) avseende fosfor total, P. Ett nytt resultat rapporteras.

Brobäcken 18011234 2018-02-13 0,028 0,021

Brobäcken 18071456 2018-03-29 0,048 0,030 3,4 0,91 2,0 0,12 10000

Brobäcken 18077336 2018-04-30 0,026 <0,01

Brobäcken 18118095 2018-05-24 0,097 0,086 Omkoll av ovanligt låg fosforhalt (16 µg/l), gav nytt resultat. *Se vidare nedan. 

Brobäcken 18164364 2018-06-18 0,15 0,046 4,4 1,6 3,6 0,11 15000 Helt stillastående vatten.

Brobäcken 18224435 2018-07-03 0,18 0,027

Brobäcken 18291890 2018-08-02 0,50 0,15 Begärt omkoll av ovanligt hög fosforhalt. Stämmer!

Brobäcken 18295871 2018-09-03 0,20 0,023 3,9 1,5 4,7 0,087 14000 Lågt vatten, mycket andmat.

Brobäcken 18326987 2018-10-15 0,21 0,063

Brobäcken 18407713 2018-11-21 0,11 0,036

Brobäcken 18486680 2018-12-20 0,046 <0,01 5,5 1,56 4,2 0,11 13000

Medel 0,13 0,041 4,3 1,4 3,6 0,11 13000 *Tjockt (ca 2-3 mm) lager brunt/grått "gegg" på ytan. 

Min 0,012 <0,01 3,4 0,91 2,0 0,087 10000 Vattnet i stort sett helt stilla, i alla fall på ytan.

Max 0,50 0,15 5,5 1,6 4,7 0,12 15000

Nygårdsbäcken 18002977 2018-01-11 <0,01 <0,01

Nygårdsbäcken 18011235 2018-02-13 <0,01 <0,01

Nygårdsbäcken 18071457 2018-03-29 <0,01 <0,01 3,6 1,0 2,0 0,039 6000

Nygårdsbäcken 18077338 2018-04-30 <0,01 <0,01

Nygårdsbäcken 18118096 2018-05-24 0,016 <0,01 *Se not nedan.

Nygårdsbäcken 18164365 2018-06-18 0,034 <0,01 3,7 1,2 1,7 0,086 13000

Nygårdsbäcken 18224436 2018-07-03 0,027 0,016

Nygårdsbäcken 18291891 2018-08-02 0,086 0,083

Nygårdsbäcken 18295872 2018-09-03 0,11 0,048 3,1 0,82 1,4 0,061 8100

Nygårdsbäcken 18326988 2018-10-15 0,030 <0,01

Nygårdsbäcken 18407714 2018-11-21 0,026 <0,01

Nygårdsbäcken 18486681 2018-12-20 0,016 <0,01 2,1 0,56 5,7 0,038 5000

Medel 0,030 0,016 3,1 0,88 2,7 0,056 8025

Min <0,01 <0,01 2,1 0,56 1,4 0,038 5000

Max 0,11 0,083 3,7 1,2 5,7 0,086 13000

*Precis som i Brobäcken finns här brun/grått "gegg" på ytan. Dock inte lika mycket här och inte precis vid provpunkten mer lite längre nedströms.  
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Stnnamn Provnr Datum Cu filt Zn filt Cr filt As filt Pb filt Cd filt Ni filt

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Sätrabäcken 18002978 2018-01-11 5,6 6,2 0,65 0,64 0,18 0,036 3,4

Sätrabäcken 18011236 2018-02-13 3,8 12 0,50 0,60 0,17 0,039 3,8

Sätrabäcken 18071458 2018-03-29 3,9 3,0 0,39 0,52 0,095 0,025 2,9

Sätrabäcken 18077339 2018-04-30 4,0 2,9 0,47 0,72 0,13 0,022 3,2

Sätrabäcken 18118098 2018-05-24 2,3 1,9 0,27 0,91 0,044 0,012 3,6

Sätrabäcken 18164366 2018-06-18 2,0 8,1 0,49 1,6 <0,02 0,018 6,1

Sätrabäcken 18224437 2018-07-03 2,0 5,2 0,75 1,4 0,045 0,014 7,8

Sätrabäcken 18291892 2018-08-02 4,2 4,3 0,49 1,5 0,094 0,013 3,5

Sätrabäcken 18295874 2018-09-03* 2,4 11 0,49 1,0 <0,1 <0,05 5,8

Sätrabäcken 18326989 2018-10-15 2,1 4,2 0,48 0,88 0,053 <0,01 5,6

Sätrabäcken 18407715 2018-11-21 2,2 5,5 0,33 0,67 0,053 0,017 4,4

Sätrabäcken 18486682 2018-12-20 3,9 14 0,56 0,59 0,11 0,041 3,9

Medel 3,2 6,5 0,49 0,92 0,086 0,022 4,5

Min 2,0 1,9 0,27 0,52 <0,02 <0,01 2,9

Max 5,6 14 0,75 1,6 0,18 0,041 7,8

Önstabäcken 18002979 2018-01-11 3,8 3,2 0,64 0,48 0,20 0,020 1,6

Önstabäcken 18011237 2018-02-13 2,7 2,1 0,58 0,47 0,19 0,015 1,6

Önstabäcken 18071459 2018-03-29 2,1 1,1 0,28 0,34 0,081 0,010 1,1

Önstabäcken 18077340 2018-04-30 2,7 1,1 0,48 0,53 0,18 0,014 1,6

Önstabäcken 18118099 2018-05-24 2,2 <1 0,13 0,70 0,036 <0,01 1,6

Önstabäcken 18164367 2018-06-18 2,3 <1 0,13 0,99 0,027 <0,01 2,1

Önstabäcken 18224438 2018-07-03 2,5 <1 0,12 0,98 0,037 <0,01 2,0

Önstabäcken 18291893 2018-08-02 6,5 1,0 0,19 1,5 0,070 0,012 3,3

Önstabäcken 18295875 2018-09-03 2,5 <1 0,11 0,91 0,027 <0,01 1,7

Önstabäcken 18326990 2018-10-15 1,3 1,5 0,11 1,2 0,065 0,016 1,9

Önstabäcken 18407716 2018-11-21 0,98 <1 0,070 0,45 <0,02 <0,01 1,3

Önstabäcken 18486683 2018-12-20 3,2 1,6 0,41 0,52 0,15 0,010 1,6

Medel 2,7 1,2 0,27 0,76 0,09 0,010 1,8

Min 0,98 <1 0,070 0,34 <0,02 <0,01 1,1

Max 6,5 3,2 0,64 1,50 0,20 0,020 3,3  
 
*Förhöjd rapporteringsgräns för bly och kadmium på grund  av störningar från andra ämnen i provet. Detta medför även att 
mätosäkerheten är högre.  
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Stnnamn Provnr Datum Cu filt Zn filt Cr filt As filt Pb filt Cd filt Ni filt

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Brobäcken 18002976 2018-01-11 3,9 4,0 0,61 0,57 0,18 0,022 2,9

Brobäcken 18011234 2018-02-13 3,2 4,9 0,49 0,54 0,17 0,016 2,3

Brobäcken 18071456 2018-03-29 3,0 2,4 0,32 0,47 0,096 0,015 2,1

Brobäcken 18077336 2018-04-30 3,4 2,1 0,42 0,62 0,12 0,015 2,3

Brobäcken 18118095 2018-05-24 2,1 1,2 0,19 0,90 0,042 <0,01 2,9

Brobäcken 18164364 2018-06-18 1,4 1,1 0,30 1,3 0,045 <0,01 4,5

Brobäcken 18224435 2018-07-03 1,5 <1 0,50 1,1 0,026 <0,01 6,0

Brobäcken 18291890 2018-08-02 3,7 1,3 0,29 1,5 0,063 <0,01 3,1

Brobäcken 18295871 2018-09-03 1,2 2,5 0,34 0,87 0,047 <0,01 4,0

Brobäcken 18326987 2018-10-15 1,2 1,3 0,52 0,73 <0,02 <0,01 6,5

Brobäcken 18407713 2018-11-21 1,5 1,3 0,23 0,54 0,036 <0,01 4,1

Brobäcken 18486680 2018-12-20 3,1 3,3 0,40 0,56 0,09 0,013 3,5

Medel 2,4 2,2 0,38 0,81 0,077 0,010 3,7

Min 1,2 <1 0,19 0,47 <0,02 <0,01 2,1

Max 3,9 4,9 0,61 1,5 0,18 0,022 6,5

Nygårdsbäcken 18002977 2018-01-11 4,3 12 0,24 0,70 0,079 0,043 6,6

Nygårdsbäcken 18011235 2018-02-13 3,7 15 0,22 0,59 0,13 0,036 4,5

Nygårdsbäcken 18071457 2018-03-29 2,7 6,1 0,15 0,53 0,036 0,022 3,4

Nygårdsbäcken 18077338 2018-04-30 3,4 8,2 0,17 0,65 0,070 0,027 4,6

Nygårdsbäcken 18118096 2018-05-24 1,9 5,6 0,099 0,89 0,030 0,016 5,0

Nygårdsbäcken 18164365 2018-06-18 2,3 6,2 0,16 1,3 0,051 <0,01 4,5

Nygårdsbäcken 18224436 2018-07-03 1,2 2,5 0,12 1,0 0,040 <0,01 3,7

Nygårdsbäcken 18291891 2018-08-02 1,7 3,4 0,14 1,5 0,055 <0,01 3,7

Nygårdsbäcken 18295872 2018-09-03 1,2 2,2 0,11 0,82 0,028 <0,01 2,7

Nygårdsbäcken 18326988 2018-10-15 0,88 2,0 0,090 0,72 <0,02 <0,01 2,8

Nygårdsbäcken 18407714 2018-11-21 1,3 2,5 0,067 0,54 <0,02 <0,01 2,8

Nygårdsbäcken 18486681 2018-12-20 3,4 15 0,19 0,48 0,13 0,026 1,8

Medel 2,3 6,7 0,15 0,81 0,056 0,017 3,8

Min 0,88 2,0 0,067 0,48 <0,02 <0,01 1,8

Max 4,3 15 0,24 1,5 0,13 0,043 6,6  
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Stnnamn Stnnr Provnr Datum Temp. Provt.dj. Bottendj. Syre Syrem. pH Kond. NH4-N NO3-N N-tot

°C m m mg/l %  - mS/m µg/l µg/l µg/l

IB 1 Yta 18011204 2018-02-16 0,7 0,7 14,0 15,1 105 7,8 20,2 <10 <50 580

IB 1 Yta 18169119 2018-05-15 19,3 0,5 13,5 12,3 132 8,4 20,7 16 <50 440

IB 1 Yta 18224415 2018-08-01 25,5 0,5 15,7 8,7 106 8,2 21,8 <10 <50 410

IB 1 Yta 18407677 2018-10-15 11,3 0,5 14,0 11,3 103 7,9 19,6 <10 <50 470

Medel 14,2 0,6 14,3 11,8 112 8,1 20,6 7,8 25 475

Min 0,7 0,5 13,5 8,7 103 7,8 19,6 <10 <50 410

Max 25,5 0,7 15,7 15,1 132 8,4 21,8 16 <50 580

IB 1 Botten 18011203 2018-02-16 1,6 13,0 14,0 <0,2 <1 7,7 21,5 <10 <50 550

IB 1 Botten 18169118 2018-05-15 6,4 13,5 13,5 12,0 97 7,9 21,1 31 150 540

IB 1 Botten 18224414 2018-08-01 12,7 15,0 15,7 3,1 29 7,5 22,7 30 120 590

IB 1 Botten 18407676 2018-10-15 11,3 13,5 14,0 11,0 100 8,0 19,9 <10 <50 460

Medel 8,0 13,8 14,3 6,6 57 7,8 21,3 18 80 535

Min 1,6 13,0 13,5 <0,2 <1 7,5 19,9 <10 <50 460

Max 12,7 15,0 15,7 12,0 100 8,0 22,7 31 150 590  
 

 
Stnnr Provnr Datum Stnnamn P-tot PO4-P Ca DOC K-fyll Siktdj m vk Siktdj u vk

µg/l µg/l mekv/l ug/l µg/l m m

IB 1 Yta 18011204 2018-02-16 30 18 1,0 8300

IB 1 Yta 18169119 2018-05-15 17 2,1 1,0 7600 2,2 2,0

IB 1 Yta 18224415 2018-08-01 15 <2 1,2 8400 4,6 2,1 1,7

IB 1 Yta 18407677 2018-10-15 18 <2 1,0 8200 2,2 1,7

Medel 20 6 1,1 8125 4,6 2,2 1,8

Min 15 <2 1,0 7600 4,6 2,1 1,7

Max 30 18 1,2 8400 4,6 2,2 2,0

IB 1 Botten 18011203 2018-02-16 32 18 1,1 8100

IB 1 Botten 18169118 2018-05-15 13 3,6 1,0 7700

IB 1 Botten 18224414 2018-08-01 40 22 1,3 8400

IB 1 Botten 18407676 2018-10-15 20 <2 1,0 7800

Medel 26 11 1,1 8000

Min 13 <2 1,0 7700

Max 40 22 1,3 8400  
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Stnnamn Stnnr Provnr Datum Cu filt Zn filt Cr filt As filt Pb filt Cd filt Ni filt

µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Broviken IB 1 Yta 18011204 2018-02-16 2,1 <1 0,095 0,56 <0,02 <0,01 2,2

Broviken IB 1 Yta 18169119 2018-05-15 2,0 <1 0,095 0,50 0,021 <0,01 2,1

Broviken IB 1 Yta 18224415 2018-08-01 2,0 <1 0,094 0,66 0,038 <0,01 2,2

IB 1 Yta 18407677 2018-10-15 1,7 <1 0,080 0,55 <0,02 <0,01 2,0

Medel 2,0 0,5 0,091 0,57 0,020 0,005 2,1

Min 1,7 <1 0,080 0,50 <0,02 <0,01 2,0

Max 2,1 <1 0,095 0,66 0,038 <0,01 2,2

Broviken IB 1 Botten 18011203 2018-02-16 1,8 <1 0,090 0,51 <0,02 <0,01 2,1

Broviken IB 1 Botten 18169118 2018-05-15 1,9 <1 0,11 0,48 0,022 <0,01 2,3

Broviken IB 1 Botten 18224414 2018-08-01 1,9 <1 0,092 0,74 0,030 <0,01 2,5

IB 1 Botten 18407676 2018-10-15 1,7 <1 0,085 0,54 <0,02 <0,01 2,0

Medel 1,8 0,5 0,094 0,57 0,018 0,005 2,2

Min 1,7 <1 0,085 0,48 <0,02 <0,01 2,0

Max 1,9 <1 0,11 0,74 0,030 <0,01 2,5
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2018-02-16 2018-05-15

Djup Temp Syre Syremättnad Djup Temp Syre Syremättnad

m oC mg/l % m oC mg/l %

0,5 0,7 15,1 105 0,5 19,3 12,3 132

1,0 0,8 14,6 101 1,0 17,7 12,6 132

2,0 0,8 14,2 99 2,0 15,1 13,2 131

3,0 0,8 14,2 99 3,0 11,7 13,0 120

4,0 0,8 14,2 99 4,0 10,7 13,1 118

5,0 0,9 14,2 99 5,0 10,4 13,0 116

6,0 0,9 14,2 99 6,0 9,9 13,0 114

7,0 0,9 13,6 93 7,0 9,6 13,0 113

8,0 1,0 3,8 26 8,0 9,3 13,2 115

9,0 1,1 0,3 2 9,0 8,9 13,0 112

10,0 1,2 0,2 <1 10,0 8,3 12,6 107

11,0 1,4 0,2 <1 11,0 7,9 12,5 104

12,0 1,5 0,2 <1 12,0 7,0 12,5 101

13,0 1,6 0,2 <1 13,0 6,4 12,0 97

kursiverade värden är mindre-än-värden

2018-08-01 2018-10-15

Djup Temp Syre Syremättnad Djup Temp Syre Syremättnad

m oC mg/l % m oC mg/l %

0,5 25,5 8,7 106 0,5 11,3 11,3 103

1,0 25,5 8,7 106 1,0 11,2 11,3 103

2,0 25,4 8,7 105 2,0 11,3 11,3 103

3,0 25,3 8,6 105 3,0 11,3 11,3 103

4,0 25,1 8,6 103 4,0 11,3 11,3 103

5,0 25,1 8,6 103 5,0 11,2 11,2 102

6,0 24,9 8,1 97 6,0 11,2 11,2 102

7,0 24,5 7,6 91 7,0 11,2 11,2 102

8,0 23,4 6,0 71 8,0 11,2 11,2 102

9,0 18,5 3,0 32 9,0 11,2 11,2 102

10,0 16,7 3,6 37 10,5 11,3 11,1 102

11,0 15,9 3,7 37 11,5 11,3 11,1 101

12,0 15,3 3,1 31 12,5 11,3 11,0 101

13,0 14,7 3,1 30 13,5 11,3 11,0 100

14,0 13,8 2,5 24

15,0 12,7 3,1 29  
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MÅNADSMEDELFLÖDE (m3/s) år 2018

Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken

Januari 0,096 0,135 0,246 0,046

Februari 0,046 0,065 0,118 0,022

Mars 0,041 0,058 0,105 0,020

April 0,086 0,121 0,221 0,042

Maj 0,008 0,012 0,022 0,004

Juni 0,008 0,011 0,021 0,004

Juli 0,006 0,009 0,016 0,003

Augusti 0,008 0,012 0,021 0,004

September 0,006 0,009 0,016 0,003

Oktober 0,004 0,006 0,011 0,002

November 0,004 0,005 0,010 0,002

December 0,036 0,051 0,093 0,017

Min 0,004 0,005 0,010 0,002

Medel 0,029 0,041 0,075 0,014

Max 0,096 0,135 0,246 0,046

TRANSPORT TOTALFOSFOR (kg) år 2018

Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken

Januari 9,9 12 29 5,0

Februari 6,0 4,8 13 2,2

Mars 6,7 8,6 18 1,9

April 12 18 33 3,5

Maj 1,0 1,4 2,6 0,44

Juni 1,9 1,6 2,3 1,2

Juli 1,6 1,2 3,5 0,81

Augusti 1,9 1,6 5,1 1,1

September 1,0 0,87 2,2 0,63

Oktober 0,63 0,40 1,5 0,45

November 0,43 0,30 0,78 0,29

December 3,3 4,3 8,9 3,1

Totalt 46 55 120 21

Min 0,43 0,30 0,78 0,29

Medel 3,8 4,6 10 1,7

Max 12 18 33 5,0

TRANSPORT TOTALKVÄVE (kg) år 2018

Sätrabäcken Önstabäcken Brobäcken Nygårdsbäcken

Januari 749 670 1678 222

Februari 350 276 660 88

Mars 315 340 643 76

April 561 607 1129 125

Maj 57 44 69 8,9

Juni 35 33 49 15

Juli 23 32 40 6,5

Augusti 29 48 49 8,5

September 20 22 35 6,0

Oktober 14 9,3 27 4,5

November 15 6,7 27 4,1

December 208 158 425 61

Totalt 2376 2246 4831 625

Min 14 6,7 27 4,1

Medel 198 187 403 52

Max 749 670 1678 222  
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Kväve Tillstånd Klass Avvikelse från Klass

(kg/ha,år) jämförvärde

Sätrabäcken 2,7 3 Måttligt höga förluster 3,0 2 Tydlig avvikelse

Önstabäcken 1,9 2 Låga förluster 2,0 1 Ingen/obetydlig

Brobäcken 2,2 3 Måttligt höga förluster 2,4 1 Ingen/obetydlig

Nygårdsbäcken 1,3 2 Låga förluster 1,4 1 Ingen/obetydlig

 

 

Fosfor Tillstånd Klass Avvikelse från Klass

(kg/ha,år) jämförvärde

Sätrabäcken 0,055 2 Låga förluster 2,6 2 Tydlig avvikelse

Önstabäcken 0,046 2 Låga förluster 2,1 2 Tydlig avvikelse

Brobäcken 0,052 2 Låga förluster 2,4 2 Tydlig avvikelse

Nygårdsbäcken 0,053 2 Låga förluster 2,5 2 Tydlig avvikelse

 

 

2016 2017 2018

Kg kväve

Sätrabäcken 1763 4231 2376

Önstabäcken 2500 3192 2246

Brobäcken 3971 8136 4831

Nygårdsbäcken 500 735 625

Kg fosfor

Sätrabäcken 49 72 46

Önstabäcken 57 84 55

Brobäcken 96 189 120

Nygårdsbäcken 23 34 21

Medelflöde (m3/s)

Sätrabäcken 0,026 0,042 0,029

Önstabäcken 0,037 0,059 0,041

Brobäcken 0,067 0,107 0,075

Nygårdsbäcken 0,013 0,020 0,014  
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Mycket hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Mycket hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Låg halt

Nitrat+nitritkväve (µg/l)

Absorbans f iltrerat (420nm/5cm) Betydligt färgat vatten

Glyfosat (µg/l) God status

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Hög halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)

Suspenderade ämnen (mg/l) Mycket hög halt

0,081

1  Sätrabäcken

Status/Bedömning

65 37 0,56 God
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,25 1,5

Krom, f iltr. (µg/l) Låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Måttligt hög halt 0,50 - 0,072

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 0,86

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,007

Zink, f iltr. (µg/l) Låg halt 5,5 - 0,81

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt 2015-2016)  341 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 5 >200 mg CaCo3/l): årsmedel 0,25 µg/l  och maxvärde 1,5 µg/l.

Bedömning av zink (Zn) och koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Mycket hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Mycket låg halt

Nitrat+nitritkväve (µg/l)

Absorbans f iltrerat (420nm/5cm) Betydligt färgat vatten

Glyfosat (µg/l) God status

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Måttligt hög halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)

Suspenderade ämnen (mg/l) Hög halt
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,25 1,5

Krom, f iltr. (µg/l) Låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 - 0,097

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 0,49

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,008

Zink, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 5,5 - 0,23

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt 2015-2016)  206 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 5 >200 mg CaCo3/l): årsmedel 0,25 µg/l  och maxvärde 1,5 µg/l.

Bedömning av koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 

Underskrider

Underskrider

Underskrider

Underskrider

1,50

0,020

Underskrider

2,7

0,13

1,3 Underskrider

3,3

5,2

6,5

Status/Bedömning

0,011

Underskrider

2  Önstabäcken

1,6

0,35

0,55

0,92

Biot. halt

0,61

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

15 16 17 18

Arsenik, f iltr. (µg/l)

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

15 16 17 18

Kadmium, f iltr.  (µg/l)

0

1

2

3

4

15 16 17 18

Krom, f iltr. (µg/l)

0

4

8

15 16 17 18

Nickel, f iltr.  (µg/l)

0

3

6

9

12

15

15 16 17 18

Zink, f iltr. (µg/l)

0

2

4

6

8

10

15 16 17 18

Koppar, f iltr.  (µg/l)

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

15 16 17 18

Bly, f iltr. (µg/l)

 



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

   

 

Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Mycket hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Mycket hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Mycket låg halt

Nitratkväve (µg/l)

Absorbans f iltrerat (420nm/5cm) Betydligt färgat vatten

Glyfosat (µg/l) God status

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Hög halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)

Suspenderade ämnen (mg/l) Hög halt

0,029
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53 37 0,70 Hög
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,09 0,60

Krom, f iltr. (µg/l) Låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 - 0,070

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 0,78

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,006

Zink, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 5,5 - 0,30

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt 2015-2016)  64 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 3 50-100 mg CaCo3/l): årsmedel 0,09 µg/l  och maxvärde 0,60 µg/l.

Bedömning av och koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 

3  Brobäcken

2,9

0,38

0,32

1,1

Biot. halt

0,78

Status/Bedömning

0,011

Underskrider

2,5

0,10

2,1 Underskrider

6,5

5,1

5

Underskrider

Underskrider

Underskrider

Underskrider

1,80

0,022

Underskrider

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

15 16 17 18

Arsenik, f iltr. (µg/l)

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

15 16 17 18

Kadmium, f iltr.  (µg/l)

0

1

2

3

4

15 16 17 18

Krom, f iltr. (µg/l)

0

4

8

15 16 17 18

Nickel, f iltr.  (µg/l)

0

3

6

9

12

15

15 16 17 18

Zink, f iltr. (µg/l)

0

5

10

15

20

25

15 16 17 18

Koppar, f iltr.  (µg/l)

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

15 16 17 18

Bly, f iltr. (µg/l)

 



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

   

 

Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Mycket hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Låg halt

Nitratkväve (µg/l)

Absorbans f iltrerat (420nm/5cm) Måttligt färgat vatten

Glyfosat (µg/l) God status

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Låg halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)

Suspenderade ämnen (mg/l) Hög halt

0,023
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67 48 0,71 Hög
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,08 0,45

Krom, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 - 0,079

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 1,0

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,008

Zink, f iltr. (µg/l) Låg halt 5,5 - 1,5

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt 2015-2016)  49 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 2 40-<50 mg CaCo3/l): årsmedel 0,08 µg/l  och maxvärde 0,45 µg/l.

Bedömning av zink (Zn) och koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av status

Treårsvärde Tillstånd Referensvärde EK

Totalfosfor (µg/l) Måttligt hög halt

Andra parametrar

Totalkväve (µg/l) Måttligt hög halt

Ammoniumkväve (µg/l) Mycket låg halt

Nitratkväve (µg/l)

Löst organiskt kol, DOC (mg/l) Låg halt

pH-värde Nära neutralt

Konduktivitet (mS/m)
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Broviken 2015-2018

Parametrar för bedömning av tillstånd/status MKN och rekommenderade klassgränser

Medelvärde 2015-2018 Tillstånd 1 Maxvärde **Års- **Max-

med. värde

Arsenik, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 7,9

Kadmium, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 0,09 0,60

Krom, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 3,4 -

Koppar, f iltr. (µg/l) Låg halt 0,50 - 0,080

Nickel, f iltr. (µg/l) Låg halt 4,0 34 0,73

Bly, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 1,2 14 0,003

Zink, f iltr. (µg/l) Mycket låg halt 5,5 - 0,16

Analys av metaller har gjorts på f iltrerat vatten.

*Bedömning utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, Rapport 4913 (Naturvårdsverket, 1999a).

**Bedömning enligt HVMFS:2013:19, uppdaterad 2015-05-01 (Hav 2013). Års- eller maxvärde för kadmium (Cd) styrs 

av hårdhet. Bedömning av Cd har korrigerats efter hårdhet (medelhalt Görväln S 2013)  76 mg CaCo3/l), vilket ger gränserna 

 ( = klass 3 50-100 mg CaCo3/l): årsmedel 0,09 µg/l  och maxvärde 0,6 µg/l.

Bedömning av koppar (Cu) gjordes på halter efter omräkning till biotillgänglig del. 

Bedömning av arsenikhalt (As) gjordes efter att bakgrundshalten 0,45 µg/l dragits bort. 
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IB1. Mälaren, Broviken

Stationens EU-CD: SE659668-160294

Provtagningsuppgifter

Datum: Antal prov: 5

Koordinat: 6597005/1603070 (RT90 25gonV) Provyta (m
2
):

Metodik: Provdjup (m):

Statusklassning enligt HVMFS 2013:19 Ekologisk kvalitetskvot Status

BQI: 1,3

Expertbedömning

Status med avseende på eutrofiering

Status med avseende på annan påverkan

Näringstillstånd

Syretillstånd

Övriga index och tillståndsklassning

Totalantal taxa: högt O/C-index: lågt

Medelantal taxa/prov: PTI: måttligt högt

Individtäthet (antal/m
2
): hög EEI: högt

Jämförelse med tidigare undersökningar

År Näringstillstånd/Status m.a.p. eutrofiering Syretillstånd

Ingen bedömning Ingen bedömning

God status Syrerikt

Måttlig status Måttligt syrerikt

God status Måttligt syrerikt

Kommentar

2018-11-23

Måttligt näringsrikt

0,50 Måttlig

Måttligt syrerikt

Hög

4,3

SS 02 81 90

3,6

2,6

God

0,0224

15,5

Bottenfaunans sammansättning tyder på något näringsrika förhållanden. Samtidigt hittades ett fåtal individer ur ett 

taxon med måttlig känslighet för höga halter av näringsämnen. Detta motiverade expertbedömningen, med 

avseende på eutrofering, till god status på gränsen till måttlig status. Syresituationen i bottenvattnet bedömdes 

vara måttligt syrerik då det inte förekom några taxa med krav på höga syrehalter. Övriga parametrar låg i linje 

med vad som noterats vid föregående undersökningar vilket indikerar förhållandevis stabila förhållanden på 

lokalen.
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Sätrabäcken

Stationens EU-CD: SE660034-160361 Datum: 2018-11-23 Koordinat: 6600250/1603630

-

Statusklassning enligt HVMFS 2013 Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA: Surhet

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

DJ-index: Eutrofiering

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på eutrofiering

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: lågt Naturvärden i övrigt 0

Taxaindex (%): måttligt högt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Inga rödlistade eller

EPT-index: mycket lågt ovanliga arter påträffades

Diversitetsindex: lågt

Danskt faunaindex: mycket lågt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: måttligt högt Antal taxa 0 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning

År Påverkan/Status map eutrofiering

15 Måttlig status

16 Måttlig status

17 Otillfredsställande status

18 Otillfredsställande status

Kommentar

Otillfredsställande

Otillfredsställande

3

Bottenfaunan var artfattig och måttligt indvidrik och dominerades av märlkräftor och småmusslor. Dagsländor 

saknades helt.

Statusen med avseende på ekologisk kvalitet klassades som god utifrån ASPT-index och statusen med avseende 

på eutrofiering klassades som otillfredsställande utifrån DJ-index. Vid expertbedömningen bedömdes statusen 

som otillfredsställande beroende på den mycket artfattiga bottenfaunan som även resulterade i att de flesta index 

var låga eller mycket låga. Det är svårt att med säkerhet bedöma vilken faktor som påverkar bottenfaunan mest. 

Det finns indikationer på såväl eutrofiering, andra föroreningar som fysisk påverkan.
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Önstabäcken

Stationens EU-CD: SE660031-160334 Datum: 2018-11-23 Koordinat: 6600316/1603328

-

Statusklassning enligt HVMFS 2013 Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA: Surhet

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

DJ-index: Eutrofiering

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på eutrofiering

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: lågt Naturvärden i övrigt 0

Taxaindex (%): ingen klassning Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): lågt Inga rödlistade eller

EPT-index: mycket lågt ovanliga arter påträffades

Diversitetsindex: måttligt högt

Danskt faunaindex: mycket lågt Övriga kriterier

Surhetsindex: måttligt högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: lågt Antal taxa 0 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning

År Påverkan/Status map eutrofiering

15 Måttlig status

16 Måttlig status

17 Otillfredsställande status

18 Otillfredsställande status

Kommentar

Otillfredsställande

Otillfredsställande

3

Bottenfaunan var artfattig- och individfattig och dominerades av arter med hög tolerans för låga syrehalter. 

Andelen sländor var låg.

Statusen med avseende på ekologisk kvalitet och eutrofiering klassades som god utifrån ASPT-index respektive 

DJ-index. Vid expertbedömningen bedömdes dock statusen som otillfredsställande beroende på den mycket art- 

och individfattiga bottenfaunan som även resulterade i att de flesta index var låga eller mycket låga. Det är svårt att 

med säkerhet bedöma vilken faktor som påverkar bottenfaunan mest. Det finns indikationer på såväl eutrofiering, 

andra föroreningar som fysisk påverkan.
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Brobäcken

Stationens EU-CD: SE659868-160427 Datum: 2018-11-23 Koordinat: 6599200/1604084

-

Statusklassning enligt HVMFS 2013 Ekologisk kvalitetskvot Status/Klass Indexet mäter

MISA: Surhet

ASPT-index: Ekologisk kvalitet

DJ-index: Eutrofiering

Expertbedömning
Surhetsklass

Status med avseende på eutrofiering

Status med avseende på hydromorfologisk påverkan

Status med avseende på annan påverkan

Övriga index och tillståndsklassning Naturvärde Index

Totalantal taxa: mycket lågt Naturvärden i övrigt 0

Taxaindex (%): lågt Rödlistade/ovanliga arter

Individtäthet (antal/m
2
): måttligt högt Inga rödlistade eller

EPT-index: mycket lågt ovanliga arter påträffades

Diversitetsindex: lågt

Danskt faunaindex: mycket lågt Övriga kriterier

Surhetsindex: högt Diversitet 0 poäng

Föroreningsindex: lågt Antal taxa 0 poäng

Jämförelse med tidigare undersökningar

Expertbedömning

År Påverkan/Status map eutrofiering

15 Måttlig status

16 Måttlig status

17 Otillfredsställande status

18 Otillfredsställande status

Kommentar

0,70 Nära neutralt

0,76 God

2,44

Otillfredsställande0,20

Nära neutralt

Otillfredsställande

33
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1 292

6

1

4,1

18

3

Otillfredsställande

Otillfredsställande

3

Bottenfaunan var mycket artfattig och måttligt individrik och dominerades av sötvattengråsuggor och småmusslor. 

Dag- och bäcksländelarver saknades helt och förekomsten av nattsländelarver var sparsam.

Statusen med avseende på ekologisk kvalitet klassades som god utifrån ASPT-index och statusen med avseende 

på eutrofiering klassades som otillfredsställande utifrån DJ-index. Vid expertbedömningen bedömdes statusen 

som otillfredsställande beroende på den artfattiga bottenfaunan som även resulterade i att de flesta index var 

mycket låga. Det är svårt att med säkerhet bedöma vilken faktor som påverkar bottenfaunan mest. Det finns 

indikationer på såväl eutrofiering, andra föroreningar som fysisk påverkan.
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IB1. Mälaren, Broviken
x: 6597005    y: 1603070

Det. Mikaela Sandgathe/Ulf Ericsson, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Metod: SS 02 81 90 + NV:s handbok för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Sy Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

NEMATA, rundmaskar

Nemata 0 0 0 1 1 1 0,6 1,0

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Arcteonais lomondi - (Martin, 1907) 2 2 0 1 0,2 0,3

Limnodrilus hoffmeisteri - Claparède, 1862 1 2 1 2 1 0,6 1,0

Limnodrilus sp. 1 2 1 18 9 3 10 8 9,6 16,7

Potamothrix hammoniensis - (Michaelsen, 1901) 1 2 2 1 2 3 1 5 2,4 4,2

Tubificinae (med hårborst) 0 2 0 27 10 15 33 17 20,4 35,5

ACARI, sötvattenskvalster

Hydrachnidiae 0 3 0 1 1 0,4 0,7

DIPTERA, tvåvingar  

Chaoborus flavicans - (Meigen, 1830) 1 3 1 1 0,2 0,3

Chironomus sp. (anthracinus-typ) 1 2 2 10 3 3 6 4,4 7,7

Chironomus sp. (plumosus-typ) 1 2 1 12 4 11 15 9 10,2 17,8

Chironomus sp. 1 2 0 1 4 1,0 1,7

Cryptochironomus sp. 2 3 0 1 1 0,4 0,7

Procladius sp. 1 3 0 7 7 5 6 7 6,4 11,1

Tanytarsus sp. 2 2 3 1 1 0,4 0,7

GASTROPODA, snäckor

Valvata piscinalis - (O. F. Müller, 1774) 2 2 2 Ov 1 0,2 0,3

SUMMA (antal individer): 67 46 45 74 55 57,4 100

SUMMA (antal taxa): 6 8 9 7 8 7,6

Provdatum: 2018-11-23

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin 
helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Sätrabäcken

Det. Mikael Forssén, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Metod: SS-EN ISO 10872

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Dendrocoelum lacteum - (O. F. Müller, 1774) 3 3 0 1 0,2 0,1

Polycelis sp. * 1 3 0

Turbellaria (Planariidae/Dugesiidae) 3 3 0 1 0,2 0,1

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 3 10 30 41 17 20,2 6,0

HIRUDINEA, iglar

Helobdella Helobdella stagnalis - (Linné, 1758) 3 3 2 1 0,2 0,1

AMPHIPODA, märlkräftor

Gammarus pulex - (Linné, 1758) 5 5 3 173 67 83 30 117 94,0 27,8

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 48 7 17 9 3 16,8 5,0

PLECOPTERA, bäcksländor

Nemoura Nemoura sp. 0 5 0 1 5 2 1 2Plecoptera 2,2 0,7

MEGALOPTERA, sävsländor

Sialis sp. (lutaria gr.) 1 3 2 1 1 0,4 0,1

TRICHOPTERA, nattsländor

Glyphotaelius pellucidus - (Retzius, 1783) 1 5 2 14 1 13 5 6 7,8 2,3

Limnephilus sp. 0 5 0 1 1 2 0,8 0,2

Limnephilidae 0 5 0 13 4 23 14 32 17,2 5,1

Lype phaeopa - (Stephens, 1836) 4 4 2 3 1 0,8 0,2

Lype reducta - (Hagen, 1868) 4 4 2 1 1 1 2 1,0 0,3

HEMIPTERA, skinnbaggar

Corixidae * 0 0 0

COLEOPTERA, skalbaggar

Elmis Elmis aenea Ad. - (Müller, 1806) 2 4 4 2 0,4 0,1

Elmis Elmis aenea Lv. - (Müller, 1806) 2 4 4 10 19 12 7 16 12,8 3,8

Hydraena Hydraena sp. Ad. 0 4 3 1 0,2 0,1

DIPTERA, tvåvingar   

Ceratopogonidae 0 0 0 3 4 1,4 0,4

Chironomidae 0 0 0 123 52 48 72 48 68,6 20,3

Limoniidae 0 0 0 13 1 3 3 4,0 1,2

Pediciidae 0 3 0 1 1 3 1,0 0,3

Psychodidae 0 0 0 1 1 1 3 1,2 0,4

GASTROPODA, snäckor

Bathyomphalus contortus - (Linné, 1758) 4 4 3 1 0,2 0,1

Lymnaeidae 0 4 0 1 0,2 0,1

Radix sp. 3 4 2 1 0,2 0,1

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. 1 1 0 73 53 110 78 118 86,4 25,5

SUMMA (antal individer): 481 226 345 267 373 338,4 100

SUMMA (antal taxa): 15 16 13 13 14 14,2

Totalantal taxa: 22 Danskt faunaindex: 3 Naturvärdesindex: 0

Medelantal taxa/prov: 14,2 Surhetsindex: 10 MISA: 28

Antal ind./m2: 1 354 EPT-index: 5 ASPT-index: 4,4

Diversitetsindex: 2,81 Taxaindex (%): 64 DJ-index: 6

Provdatum: 2018-11-23 x: 6600250    y: 1603630

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Önstabäcken

Det. Mikael Forssén, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Metod: SS-EN ISO 10871

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Dendrocoelum lacteum - (O. F. Müller, 1774) 3 3 0 1 0,2 0,4

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 31 5 4 2 2 8,8 16,1

AMPHIPODA, märlkräftor

Gammarus pulex - (Linné, 1758) 5 5 3 1 0,2 0,4

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 3 2 20 21 9,2 16,8

EPHEMEROPTERA, dagsländor

Cloeon sp. (dipterum gr.) 0 4 3 3 2 1,0 1,8

PLECOPTERA, bäcksländor

Nemoura Nemoura sp. 0 5 0 1 1 1Plecoptera 0,6 1,1

TRICHOPTERA, nattsländor

Glyphotaelius pellucidus - (Retzius, 1783) 1 5 2 3 3 2 3 1 2,4 4,4

Limnephilus sp. 0 5 0 1 1 0,4 0,7

Limnephilidae 0 5 0 1 3 3 1,4 2,6

Limnephilidae (Chaetopteryx sp./Annitella sp.) 0 5 0 1 0,2 0,4

Micropterna lateralis - (Stephens, 1834) 0 5 0 1 1 0,4 0,7

COLEOPTERA, skalbaggar

Agabus Agabus sp. Ad. 0 3 0 1 0,2 0,4

Agabus Agabus sp. Lv. 0 3 0 1 0,2 0,4

DIPTERA, tvåvingar   

Ceratopogonidae 0 0 0 2 1 2 1,0 1,8

Chironomidae 0 0 0 8 13 15 7 18 12,2 22,3

Limoniidae 0 0 0 1 0,2 0,4

Pediciidae 0 3 0 1 0,2 0,4

Psychodidae 0 0 0 1 0,2 0,4

GASTROPODA, snäckor

Anisus sp. 5 4 2 6 4 15 5 8 7,6 13,9

Radix balthica - (Linné, 1758) 3 4 2 6 3 7 1 3,4 6,2

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. 1 1 0 6 3 6 4 5 4,8 8,8

SUMMA (antal individer): 66 42 60 46 60 54,8 100

SUMMA (antal taxa): 10 11 11 9 11 10,4

Totalantal taxa: 19 Danskt faunaindex: 3 Naturvärdesindex: 0

Medelantal taxa/prov: 10,4 Surhetsindex: 5 MISA: 32

Antal ind./m2: 219 EPT-index: 6 ASPT-index: 4,2

Diversitetsindex: 3,25 Taxaindex (%): 59 DJ-index: 8

Provdatum: 2018-11-23 x: 6600316    y: 1603328

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Brobäcken

Det. Mikael Forssén, Medins Havs och Vattenkonsulter AB

Metod: SS-EN ISO 10870 + NV:s Handledning för miljöövervakning

ARTER/TAXA KATEGORI        PROV

Fk Fg Eg Rk 1 2 3 4 5 M %

TURBELLARIA, virvelmaskar

Dendrocoelum lacteum - (O. F. Müller, 1774) 3 3 0 1 1 1 0,6 0,2

Turbellaria (Planariidae/Dugesiidae) 3 3 0 1 0,2 0,1

OLIGOCHAETA, fåborstmaskar

Oligochaeta 0 2 0 27 16 21 30 10 20,8 6,4

HIRUDINEA, iglar

Erpobdella Erpobdella octoculata - (Linné, 1758) 3 3 2 1 1 0,4 0,1

Erpobdellidae Erpobdellidae (Dina sp./Erpobdella sp.) 0 3 0 3 2 1,0 0,3

AMPHIPODA, märlkräftor

Gammarus pulex - (Linné, 1758) 5 5 3 1 3 2 1,2 0,4

ISOPODA, gråsuggor

Asellus aquaticus - (Linné, 1758) 1 2 2 113 154 174 134 152 145,4 45,0

ACARI, sötvattenskvalster

Hydrachnidiae 0 3 0 1 1 0,4 0,1

MEGALOPTERA, sävsländor

Sialis sp. (lutaria gr.) 1 3 2 2 1 1 0,8 0,2

TRICHOPTERA, nattsländor

Limnephilus sp. 0 5 0 11 8 11 78 10 23,6 7,3

Limnephilidae 0 5 0 28 20 23 27 35 26,6 8,2

COLEOPTERA, skalbaggar

Elmis Elmis aenea Ad. - (Müller, 1806) 2 4 4 1 0,2 0,1

Ilybius Ilybius sp. Lv. 0 3 0 1 5 1,2 0,4

DIPTERA, tvåvingar   

Chironomidae 0 0 0 1 3 20 1 3 5,6 1,7

Simuliidae 0 1 0 1 0,2 0,1

Tipulidae 0 5 0 1 1 0,4 0,1

GASTROPODA, snäckor

Bathyomphalus contortus - (Linné, 1758) 4 4 3 2 1 4 1 1,6 0,5

Hippeutis complanatus - (Linné, 1758) 5 4 3 1 0,2 0,1

Radix balthica - (Linné, 1758) 3 4 2 17 29 10 70 10 27,2 8,4

BIVALVIA, musslor

Pisidium Pisidium sp. 1 1 0 60 86 97 64 20 65,4 20,2

SUMMA (antal individer): 263 322 364 417 249 323,0 100

SUMMA (antal taxa): 11 11 12 10 12 11,2

Totalantal taxa: 18 Danskt faunaindex: 3 Naturvärdesindex: 0

Medelantal taxa/prov: 11,2 Surhetsindex: 7 MISA: 33

Antal ind./m2: 1 292 EPT-index: 1 ASPT-index: 4,1

Diversitetsindex: 2,44 Taxaindex (%): 51 DJ-index: 6

Provdatum: 2018-11-23 x: 6599200    y: 1604080

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte 
utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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IB1. Mälaren

Broviken

Stationens EU-CD: SE659668-160294

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Sjö-ID: 658030-162871

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6597005 / 1603070

Kommun: Upplands-Bro Koordinatsystem: RT90 25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS 02 81 90

Provtagare: Olivia Lagergren, Liselotte Neumann Provyta (m2): 0,0224

Organisation: SYNLAB Antal prov: 5

Syfte: recipientkontroll Kemiprov (j/n): Nej

Lokaluppgifter

Provdjup: 15,5 m Grumlighet: klart

Ytvattentemperatur: 6,6 °C Vattenfärg: klart

Siktdjup: 2,7 m Trofinivå: mesotrof

Bottensubstrat

Dy: Nej Myrmalm: Nej

Gyttja: Ja Rotad bottenvegetation: Nej

Lera: Ja Svavelväte: Nej

Sand: Nej Sedimentfärg:

Påverkan Typ: Styrka:

A: samhälle måttlig

B: 0 saknas

C: 0 saknas

Övrigt

2018-11-23

"randigt" 

brunt/blågrått

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Sätrabäcken

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE660034-160361 Program: RK, Broviken och dess tillflöden

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6600250 / 1603630

Huvudflodområde: 61 Norrström Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 1 Stockholm

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10872

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (-)

Organisation: SYNLAB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 2 m Vattenfärg: klart

V-dragsbredd (normal fåra): 3 m Vattentemperatur: 2,2 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,3 m Lugnflytande 5-50% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,4 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 20% Block (20-63 cm): x Artificiellt material: x

Sand (0,063-2 mm): 40% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: x

Grus (0,2-6,3 cm): 30% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 20%

Sten (6,3-20 cm): 10% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 1

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: 5-50 % al Lövskog 5-50 %

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: 5-50 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: <5 % block Våtmark saknas

Åker 5-50 %

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2018-11-23

-

provpunkt vid kulvert. Kräftor finns här Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen 

kompletterades med ett kvalitativt prov.

Olivia Lagergren, Liselotte Neumann

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Önstabäcken

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE660031-160334 Program: RK, Broviken och dess tillflöden

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6600316 / 1603328

Huvudflodområde: 61 Norrström Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 1 Stockholm

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10871

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: SYNLAB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 15 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 1,5 m Vattenfärg: klart

V-dragsbredd (normal fåra): 1,5 m Vattentemperatur: 0,2 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,3 m Lugnflytande 5-50% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,6 m Ström. 0% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 10% Block (20-63 cm): 0% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 60% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 0%

Grus (0,2-6,3 cm): 30% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 90%

Sten (6,3-20 cm): x Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 5

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 0% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog 5-50 %

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: saknas - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: 5-50 % block, stora block Våtmark saknas

Åker saknas

Äng <5 %

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: >50%

2018-11-23

-

Provpunkt ca 500 m uppströms ordinarie punkt pga lågt vatten. Punkten som togs ligger vid Assurs väg. 

Lokalkvaliteten var mindre lämplig; mjukbotten. Provtagningen kompletterades med ett kvalitativt prov.

Olivia Lagergren, Liselotte Neumann

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Brobäcken

Vattenområdesuppgifter

Stationens EU-CD: SE659868-160427 Program: RK, Broviken och dess tillflöden

Vattenförekomst: - Lokalkoordinater: 6599200 / 1604080

Huvudflodområde: 61 Norrström Koordinatsystem: RT90 25gonV

Län: 1 Stockholm

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN ISO 10870

Provtagare: Provyta (m2): 0,25 (handhåv (0,5 mm))

Organisation: SYNLAB Antal prov: 5

Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK) Kvalprov (j/n): ja

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Grumlighet: klart

Lokalens bredd: 3 m Vattenfärg: klart

V-dragsbredd (normal fåra): 4 m Vattentemperatur: 1,2 °C

Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens medeldjup: 0,35 m Lugnflytande <5% Sv ström. >50%

Lokalens maxdjup: 0,45 m Ström. <5% Fors. 0%

Märkning av lokal:

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<63 µm): 10% Block (20-63 cm): 60% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): x Stora block (0,63-2 m): 20% Findetritus: x

Grus (0,2-6,3 cm): x Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: x

Sten (6,3-20 cm): 10% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 90% Rosettväxter: 10%

Övervattensväxter: 30% Fontinalis el. likn. arter: x

Flytbladsväxter: x Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 30%

Undervattensväxter (hela blad): 10% Övriga påväxtalger: x

Undervattensv. (fingrenade blad): 10% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: saknas - Lövskog saknas

Buskar: saknas - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % gräs, golfbana Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: >50 % vass Våtmark saknas

Åker saknas

Äng saknas

Eventuell påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark >50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 0%

2018-11-23

-

provplats på golfbana Lokalkvaliteten var lämplig; bra sparkbotten. Provtagningen kompletterades med ett 

kvalitativt prov.

Olivia Lagergren, Liselotte Neumann

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den 
ackrediterade verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får 
endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Sätrabäcken
Stations EU-CD: SE660034-160361 Koordinater: 6600250 / 1603630 (RT90_25gonV)

Vattenförekomst: NW660267-160344

Län: 1 Stockholm Vattendragsbredd: 2,5 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Medeldjup provyta: 0,25 m

Provtagning: SYNLAB Vattennivå: låg

Prov taget från: sten Grumlighet: klart

Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: färgat

Analysmetodik: SS-EN 14407 Vattentemperatur: 10,1 °C

Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: >50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näring & org. föroren.) Expertbedömning

Antal räknade skal: 423 IPS: 14,7 (klass 2)

Antal räknade taxa: 17 TDI: 97,4 (klass 4 - 5)

Diversitet: 2,24 % PT: 4,0 (klass 1 - 2) Statusklassning (surhet)

Missbildningar (%): - ACID: 6,98

EK (IPS): 0,75 (klass 2)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näring & org. föroren.) Expertbedömning

3

4

3 Måttlig status

2

Treårsmedelvärden

3

År ACID Statusklassning (surhet)

 mycket nära alkaliskt

Treårsmedelvärde

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

2018-09-27

GOD STATUS

Provplats: ca 100 m nedströms Assurs väg

Sätrabäcken hade ett IPS-index som motsvarade klass 2, god status, men eftersom indexvärdet låg nära gränsen mot 

klass 3 samtidigt som mängden näringskrävande arter (TDI) var mycket stor, görs en expertbedömning att lokalen bör 

tillhöra måttlig status. Andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) var svagt förhöjd. Antalet räknade arter var mycket 

lågt och diversiteten relativt låg beroende på att kiselalgssamhället dominerades av de näringskrävande arterna Amphora 

pediculus och Platessa conspicua.

Surhetsindexet ACID motsvarade nära neutrala förhållanden, vilket motsvarar ett årsmedelvärde för pH mellan 6,5-7,3.

MÅTTLIG STATUS

2017

NÄRA NEUTRALT

Otillfredsställande status

2018 14,7 97,4 4 - 5 God status

2016 10,2 90,7 4 - 5

Måttlig status

74,4 5

4,0 1 - 2

16-18 7,57

13,1 95,2 4 - 5 28,9 4

8,29 Alkaliskt

Måttlig status

2017 7,45

14,3 97,5 4 - 5 8,3 1 - 2

2016

10,7 3

Nära neutralt

Nära neutralt

Alkaliskt

16-18

Lokalen har undersökts varje år sedan 2015 och visade måttlig status 2015, 2017 och 2018 (expertbedömning). IPS-

indexet var betydligt lägre 2016 och visade klass 4, otillfredsställande status. Kiselalgssamhället såg annorlunda ut då 

genom att andelen arter som indikerar förekomst av lättnedbrytbar organisk förorening (%PT) var extremt stor (endast 

svagt eller något förhöjd övriga år). Möjligen påverkades lokalen 2016 av något lokalt, tillfälligt utsläpp. Treårsmedelvärdet 

av IPS (2016-18) indikerar måttlig status.

Treårsmedelvärdet av surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden.

Anmärkningsvärt är att det år 2017 noterades ett onormalt högt antal missbildade kiselalgsskal, vilket kan vara en 

indikation på en miljögiftspåverkan, t.ex. av bekämpningsmedel, metaller eller liknande. År 2018 noterades dock endast 

ett fåtal skal.

2018 6,98

Måttlig status

2015 7,40 Nära neutralt

2015 13,9 66,0 2 - 3
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Önstabäcken
Stations EU-CD: SE660031-160334 Koordinater: 6600310 / 1603350 (RT90_25gonV)

Vattenförekomst: NW660185-160202

Län: 1 Stockholm Vattendragsbredd: 1 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Medeldjup provyta: 0,2 m

Provtagning: SYNLAB Vattennivå: låg

Prov taget från: sten Grumlighet: klart

Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: färgat

Analysmetodik: SS-EN 14407 Vattentemperatur: 9,5 °C

Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: >50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

Antal räknade skal: 402 IPS: 11,4 (klass 3)

Antal räknade taxa: 61 TDI: 80,9 (klass 4 - 5)

Diversitet: 4,96 % PT: 20,4 (klass 4) Statusklassning (surhet)

Missbildningar (%): - ACID: 8,29

EK (IPS): 0,58 (klass 3)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

2

3

3

3

Treårsmedelvärden

3

År ACID Statusklassning (surhet)

Treårsmedelvärde

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

2018-09-27

MÅTTLIG STATUS

2017

Måttlig status

2018 11,4

Provplats: 10 m uppströms Assurs väg

Provet innehöll mycket oorganiskt material och var gles på kiselalger, vilket försvårade analysen. Dessutom var andelen 

av Diadesmis contenta  relativt stor, vilket är en art som lever i gränsskiktet mellan luft och vatten. Detta tyder på att 

substratet (stenarna) inte befunnit sig under ytan och gör resultatet något osäkert.

Önstabäcken motsvarade IPS-indexet klass 3, måttlig status. Mängden näringskrävande arter (TDI) var stor, liksom 

andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT). IPS-indexet ligger relativt nära gränsen mot klass 4, otillfredsställande 

status.

Surhetsindexet ACID visade alkaliska förhållanden, vilket innebär att årsmedelvärdet för pH bör vara högre än 7,3.

ALKALISKT

80,9 4 - 5 Måttlig status

2016 12,8 86,3 4 - 5

Måttlig status

21,4 4

20,4 4

Lokalen har undersökts varje år sedan 2015. IPS-indexet hamnade i klass 2, god status 2015, men i klass 3 måttlig 

status 2016, 2017 och 2018. År 2015 var antalet räknade arter mycket lågt, liksom diversiteten vilket tyder på någon form 

av störning i kiselalgsamhället. Det är möjligt att Önstabäcken tidvis varit helt uttorkad under augusti 2015 (Gustafsson & 

Arvidsson 2016), vilket gör resultatet då osäkert. Åren 2016-18 då Medins analyserat har proven innehållit mycket 

oorganiskt material, vilket indikerar att vattnet är lergrumlat och det har försvårat analyserna. År 2018 fanns indikationer i 

kiselalgssamhället på att substratet, dvs. stenarna, inte befunnit sig helt under ytan, vilket indikerar att vattenståndet var 

mycket lågt vid provtillfället och/eller att lokalen varit mer eller mindre uttorkad. Sammantaget gör dessa faktorer 

resultaten något osäkra.

Surhetsindexet ACID har visat alkaliska förhållanden alla fyra åren.

2018 8,29

16-18 8,61

2016

16-18

Alkaliskt

12,9 81,1 4 - 5 8,6 1 - 2

12,4 82,8 4 - 5

Alkaliskt

Alkaliskt

Måttlig status

2017 8,69

16,8 3

8,86 Alkaliskt

God status

2015 8,84 Alkaliskt

2015 16,0 73,0 2 - 3 0,5 1 - 2
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Brobäcken
Stations EU-CD: SE659868-160427 Koordinater: 6598680 / 1604210 (RT90_25gonV)

Vattenförekomst: SE659868-160427 

Län: 1 Stockholm Vattendragsbredd: 5 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Medeldjup provyta: 0,2 m

Provtagning: SYNLAB Vattennivå: låg

Prov taget från: sten Grumlighet: klart

Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: färgat

Analysmetodik: SS-EN 14407 Vattentemperatur: 10,2 °C

Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: 5-50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

Antal räknade skal: 419 IPS: 9,2 (klass 4)

Antal räknade taxa: 32 TDI: 96,2 (klass 4 - 5)

Diversitet: 2,95 % PT: 69,9 (klass 5) Statusklassning (surhet)

Missbildningar (%): - ACID: 7,52

EK (IPS): 0,47 (klass 4)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

2  nära måttlig status

3  nära god status

4

4

Treårsmedelvärden

3 nära otillfredsställande status

År ACID Statusklassning (surhet)

Treårsmedelvärde

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

God status

2015 9,10 Alkaliskt

2015 14,7 70,0 2 - 3 3,6 1 - 2

Alkaliskt

Alkaliskt

96,4 4 - 5

16-18 11,4 88,6 4 - 5

Alkaliskt

Måttlig status

2017 7,76

32,7 4

10,5 73,3 2 - 3 17,9 3

7,86 Alkaliskt

3

69,9 5

2017

Lokalen har undersökts varje år sedan 2015 och IPS-indexet var högre de två första åren (god, dock nära måttlig 2015 

respektive måttlig status, nära god 2016). Åren 2017 och 2018 var IPS-indexet lägre och visade otillfredsställande status. 

Sämst resultat får 2018 då andelen arter som indikerar förekomst av lättnedbrytbar organisk förorening var mycket stor. 

Artsammansättningen 2015 och 2016 var liknande med dominans främst av den näringskrävande arten Amphora 

pediculus.  År 2017 och framför allt 2018 var samhället annorlunda och det finns tecken på att det saltare vattnet från 

Mälaren kan ha trängt upp i vattendraget. Treårsmedelvärdet av IPS ligger i klass 3, måttlig status. 

Treårsmedelvärdet (2016-18) av surhetsindexet ACID motsvarar alkaliska förhållanden.

2018 7,52

16-18 7,71

2016

Måttlig status

2018 9,2 96,2 4 - 5 Otillfredsställande status

2016 14,3

Otillfredsställande status

10,3

2018-09-27

OTILLFREDSSTÄLLANDE STATUS

Provplats: 10 m nedströms kulvertar

I Brobäcken hamnade IPS-indexet i klass  4, otillfredsställande status. Både mängden näringskrävande (TDI) och andelen 

organiskt föroreningstoleranta (%PT) arter var mycket stor, vilket styrker klassningen otillfredsställande status. 

Kiselalgssamhället dominerades av den näringskrävande Nitzschia inconspicua,  som även är tolerant mot hög salthalt. 

Surhetsindexet ACID visade alkaliska förhållanden, vilket tyder på ett årsmedelvärde för pH över 7,3.

ALKALISKT
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Nygårdsbäcken
Stations EU-CD: SE659856-160501 Koordinater: 6598550 / 1605020 (RT90_25gonV)

Vattenförekomst: SE659044-160864

Län: 1 Stockholm Vattendragsbredd: 2,5 m

Provtagningsmetodik: SS-EN 13946 Medeldjup provyta: 0,2 m

Provtagning: SYNLAB Vattennivå: låg

Prov taget från: sten Grumlighet: klart

Antal borstade stenar: 5 Vattenfärg: färgat

Analysmetodik: SS-EN 14407 Vattentemperatur: 10,9 °C

Artanalys: Iréne Sundberg Beskuggning: 5-50%

Resultat index och klassning Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

Antal räknade skal: 428 IPS: 12,6 (klass 3)

Antal räknade taxa: 20 TDI: 94,4 (klass 4 - 5)

Diversitet: 2,83 % PT: 26,2 (klass 4) Statusklassning (surhet)

Missbildningar (%): - ACID: 9,43

EK (IPS): 0,64 (klass 3)

Kommentar årets undersökning

Jämförelse med tidigare undersökningar

År IPS Klass TDI Klass %PT Klass Statusklassning (näringsämnen och organisk förorening)

3

3

3

Treårsmedelvärden

3

År ACID Statusklassning (surhet)

Treårsmedelvärde

Kommentar jämförelse med tidigare undersökningar

Medins Havs- och Vattenkonsulter AB, Ackrediteringsnummer (SWEDAC) 1646

Alkaliskt

Måttlig status

2017 8,41

21,7 4

8,20 Alkaliskt

13,9 92,3 4 - 5 16,6 3

13,1 90,3 4 - 5

Alkaliskt

26,2 4

Lokalen undersöktes även 2016 och 2017 och visade då samma resultat som 2018, dvs. måttlig status och alkaliska 

förhållanden. Andelen arter som indikerar förekoms av lättnedbrytbar organisk förorening var stor 2016 och 2018, men 

något lägre dock ändå relativt stor 2017. 

Anmärkningsvärt är att det alla tre åren har noterats ett förhöjt antal missbildade skal, vilket bör tyda på någon 

miljögiftspåverkan. 

2018 9,43

16-18 8,68

2016

16-18

Alkaliskt

12,9 84,2 4 - 5

Måttlig status

22,3 4

2017

ALKALISKT

Måttlig status

2018 12,6 94,4 4 - 5 Måttlig status

2016

2018-09-27

MÅTTLIG STATUS

Provplats: vid kulvert

I Nygårdsbäcken motsvarade IPS-indexet klass 3, måttlig status. Mängden näringskrävande arter (TDI) var mycket stor 

och andelen föroreningstoleranta kiselalger (%PT) stor, vilket styrker klassningen måttlig status. Kiselalgssamhället 

dominerades av de näringskrävande Amphora pediculus och Achnanthidium minutissimum  group III (breda former) samt 

de föroreningstoleranta Eolimna minima och Nitzschia amphibia.

Surhetsindexet ACID motsvarade alkaliska förhållanden, vilket pekar på att årsmedelvärdet för pH ligger över 7,3.

Noterbart är att det noterades ett onormalt högt antal missbildade kiselalgsskal (dock ej räknade), vilket kan innebära 

påverkan av något miljögift, t.ex. bekämpningsmedel, metaller eller liknande. 
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Sätrabäcken

2018-09-27

Lokalkoordinater: 6600250 / 1603630 (RT90_25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium lauenburgianum (Hustedt) Monnier, Lange-Bertalot & Ector ADLB 4,0 1 5 1 0,2

Amphora pediculus (Kützing) Grunow APED 4,0 1 4 235 55,6

Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski CLCT 4,0 2 4 18 4,3

Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 4 0,9

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 8 1,9

Gomphonema sp. GOMS 3,6 2 0 23 5,4

Karayevia laterostrata (Hustedt) Bukhtiyarova KALA 4,5 1 3 4 0,9

Navicula gregaria Donkin NGRE 3,4 1 4 4 0,9

Navicula veneta Kützing NVEN 1,0 2 4 1 0,2

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow NDIS 4,0 3 4 1 0,2

Nitzschia soratensis Morales & Vis NSTS 2,8 1 4 4 0,9

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 7 1,7

Platessa conspicua (A. Mayer) Lange-Bertalot PTCO 4,0 1 3 73 17,3

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer RSIN 4,5 1 3 3 0,7

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot RABB 4,0 1 4 35 8,3

Simonsenia delognei Lange-Bertalot SIDE 3,0 2 4 1 0,2

Tryblionella apiculata Gregory TAPI 2,4 2 4 1 0,2

SUMMA (antal skal): 423 -

SUMMA (antal taxa): 17

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 17 TDI (0-100): 97,4 ADMI (%): 0,0 Acidofil (‰): 0 Alkalibiont (‰): 2

Diversitet: 2,24 % PT: 4,0 EUNO (%): 0,0 Circumneutral (‰): 189 Odefinierad (‰): 54

IPS (1-20): 14,7 ACID: 6,98 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 754 Missbildade (%): - -

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Önstabäcken

2018-09-27

Lokalkoordinater: 6600310 / 1603350 (RT90_25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium kranzii (Lange-Bertalot) Round & Bukhtiyarova ADKR 4,5 1 3 8 2,0

Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4,0 1 3 42 10,4

Amphora copulata (Kützing) Schoeman & Archibald s.lat. ACOPsl 4,0 2 4 2 0,5

Amphora pediculus (Kützing) Grunow APED 4,0 1 4 23 5,7

Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski CLCT 4,0 2 4 5 1,2

Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 5 1,2

Cymatopleura solea (Brebisson) W. Smith var. solea CSOL 4,0 2 4 1 0,2

Diadesmis contenta (Grunow ex. Van Heurck) Mann DCOT 4,0 1 4 44 10,9

Diatoma tenuis Agardh DITE 3,0 1 4 1 0,2

Diploneis oblongella (Naegeli) Cleve-Euler DOBL 4,0 2 4 3 0,7

Encyonema sp. ENSP 4,9 2 0 1 0,2

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 13 3,2

Fallacia monoculata (Hustedt) Mann FMOC 3,0 2 4 10 2,5

Fragilaria capucina Desmazières var. vaucheriae (Kützing) Lange-Bertalot FCVA 3,4 1 4 3 0,7

Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni FVUL 4,0 3 4 1 0,2

Gomphonema angustatum (Kützing) Rabenhorst GANG 3,0 1 3 2 2 0,5

Gomphonema micropus Kützing var. micropus GMIC 3,0 1 4 13 2 3,2

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2,0 1 3 2 0,5

Hippodonta capitata (Ehrenberg) Lange-Bertalot, Metzeltin & Witkowski HCAP 4,0 1 4 4 1,0

Luticola mutica (Kützing) Mann LMUT 2,0 2 3 4 1,0

Meridion circulare (Greville) Agardh var. circulare MCIR 4,2 1 4 19 4,7

Navicula antonii Lange-Bertalot NANT 4,0 1 4 2 0,5

Navicula cryptotenella Lange-Bertalot NCTE 4,0 1 4 2 0,5

Navicula gregaria Donkin NGRE 3,4 1 4 9 2,2

Navicula integra (W. Smith) Ralfs NITG 3,0 3 3 1 0,2

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg NLAN 3,8 1 4 11 2,7

Navicula slesvicensis Grunow NSLE 3,0 3 4 3 0,7

Navicula tenelloides Hustedt NTEN 3,0 2 4 2 0,5

Navicula tripunctata (O. F. Müller) Bory NTPT 4,4 2 4 1 0,2

Navicula veneta Kützing NVEN 1,0 2 4 10 2,5

Navicula vilaplanii (Lange-Bertalot & Sabater) Lange-Bertalot & Sabater NVIP 2,9 1 0 16 4,0

Navicula sp. NASP 3,4 2 0 3 0,7

Nitzschia adamata Hustedt NZAD 2,8 2 4 5 1,2

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow NDIS 4,0 3 4 1 0,2

Nitzschia linearis (Agardh) W. Smith var. linearis NLIN 3,0 2 4 1 0,2

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith NPAL 1,0 3 3 3 0,7

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3,0 1 3 1 0,2

Nitzschia parvula W.M.Smith NPAR 2,8 1 4 3 3 0,7

Nitzschia sigma (Kützing) W. Smith NSIG 2,0 3 4 1 0,2

Nitzschia sociabilis Hustedt NSOC 3,0 3 3 1 0,2

Nitzschia supralitorea Lange-Bertalot NZSU 1,5 2 3 4 1,0

Nitzschia sp. NZSS 1,0 2 0 6 1,5

Pinnularia sp. PINS 4,7 2 0 2 0,5

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 32 8,0

Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot PTLA 4,0 1 4 23 5,7

Platessa conspicua (A. Mayer) Lange-Bertalot PTCO 4,0 1 3 4 1,0

Pseudostaurosira parasitica (W. Smith) Morales PPRS 4,0 1 4 1 0,2

Pseudostaurosira parasitica (W. Smith) Morales var. subconstricta (Grunow) Morales PPSC 4,0 1 4 1 0,2

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer RSIN 4,5 1 3 1 0,2

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot RABB 4,0 1 4 2 0,5

Sellaphora hustedtii (Krasske) Lange-Bertalot & Werum SHUS 3,0 1 2 2 2 0,5

Sellaphora pupula (Kützing) Mereschkowsky SPUP 2,6 2 3 1 0,2

Simonsenia delognei Lange-Bertalot SIDE 3,0 2 4 1 0,2

Stauroneis smithii Grunow SSMI 4,0 1 4 3 0,7

Stauroneis sp. STAU 0,0 0 0 1 0,2

Stephanodiscus parvus Stoermer & Håkansson SPAV 3,0 1 5 3 0,7

Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var. kützingii Krammer & Lange-Bertalot SBKU 3,0 2 4 7 1,7

Surirella terricola Lange-Bertalot & Alles STER 3,0 1 4 4 4 1,0

Tryblionella apiculata Gregory TAPI 2,4 2 4 1 0,2

Tryblionella debilis Arnott ex O'Meara TDEB 2,0 2 4 20 5,0

Tryblionella hungarica (Grunow) Mann THUN 2,2 2 4 1 0,2

SUMMA (antal skal): 402 -

SUMMA (antal taxa): 61

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 61 TDI (0-100): 80,9 ADMI (%): 10,4 Acidofil (‰): 5 Alkalibiont (‰): 7

Diversitet: 4,96 % PT: 20,4 EUNO (%): 0,0 Circumneutral (‰): 184 Odefinierad (‰): 72

IPS (1-20): 11,4 ACID: 8,29 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 731 Missbildade (%): - 2,87

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Brobäcken

2018-09-27

Lokalkoordinater: 6598680 / 1604210 (RT90_25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4,0 1 3 14 3,3

Amphora pediculus (Kützing) Grunow APED 4,0 1 4 4 1,0

Cocconeis placentula Ehrenberg incl. varieties CPLA 4,0 1 4 20 4,8

Craticula molestiformis (Hustedt) Lange-Bertalot CMLF 2,0 1 4 1 0,2

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 81 19,3

Eolimna subminuscula (Manguin) Moser, Lange-Bertalot & Metzeltin ESBM 2,0 1 4 1 0,2

Fallacia monoculata (Hustedt) Mann FMOC 3,0 2 4 1 0,2

Fistulifera saprophila (Lange-Bertalot & Bonik) Lange-Bertalot FSAP 2,0 1 3 2 0,5

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2,0 1 3 4 1,0

Gomphonema sp. GOMS 3,6 2 0 1 0,2

Halamphora veneta (Kützing) Levkov HVEN 1,0 2 5 1 0,2

Lemnicola hungarica (Grunow) Round & Basson LHUN 2,0 3 4 1 0,2

Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot var. alcimonica (Reichardt) Reichardt MAAL 4,0 1 0 1 0,2

Mayamaea atomus (Kützing) Lange-Bertalot var. permitis (Hustedt) Lange-Bertalot MAPE 2,3 1 4 2 0,5

Navicula gregaria Donkin NGRE 3,4 1 4 1 0,2

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg NLAN 3,8 1 4 1 0,2

Navicula veneta Kützing NVEN 1,0 2 4 8 1,9

Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia NAMP 2,0 2 4 2 0,5

Nitzschia dissipata (Kützing) Grunow NDIS 4,0 3 4 1 0,2

Nitzschia fonticola Grunow NFON 3,5 1 4 2 0,5

Nitzschia inconspicua Grunow NINCss 2,8 1 4 167 39,9

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith NPAL 1,0 3 3 1 0,2

Nitzschia palea (Kützing) W. Smith var. debilis (Kützing) Grunow NPAD 3,0 1 3 11 2,6

Nitzschia paleacea (Grunow) Grunow NPAE 2,5 1 4 4 1,0

Nitzschia supralitorea Lange-Bertalot NZSU 1,5 2 3 2 0,5

Nitzschia sp. NZSS 1,0 2 0 3 0,7

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 63 15,0

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot RABB 4,0 1 4 8 1,9

Sellaphora seminulum (Grunow) Mann SSEM 1,5 2 3 8 1,9

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère UULN 3,0 1 4 1 0,2

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère var. acus (Kützing) Lange-Bertalot UUAC 4,0 1 4 1 0,2

Surirella brebissonii Krammer & Lange-Bertalot var. kützingii Krammer & Lange-Bertalot SBKU 3,0 2 4 1 0,2

SUMMA (antal skal): 419 -

SUMMA (antal taxa): 32

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 32 TDI (0-100): 96,2 ADMI (%): 3,3 Acidofil (‰): 0 Alkalibiont (‰): 2

Diversitet: 2,95 % PT: 69,9 EUNO (%): 0,0 Circumneutral (‰): 100 Odefinierad (‰): 12

IPS (1-20): 9,2 ACID: 7,52 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 885 Missbildade (%): - 2,93

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Nygårdsbäcken

2018-09-27

Lokalkoordinater: 6598550 / 1605020 (RT90_25gonV)

Metodik: SS-EN 14407:2014 + Handledning för miljöövervakning

Det.  Iréne Sundberg, Medins Havs- och Vattenkonsulter AB

Arter Kod S V pH Antal Antal Relativ Missbild-

skal cf. frekvens (%) ade skal

Achnanthidium minutissimum group III (mean width >2,8µm) ADM3 4,0 1 3 64 15,0

Amphora pediculus (Kützing) Grunow APED 4,0 1 4 113 26,4

Caloneis lancettula (Schulz) Lange-Bertalot & Witkowski CLCT 4,0 2 4 1 0,2

Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot EOMI 2,2 1 4 70 16,4

Eucocconeis laevis (Oestrup) Lange-Bertalot EULA 4,8 1 3 1 0,2

Eunotia sp. EUNS 5,0 1 2 1 0,2

Gomphonema clavatum Ehrenberg GCLA 5,0 1 3 1 0,2

Gomphonema parvulum (Kützing) Kützing GPAR 2,0 1 3 1 0,2

Navicula cryptocephala Kützing NCRY 3,5 2 3 1 0,2

Navicula lanceolata (Agardh) Ehrenberg NLAN 3,8 1 4 2 0,5

Navicula vilaplanii (Lange-Bertalot & Sabater) Lange-Bertalot & Sabater NVIP 2,9 1 0 1 0,2

Navicula sp. NASP 3,4 2 0 1 0,2

Nitzschia amphibia Grunow f. amphibia NAMP 2,0 2 4 27 6,3

Nitzschia recta Hantzsch NREC 3,0 2 4 1 0,2

Planothidium frequentissimum (Lange-Bertalot) Lange-Bertalot PLFR 3,4 1 4 2 0,5

Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot PTLA 4,0 1 4 4 0,9

Platessa conspicua (A. Mayer) Lange-Bertalot PTCO 4,0 1 3 31 7,2

Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer RSIN 4,5 1 3 1 0,2

Rhoicosphenia abbreviata (Agardh) Lange-Bertalot RABB 4,0 1 4 94 22,0

Sellaphora joubaudii (Germain) Aboal SJOU 3,0 2 3 11 2,6

SUMMA (antal skal): 428 -

SUMMA (antal taxa): 20

Index och hjälpparametrar (beräkningar för de kursiverade parametrarna är inte ackrediterade):

Antal taxa: 20 TDI (0-100): 94,4 ADMI (%): 15,0 Acidofil (‰): 2 Alkalibiont (‰): 0

Diversitet: 2,83 % PT: 26,2 EUNO (%): 0,2 Circumneutral (‰): 259 Odefinierad (‰): 5

IPS (1-20): 12,6 ACID: 9,43 Acidobiont (‰): 0 Alkalifil (‰): 734 Missbildade (%): - 2,94

Medelbredd 

ADMI (μm):

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

REPORT issued by an Accredited Laboratory

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid laboratorierna 
uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.
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Sätrabäcken

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Stations EU-CD: SE660034-160361

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6600250 / 1603630

Vattenförekomst: NW660267-160344 Koordinatsystem: RT90_25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946

Provtagare: Liselotte Neumann Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: SYNLAB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 1 m Grumlighet: klart lugnt 5-50%

Vattendragsbredd (normal): 2,5 m Vattenfärg: färgat svag ström >50%

Lokalens medeldjup: 0,25 m Vattentemperatur: 10,1 °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,3 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 50% Block (20-63 cm): 0% Artificiellt material: X

Sand (0,063-2 mm): 10% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 20%

Grus (0,2-6,3 cm): 20% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 40%

Sten (6,3-20 cm): 20% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 1

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 20% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 10% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 10%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog <5 %

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: 5-50 % - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker <5 %

Äng >50 %

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark <5 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: >50%

2018-09-27

ca 100 m nedströms Assurs vägProvlokalens läge:

Kulverterat - uppströms ; Väg/bebyggelse - uppströms

Provpunkt nedströms två trummor/kulvertar. Gammal staketstolpe i metall står i vattendraget nedströms punkten.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Önstabäcken

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Stations EU-CD: SE660031-160334

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6600310 / 1603350

Vattenförekomst: NW660185-160202 Koordinatsystem: RT90_25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946

Provtagare: Liselotte Neumann Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: SYNLAB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 1,5 m Grumlighet: klart lugnt >50%

Vattendragsbredd (normal): 1 m Vattenfärg: färgat svag ström saknas

Lokalens medeldjup: 0,2 m Vattentemperatur: 9,5 °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,4 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 70% Block (20-63 cm): 10% Artificiellt material: 0%

Sand (0,063-2 mm): 0% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 10%

Grus (0,2-6,3 cm): 10% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 30%

Sten (6,3-20 cm): 10% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 1

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 10% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 10%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: >50 % al Lövskog >50 %

Buskar: 5-50 % - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: saknas - Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker 5-50 %

Äng saknas

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: >50%

2018-09-27

10 m uppströms Assurs vägProvlokalens läge:

Väg precis nedströms och längs med lokalen, ca 5 m från lokalen

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Brobäcken

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Stations EU-CD: SE659868-160427

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6598680 / 1604210

Vattenförekomst: SE659868-160427 Koordinatsystem: RT90_25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946

Provtagare: Liselotte Neumann Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: SYNLAB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 10 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 2 m Grumlighet: klart lugnt >50%

Vattendragsbredd (normal): 5 m Vattenfärg: färgat svag ström <5%

Lokalens medeldjup: 0,2 m Vattentemperatur: 10,2 °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,5 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 0% Block (20-63 cm): 20% Artificiellt material: 10%

Sand (0,063-2 mm): 0% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 0%

Grus (0,2-6,3 cm): 10% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 10%

Sten (6,3-20 cm): 60% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 50% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 30% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 10% Trådalger: 10%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 0%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: <5 % al Lövskog saknas

Buskar: saknas - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % kaveldun Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng 5-50 %

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2018-09-27

10 m nedströms kulvertarProvlokalens läge:

Kulverterat - uppströms

Provpunkt på golfbana

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory



102 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken - TN 21/0309-2 Yttrande över åtgärdsprogram för Broviken : Broviken Rapport 2018 rev 190603.pdf

   

 

 

Nygårdsbäcken

Vattenområdesuppgifter

Huvudflodområde: 61 Norrström Stations EU-CD: SE659856-160501

Län: 1 Stockholm Lokalkoordinater: 6598550 / 1605020

Vattenförekomst: SE659044-160864 Koordinatsystem: RT90_25gonV

Provtagningsuppgifter

Datum: Metodik: SS-EN 13946

Provtagare: Liselotte Neumann Syfte: Samordnad recipientkontroll (SRK)

Organisation: SYNLAB

Lokaluppgifter

Lokalens längd: 5 m Vattennivå: låg Strömförhållanden:

Lokalens bredd: 1 m Grumlighet: klart lugnt saknas

Vattendragsbredd (normal): 2,5 m Vattenfärg: färgat svag ström >50%

Lokalens medeldjup: 0,2 m Vattentemperatur: 10,9 °C ström saknas

Lokalens maxdjup: 0,3 m fors saknas

Bottensubstrat (täckningsgrad, X=<10%)

Ler/Silt (<0,063 mm): 0% Block (20-63 cm): 0% Artificiellt material: 100%

Sand (0,063-2 mm): 0% Stora block (0,63-2 m): 0% Findetritus: 20%

Grus (0,2-6,3 cm): 0% Stora block (2-4 m): 0% Grovdetritus: 0%

Sten (6,3-20 cm): 0% Häll (>4 m): 0% Grov död ved (antal): 0

Vattenvegetation (täckningsgrad, X=<10%)

Vegetationstäckning total: 20% Rosettväxter: 0%

Övervattensväxter: 0% Fontinalis el. likn. arter: 0%

Flytbladsväxter: 0% Övriga mossor: 0%

Friflytande växter: 0% Trådalger: 0%

Undervattensväxter (hela blad): 0% Övriga påväxtalger: 10%

Undervattensv. (fingrenade blad): 0% Sötvattensvamp: 0%

Strandmiljö 0-5 m Närmiljö 0-30 m

Yttäckning: Dominerande art/miljö: Yttäckning:

Träd: saknas - Lövskog saknas

Buskar: saknas - Barrskog saknas

Gräs, halvgräs: >50 % vass Blandskog saknas

Annan vegetation: saknas - Kalhygge saknas

Övrigt: saknas - Våtmark saknas

Åker saknas

Äng 5-50 %

Påverkan Hed saknas

Myr saknas

Kalfjäll saknas

Betesmark saknas

Hällmark saknas

Blockmark saknas

Artificiell mark 5-50 %

Annat saknas

Övrigt

Beskuggning: 5-50%

2018-09-27

vid kulvertProvlokalens läge:

Kulverterat - lokal + uppströms

Lokal i stor kulvert, ca 160 cm i diameter. Utsatta stenar.

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade 
verksamheten vid laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om
inte utfärdande laboratorium i förväg godkänt annat.

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory
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Broviken, IB1
Datum: 

S. Sverige klara sjöar, ≤30 mg Pt/l Koordinat: 6597005 / 1603070

Klassning enligt HVMFS 2013:19 Status/surhetsklass *

Totalbiomassa (mg/l)

Andel cyanobakterier (%)

Trofiskt planktonindex (TPI)

Sammanvägd näringsstatus

Artantal (surhetsklassning)

Naturvårdsverkets kriterier (1999)

Gonyostomum semen (mg/l) Mycket liten biomassa

Expertbedömning
Näringsstatus

Surhetsklassning

* Status avser årets värden

Alggrupp

mg/l % antal %

Cyanobakterier 9

Rekylalger 4

Pansarflagellater 2

Guldalger 1

Kiselalger 10

Ögonalger 0

Grönalger 13

Konjugater 4

Gonyostomum 0

Övriga 2

Summa 45

Jämförelse med tidigare år År: 15 16 17 18

Sammanvägd näringsstatus (NV 2007/HVMFS 2013): G G - G

Expertbedömning: - G - G

Kommentar

Totalbiomassan  var mycket liten och dominerades främst av rekylalger. Andelen cyanobakterier var mycket liten och det 

fanns tre potentiellt toxiska släkten, Aphanizomenon, Dolichospermum  och Woronichinia . Det identifierades ett flertal arter 

som indikerar näringsrika förhållanden och TPI värdet blev därmed högt. Den sammanvägda bedömningen av status enligt 

Havs och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2013:19) gav god status. Även Medins expertbedömning gav god status.

Artantalet var 43 vilket gjorde att Broviken klassificerades som sur enligt bedömningsgrunderna. Medins expertbedömning 

klassade Broviken IB 1 som nära neutral eftersom artsammansättningen inte visar på någon surhet och för att 43 taxa är 

nära gränsen till nära neutral.

0,00

0,11

Hög

Hög

Årsvärde Treårsmedel EK

-

-

Surt

Nära neutralt

God

God

43

1,83
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0,42

1,00

0,01 1,8

0,48

20,0

0,24 50,1 8,9
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1,52

43

-

-

3,81

0,06 12,6 4,4

0,00 0,6 2,2
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0,00 0,0 0,0
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Broviken, IB1 Kvantitativ växtplanktonanalys

Provtagningsdatum: 2018-08-01

Lokalkoordinater: 6597005 / 1603070 (RT90) RAPPORT

Nivå: 0-2 m utfärdad av ackrediterat laboratorium

Metod: SS-EN15204:2006 + HAV:s  Handledn. för miljööverv. REPORT issued by an Ackreditated Laboratory

Det.  Ina Bodin

Längd*10³ Antal*10³ Biom.

Arter I EG µm/l celler/l mg/l

CYANOPHYCEAE (blågrönalger) 

Chroococcales 

Aphanocapsa sp. - NÄGELI 1057 0,002

Merismopedia sp. - MEYEN 171 0,0001

Snowella lacustris - (CHODAT) KOMAREK & HINDÁK I 104 0,001

Woronichinia naegeliana - (UNGER) ELENKIN E 16 0,001

Chroococcales obestämd kolonibildande art (<1 µm) 519 0,001

Nostocales 

Aphanizomenon cf. gracile - (LEMMERMANN) LEMMERMANN 3 E 165 0,001

Dolichospermum sp. - (RALFS ex BOR. & FLAH.) WACKLIN et al. 2 I 5 0,001

Oscillatoriales

Pseudanabaena limnetica - (LEMMERMANN) KOMÁREK 2 E 964 0,002

Romeria elegans - (WOLOSZYN´SKA) WOLOSZYN´SKA & KOCZWARA E 57 0,0003

CRYPTOPHYCEAE (rekylalger) 

Cryptomonas sp. (10-20 µm) - EHRENBERG I 74 0,051

Cryptomonas sp. (20-30 µm) - EHRENBERG I 63 0,094

Plagioselmis lacustris - (PASCHER & RUTTNER) JAVORN. -1 I 17 0,003

Pyrenomonadales (Chroomonas sp./Rhodomonas sp.) I 1427 0,094

DINOPHYCEAE (pansarflagellater) 

Ceratium hirundinella - (O. F. MÜLLER) DUJARDIN I 2 0,057

Gymnodinium sp. (10-20 µm) - STEIN I 9 0,004

CHRYSOPHYCEAE (guldalger) 

Mallomonas sp. (10-20 µm) - PERTY I 13 0,003

BACILLARIOPHYTA (kiselalger) 

Coscinodiscophyceae 

Acanthoceras zachariasii - (BRUN) SIMONSEN I 0,1 0,0001

Aulacoseira granulata - (EHRENBERG) SIMONSEN 2 E 0,5 0,0004

Aulacoseira granulata var. angustissima - (O. MÜLLER) SIMONSEN 3 E 1 0,0002

Aulacoseira sp. (5-10 µm) - THWAITES I 2 0,003

Coscinodiscophyceae (10-20 µm) - ROUND & R.M. CRAWFORD I 9 0,005

Coscinodiscophyceae (20-30 µm) - ROUND & R.M. CRAWFORD I 0,1 0,001

Bacillariophyceae

Asterionella formosa - HASSALL I 4 0,001

Fragilaria crotonensis - KITTON 2 I 210 0,086

Tabellaria flocculosa var. asterionelloides - GRUNOW I 4 0,003

Bacillariophyceae (10-30 µm) - HAECKEL I 11 0,001

CHLOROPHYTA (grönalger) 

Ankyra judayi - (G. M. SMITH) FOTT I 17 0,0003

Ankyra lanceolata - (KORS.) FOTT I 19 0,0003

Ankyra sp. - FOTT I 39 0,001

Botryococcus braunii - KÜTZING * I 1 0,011

Coenocystis sp. - KORSHIKOV -2 15 0,005

Comasiella cf. arcuata - (LEMMERM.) HEGEW., WOLF, KELLER, FRIEDL & KRIEN. E 15 0,0002

Lacunastrum gracillimum - (W.WEST & G.S.WEST) H. Mc MANUS * E 0,1 0,002

Mychonastes cf. elegans - (BACHM.) KRIENITZ, C. BOCK, DADH. & PRÖSCH. I 22 0,0003

Oocystis cf. borgei - SNOW I 7 0,018

Oocystis sp. - BRAUN I 19 0,006

Planktosphaeria gelatinosa - G. M. SMITH 6 0,001

Chlamydomonadales - F.E.FRITSCH 15 0,004

Chlorophyta obestämda kolonibildande klotformiga 139 0,005

CONJUGATOPHYCEAE (konjugater) 

Closterium cf. aciculare - T. WEST E 2 0,004

Closterium acutum var. variabile - (LEMMERMANN) W. KRIEGER 1 I 3 0,001

Cosmarium sp. - RALFS O 0,2 0,001

Staurastrum sp. - (MEYEN) RALFS I 0,5 0,001

ÖVRIGA 

Chrysochromulina parva - LACKEY -2 91 0,005

Elakatothrix gelatinosa - WILLE I 4 0,0001

* = räknade som kolonier

Mätosäkerhet för volymsbestämning = 5 %

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Den ackrediterade verksamheten vid 
laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025 (2005). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg 
godkänt annat.  
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Broviken, IB1

Vattenområdesuppgifter Län: 1 Stockholm

Sjönamn: Broviken Kommun: Upplands-Bro

Lokalnummer: Stationens EU-id: SE659668-160294

Lokalnamn: IB1 Vattenkoordinater: 6597005 / 1603070

Huvudflodområde: - Lokalkoordinater: 6597005 / 1603070 (RT90)

Provtagningsuppgifter Provtagare: Olivia Lagergren, Liselotte Neumann

Datum: Organisation: SYNLAB

Tid på dygnet: Syfte: -

Lokaluppgifter

Djup provplatsen (m): Ytvattentemperatur (°C): 26

Grumlighet: klart Språngskikt (j/n): Ja

Vattenfärg: klart Språngskiktets läge (m): 8

Trofinivå: mesotrof Siktdjup m vattenkik. (m): 2

Väderlek: Soligt, klart, svag vind ca S-SV ca 2m/s. Vattenkemi (j/n): Ja

Märkning av lokal: mitt på öppet vatten

Kvalitativ metod: SS-EN16698:2015 + HaVs ”Handledning för miljöövervakning”

Håvdiameter (cm): Konserveringsmetod : sur lugol

Maskstorlek (µm): Djupintervall (m):

Kvantitativ metod: SS-EN16698:2015 + HaVs ”Handledning för miljöövervakning”

Typ av hämtare: Rambergsrör Antal profiler:

Konserveringsmetod : sur lugol Uppdelning av profil i separata prov (j/n): Nej

Provflaska: 1 2 3 4

Djupintervall (m):

Övrigt

-

-

2018-08-01
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Jansson 

Trafiktekniker 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182 

Andrea.jansson@upplands-bro.se 

2021-11-16 TN 21/0153  

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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Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka 
gärde, nr 2003, granskningsskede 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget 

och överlämna det till Kommunstyrelsen. 

2. att beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 27 oktober 2021 att förslag till 

detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) sänds ut för granskning 

enligt regler för utökat förfarande (PBL 2010:900). Granskning pågår mellan 

11 november och 13 december 2021.  

Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 

Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro 

och att skapa en park som kan användas av Bros invånare. Planen syftar också 

till att göra plats för bostäder och rekreation för att förstärka tryggheten då de 

förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare över dygnet. 

Bostäder i området förstärker småskaligheten. En förutsättning för planen är att 

anlägga en gång och cykelbro längs med Ginnlögs väg, över spårområdet. 

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till förslaget till detaljplan 

Kockbacka gärde och kan konstatera att de synpunkter som Tekniska nämnden 

lämnade på samrådsförslaget har beaktats. Tekniska nämnden föreslås lämna 

synpunkter i enlighet med kontorets förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2021 

 Förslag till yttrande - granskning av förslag till detaljplan för 

Kockbacka gärde, nr 2003, den 15 november 2021 

 Beslut om granskning SBU § 60, daterat den 27 oktober 2021 

 Plankarta daterad den 24 mars 2021 



103 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede - TN 21/0153-7 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede : Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-11-16 TN 21/0153 

 
 

 Planbeskrivning daterad den 6 oktober 2021  

 Gestaltningsprogram daterat den 22 september 2021 

Ärendet 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 27 oktober 2021 att förslag till 

detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.) sänds ut för granskning 

enligt regler för utökat förfarande (PBL 2010:900). Granskning pågår mellan 

11 november och 13 december 2021.  

Planområdet ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 

Ginnlögs väg. Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro 

och att skapa en park som kan användas av Bros invånare. Planen syftar också 

till att göra plats för bostäder och rekreation för att förstärka tryggheten då de 

förväntas medföra större närvaro av boende och medborgare över dygnet. 

Bostäder i området förstärker småskaligheten. En förutsättning för planen är att 

anlägga en gång och cykelbro längs med Ginnlögs väg, över spårområdet. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till förslag till detaljplan 

Kockbacka och kan konstatera att de synpunkter som Tekniska nämnden 

lämnade på samrådsförslaget har beaktats. Tekniska nämnden föreslås lämna 

synpunkter i enlighet med kontorets förslag till yttrande. 

Barnperspektiv 

Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits 

fram i arbetet med framtagande av detaljplanen.  

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell Lina Delde 

Samhällsbyggnadschef Tf. Teknisk chef 

 

 

 

Afsaneh Kasiri 

Tf. Enhetschef Gata/Park/Trafik 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-11-16 TN 21/0153 

 
 

 

Bilagor 

1. Förslag till yttrande, den 15 november 2021 

2. Plankarta, den 24 mars 2021 

3. Planbeskrivning, den 6 oktober 2021 

4. Gestaltningsprogram, den 22 september 2021 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen, dnr KS 20/0607 
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YTTRANDE 1 (2)

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

A ndrea Jans s on
Trafiktekniker
08-518 321 82
andrea.jans s on@u pplands-bro.s e

2021-11-15 TN 21/0153

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

U
B
K
1
00
0,
v1
.1
,2
0
17
-0
3-1
6

Yttran d e - gran skn in g av försl ag til l d etal j p l an
för Kockb acka g ärd e, n r 2003

Tekniska nämnden har tagit del av förslag till detaljplan för Kockbacka gärde
(Härnevi 8:10 m.fl.) och ställer sig i stort positiv till förslaget.

Planområdet ligger i Bro vid Finnstaro nde lle n, utmed Enköpings vä ge n och
Ginnlö gs väg.

Planförs la get var ute på samråd under april 2021 och nu är förslaget uppe för
granskning. Syftet med detaljplane n är att göra det möjligt att bygga en ny
skola i Bro. Planen syftar också till att göra plats för bostäder och rekreation
för att förstärka trygghete n då de förväntas medföra större närvaro av boende
och medborgare över dygnet. Bostäder i området förstärker småskalighete n. En
förutsättni ng för planen är att anlägga en gång och cykelbro längs med
Ginnlö gs väg, över spårområdet.

Tekniska nämnden kan konstatera att synpunkter som nämnden lämnade i sitt
yttrande den 27 april 2021 har beaktats och lämnar följande synpunkter som
yttrande till den nu föreslagna detaljplane n.

Tekniska nämnden anser att benämninge n t rot toarzon i
gestaltningsp ro gra mme t tillhöra nde detaljplan för Kockbacka gärde,
daterad 22 september 2021, ska ändras till gångbana.

För att upprätthålla vattenbalanse n i området och dess utflöde bör
avrinninge n från området som helhet ej öka i och med att ytan hårdgörs.

Den planerade pumpstatio ne n är av stor vikt och därför är det av
intresse att veta vilken pumpvolym den är dimensio ne rad för.

En bräddledning skulle behövas i de fall pumpstatio ne n ej klarar av
vattenmä ngde n om något fallerar. Om ej denna finns behövs en
kartläggni ng över hur bräddning sker.
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Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-11-15 TN 21/0153 

 
 

 Pumpstationens yta på 10 kvadratmeter kan vara otillräcklig och det 
skulle snarare behövas 40 kvadratmeter, men detta är något man kan ta 
ställning till när man vet pumpvolymen. 

 

 

Marcus Sköld 

Ordförande tekniska nämnden 
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Handlingar 

Planhandlingar 

Plankarta med bestämmelser i skala 1:1500 (A1), daterad den 2021-10-06, reviderad 2021-11-01 

Denna planbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Afry, 2021-10-06 

Illustrationsplan, 2021-09-22 

Gestaltningsprogram, Visbyark & Topia landskapsarkitekter, 2021-09-22 

Fastighetsförteckning, 2021-10-20 

Samrådsredogörelse 2021-10-06 

 

Övriga handlingar 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2021-03-02  

Utredning om exploatering på jordbruksmark AFRY, 2021-10-06  

Buller och vibrationsutredning, Brekke & Strand Akustik, 2021-09-22  

Dagvattenutredning del 1, WRS, 2021-10-06  

Dagvattenutredning del 2, WRS, 2021-10-06 

Riskanalys, Brandskyddslaget, 2021-09-22 

PM Geoteknik Kockbacka gärde (Norra), Treeline, 2021-09-22 

Markteknisk undersökningsrapport Kockbacka gärde, Treeline, 2021-09-22 

PM Geoteknik Kockbacka gärde (Södra), Treeline, 2021-09-22  

PM Geoteknik Bullervallar Kockbacka gärde, Treeline, 2021-09-22 

Trafikutredning, Trivector, 2021-09-22  

Barnkonsekvensanalys, Sweco, 2021-10-06 

 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade i september 2020 om uppdrag för att ta fram en detaljplan för en 

ny skola på Kockbacka gärde, det obebyggda området söder om Enköpingsvägen intill 

Finnstarondellen. Uppdraget var att planera för en skola på 500 elever med en möjlig expansion. Det 

finns dock inget beslut om vilket upptagningsområde en ny skola ska ha eller vilka årskurser som ska 

gå i skolan. Uppgifter i utredningar bygger på antaganden om hur elevantalet skulle kunna vara 

fördelat.  

 

Planens syfte 

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola i Bro och att skapa en park som kan 

användas av Bros invånare. Syftet med planen är också att barn i skolan ska kunna ta sig till skolan på 

ett tryggt och säkert sätt och därför ska möjligheten att gå eller cykla till skolan prioriteras. Planen 

säkerställer en dagvattenhantering för skolan och rening av dagvatten från östra Bro. I samband med 

dagvattenhanteringen etableras en park av naturkaraktär som samtidigt ger möjlighet till rekreation 

genom gångstråk runt diken och dammar. Planen syftar också till att göra plats för bostäder för att 

förstärka tryggheten i närheten av skolområdet då de förväntas medföra större närvaro över dygnet. En 

förutsättning för planen är att det ska finnas en trygg och gen gång- och cykelväg till Bro IP.  

 

Huvuddrag 

Planförslaget innehåller en skola. Skolan kommer troligtvis att byggas i etapper. Skolan föreslås 

rymma 500 elever med möjlighet att bygga ut för att rymma totalt cirka 1000 elever i årskurs f-9. 

Skolan ska ha plats för en skolgård som uppfyller riktlinjer kring barns utemiljö. Inom skolområdet 

ryms idrottssal för skolidrott.  
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Området innehåller en dagvattenlösning som både renar planområdets dagvatten och dagvatten som 

kommer till området via dagvattenledningar norrifrån. Även det renade vattnet från 

Kockbackadammen föreslås ledas till våtmarken. Området kring damm, diken och våtmark föreslås 

utformas tillsammans med promenadstråk till en park med naturkaraktär. Därigenom kan det fylla 

flera funktioner som gynnar både människors hälsa, biologisk mångfald och Mälaren. 

 

Planförslaget rymmer 26 bostäder i form av småhus som föreslås ligga längst en lokalgata. Bostäderna 

skapar större trygghet och närvaro för skolgården under kvällar och helger, samt promenadstråket.  

 

För att säkerställa säkra gång- och cykelvägar från resten av samhället innehåller planen flera 

kopplingar för gång- och cykel. Utmed Ginnlögs väg föreslås en bro för gång- och cykelväg som ger 

en genare och tryggare väg till Bro IP och nya bostadsområden på andra sidan järnvägen. Området 

kopplas ihop med övriga gång- och cykelnät i Bro. 

 

Planprocessen 

Handläggning 

Detaljplanearbetet inleddes den 16 september 2020 och handläggs enligt Plan- och bygglagen i lydelse 

efter den 1 januari 2015. 

Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande eftersom förslaget inte stämmer överens 

med översiktsplanen (ÖP 2010) gällande vilken typ av bebyggelse som ska etableras på platsen samt 

att planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. 

 

Bild över planprocessen. Nuvarande skede är granskning. 

 

Det aktuella skedet är granskning då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 

förslaget och komma med synpunkter. Synpunkterna från samrådsskedet har sammanfattats i en 

samrådsredogörelse. Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där yttranden som 

framförts under granskningen redovisas. Om förslaget ändras väsentligt efter granskningen måste det 

skickas ut på granskning igen. 

 

Preliminär tidplan 

Samrådsbeslut (SBU)   mars 2021 

Samrådstid     april 2021 

Beslut om granskning (SBU)  kvartal 4 2021 

Granskningstid    kvartal 4 2021 

Antagande (KF)    kvartal 1 2022 

 

Planuppdrag 

Samhällsbyggnadsutskottet gav den 16 september 2020 § 46, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta 

fram förslag till ny detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.). 

 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 

Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 

användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Planen bedöms vara 

förenlig med riksintresse för järnväg, Mälarbanan.  
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Hushållning med mark- och vattenområden 

Mark- och vattenområden ska enligt miljöbalken användas för det ändamål vilket området är mest 

lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 

användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. 

 

Jordbruksmark 
Större delen av planområdet består av brukad åkermark. Enligt Länsstyrelsens 

åkermarksgraderingsskala är denna åker klassad som en klass 5 i skalan 1–5 där klass 5 är den bästa 

klassificeringen som kan uppnås. Marken har stort värde för odling då förutsättningarna för kvaliteten 

på odlingarna är hög. 3 kapitlet 4 § Miljöbalken reglerar möjligheten att ta åkermark i anspråk. För att 

kunna planlägga brukningsvärd åkermark för bebyggelse krävs att bebyggelsen behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen. Det krävs också att dessa intressen inte kan tillgodoses genom 

att någon annan plats tas i anspråk.   

 

Det som planeras i området är en skola som är ett väsentligt samhällsintresse. Området är utpekat för 

bebyggelse både i RUFS 2050, ÖP 2010 och förslag till FÖP för Bro. Flera alternativa placeringar för 

skola har studerats i utredningen om exploatering jordbruksmark (AFRY 2021-02-04). Flera av 

alternativen saknade yta för att ordna skolgård som uppfyller Boverkets riktvärden. Lokaliseringen av 

skolan i anslutning till Bro IP ger möjligheter till synergier som bedöms kunna stärka samhällsnyttan 

av skolverksamheten på platsen. Platsen möjliggör även för en multifunktionell yta som kan erbjuda 

fler kvaliteter och kan stärka både ekologiska värden som biologisk mångfald samt sociala värden som 

rekreation. Fördelarna med en skola i planområdet jämfört med andra alternativ är rådighet över 

marken, möjlighet till förtätning och sammanlänkning inom tätorten, de ekonomiska aspekterna och 

möjlighet att skapa ekosystemtjänster och social hållbarhet i koppling till skola och dagvatten. 

Planområdet utgör en naturlig utvidgning av befintlig tätortsmiljö och bebyggelse. Att tillskapa 

möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga bland annat en ny skola samt möjliggöra 

hållbar dagvattenhantering för tätorten bedöms vara ett prioriterat samhällsintresse som bäst kan 

tillgodoses inom Kockbacka gärde. 

 

Även om jordbruksmarken inom planområdet inte tas i anspråk för bebyggelse och skolan exempelvis 

byggs någon annanstans, kommer en del av jordbruksmarken behöva tas i anspråk för 

dagvattenrening. Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig 

utgöra ett samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvattenhanteringen och platsen 

anses vara lämplig för detta ändamål. Idag sker ingen rening av dagvatten från gamla Bro och 

Kockbacka Gärde. Till planområdet rinner idag vatten från både Gamla Bro, Ekboda och Finnsta. 

Någon annan yta där rening och fördröjning kan göras för detta vatten finns inte. Förbättrad 

dagvattenhantering krävs för att MKN ska kunna uppfyllas för Mälaren-Görväln. 

 

Påverkan på riksintressen 

Planen berör riksintresse för järnväg, Mälarbanan och väg E18 som finns inom influensområde. 

Planförslaget har tagit hänsyn, till en framtida utbyggnad av fyrspår gällande riskavstånd, buller och 

markreservat. Bullervallar som uppförs är placerade så att de inte behöver flyttas för 

fyrspårsutbyggnad. Bullervallarna är placerade så att de inte orsakar negativ risk för järnvägen och 

stabilitetsproblem. Enligt en fördjupad geoteknisk undersökning (Treeline 2021) kan bullervallar 

utföras med max 1,5–2 meters höjd utan geotekniska förstärkningsåtgärder. Med jordförstärkning kan 

bullervallar utformas 4 meter höga. För bullervallar högre än 4 meter krävs särskilda fördjupade 

geotekniska utredningar och stabilitetsberäkningar.  

 

Skyddsavståndet från spårmitt till bullervall är 26 meter. 6 av de meterna möjliggör för framtida 

utbyggnad av Mälarbanan och 20 meter utgör skötselgata. En gång- och cykelbro föreslås byggas över 

järnvägen, vilket förbättrar trafiksäkerheten vid överfarten längst med den befintliga bron. Planen 

bedöms därmed vara förenlig med riksintresse för järnväg, Mälarbanan. E18:s påverkan är begränsad 

då största delen av alstringen förmodligen sker med lokala resor till och från skolan. 
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Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 

Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 

och ekologiskt känsliga områden.  

 

Utomhusluft  
Ingen risk bedöms föreligga för att miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska överskridas i 

planområdet. Trafiken som passerar området är måttlig och den trafik som planområdet kommer att 

generera bedöms inte påverka området på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormer kommer att 

överskridas. I dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer 

för utomhusluft överskrids. Problemen uppstår ofta i områden med hög trafikbelastning där parametrar 

som markbeläggning, tillåten körning med dubbdäck och gaturum där luften inte cirkulerar spelar in.  

Aktuellt planområde är öppet och med ett måttligt trafikflöde. 

 

Vatten 
Planområdet ligger inom avrinningsområdet till recipienten Mälaren-Görväln. Mälaren-Görväln har 

enligt VISS måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Recipienten är belastad med för 

höga halter av nickel, antracen, kadmium, bly, PFOS och tributyltenn, utöver de överallt 

överskridanande ämnena kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE).  

Miljökvalitetsnormen för Mälaren-Görväln är god ekologisk och god kemisk ytvattenstatus. Enligt 

senaste beslut ska Mälaren-Görväln till år 2027 uppnå god ekologisk och kemisk status. 

Exploateringen kommer att medföra att transporten av närsalter, metaller och andra ämnen kommer att 

förändras. Mängderna av kväve, fosfor, bly och suspenderat material minskar jämfört med nuläget 

men parametrar som t.ex. kadmium och nickel ökar utan införda dagvattenåtgärder. Det innebär att 

dagvattnet behöver renas innan det leds ut från planområdet. Förslaget på dagvattenhantering som har 

tagits fram innebär dels rening i anläggningar som placeras i direkt anslutning till ytorna vars vatten de 

ska omhänderta (s.k. LOD) och dels en avslutande rening i en dagvattendamm. Beräkningar visar att 

åtgärder genom LOD gör att planen inte medför försämring av näringsämnen eller metaller och 

därmed inte förhindrar möjligheten att nå miljökvalitetsnormen i Mälaren-Görväln. 

 

I planområdet föreslås även dagvattenrening av vatten från redan bebyggda områden i östra Bro. Detta 

vatten leds idag orenat via området vidare till Mälaren. Genom dagvattendammar kan detta vatten 

renas och fördröjas, vilket i sig ger en förbättring för recipienten.   

 

Buller 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnorm för buller. Normen uttrycks som att 

”det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa”. Normen 

följs när strävan är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Förordningen om omgivningsbuller ställer krav på att Trafikverket och kommuner med mer än 100 

000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Även i mindre och 

medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska strävan vara att begränsa buller. 

 

Trafikbuller genereras från Enköpingsvägen och Ginnlögs väg samt Mälarbanan. Enköpingsvägen har 

i nuläget 2 100 000 fordon/år och Ginnlögs väg har 840 000 fordon/år och omfattas därför inte av 

miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller. Mälarbanan prognostiseras ha 24 000 tåg/år och 

omfattas därför inte heller av miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller.  

 

Bullervallar och bullerplank föreslås uppföras i planområdet. Likaså är de planerade bostäderna och 

skolbyggnaden en förutsättning för att uppnå ovan nämnt riktvärde på skolgården eftersom dem ger en 

skärmande effekt enligt beräkningar. Ett bullerplank mellan skolbyggnaden och idrottshallen är en 

förutsättning för att nå riktvärdet på skolgården om inte den delen av byggnaden byggs ut direkt.  
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Trafikbullernivåerna från de tre bullerkällorna ger bullernivåer under 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå 

och under 70 dB(A) maximal ljudnivå, läs mer under rubriken Buller. 

 

Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 

med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 

Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  

 

Cirka 1,5 kilometer söder om programområdet ligger ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) 

enligt MB 3 kap, Broviken. Det omfattar själva stranden, de strandnära bottnarna samt omgivande 

strandängar. Planområdet ligger väl skilt från ESKO-områden och detaljplanen har utformats så att 

dagvattenhanteringen inte påverkar vattenmiljön negativt. Dagvatten från området kommer att 

fördröjas så att flödet till Broviken inte ökar med anledning av planen. 

 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Upplands-Bro kommun bedömer i sin undersökning att genomförandet av detaljplanen för Kockbacka 

gärde riskerar att medföra betydande miljöpåverkan avseende hushållning med naturresurser i 

samband med att jordbruksmark bebyggs. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därför 

upprättats. 

 

Undersökningen har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt 

kunskapsunderlag. Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholm, i januari 2021, som delar 

kommunens bedömning. Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan ska göras tillgängligt för allmänheten. Kommunstyrelsen beslutade (genom 

delegationsbeslut) den 2 mars 2020 att planen riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Nedan 

följer en sammanfattning av behovsbedömningen: 

 

Planförslaget för Kockbacka gärde bedöms medföra negativ miljöpåverkan inom framförallt genom 

risker för människors hälsa och säkerhet samt materiella värden, men även inom naturvärden och 

kulturvärden. Riskfrågorna bedöms kunna lösas inom planområdet genom avstånd till järnvägen och 

Enköpingsvägen. De bedöms därmed inte medföra betydande miljöpåverkan. Planens påverkan på 

Mälaren bedöms som positiva eftersom orenat vatten från befintlig bebyggelse i Bro kan renas i 

området. Planens påverkan på materiella värden är negativa eftersom jordbruksmark bebyggs. Det 

finns risk att planen medför betydande miljöpåverkan på materiella värden i form av jordbruksmark. 

Planen bedöms därför sammantaget medföra risk för betydande miljöpåverkan. En 

miljökonsekvensbeskrivning ska därför tas fram gällande frågan att bebygga jordbruksmark.  

 

Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning att genomförandet av detaljplanen för 

Kockbacka gärde kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning 

gälande frågan om jordbruksmark ska genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas 

fram för detaljplanen. Ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen avseende avgränsning av MKB:n 

genomfördes 15 februari 2021. Fokus i MKB:n är att beskriva betydande miljöpåverkan avseende 

jordbruksmark inom ramen för miljöaspekten hushållning av naturresurser. 

 

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet är ca 15 hektar stort och ligger i Bro vid Finnstarondellen, utmed Enköpingsvägen och 

Ginnlögs väg. Planområdet avgränsas av Enköpingsvägen i norr, Stationsvägen i väster, järnvägen i 

syd och av brandstationen och åkermark i öst. En del av planområdet som är ämnad för en gång-och 

cykelbro fortsätter över järnvägen längs med befintlig bro över järnvägen. 
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Flygfoto med planområdet markerat i svart. 

 

Markägoförhållande 

• Planområdet omfattar fastigheterna Härnevi 8:10 och 32:1, Kockbacka 2:1, S:3 och S:6, och 

Bro Prästgård 4:1. 

• Kockbacka 2:1 och Bro Prästgård 4:1 ägs av kommunen. Kommunen har skrivit ett köpeavtal 

med fastighetsägaren för 8:10, ärendet är ännu inte hanterat av Lantmäteriet. Kockbacka S:3 

och S:6 är samfälligheter med flera delägare, kommunen har ansökt om att reglera in dessa i 

Kockbacka 2:1 i samband med fastighetsregleringen för 8:10.  Härnevi 32:1, ägs av 

Trafikverket. 

 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 

Riksintresse för järnväg, Mälarbanan, passerar parallellt med plangränsen, cirka 15 meter sydväst om 

planområdet.  

 

Strandskydd 

Planområdet omfattas inte av strandskydd. 

 

Vattenskyddsområde 

Området omfattas av den sekundära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Avrinningen sker 

mot den primära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Inom skyddszonen finns det speciella 

föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem. 

 
Regionala planer och program 

RUFS 
Området ligger inom radien för primärt bebyggelseläge enligt RUFS 2050. Dock har ett litet hack i 

radien gjorts till förmån för terminalområdet Nygård. Se illustrationskarta nedan.  
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Utdrag ur RUFS 2050, planområdet ligger vid pilens spets. 

 

Regional gång- och cykelplan 
En ny regional cykelplan har varit ute på remiss. Gång- och cykelvägen utmed Enköpingsvägen pekas 

ut som en del av det regionala cykelvägnätet.  

 

Kommunala planer och program 

Översiktsplan 
I översiktsplanen, ÖP2010, är området är utpekat som utvecklingsområde för verksamheter. Förslaget 

att planlägga en skola på platsen stämmer inte överens med översiktsplanens inriktning mot 

verksamheter. Översiktsplanen ger dock stöd för att området ska bebyggas.  

 

   
Utdrag ur karta över utvecklingsområden i Bro ur Översiktsplanen, ÖP2010. Planområdet är nummer 8 på kartan. 

Verksamhetsområde föreslås. 

 

Ett förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort är ute på granskning just nu. I 

granskningsförslaget är området utpekat som område för ”bebyggelseutveckling” samt ”IP Bro 
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utveckling”. Mellan området och Bro IP föreslås även “strategiska blågröna stråk”. Förslaget att 

anlägga skola på platsen har stöd i granskningsförslaget till FÖP.  

  
Utdrag ur karta över utvecklingsområden i Bro ur förslag till Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro. Planområdet är 

markerat med en röd linje på kartan. Bebyggelse av olika slag, utveckling Bro IP och strategiska blågröna stråk föreslås. 

 

Planförslaget avviker från översiktsplanen eftersom den föreslår verksamheter istället för skola, 

bostäder dagvattenhantering och rekreation. En utbyggnad av planförslaget ger tydligare fortsättning 

av befintlig bebyggelse vilket också förslaget till fördjupad översiktsplan för Bro ger stöd för. 

 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 
Trafik och tillgänglighetsprogrammet 2021 beslutades av tekniska nämnden den 15 februari 2021. I 

projektlistan för programmet finns gång- och cykelväg utmed Ginnlögs väg med. Det finns behov av 

en gång- och cykelbana längs med Ginnlögs väg mellan Jurstarondellen och idrottsplatsen i Bro. 

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

 

Detaljplaner och förordnanden 
Större delen av planområdet är planlöst. De yttre delarna av planområdet vid Ginnlögs väg och 

Enköpingsvägen är planlagda. 

För planområdet finns gällande detaljplan:  

• 9502 Detaljplan 2 för järnvägssträckan Kungsängen – Bålsta delen Bro, Upplands-Bro 

kommun, Stockholm län, Laga kraft 13 februari 1997. I detaljplanen är planområdet utpekat 

som park, huvudgata, lokalgata och järnvägstrafik. Planens genomförandetid gick ut 13 

februari 2002. 

• 7205 Stadsplan 1 för Nygård, fastställd 1976-06-30. I detaljplanen är planområdet utpekat som 

park och gata. Planens genomförandetid har gått ut. 

 

När den nya detaljplanen fått laga kraft upphör de delar av den äldre detaljplanen som ingår i 

planområdet att gälla. 
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Förutsättningar och planförslag  

Natur 

Mark och vegetation 
 

Nuläge 

Idag är marken obebyggd. Större delen av planområdet består av brukad åkermark. Läs mer om 

åkermarken under Hushållning med mark- och vattenområden. Det förekommer få naturvärden i 

området då det är brukad jordbruksmark.  

 

Genom området löper två raka diken som omfattas av generellt biotopskydd. Utmed diket finns viss 

växtlighet i form av buskar och träd. Träden är av olika arter, bland annat ask och al. I västra delen av 

planområdet vid brofästet finns det en del buskar. Mitt i åkern står ett äppelträd. I 

naturvärdesinventeringen som gjordes i maj 2021 fann man att diken hade SIS-standarden Klass 4 

Visst naturvärde. Inga groddjur observerades under fältbesöket och det fanns då inga tecken på att 

diket nyttjas som reproduktionsmiljö.  De träd som är i dikeskanten och på åkern skulle kunna klassas 

som åkerholmar. 

 

Förslag 

Kommunen har påbörjat en ansökan om dispens för att upphäva biotopskyddet inom planområdet för 

diket samt åkerholmarna.  

 

Det befintliga diket som leder vattnet igenom planområdet förslås ersättas med ett parkområde med att 

dagvattensystem av slingrande dammar och diken i planområdets södra del. Det nya 

dagvattensystemet utgörs i huvudsak en sedimentationsdamm i nordväst förbi bostadsområdet, ned till 

dammarna i öster. Området föreslås planeras med träd och buskar av lättskött karaktär med varierande 

lägre växtlighet så som oklippt gräs, ängsmark och blommor. I parken genomförs åtgärder för att öka 

den biologiska mångfalden genom grodhotell, fladdermusholkar, fågelholkar och insektshotell. Om 

det är möjligt kommer befintliga askar inom området att flyttas och bevaras i parken. 

 

De träd som finns på åkern föreslås bevaras i parken om möjligt. Kommunen undersöker om det är 

möjligt att flytta de askar och alar som finns i dikeskanten inom planområdet i samband med 

genomförandet.  

Bullervallarna föreslås planteras med träd och annan lägre växtlighet. På vallsidan mot järnvägen 

föreslås det planteras lägre buskar då den sidan ej ska beträdas. Parken föreslås även planteras med 

träd som fyller flera funktioner i form av ekosystemtjänster. Inom parkområdet föreslås även ett 

meandrande dike ersätta nuvarande dike samt dagvattendammar. Läs mer under Dagvatten. 

 

Delar av skolgården får inte hårdgöras och skall fungera som infiltrationsytor för dagvatten, vilket 

medför att den även kan innehålla en hel del grönska. På större delen av skolgården får endast 30 % av 

ytan hårdgöras. Inom skolans mark ska växtbäddar för infiltration skapas för att hantera dagvatten från 

skolan. Ett nedsänkt område med förstärkt infiltration ska skapas, förslagsvis i kombination med en 

idrottsplan, detta för att kunna hantera kraftigare regn. Träd med skuggverkan behöver också planteras 

på skolgården för att ge skugga under varma dagar.  

 

Landskaps- och stadsbild 

Nuläge 

Platsen är ett öppet fält i direkt anslutning till bostadsbebyggelsen i Bro tätort. Platsen omfattas inte av 

skydd för kulturmiljö. Dock är det öppna fältet en del av jordbrukslandskapet och en påminnelse om 

det jordbrukslandskap som omgivit Bro i flera hundra år. 
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Förslag 

Landskapsbilden kommer att förändras från ett platt och öppet odlingslandskap till ett delvis bebyggt 

område med böljande vallar och öppna platser i form av vattenrum och park. Vallarna som skyddar 

området mot buller skapar en tystare skolgård och omger stora delar av planområdet vilket påverkar 

landskapsbilden i omgivningarna kring kockbacka gärde. Då vallarna är ett viktigt element i 

landskapsbilden kommer de utformas med varierande utbredning, höjd och lutning för att åstadkomma 

ett böljande landskap.  

 

Rekreation och friluftsliv 

Nuläge 

Området är inte tillgängligt för rekreation eftersom det är brukad åkermark.  

Förslag 

Genom parkområdet kommer det erbjudas rekreation i form av gångstigar främst genom ett system av 

dagvattendammar. Strategiskt planerade utsiktspunkter och öppna och slutna landskapsrum skapar en 

varierad upplevelse av natur och vatten. Flacka slänter med tät växtlighet skapar trygga vattenrum att 

promenera omkring och igenom. Funktioner som naturlekplats vävs in i promenadstråket och skapar 

knytpunkter. Då parkområdet kommer vara väl upplyst kvällstid och vintertid förväntas den besökas 

över dygnet och årets olika årstider.  

 

Fornlämningar 
Det finns inga registrerade fornminnen i Riksantikvarieämbetets register. 

 

Geotekniska förhållanden 

Geologi 

Geotekniska undersökningar har gjorts för hela planområdet. Åkermarken består i princip av samma 

jordlagerföljd. Överst ett tunt lager av mulljord och sedan ca 1 till 1,5 m torrskorpelera ovanpå lera. 

Under leran förekommer friktionsjord på berg. Det som varierar är lerans mäktighet och djup till berg. 

Lermäktigheten inom området varierar generellt mellan 5–10 meter, med undantag av nordvästra 

området där lermäktigheten stiger upp mot 15–20 meter och nordöstra delen av området där 

lermäktigheten minskar ner mot 2–4 meter. 

Lerans skjuvhållfasthet varierar mellan 7 och 15 kPa över olika nivåer och olika delar av området. 

Främst i nordvästra delen av området påvisar leran de lägre skjuvhållfastheterna samt inom ett lokalt 

område i den nordöstra delen. De lägre skjuvhållfastheterna har främst erhållits från vingsonderingar. 

 

Stabilitet 

Den översiktliga kontrollen av stabilitet i samband med schakt i den norra delen av planområdet visar 

att schakt ner till 1,5m under markytan kan genomföras utan att det föreligger risk för stabilitetsbrott, 

då är schaktbotten fortfarande i den fastare leran. I två punkter har låga värden funnits, där kan schakt 

ner till 0,5m under markytan kan genomföras utan att det föreligger risk för stabilitetsbrott, men inte 

med 1,0 m djup schakt.  

 

Om djupare schakter ska genomföras kan det bli aktuellt med stödkonstruktioner eller andra åtgärder 

men då projekteras dessa åtgärder med hänsyn till rådande jord- och vattenförhållanden.  

Beräkningar påvisar att en vall kan utformas med höjd mellan 1,5 – 2m höjd beroende på utbredningen 

på vallen utan markförstärkningsåtgärder. Med jordförstärkning kan bullervall byggas 4m hög med 

och uppnå tillräcklig säkerhetsfaktor. 

 

Grundvatten 

De geotekniska förutsättningarna påverkas av förändrade grundvattennivåer. Men kraftigare och 

intensivare regn bör tas hand om av projekteringen av hårdgjorda ytor och dagvattensystemet. Sänka 

grundvattenytor kan medföra sättningar på lång sikt. Området har stora lermäktigheter vilket innebär 

att det kommer att ta mycket lång tid innan ett förändrat grundvattentryck i friktionsjorden under leran 

medför sättningar. Det bedöms att risken är mycket liten att detta ska kunna ske. 
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Åtta grundvattenrör har installerats planområdet. Grundvattenytan inom åkermarken ligger generellt 

väldigt ytligt, inom 0,5-1m under markytan. 

 

Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet är inte bebyggt. På norra sidan om planområdet ligger låg villabebyggelse i en våning 

som ansluter till gamla Bro. Norrut, på andra sidan Finnstarondellen ligger Södra Finnsta med 

flerbostadshus i tre våningar. Nordost om planområdet ligger Rosenängarna som är ett villaområde 

med hus i två våningar som byggts ut under 2000-talet. På östra sidan ligger Räddningstjänsten med 

byggnader i en och två våningar. Sydöst om planområdet ligger en tågdepå. Sydväst ligger Bro IP med 

fotbollsplaner och en hall för inomhusfotboll. 

 

Övergripande disposition 
I nordvästra delen av planområdet föreslås en ny skola med idrottssal och skolgård. Trafiken från 

planområdet ansluts till Ginnlögs väg via en ny cirkulationsplats vid korsningen mot Stationsvägen. 

Utmed Ginnlögs väg anläggs en gång och cykelbana på den södra sidan, följt av en bro över järnvägen 

för gång- och cykeltrafik. Det föreslås 26 bostäder som slingrar runt dagvattenparken med öppningar 

mot skolgård. I den södra delen av planområdet föreslås ett parkområde med dagvattendammar och 

gångstråk. 

 

Den övergripande idén med förslaget är att låta skolbyggnaderna gruppera sig längs områdets norra 

kant, samtidigt som landskapselement i form av vallar föreslås löpa längs tomtens norra och södra 

sida. Detta för att skapa förutsättningar för en skolgård med godkända riktvärden för buller. Norr om 

den södra vallen skapas ett parkstråk med en dagvattendamm som löper längs den södra delen av 

tomten. Denna övergår i skolgård i den norra delen av området. Skolan föreslås placeras i tomtens 

norra hörn med huvudentrén vänd mot Finnstarondellen. Längs en slingrande gata föreslås tre längor 

med kedjehus. Tanken är att här skapa bostäder med en småskalighet och placering som ska kännas 

sammanhållen med rekreationsstråket. Rekreationsområdet ska vara en tillgång för de som bor i 

bostäderna, skoleleverna och alla invånare i Bro. Parken med dess dagvattenomhändertagande 

dammar utgör fokus och grunden för rumsligheterna i parken tillsammans med bullervallarna mot 

Enköpingsvägen och järnvägen. 
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Plan över föreslaget på hur planområde skulle kunna utformas. Illustration av Visbyark. 

 

 

Vy över föreslagen på hur bebyggelse skulle kunna utformas enligt planförslaget sett från söder. Illustration av Visbyark 

 

Ny bebyggelse, skola 
Skolan föreslås rymma 500 elever i etapp 1 med möjlighet att bygga ut för att rymma totalt 1000 

elever i etapp 2. Skolbyggnaden skyddar skolgården från vägbuller från Ginnlögs väg. Skolbyggnaden 

måste därför byggas sammanhängande, utan öppningar, för att riktvärden för buller ska uppnås på 
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skolgården. Med 500 elever behövs ett bullerplank mellan skolbyggnad och idrottshall mot Ginnlögs 

väg för att uppfylla riktvärden. 

 

Mot Ginnlögs väg föreslås skolan vara maximalt 17,5 meter nockhöjd. I södra delen får skolan bli 22 

meter nockhöjd. Högsta antalet våningar som tillåts är 3. Största byggnadsarea regleras i planen med 

e-bestämmelser. Tak ska ha en takvinkel mellan 22 och 45 grader. I skolans byggnader inryms en 

idrottssal för skolidrott. Skolan har möjlighet att hyra ut salen på kvällstid. Källare får inte byggas, då 

det inte bedöms lämpligt ur grundvattensynpunkt. 

 

Skolgården är belägen på baksidan av skolan och gränsar en bullervall på nordöstra sidan och en 

lokalgata med bostäder på södra sidan. Boverkets allmänna råd rekommenderar 30 kvadratmeter 

friyta/barn för grundskola. I etapp 1 har varje barn friyta på cirka 36 m2/barn vilket överstiger 

Boverkets riktlinjer. Etapp 2 ger cirka 27 m2/barn, vilket är något mindre än Boverkets riktlinjer i 

rådande förslaget. Parken som föreslås i planområdet kommer ha stora ytor för lek, lärande, och 

rekreation. Det ger värdefulla ytor för eleverna att använda som komplement till skolgården och det 

omväxlande landskapet blir på så sett en viktig resurs för eleverna. Boverkets riktlinjer beskriver att 

den totala friytan bör överstiga 3000 m2 oavsett antal barn, vilket uppfylls då skolgården är cirka 

27 000 m2. 

 

Ny bebyggelse, bostäder 
Igenom planområdet föreslås en lokalgata och 26 bostäder. Bostäderna som får uppföras som kedjehus 

eller radhus. Maximalt 40 % av fastighetens yta får bebyggas. Taket ska ha en vinkel mellan 25 och 35 

grader med sadeltak. Högsta tillåtna nockhöjd är 8,5 meter, minsta nockhöjd 7,5 meter. Detta innebär 

att byggnaderna kommer att motsvara två våningar. Parkering för bostäderna ska ske på kvartersmark 

och det finns plats för två bilar i rad på varje tomt. Källare får inte uppföras då det inte bedömts som 

lämpligt.  

 

Offentlig service och kommersiell service 

Nuläge 

Området ligger 1 km från Bro centrum, som rymmer både offentlig och kommersiell service.  

 

Förslag 

En ny skola lokaliseras på platsen. Ingen annan service föreslås i området. 

 

Gestaltning 

Till detaljplanen hör ett gestaltningsprogram som redogör för tankar kring gestaltning och inriktning 

för bebyggelse och utformning av allmänna platser i planområdet. Gestaltningsprogrammet ska 

användas som ett stöd för utformning av bebyggelse och bygglov samt för att visa inriktningen vid 

gestaltning av allmänna platser. Nedan beskrivs delar ur gestaltningsprogrammet. 

 

Landskap 

Skoltorg & Entré till Bro 
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Skoltorg, förslag på utformning med entré sittplatser, cykelparkering och planteringar. Illustration av Visbyark och Topia. 

 

Huvudentrén till planområdet blir även en entré för hela Bro eftersom den är strategisk placerad; 

belägen vid Finnstarondellen i det nordvästra hörnet av planområdet. En ny yta föreslås skapas som 

känns välkommande för skolbarn men även för resenärer från Ginnlögs vägen och Enköpingsvägen. 

Eftersom områden blir en entré till Bro ska det utformas detaljrikt och inbjudande. Det bör finnas gott 

om cykelparkering och sittplatser för att tillgodose skolbarnen. Fastighetsgräns mellan allmän 

platsmark och kvartersmark ska sammansmälta visuellt med varsam gestaltning och materialval. 

Exploatören ska ta ledning från kommunen kring utformning och materialval av skolentrén.  

 

Inriktning för materialval och färgsättning: 

• Markmaterial av marktegel och smågatsten, alternativt betongmarksten.  

• Utrustning i trä och metall  

• Växlighet perenna, skuggtåliga växter, årstidsvariation och fokus på vår och höst. 

• Cykeltak, bänkar, och övrig utrustning samspelar med byggnadernas kulörsättning eller ha 

egna naturliga färger 

 

Skolgård 

Vegetationen på skolan i form av träd och buskar ska planeras utifrån dess vinddämpande, men 

framförallt temperaturreglerande funktion. Grönskans betydelse för elevernas välmående, 

återhämtning och behov av rörelse ska beaktas dels i avseende av rastverksamhet, men också med 

tanke på hur grönskan kan upplevas från klassrummen. 

 

Böljande bullervallar mot järnväg och mot Enköpingsvägen skapar ett gemensamt större rum med 

rekreationsparken. Skolgården ska planeras för platser för både rörelse och rekreation. De ska vara 

anpassade för de tilltänkta elevernas ålder och det är av vikt att en central plats för personalen att 

kunna skriva in och ut elever anordnas centralt på skolgården för uppsikt och trygghet.  

 

En naturlig och tydlig gräns mellan skolgård och resterande planområde är bullervall på norra sidan 

och en gång- och cykelbana på södra och östra sidorna. Längst gång- och cykelbanan på södra gränsen 

föreslås även en rad träd som agerar visuellt stöd för gränsdragningen.  

 

Belysning ska understödja skolgårdens olika funktioner, fungera som ledstråk, samt verka 

rumsskapande och trygghetsskapande. 

 

Inriktning för materialval och färgsättning: 

• Markmaterial av marktegel och smågatsten, alternativt betongmarksten.  

• Utrustning i trä och metall  

• Växtligheten av gräs- och ängsytor, blommande perennytor, blandlövskogdungar  

• Solavskärmningsvegetation mot södervända fasader av snabbväxande trädtyper  
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Park 

Kullar och vattenstråk fram fyller flera funktioner; ihop med vegetationen skapar de större och mindre 

rumsbildningar, visuell och ljudmässig avskärmning från förbipasserande bil och tågtrafik och bidrar 

till en större variation som tilltalar olika arter av flora och fauna. Landskapsrummen ger utrymme för 

olika aktivitetsytor, plats för rofylld vistelse och social samvaro. De pedagogiska möjligheterna med 

naturmiljön kopplad till skolan är många. Attraktiva gång- och cykelstråk genom parken skapar 

livgivande flöden och närvaro. Vallar, gång- och vattenstråk samspelar i ett organiskt formspråk där 

mindre broar tillgängliggör områdets olika delar och skapar vattenkontakt. 

 

 
Exempel av liknande parker och dagvattenstråk. Från Topia 

 

Vattenstråket utformas till stora delar av flacka och variationsrika strandmiljöer med fuktälskande och 

torktåliga växter, där gräsytorna växlar mellan klippta gräsytor för picknick och spontanlek och ytor 

som utvecklas med rik ängsflora. Öppna vattenstråk eftersträvas genom hela systemet. Utöver estetiskt 

tilltalande miljöer bidrar öppna vatten med livsmiljöer för växter och djur och en större buffert för 

fördröjning av dagvatten. Partier av vattenstråket får brantare slänter, något som dämpas visuellt och 

säkerhetsmässigt med avskärmande vegetation, stenar och kring delar av sedimentationsdammen; 

gärdesgård. 

 

Belysning genom parken ska vara av miljöskapande karaktär med fokus på upplevelsen av 

vattenrummet och stödja rumsskapandet längs den böljande bullervallen. Belysningen ska inte skapa 

störningar för djurlivet. Den ska ha en trygghetsskapande effekt och genom att lysa upp och vägleda, 

samt, på vissa strategiska platser, vara avledande till skydd för skadegörelse. 

 

Bullervall  
Det är viktigt att även bullervallarna får en omsorgsfull gestaltning. Området som helhet ska fungera 

och se väl omhändertaget ut, så då blir det viktigt hur man hanterar omgivningarna. 

 

En vall med bullerplank på krönet löper längs med spårområdet i sydväst och skärmar av 

landskapsrummet från tågtrafiken. Vallen får en omväxlande tät respektive glesare naturlik plantering 

med ett lägre buskskikt och träd som på sikt växer sig riktigt höga. Vallens norrslänt är böljande med 

varierande lutning och blir en del av parkrummet, den kan bitvis exempelvis användas som 

pulkabacke vintertid. En lägre vall, 3m hög, skyddar området från buller från Enköpingsvägen och 

ramar in parkens östra delar. Tåliga träd och buskar av typen brynzon med exempelvis slån, rönn, 

skogstry, skogsolvon och hägg täcker större delen av denna vall. En promenadstig tillgängliggör delar 

av den västra sidan. 



103 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede - TN 21/0153-7 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede : Bilaga 3 - Planbeskrivning Granskning Kockbacka gärde nr 2003

  Sida 19 av 65 
 
 
 

 
Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 Planbeskrivning  

 

Sektion genom bullervall, diket, och bostadshus. Illustration av Topia 

 

Bullervallen mot spåret kompletteras med ett bullerplank uppe på vallens krön. Planket har en 

konstant övre nivå längst hela sträckan, 5 m ovanför nedanliggande spårmitt. Plankets totalhöjd 

varierar emellertid mellan 2–4 meter i och med den varierande höjden på vallen. Detta, ihop med en 

variation av vegetation på vallen, ger en dynamisk, böljande rytm i landskapet och förstärker vallens 

roll som del av parkrummet. Planket utformas så att det sett från parken smälter in i vegetationen. Det 

kläs med ett glest raster av stående omålade träribbor. På parksidan planteras klätterväxter av 

blandande sorter som kan klättra upp på och klä in planket i bladgrönska. 

 

 

 
Typsektion A:A genom parken. Snittet är draget mitt genom parken med blicken riktad västerut. Här ser vi bullervallarnas 

höjd i relation till Enköpingsvägen, Järnvägen och de föreslagna byggnadsvolymerna. Illustration av Visbyark. 

 

Skötselbehov  
Större delen av parken ska planeras för skötsel. Parken ska vara rätt anlagd och med långsiktigt 

genomtänkt skötsel. På spårsidan av bullervallen planteras robusta och skötselsnåla buskar. Öppna 

ytor utmed parkstråket utvecklas som ängsytor för att gynna biologisk mångfald och samtidigt bidra 

till mindre skötselintensiva ytor. Parken föreslås vara av naturlig karaktär för att inte skapa stora 

skötselbehov och skötsel ska vara en faktor i väljandet av växter. Trots detta är skötsel en viktig aspekt 

till att planområdet blir välanvänt och känns tryggt. Släntar till dammar och diken har troligtvis större 

skötselbehov än resterande parkytorna.  

 

Byggnader 

Skola och idrottssal  

För detaljerad beskrivning av gestaltningsprinciper, se gestaltningsprogrammet.  

 

De viktigaste gestaltningsprinciperna för skolan är 

• Skolan ska upplevas välkomnande och ha en generös välkomnande bilfri entréplats 

• Entréer och ytor där barnen vistas ska ha vuxenkontakt från insidan och är överblickbara. 

• Skolgården ska vara överblickbar och ha tydliga gränser mot Rekreationsstråket. 

• Huvudentrén placeras mot Finnstarondellen.  

• Entréplatsen framför skolan ska utformas inbjudande och detaljrikt. 

• Skolbyggnadsvolymerna ska ha en uppbruten skala i två– tre våningar 

• Volymerna ska brytas upp för att skalan på byggnaden ska minska. Detta kan ske med 

förskjutna huskroppar eller med separata sadeltak. 

• Uppbrutna volymer, för att nå en småstadsmässig skala 

• Sadeltak 



103 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede - TN 21/0153-7 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede : Bilaga 3 - Planbeskrivning Granskning Kockbacka gärde nr 2003

  Sida 20 av 65 
 
 
 

 
Detaljplan för Kockbacka gärde (Härnevi 8:10 m.fl.), nr 2003 Planbeskrivning  

• Proportionerna mellan takfotshöjden och ”gaveln” ska vara 1 till max 3. 

• Detaljbearbetning och lek med reliefverkan enligt referensbilder. 

 

 

 

Exempelbilder som visar reliefverkan- skalförskjutning   

 

 

Skolbyggnaden ska i utförande och disposition medge en expansion till ytterligare 500 elever. 

Utbyggnaden ska ha samma kulörprinciper och arkitektoniskt uttryck som huvudbyggnaden. I 

illustrationsplanen redovisas den utbyggda delens egna entréer. Två stycken från söder för att 

tillgodose de eventuellt yngsta barnens behov av en trygg lugn skolstart vid hämtning och lämning 

samt en större dubbelsidig i länkbyggnaden vilken binder samman de två skolkropparna och också 

bildar utrymningsväg för skolbyggnaden i etapp ett. Vid etapp ett kommer ett bullerplank behöva 

byggas för att uppnå önskade mätvärden längs skolgårdsfasaden. 

 

 

 
Bilder som visar skolbyggnad med 500 elever och utbyggnad med 1000 elever. Illustration av Visbyark. 

 

Färgsättning 
För detaljerad beskrivning av färgsätting, se gestaltningsprogrammet.  

 

Huvudprincipen för färgsättning av skolan är: 

• Målade, panelklädda fasader 

•  Sadeltak med röd plåt.  

• Detaljer i samma färg som fasad och tak.  

• Kulören på fasaden enligt färgpalett från traditionella slamfärger, traditionella slamfärger i en 

orange-röd-rödbrun skala.  
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• Kulörkoncept kulörer med ton-i-ton är ett alternativ till monokromt kulörkoncept. Detaljer 

färgsätts med ton i ton, takmaterialet kan med i avvikande svart kulör om det är aktuellt med 

solpaneler 

 

 

Exempelbilder 1&2 visar exempel på ton-i-ton färgsättning och exempelbilder 3&4 visar monokrom färgsättning  

 

Elnätsstation och pumpstation 

Omsorg i utformningen, välavvägd koppling till gestaltning av parken och skolan i materialval både 

vad gäller vegetation, markmaterial och byggnad. 

 

Bostäder 

För detaljerad beskrivning av gestaltningsprinciper, se gestaltningsprogrammet.  

 

De viktigaste gestaltningsprinciperna för bostäder är 

• Kedjehus, radhus eller friliggande småhus. 

• Entréer placeras mot gatan. 

• Byggnaderna placeras enhetligt mot gatan. 

• Varje bostadsbyggnad har en varierad och individuell yttre utformning och olika kulör 

• Komplementbyggnader på tomten underordnas bostäderna. 

• Enhetligt med genomgående kulör, i hela bostadsområdet. 

• Fastigheterna avgränsas genom höjdskillnad mot parken 

• Växtlighet vid tomtgränsen 

• Tomtmarken bör ha växtlighet eller dränerande material såsom grus eller plattmaterial med 

breda fogar.  

 

 
Sektion med höjdskillnaden mellan bostadsfastighet och park. Illustration av Topia. 
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Exempel på fasader mot gatan och illustration av lokalgatan av Visbyark. 

 

Färgsättning 

För detaljerad beskrivning av färgsätting, se gestaltningsprogrammet.  

 

Huvudprincipen för färgsättning av bostäderna är: 

• Målade, panelklädda fasader 

• Sadeltak med matta takpannor eller svart plåt  

• Detaljer i samma färg som fasad och tak.  

• Fönster i ton i ton eller avvikande kulör 

• Kulören på fasaden enligt färgpalett från traditionella slamfärger och linoljefärger, vit och 

svart kulör undviks. 

• Varje bostadsbyggnad har olika kulör 

• Gemensam avvikande ton på entr´dörrar, fönsterbågar dörrar och jalusier. 

• Kulören på carports, plank, staket, spaljéer och takbrädor ska vara faluröd eller liknande 

 

Tillgänglighet 

Nuläge 

Området ligger inom Bros tätortsavgränsning och är tillgängligt med buss, cykel, till fots och med bil. 

Området ligger cirka 1 kilometer från pendeltågsstationen. Området är endast tillgängligt med bil 

västerut och för att gå eller cykla till området måste en ta omvägen via gångtunneln under järnvägen 

norrut. En sträcka är cirka 300 meter längre, men som upplevs som en stor omväg och som kan 

upplevas otrygg då vägen ner i tunneln är avskild utan insyn. 

 

Förslag 

Området är relativt flackt och har goda förutsättningar för tillgängliga entréer till både skola och 

bostäder. Handikapparkering ska ordnas i anslutning till entrén för skolan. Det ska också finnas 

möjlighet för elever med särskilda behov att bli lämnade med bil nära entrén. Det är viktigt att 

övergångar över vägar anpassas så att de blir trafiksäkra för barn och ungdomar och samtidigt är 

tillgängliga för människor med olika funktionsvariationer. 

 

I parkområdet, vid slutet av lokalgata, ska det också finnas besöksparkeringsplatser och 

handikapparkering för besökare till rekreationstråket. Det bör säkerställas att minst en gångväg inom 

parkområdet är tillgänglig både avseende lutning och markbeläggning för personer som använder 

exempelvis rullstol eller barnvagn. Sittplatser för vila behövs också.  

 

Trafik och kommunikationer 

För att reda ut projektets förutsättningar och de åtgärder som behöver vidtas för att uppfylla planens 

syfte har en trafikutredning tagit fram. Det slutgiltiga förslaget för trafiksituationen omfattar möjlig 

utbyggnad av skolan från 500 elever i etapp 1, till 1000 elever i etapp 2. I framtida projektprocessen är 

det viktigt att barnperspektivet och trafiksäkerhetstänk är inkluderat. Det rekommenderas även efter att 

skolan har byggts att en bra dialog med anställda och vårdnadshavare förs om hur trafiksituationen kan 
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förbättras. Kommunen bör genomföra observationsstudier och löpande diskussioner med skolan för att 

säkerställa att trafiksäkerhetsåtgärder fungerar i praktiken. 

 

Gatunät 

Nuläge  

Området ligger intill Enköpingsvägen och Ginnlögs väg samt ansluter till Lantmätarvägen. Eftersom 

området är obebyggt finns ingen anslutning till vägnätet idag. 

 

Förslag 

En ny cirkulationsplats anläggs vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Lantmätarvägen. I 

cirkulationsplatsen ansluts en ny lokalgata in i planområdet. Nya gång- och cykelvägar placeras utmed 

Ginnlögs väg samt den nya lokalgatan. Ytterligare gångvägar anlägga inom parkområdet vilket 

förstärker kopplingarna och ökar framkomligheten inom området. En gång- och cykelbro placeras 

parallellt med befintlig bro över järnvägen vilket ger en kortare och tryggare passage. 

 

Säker skolväg  

Skolan ska utformas för säker skolväg. Från Bro, norr om Enköpingsvägen, kan passage över 

Enköpingsvägen göras vid undergången ca 150 meter nordväst om Finnstarondellen. De gående/ 

cyklande kan sedan promenera till Finnstarondellen på gång och cykelväg och sedan ta 

övergångsstället över Ginnlögs väg. Entrén till skolan ska vara placerad så den genaste vägen blir att 

använda övergångsstället. Barn som kommer med skolskjuts ska kunna lämnas av i bussficka precis 

vid skolans entréplats. För att samverka med förbipasserande cykeltrafik anordnas räcken och 

övergångsställe vid cykel- och gångvägen. Gående och cyklister från pendeln eller från Stationsvägen 

kan använda en nyanlagd gång- och cykelväg med övergångsställe invid den nya rondellen, där 

trafiken självmant saktar ner, de använder sedan den nyanlagda gång och cykelvägen till skolans 

entréplats. Gående eller cyklister som kommer från Rosenängarna tar övergångsstället vid 

Finnstarondellen över Enköpingsvägen och når direkt entréplatsen. Barn som kommer från 

Kockbackahållet/ Kungsängen ska ha möjlighet att promenera/ cykla genom parken och nå skolan från 

sydväst. Hämtning och lämning sker med en lokal vägslinga runt parkeringen invid idrottshallen. 

Hämtning och lämning Angöring till skolan görs via den nya rondellen vid korsningen Stationsvägen/ 

Ginnlögs väg. Tung trafik angör skolans kök, avfallsrum samt lastintag för övrigt direkt vid 

angöringsplatsen. En tillgänglig parkeringsplats ska ligga 25 m från huvudentrén, för att uppnå detta 

finns platser i anslutning till angöringen för leveranser och sophämtning. Parkering för skolans 

personal, korttidsparkering för föräldrar och besökande till idrottssalen sker invid idrottshallen. 

Ytterligare parkering finns norr om Ginnlögs väg. 

 

Cirkulationsplats  
En cirkulationsplats anläggs vid korsningen mellan Ginnlögs väg och Lantmätarvägen. All motortrafik 

till planområdet angör via cirkulationsplatsen. Cirkulationsplatsen sänker hastigheten på Ginnlögs väg 

och möjliggör ett bra flöde av trafik under främst morgonen- och eftermiddagens maxtimmar. 

Cirkulationsplatsen dimensioneras enligt Ribuss och fungerar även för lastbilstrafik och 

jordbruksfordon.  
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Körspår genom cirkulation med VGU-typfordon Boggibuss Bb med hastighet 15 km/h från Trivector  

 

Lokalgata  
Gatan från cirkulationsplatsen förbi bostäderna bör ha en fastighetsbegränsning på 30 km/h. 

Hastighetsdämpande åtgärder krävs för att säkerhetsställa låga hastigheter. På östra sidan om vägen 

förslås en separat gång- och cykelväg med en bredd på 3 meter. Det planeras ett antal 

hastighetssäkrade övergångsställen som knyter ihop bostäderna och parken med skolområdet. Dessa 

övergångsställen ska vara upphöjda och tydligt markerade då även skolbarn väntas använda dessa. 

Längs bostäderna finns en smal trottoar för entré till fastigheterna. God belysning är också viktigt. 

Vändplatsen längst söderut på gatan ska, i enlighet med Upplands-Bros tekniska handbok, ha en radie 

på minst 9 meter. Detta möjliggör för tex sopbil att kunna vända utan att backa. 

 

 
Gatusektion över lokalgatan, gång- och cykelbanan samt förgårdsmarken vid bostäderna av Topia  

 

Parkering 

Cykelparkering  
Cykelparkeringar behöver placeras i lägen nära samtliga entréer till skolbyggnaderna samt till 

idrottssalen. Cykelparkeringarna behöver ha möjligheter till ramlåsning för att minska stöldrisken. 

Enligt beräkningarna i första skedet av utredningen, som baseras på bland annat kommunens resvanor, 

behövs vid en fullutbyggd skola totalt 326 cykelparkeringar. I etapp 1 behövs 206 cykelparkeringar 

och vid en utbyggnad av etapp 2 behövs ytterligare 120 platser. Det behövs även cykelparkering i 

anslutning till parken, förslagsvis på flera platser. 

 

Bilparkering 
Bostädernas parkering ska ske på egna fastigheten. Det ska finnas plats för två parkeringar för varje 

bostad. 
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Tre områden för parkering föreslås. Dessa är planlagda som kvartersmark, vilket innebär att 

kommunen kan hyra ut dessa till skola, eller använda dem som allmän parkering. Totalt finns det 66 

parkeringar i dessa områden. Skolan ska lösa en del av parkeringen på den egna fastigheten, och en del 

inom parkeringsområdena. Utöver dessa parkeringar finns även några besöksparkeringar till parken på 

parkmark vid vändplatsen för lokalgatan. 

 

På västra sidan av lokalgatan finns parkeringar som personal på skolan kan använda. Dessa kan 

samnyttjas på helger för besökare till idrottssalen samt bostäderna. De parkeringarna på norra sidan av 

Ginnlögs väg kan också användas av personal och är placerade för att minska trafikflödet kring skolan 

samt för att minska den hårdgjorda ytan vid skolområdet. Eftersom de två parkering är ett längre 

gångavstånd kan det uppmuntra ett ändrat resbeteende till hållbara färdmedel. På helger kan de 

allmänna parkeringarna norra sidan av Ginnlögs väg samnyttjas som pendlarparkeringar till tåget eller 

som extra perkering till Bro IP vid behov.  

Parkeringarna föreslås utföras med arkerat gräs och med träd planerade inom området.  

 
 

Förslag på placering av allmänna parkeringsplatser från och exempelbild på parkeringsplats med trädplanteringar och armerat 

gräs bilder av Trivector. 

 

Gång- och cykeltrafik 

Nuläge  

Gång- och cykelväg finns utmed Enköpingsvägen och förbinder planområdet med Bro centrum, 

Finnsta, Rosenängarna, Kockbacka och Kungsängen. Den är ett regionalt cykelstråk. Gång och 

cykelväg finns också utmed Lejondalsvägen. För att korsa Enköpingsvägen mot planområdet kan 

fotgängare och cyklister antingen använda övergångsstället vid Finnstarondellen eller tunnel längre 

norrut. För de som kommer från södra sidan om järnvägen finns en tunnel som mynnar ut vid 

Stationsvägen. Kommunen planerar en utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Ginnlögs väg, på den 

södra sidan om järnvägen.  

 

Förslag 

Gång- och cykeltrafik ska ledas längs huvudlederna Enköpingsvägen och Ginnlögs väg. Det föreslås 

en ny gång- och cykelbana på södra sidan av Ginnlögs väg. Den ska fortsätta västerut med en ny gång- 

och cykelbro över järnvägen. Gång- och cykelbanor föreslås också på den norra sidan av den nya 

lokalgatan. Genom parken föreslås nya gångvägar, bland annat med ett stråk under och under den 

tillkommande gång- och cykelbron och befintlig bro. Övergångställen där gång- och cykeltrafik 

prioriteras föreslås i anslutning till cirkulationsplatser där hastigheten på biltrafiken är lägre. 

Cykelvägar bör utformas med mjuka kurvor för att säkerställa cyklisters säkerhet och framkomlighet.  

På plankartan finns möjlighet till utbyggnad av gång-och cykelvägen längst Enköpingsvägen för att 

tillgodose regional standard. 
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Illustration av huvudsakliga gång- och cykelstråk av Topia  

 

Mellan den nya cirkulationsplatsen fram till Finnstarondellen anläggs en separerad 3,4m bred gång- 

och cykelbana med de gåendes del närmast skolområdet. För att fysiskt separera oskyddade trafikanter 

från fordonstrafik ska den nya gång- och cykelbanan ha buffertzoner mot Ginnlögs väg i form av 

grönska samt mot infartsvägen till avlämnings- och inlastningsområdet. Mot inlastningsområdet bör 

buffertzonen vara minst 0,5 meter bred och kan med fördel utgöras av en låg häck (max 1 meter hög) 

eller förses med räcke i syfte att minimera gångrörelserna över inlastningsområdet.  

 

Gång-och cykelbro  
Den nya gång- och cykelbron som anläggs över järnvägen längs med Ginnlögs väg kommer att ansluta 

nära den nya cirkulationsplatsen, i korsningen Ginnlögs väg och Lantmätarvägen. Anslutande gång- 

och cykelväg kommer att korsa den nya vägen till det nya bostadsområdet. Cyklister som kommer från 

bron kommer att färdas i höga hastigheter på grund av lutningen och det är därför av stor vikt att 

upprätthålla fri sikt vid cykelpassagen. Det är viktigt att det inte finns några höga växter eller andra 

föremål som kan hindra sikten för både cyklister och bilister som ska korsa cykelpassagen. Det är även 

viktigt med tydlig skyltning för bilister om korsande cyklister.  

 

Gång-och cykelpassager  
Gång- och cykelpassagen över den nya lokalgatan samt vid utfarterna från skolan föreslås att utformas 

som ett övergångställe med intilliggande cykelöverfart som innebär att korsande fordon har 

väjningsplikt mot både gående och cyklister. Både övergångstället och cykelöverfarten ska 

hastighetssäkras till 30 km/h, förslagsvis genom upphöjning av körbanan där gång- och cykelbanan 

korsar vägen. En annan viktig aspekt för att säkerställa god säkerhet för korsande gång- och 

cykelflöden är att övergångstället och cykelöverfarten dras in minst 6 meter från vägen. Indragningen 

ger utrymme för en väntande bil efter passagen, vilket gör att bilisterna kan fokusera på ett flöde i 

taget. Högersvängande fordonsförare får dessutom en bättre korsningsvinkel med cykelkorsningen, 

vilket gör det lättare att se cyklisterna.  
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Typskiss över genomgående gång- och cykelbana-bana över anslutande lokalgata (Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort, 

Trafikverket, 2009) 

 

Det föreslås att två extra passager anläggs i anslutning till den nya cirkulationsplatsen. Dels ett upphöjt 

övergångställe med mittrefug över Lantmätarvägen i höjd med den nya parkeringsytan som planeras 

längs Stationsvägen, dels en ny gång- och cykelpassage över Ginnlögs väg öster om 

cirkulationsplatsen. Denna passage bör utgöras av ett övergångställe med intilliggande cykelöverfart 

som prioriterar gång- och cykeltrafik framför fordonstrafik. Fordonshastigheterna förväntas vara 

relativt låga, eftersom cirkulationsplatsen kommer att ha en hastighetsdämpande effekt. Förslaget är 

oavsett att passagen fysiskt hastighetssäkras till 30 km/h. Eftersom stråket eventuellt i framtiden 

kommer att trafikeras av bussar i linjetrafik föreslås att passagen öster om cirkulationsplatsen 

hastighetsäkras med ett platågupp. Förutom platåguppen bör även passagen förses med en mittrefug 

för att underlätta för oskyddade trafikanter att korsa vägen. 

 

Anslutningar utanför planområdet  
Passagen över Ginnlögs väg, utanför planområdet öster om cirkulationsplatsen, ansluter på södra sidan 

av vägen till den planerade gång- och cykelbanan längs med skolområdet. På norra sidan av Ginnlögs 

väg bör också en ny gång- och cykelbana anläggas. Denna binder då ihop övergångstället över 

Lantmätarvägen med det allmänna området som bebyggs med parkering och sedimentationspark. 

Norra sidan av Ginnlögs väg är också utanför planområdet men vi rekommenderar åtgärder för 

trafiksäkerheten. De två befintliga gång- och cykelpassagerna i anslutning till Finnstarondellen över 

Ginnlögs väg och Enköpingsvägen bör hastighetssäkras. Passagen över Ginnlögs väg är en särskilt 

viktig åtgärd då det är en del av det prioriterade regionala cykelstråket längs Enköpingsvägen. 

Finnstarondellen är utanför planområdet men även där rekommenderas åtgärder för trafiksäkerheten.  

 

Utfarter   
Utfarter från skolområdet är tillåtna på två platser på den nya lokalgatan. Mot Ginnlögs väg är det 

utfartsförbud. Den nya gång- och cykelbanan längs med lokalgatan kommer att korsas av fordonstrafik 

på två ställen. Vid in- och utfarten till godsslingan samt vid hämta/lämna slingan vid idrottssalen. Vid 

dessa punkter ska gång- och cykelbanan vara hastighetsäkrad och vara genomgående över in- och 

utfarterna med överkörningsbar kantsten. Det innebär att gång- och cykeltrafiken får en jämn övergång 

över korsningen medan det är en upphöjning för korsande motorfordon. Utformningen innebär också 

att korsande fordonstrafik måste väja för gång- och cykeltrafik som färdas på gång-och cykelbanan. 

Det krävs också skyltning om förbjuden infart för biltrafik, med undantag för godstrafik och elever 

med rörelsehinder, vid den norra in- och utfarten mot godsslingan. Även tydlig skyltning om 

väjningsplikt för fordon från hämta/lämna slingan vid idrottssalen behövs. I höjd med in- och utfarten 
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till inlastningszonen bör en hastighetsäkrad passage anläggas som binder ihop gång och cykelbanan 

längs Ginnlögs väg med gångstråket som leder till idrottssalen. 

 

Kollektivtrafik 

Nuläge  

Det finns inga busshållplatser inom planområdet. I dagsläget trafikeras området av fem bussar, varav 

en är en ersättningsbuss mellan pendeltågsstationer och en är en nattbuss. Övriga ordinarie bussar är 

linje 554, 555 och 556. Endast linje 555 mellan Bro station och Kungsängen har turer hela dagen, och 

närmsta hållplats från Kockbacka är Finnsta Östra. Linje 43H, som är en ersättningsbuss för pendeltåg 

under begränsade tider, trafikerar Lantmätarvägen som ligger i nära anslutning till den planerade 

cirkulationsplatsen på Ginnlögs väg. 

 

Förslag 

Skolbusstrafik  
Busslösning är samma för etapp 1 och etapp 2. Skolan kommer att alstra ny skolbusstrafik där 

skolskjutssystemet erbjuder hämtning och lämning för grundskoleelever som bor på ett visst avstånd 

från skolan. Prognosen är att skolan kommer att alstra tre skolbussar när den är fullt utbyggd. 

Skolbussar förslås att trafikera längs Ginnlögs väg med en busshållplats på södra sidan av Ginnlögs 

väg i anslutning till skolans huvudentré. Busshållplatsen anpassas för eventuellt behov av trafikering 

av SL-bussar och ger tillräcklig väntyta för elever. Den nya cirkulationsplatsen vid Ginnlögs väg 

anpassas för att bussar ska kunna köra runt på ett tryggt och bekvämt sätt.  

 

 
Förslag på skolbusstrafik samt busshållplats inom planområdet av Trivector. 

 

Linjebusstrafik 
I framtiden diskuteras en trafikering av Ginnlögs väg med SL-trafik för att binda ihop nya 

bostadsområden väster om pendeltågsstationen. Det kan då bli aktuellt med en hållplats strax efter 

Finnstarondellen i riktning västerut samt en hållplats i höjd med skolan i östlig riktning. Hållplatsen i 

västlig riktning föreslås vara 20 meter lång, utformas som bussficka och byggs endast vid framtida 

trafikering av SL-trafik. Utöver hållplatsens 20 meter tillkommer utrymme för angöring i linje med 

Trafikförvaltningens riktlinjer i RiGata-Buss. Hållplatsen i östlig riktning i planområde längs Ginnlögs 

väg är planerad för att både hantera skolbussarna samt för eventuell framtida SL-trafik. Hållplatsen är 

därför dimensionerad så att både en SL-buss och skolbussar får plats i fickan samtidigt. Hållplatsen 

föreslås utformas som bussficka, vara 60 meter lång och placeras 15 meter före GC-passagen vid 

Finnstarondellen. 
 

Mellan busshållplatsen på östlig riktning och den passerande gång- och cykelvägen placeras en 

väntyta med minst 2 meters djup för på- och avstigning. Även ett räcke rekommenderas för att minska 
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risken för konflikter mellan på- och avstigande och cyklister. Mitträcke ska placeras i vägbanan för att 

förhindra att resenärer genar över körbanan till skolan från den eventuella hållplatsen i västlig riktning.  

 

För att förbättra tillgängligheten till den nya skolan direkt vid öppnande föreslås nya hållplatslägen på 

Enköpingsvägen mellan Finnstarondellen och det befintliga hållplatsläget Finnsta östra, i nära 

anslutning till Finnstarondellen. Dessa kan trafikeras utan omdragning av befintliga linjer och 

utformas som bussfickor på vardera sida om vägen. Det är utanför planområdet och ryms i gällande 

detaljplaner. 

 

Trafiklösning inom skolområdet 
Skolans huvudentré ska vara fri från biltrafik för att barn ska ha en säker och trygg väg fram till 

skolan. Det närmsta biltrafiken kommer huvudentrén är eventuell användning av parkeringarna för 

rörelsehindrade 

 

Hämtning och lämning av elever 

Biltrafik till skola och idrottssalen ansluts till lokalgatan, och sedan till Ginnlögs via en ny 

cirkulationsplats. Eventuell trafik och parkeringsbehov av skolutbyggnad i etapp 2 anslutar på samma 

sätt. Hämta/lämna platser är placerade längs med idrottssalens västra sida. Här blir eleverna avsläppta 

och kan själva gå till skolan och idrottssalen via skolgården på baksidan utan att passera någon 

trafikerad väg. Detta sker på samma sätt i etapp 1 och etapp 2. I etapp 1 behövs 4 avlämningsplatser 

och i etapp 2 behövs 6 platser. På motsatt sida av avlämningsslingan finns 12 korttidsplatser placerade 

som regleras med exempelvis 15–30 minuters parkering där vårdnadshavare kan gå med barnen till 

skolan. I etapp 2 behövs det tilläggas hämta/lämna platser för eventuell grundsärskola, där ett antal 

parkeringar är belägna precis norr om grundsärskolans entré och idrottssalen. Minst 6 platser föreslås 

finnas för hämtning och lämning. Ett antal parkeringar för rörelsehindrade (RH-platser) behöver 

placeras inom 25 meter från entréerna. I förslaget finns två platser vid entrén till grundsärskolan och 

idrottssalen samt två vid huvudentrén till skolan. 

 

De två platser till huvudentrén till skolan nås från angöringsytan för godsleveranser och 

avfallsinsamling. Passagen till parkeringsplatserna för rörelsehindrade kan förses med en bomlösning 

för att hindra obehörig trafik. Den smala angöringsvägen rymmer en bil i bredd och ansluter från 

angöringsytan för gods. I förslaget finns ingen parkering för rörelsehindrade utplacerad vid den 

eventuella utbyggnaden av F-3 delen av skolan i etapp 2. Möjligtvis att det går att använda de två 

platserna vid huvudentrén.  

 

 
Förslag på biltrafik inklusive hämta/lämnaplatser, parkering och platser för personer med funktionsnedsättning i planområdet 

av Trivector  
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Angöring och varumottagning  

Angöring för leveransfordon till skolans matsal och vaktmästeri samt avfallsfordon föreslås ske norr 

om skolbyggnaderna och godslösningen är samma för etapp 1 och etapp 2. Infart sker från 

cirkulationsplatsen och vidare på en mindre anslutningsväg som efter idrottssalen enbart är ämnad för 

godstrafik och fordon till handikapplatserna vid skolans huvudentré. Förslaget är att reglera infarten 

för persontrafik för att förhindra att personbilar kör in i angöringszonen. På så sätt separeras godstrafik 

och avlämning av barn i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som en funktionell angöring 

säkerställs. Angöringszonen placeras nära hörnet mellan matsal, vaktmästeri, avfallsrum samt den 

eventuella byggnaden för grundsärskolan. Detta för att lastbilars backrörelser ska ske i en så isolerad 

miljö som möjligt. En stark rekommendation är att godstrafik inte ska angöra på de tider under 

morgon och eftermiddag när barnen blir hämtade och lämnade. Godsleveranser till idrottssalen 

kommer inte att ske regelbundet. När gods ska levereras till idrottssalen sker detta från 

avlämningsytan precis väster om idrottssalen.  

 

 

 
Förslag på godstrafik samt angöringszoner inom planområdet av Trivector  

 

Störningar och risker 

Buller  
De föreslagna fastigheterna exponeras för buller från närliggande vägar, Mälarbanan och 

industribuller. E en bullerutredning tagits fram av Brekke & Strand. Sammanfattningsvis visar 

utredningen att beräknade ljudnivåer vid bostadsfasad uppfyller, med hjälp av skärmning i form av 

bullervallar och bullerplank, riktvärdena i trafikbullerförordningen. Uteplatser där förordningen 

uppfylls kan anläggas i anslutning till bostäderna. Beräknade ljudnivåer, med hjälp av skärmning i 

form av bullervallar, bullerplank och bostäder, uppfyller riktvärdena avseende ljudnivå på skolgård 

och kraven enligt Boverkets rapport 2015:8. Beräknade ljudnivåer från industri uppfyller samtliga 

gällande riktvärden med hjälp av skärmning i form av bullervallar.  

 

Åtgärder för bullerdämpning i form av bullervallar och bullerplank lokaliseras mot järnvägen, 

Enköpingsvägen och den västra delen av Ginnlögs väg. Bullerskärmar mot järnvägen behäver vara 

totalt 5 meter. Förslaget är att en bullervall uppförs med varierande höjd, som högst 4 meter samt att 

en bullerskärm byggs på toppen av bullervallen, med en jämn högsta höjd, så att den totala 

skärmningen blir 5 meter utifrån dagens höjd. Mot Enköpingsvägen föreslås en bullervall på 3 meter 

alternativt en lägre vall med ett mindre bullerplank med totalt 3 meters höjd.  

Skolbyggnaden uppförs som en hel byggnadskropp mot Ginnlögs väg och fungerar därmed också som 

bullerskärm. Bullerplank mellan skolbyggnaden och idrottshallen i etapp 1 är en förutsättning för att 
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nå riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå på skolgården intill den södra fasaden av skolbyggnaden. I 

etapp 2 byggs kan det planket ersättas av en byggnad. Likaså är de planerade bostäderna en 

förutsättning för att uppnå ovan nämnt riktvärde på skolgården eftersom dem ger en skärmande effekt 

enligt beräkningar. Bullervallar och bostäder måste samtidig som skolan eller före skolan för att 

startbesked ska kunna ges för skolbyggnaden.  

 

Riktvärden skola  

Riktvärden för bullervärden på skolgårdar anges av Boverket i rapport 2015:8 ”Gör plats för barn och 

unga! – En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö”. 

 

 

Riktvärdena uppnås för hela skolgården, men inte för entrésidan mot Ginnlögs väg som inte ska vara 

en del av skolgården. Skolgården håller bullernivåer under 50 dB(A) ekvivalenta nivåer. Det finns 

inget riktvärde för ljudnivå från trafik vid skolfasad, så länge man uppfyller riktvärden som gäller för 

inomhusnivån. 

 

Riktvärden bostäder 

För nybyggnation av bostäder gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader från 

1 januari 2015 enligt följande riktlinjer: 

 

 

Inomhusnivåer regleras i Boverkets byggregler, BBR (23), som anger att ”byggnader, som innehåller 

bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum 

i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och 

spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa där med kan undvikas”. 

 

För bostäder gäller att nedanstående värden inte överskrids inomhus: 

 

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny 

skolgård 

Ekvivalent 

ljudnivå, dB(A) 

Maximal 

ljudnivå, 

dB(A) 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 

verksamhet 

≤ 50 ≤ 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården ≤ 55 ≤ 70* 

*Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under 

den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07–18). 
  

Lägenhetstyp/Utrymme Högsta trafikbullernivå, dB(A) 

Ekvivalentnivå        Maximalnivå  

Små lägenheter med högst 35 m2 yta, utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad 60  

På uteplats 50 70 1) 

Övriga lägenheter, utomhus (frifältsvärden) 

Vid fasad  55  

Om 55 dB(A) inte är möjligt vid alla fasader gäller  

vid minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet 

55 70 2) 

På uteplats  50 70 1) 
1) Värdet får enligt Boverket överskridas 5 gånger per timme 

2) Värdet får överskridas 5 gånger per natt  
  

Riktvärden inomhus från trafikbuller i bostäder Ekvivalent 

ljudnivå, dB(A) 

Maximal 

ljudnivå, 

dB(A) 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så 

att följande ljudnivåer inomhus inte överskrids, 
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Riktvärdena för buller utomhus uppnås. Den ekvivalenta ljudnivån från trafik beräknas som högst 

uppgå till 57 dBA vid fasad. Kravet för den ekvivalenta ljudnivån vid fasad är 60 dBA. Det betyder att 

bostäder kan uppföras utan hänsyn till en mindre bullerexponerad sida.  

 

Beräknat trafikbuller 

Brekke & Strand har i samråd men kommunen räknat med det scenario som get högst trafikbuller efter 

exploatering av planområdet. Scenariot innebär förväntad trafik år 2040 samt tillkommande trafik för 

en planerad skola för ca 1000 elever.  

 

Nedan redovisas kartor med beräknad bullernivå från spår och vägtrafik ur bullerutredningen. För mer 

detaljerade kartor, se bilagorna i utredningen. 

 

Bullerspridningkarta eqivivalent ljudnivå väg & järnväg. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m 

skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 

 

I utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45* 

I utrymme för matlagning eller personlig hygien  35 - 
*) Dimensionering ska göras så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per 

natt och aldrig med mer än 10 dB. 
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Bullerspridningkarta maximal ljudnivå väg & järnväg. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m skärmning 

mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 

 

      
Bullerkarta ekvivalent ljudnivå vid fasad för väg och järnväg. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m 

skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
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Bullerkarta maximal ljudnivå vid fasad för väg och järnväg. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m 

skärmning mot Enköpingsvägen. Bild: Brekke & Strand 

 
Bullerspridningkarta ekvivalent ljudnivå skillnad på buller nivå före och efter exploatering. Beräkning inkluderar 5m 

skärmning mot järnvägen och 3m skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 

 

Beräknat industribuller 

Nedan redovisas kartor med beräknad bullernivå från tågdepån ur bullerutredningen. För mer 

detaljerade kartor, se bilagorna i utredningen. 
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Bullerspridningkarta ekvivalent ljudnivå industri. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m skärmning mot 

Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 

 

 
Bullerspridningkarta maximal ljudnivå industri. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 3m skärmning mot 

Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 
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Industribullerutredning ekvivalent ljudnivå vid skolfasad och bosäder. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen 

och 3m skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 

 

 

Industribullerutredning maximal ljudnivå vid skolfasad och bosäder. Beräkning inkluderar 5m skärmning mot järnvägen och 

3m skärmning mot Enköpingsvägen.  Bild: Brekke & Strand 

 

Vibrationer 
Som riktvärden för bedömning av vibrationer används Svensk Standard SS 460 48 61, ”Vibration och 

stöt – Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader”.  

Riktvärden inomhus för komfortstörning Vägd hastighet 

mm/s 

Vägd 

acceleration 

mm/s2 
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Mätningar av vibrationer har utförts på 8 punkter i den del av planområdet som föreslås för 

bebyggelse. De vibrationskällor som beaktas är Mälarbanan samt vägtrafik på Enköpingsvägen. De 

högsta vibrationerna som uppmättes låg på 0,11 mm/s. Inga vibrationer från järnväg eller vägtrafik 

överstigande angivet värde för måttlig störning 0,4 mm/s har uppmätts.  

 

Sammanhängande fasad mot Ginnlögs väg 

 
 

Skolbyggnadsfasaderna längst Ginnlögs väg behöver vara sammanhängande fasader för att uppnå 

bullerkraven. I etapp 1 krävs ett bullerplank mellan skolbyggnad och idrottssal och i möjlig utbyggnad 

krävs en sammanhängande fasad på skolbyggnad. Idrottssalen är oförändrad i etapp 1 och 2 och kräver 

sammanhängande fasad. Se bestämmelsen m1 i plankartan.  

 

Radon 
Mätningar av markradon är inte utförda och normalt är inte detta ett problem när det finns ett mäktigt 

lerlager som är tätande ovanpå berget och friktionsjorden. Dock kan det finnas delar av området i öster 

som har ett tunnare lerlager och ligger nära områden med fast mark.  

 

Den på platsen underliggande jordens urankoncentration har uppmätts av SGU’s nationella 

geokemiska undersökningar. Den uppskattade radiumhalten på 55 Bq/kg ligger på gränsen mellan 

lågradonmark och normalradonmark vid anläggning ovan friktionsjord. För normalradonmark ska 

konstruktioner uppföras radonskyddande. Det bör utredas vidare om markradon anses vara ett problem 

för det som skall anläggas men tills vidare rekommenderas att konstruktionen utförs radonskyddad. 

 

Måttlig störning 0,4-1,0 14,4-36,0 

Sannolik störning >1,0 >36,0 
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Översvämning 
Genom att ha ett dagvattensystem som i första hand är öppet, med öppna dagvattenanläggningar och 

öppna avledningsstråk, skapas ett större utrymme för utjämning av stora nederbördstillfällen än med 

anläggningar och ledningsnät som är förlagda under mark.  

 

Höjdsättning 

Det är viktigt att se till att det finns sekundära avvattningsstråk vid långvarig eller kraftig nederbörd 

som överstiger dimensionerad kapacitet, så att skador på byggnader undviks. För att hindra 

översvämningsskador höjdsätts området så att marken lutar bort från byggnaderna och byggs med 

tydliga avledningsvägar mot dammar, diken och den nedsänkta fotbollsplanen. Höjdsättningen av 

området bör säkerställa att inga instängda områden skapas utan att vatten ska kunna avledas mot den 

nedsänkta bollplanen, mot diken och damm samt ut mot grönytor. Fortsatt utredning kring 

dagvattenhanteringen inom området och höjdsättningen görs i samråd med varandra vid 

projekteringen. 

 

Området bör höjdsättas så att ytlig avrinning inte sker direkt mot järnvägen eller Trafikverkets trumma 

under järnvägen även om vattnet så småningom kommer att ledas dit då det är utloppspunkten från 

området. I och med planerade bullervallar kommer vatten inte bli stående direkt mot järnväg eller 

järnvägsbank, utan i så fall mot bullervallarna undantaget platsen för Trafikverkets trumma. 

 

 
Övergripande princip för höjdsättning och ytliga avrinningsvägar. Pilarna pekar i nedåtgående riktning. Illustration av WRS 

 

Skyfall 

Det behöver finnas möjlighet att få bort vatten vid den planerade dagvattenpumpstationen norr om 

Ginnlögs väg för att inte riskera att översvämma ovanliggande bostadsområde vid kraftiga regn. Detta 

bör beaktas i vid projektering och bör lösas genom dels höjdsättning och dels pumparnas kapacitet. 

 

Risken för utspolning av sediment från dammarna vid ett större regn kan minimeras genom lämplig 

utformning av dammarna. Det handlar främst om flödeshastigheten genom dammen och specifikt den 

nära botten. En översvämning av en damm behöver inte innebära att flödeshastigheten ökar om den 

vattenförande arean ökar så motverkar det högre vattenhasighet.  

 

I dagvattenutredningen har en lågpunktskartering gjorts. Den tar dock inte hänsyn till infiltration eller 

befintligt ledningsnät i sås stor utsträckning och höjdsättningen som föreslås är inte medräknad.  
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Skyfallskartering är beställd för att visa en mer rättvisande bild av situationen vid ett skyfall och för att 

kunna förändra höjdsättning vid behov. Beräkningsmodellen kommer granska omgivningspåverkan 

efter exploatering och inkludera föreslagna markhöjder samt ta hänsyn till flöden till och från 

planområdet.  

 

Enligt uppgift ska Trafikverkets trumma kunna avleda ett 50-årsregn från planområdet och hela 

avrinningsområdet i nuläget. Det innebär ett behov att fördröja 2 070 m3 inom planområdet på för att 

inte öka utgående flöde vid ett 50-årsregn. Den volymen ryms i LOD-anläggningar samt 

fördörjningsvolymen i bollplanen och reglernivån ovanpå den avslutande dammen, även med viss 

marginal. Magasinsbehovet för att inte öka utflödet från planområdet vid ett 100-årsregn är ca 2 600 

m3. Total utjämningsvolym inom området är ca 2 800 m3 med föreslagen dagvattenhantering. 

Observera att detta gäller för själva planområdet, inte uppströms liggande områden vars vatten leds 

igenom planområdet via sedimentationsdammen. 
 

Enligt lågpunktskarteringen i bilden nedan till vänster ser det ut som om vattenansamlingar med ett 

djup uppemot 20 cm kan riskera att skapas norr om skolbyggnaden. Detta bör troligtvis avhjälpas med 

en genomtänkt höjdsättning där marken lutas bort från fasad ut mot gata eller gång- och cykelväg och 

vidare genom ytlig avrinning mot parken. Även vattenansamlingar vid den nedsänkta bollplanen 

skapas, att det översvämmas här är ju däremot tanken. Ytliga avrinningsvägar föreslås anläggas från 

bollplanen ner mot dammen eller bräddutlopp med tillräckligt stor dimension för att inte riskera att 

vattnet trycker upp mot byggnaderna. Området för transformatorstationen (bild nedan till höger) ser 

inte ut att drabbas av översvämning vid ett 100-årsregn. 

 

  
Översiktsbild över vattenvägar och vattenansamlingar vid ett 100-årsregn genom lågpunktskartering i Scalgo live. Ljusblå 

områden beräknas ha ett djup på 20 cm. Bilden visar en översiktlig modell över planerad exploatering. Den tar dock inte 

hänsyn till infiltration eller befintligt ledningsnät i sås stor utsträckning och höjdsättningen som föreslås är inte medräknad. 

Karta av WRS. 
  

Ras och skred 
Stabilitetsberäkningar har gjorts i de geotekniska utredningarna för att visa vilka schaktdjup som kan 

medföra ett skred. Ett förändrat klimat kommer inte att påverka dessa resultat. Om djupare schakter 

ska genomföras kan det bli aktuellt med stödkonstruktioner eller andra åtgärder men då projekteras 

dessa åtgärder med hänsyn till rådande jord- och vatten-förhållanden. Däremot kan schakter i samband 

höga flöden eller kraftigt regn medföra stabilitetsbrott men detta hanteras också lokalt inom det 

område som schakten sker. 
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Stabiliteten som beräknats för schakt för dagvattendammar påvisar att stabilitetskrav enligt TK Geo 13 

uppfylls. Stabiliteten för färdigställd markförstärkt bullervall och dagvattendamm påvisar att ingen 

skredrisk tillkommer då den kritiska glidytan ligger endast omfattar bullervallen och 

dagvattendammen. Kritiska glidytor som omfattar järnvägsspåren sträcker sig inte till bullervallen. 

Detta bör vara resultatet av att järnvägen i beräkningar inte är markförstärkt. Dessa beräkningar är 

utförda utan hänsyn till markförstärkning under befintlig järnväg. Med markförstärkt järnväg är 

således skredrisken inom området ännu lägre. 

 

Farligt gods  
En inledande riskanalys har gjorts för planområdet. Planförslaget uppfyller rekommenderade 

riskavstånd mellan bebyggelse och väg respektive järnväg. Inga säkerhetshöjande eller 

byggnadstekniska åtgärder behövs. 

 

Planområdet innehåller dock områden som ligger inom riskavstånd som föreslås vara obebyggda. 

Utformningen av obebyggda områden i anslutning till riskkällor bör göras med hänsyn tagen till 

risknivån. Detta gäller främst för områden mellan ny bebyggelse och riskkällor. Området bör inte 

utformas så att det uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta innebär att området inte ska innehålla 

faciliteter som medför att personer kommer att befinna sig i området under en längre tid, som t.ex. 

uteserveringar, lekplatser. Däremot kan utrymmena innehålla exempelvis parkeringsplatser i 

markplan. Enstaka parkbänkar utmed ex. gång- och cykelstråk bedöms kunna accepteras. 

 

 
Principskiss bedömning åtgärder Kockbacka Gärde. Brandskyddslaget 

 

För Ginnlögs väg behövs inget skyddsavstånd avseende farligt gods. 

 

Mälarbanan 

Transporter av farligt gods kan förekomma på Mälarbanan. Det bedöms främst vara olycksrisker 

förknippade med Mälarbanan och olyckor med farligt gods som har påverkan på risknivån i 

planområdet. Eftersom avstånd till Mälarbanan överstiger 30 meter bedöms urspårning eller tågbrand i 
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sig inte innebära någon risk för det aktuella planområdet. Urspårning i kombination med farligt gods 

kan dock innebära en påverkan på området. Rekommenderade skyddsavstånd (50 meter) 

uppfylls och det bedöms inte finnas några förutsättningar som innebär att det är motiverat med 

längre skyddsavstånd eller säkerhetshöjande åtgärder på avstånd över 50 meter från järnvägen. 

Planförslaget håller ca 75 meter mellan spårmitt och kvartersmark för bostad för att även ta höjd för 

utbyggnad av fyrspår. 

 

Utrymmen utomhus inom 50 meter från Mälarbanan bör utformas så att de inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade mot järnvägen, det vill säga inte i 

skydd av någon bebyggelse. Bullervallarna mot järnvägen kommer att ligga inom 50 meter från 

järnvägen. De föreslås planteras men buskage på sidan mot järnväg för att inte uppmuntra till vistelse.  

 

Enköpingsvägen 

Enköpingsvägen är utpekad som sekundärled för farligt god. Kommunen har lämnat in en hemställan 

till Länsstyrelsen att ta bort klassningen av Sekundärled för Enköpingsvägen. Den är inte behandlad av 

Länsstyrelsen.  

 

På Enköpingsvägen är antalet transporter begränsat och påverkan på risknivån låg. Rekommenderade 

skyddsavstånd på 25 meter till transportled för farligt gods bedöms kunna frångås. Med hänsyn till 

försiktighetsprincipen och erfarenhet från tidigare projekt bedöms i riskutredningen att ett 

skyddsavstånd på minst 15 meter bör hållas till bebyggelse och att byggnadstekniska åtgärder kan 

behöva vidtas upp till 25 meter från vägen. Om vägen får en ändrad klassning bedöms det inte skäligt 

att ställa krav på skyddsavstånd till vägen. Detta eftersom de verksamheter som idag möjligen 

genererar transporter förbi Kockbacka Gärde har närmare till andra rekommenderade transportleder. 

Bebyggelse tillåts inte närmare Enköpingsvägen än 25 meter. Därför behövs inga särskilda krav ställas 

gällande utrymningsvägar. 

 

Med hänsyn till försiktighetsprincipen bör utrymmen utomhus inom 25 meter från Enköpingsvägen 

utformas så de inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta gäller ytor som är direkt exponerade 

mot väg, det vill säga inte i skydd av någon bebyggelse. Parkering, gångväg och enstaka sittbänkar får 

placeras inom detta område. Planförslaget innehåller bullervall samt gång- och cykelväg inom 25 

meter från Enköpingsvägen.  

 

Här kan det dock med hänsyn till försiktighetsprincipen vara aktuellt med vissa åtgärder, förutsatt att 

vägen behåller sin klassning som sekundär transportled för farligt gods. Utgår klassningen av vägen är 

bedömningen att bebyggelse kan uppföras utan krav på skyddsåtgärder. 

 

Övriga risker 
Vid bullervallen kommer även staket anläggas för att förhindra att människor kommer in på 

spårområdet. Gång- och cykelbron utrustas med skydd på sidorna över spåret enligt krav från 

Trafikverket. Staket samt mitträcke behöver även uppföras vid den nya busshållplatsen vid Ginnlögs 

väg. 

 

Teknisk försörjning 

Dagvatten 

Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. Verksamhetsområdet behöver 

utökas för att omfatta planområdet i samband med planens genomförande. 

 

Dagvatten som uppstår inom planområdet 
Med planerad exploatering förväntas hårdgörningsgraden i planområdet att öka. Den reducerade arean 

beräknas öka från 1,1 ha till ca 4,9 ha i och med planerad exploatering. Beroende på val av utformning 

och andel hårdgjorda material som används kan den reducerade arean efter exploatering komma att 
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ändras. Det dimensionerande dagvattenflödet förväntas öka inom planområdet från ca 160 l/s till ca 1 

770 l/s vid ett 20-årsregn. Detta beror på ökad hårdgjord yta inom planområdet samt ökad 

regnintensitet till följd av förväntade klimatförändringar (klimatfaktorn). 

 

 
Resultat av beräknad avrinning (flöden) för regn med återkomsttid på 20 år och 100 år för nuläge och efter exploatering utan 

införda dagvattenåtgärder. 

 

 

Mängderna som redovisas för scenariot ”efter exploatering” är utgående mängder från området utan hänsyn tagen till införda 

dagvattenåtgärder.   

 

 
Mängderna som redovisas för scenarierna ”efter exploatering” är utgående mängder från området med hänsyn tagen till 

införda dagvattenåtgärder. Kursiva mängder överstiger nulägets värden inom ett avrundningsfel. 

 

Föreslagna åtgärder innebär att dagvattnet renas och att mängderna av alla ämnen utom kadmium 

minskar jämfört med nuläget. Mängden kadmium riskerar att vara lika eller möjligtvis något högre än i 

nuläget. Dock är mängden kadmium inom ett avrundningsfel jämfört med nuläget.  

  

I beräkningarna är det dock inte medräknat att alla LOD-anläggningar leds vidare till 

dagvattendammen i parken. Dammen är dimensionerad för hela planområdet och viss efterföljande 

rening skulle därmed kunna tillgodoräknas. Rening i dammar sker främst genom sedimentation, då 

dagvattnet som passerat LOD-anläggningarna kan antas vara relativt partikelfritt så är det osäkert hur 

mycket extra rening som kan tillgodogöras i dammen i parken. För att dammen ska kunna bidra med 

ytterligare rening utöver LOD-anläggningarna föreslås att efter en inledande sedimentationsdel (i 

dammen i parken) så utformas en grundare remsa som planteras med växter för en ytterligare filtrering 

av vattnet.  
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Dagvattenåtgärder 

Övergripande förslag 

Förslaget på dagvattenhantering som har tagits fram innebär dels rening i anläggningar som placeras i 

direkt anslutning till ytorna vars vatten de ska omhänderta (s.k. LOD) och sedan avleds till en samlad 

dagvattenhantering i en fristående dagvattendamm. 

 

 
Kartillustrationen visar föreslaget lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD-anläggningar) för den nya bebyggelsen. 

 

 

 

 

 
Kartillustration visar föreslagen placering och dimensioner för dagvattendammar och diken. 
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Dagvattendammar och diken 
Förutom LOD-anläggningarna för ny bebyggelse, föreslås dagvatten från befintlig bebyggelse inom 

avrinningsområdet ledas till en inledande sedimentationsdamm, som placeras i den norra delen av 

planområdet. Sedimentationsdammens utlopp övergår i ett meandrande dike som sedan leds in i en 

avslutande dagvattendamm med två eller fler zonindelningar. Utloppet från den avslutande dammen 

leds till befintligt dike och utloppsledning under järnvägen. 

 

Observera att både diken och dammar då och då kan komma att torrläggas eftersom vattentillgången 

påverkas av nederbörden och avdunstningen i avrinningsområdet vilken fluktuerar under året. I de fall 

dammarna schaktas fram med en botten under utgående vattengång kommer de inte att kunna tömmas 

med självfall. Om de behöver tömmas vid till exempel skötselåtgärder måste det ske med dränkbara 

pumpar. 

 

 
Föreslagen placering, storlek och lämpliga höjder för vattenyta, dammbotten och bräddutlopp (maximal vattenyta). 

  

I parken inom planområdet föreslås en dagvattendamm. Den föreslås placeras i den södra delen av 

planområdet, se bild ovan. Dammen föreslås dimensioneras för rening av hela planområdet för att 

kunna fungera som enskild lösning vid behov. I en damm med en permanent vattenyta sker enbart 

rening, ingen större utjämning. Därför föreslås dammen även att utformas med en reglerbar vattenyta 

och ett dämt utlopp med överfall/bräddning för att även skapa en utjämningsvolym ovanpå den 

permanenta dammen. 

 

 

Dagvattenåtgärder för skolan 

Växtbäddar 
Takdagvattnet som avrinner från skolbyggnadens takytor söderut leds till nedsänkta växtbäddar (även 

kallad regnträdgård) som placeras i anslutning till byggnaderna, antingen intill fasad eller lite längre 

söderut (nedströms) men att vattnet då leds från stuprör i rännor ytledes in i de nedsänkta 

växtbäddarna. 
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Till vänster exempel på utformning av nedsänkta växtbäddar med trädplantering i anslutning till gata, gång- och cykelväg och 

parkering. Foto: WRS 

 

Dagvatten från skolbyggnadens tak som avleds via stuprör med utkastare norrut föreslås ledas ner i en 

skelettjord på torgytan direkt norr om skolbyggnaden. Skelettjorden planteras med träd eller buskar 

men kan delvis vara överbyggd av marksten eller liknande, så länge trädens levnadsmiljö gynnar deras 

tillväxt. 

  

Träd och planteringar i skelettjordar 
Dagvattnet från gång- och cykelvägarna och parkering inom skola och hårdgjord yta norr om 

skolbyggnaden föreslås ledas till träd och planteringar som planteras i skelettjordar vilka anläggs i 

direkt närhet till ytorna, se bild ovan till vänster för exempel. Skelettjordarna där det är möjligt anläggs 

så att skelettjordslagrena kommunicerar med varandra. Skelettjordar avskiljer främst partikelbundna 

föroreningar, med en total reningseffekt på 50–90 procent. 

 

 
Exempel på gatuutformning med trädplantering. Foto: WRS 

  

Genomsläpplig beläggning 
Där parkeringarna inom skola och hårdgjord yta är det viktigt att ytorna höjdsätts så att de lutar mot 

planteringarna. Alternativt kan vattnet ledas ner i brunnar och in i planteringarna via ledning. Det är 

dock önskvärt att även ha möjlighet till ytledes avrinning mot planteringarna i skelettjord. 

Parkeringsytorna kan även anläggas med någon form av genomsläpplig beläggning, t.ex. marksten 

med genomsläppliga fogar eller grus. En kombination av genomsläpplig beläggning och avledning till 

växtbäddar är också möjlig. Genomsläppliga beläggningar läggs på ett luftigt bärlager som både ger 

viss fördröjning och rening. Magasinering av dagvatten möjliggörs om det underliggande lagret har 

god porositet, förslagsvis anläggs det med makadam utan nollfraktioner som ger en porositet på 30%. 
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Exempel på parkering med genomsläpplig beläggning. Foto WRS. 

  

Nedsänka grönytor 
Dagvatten från den hårdgjorda och den semihårdgjorda delen av skolgården söder om skolbyggnaden 

föreslås omhändertas genom att ledas till den nedsänkta gräsbeklädda bollplanen. Bollplanen bör 

dimensioneras för att kunna infiltrera regn upp till ett dimensionerade 20-årsregn från anslutna ytor 

(skolgård och idrottssalens tak) för att medföra rening och fördröjning medan större regn innebär att 

ytan svämmas över tidvis. Bollplanen blir en så kallad multifunktionell yta som i normalfallet används 

för idrott och lek men vid större regn även tillåts ställas under vatten/översvämmas för att möjliggöra 

fördröjning.  

  

Ytorna sänks ner något för att möjliggöra magasinering och utformas med förstärkt infiltrering och 

bortledning via dräneringsledning, se bild nedan. Ytorna bör även utformas med en bräddbrunn 

kopplad till dräneringsledningen med inlopp i samma höjd som maximal tänkt vattenyta (samma 

princip som för de nedsänkta växtbäddarna). Bortledning kan även ske via öppna diken vilket bidrar 

till viss rening. 

 

 
Exempel på nedsänkt grönyta som vid torrväder kan användas för bollek eller spontana aktiviteter men som vid 

nederbördstillfällen fungerar som utjämning och bidrar med rening. Foto: WRS.  

  

Övriga skolytor, de som planeras för gräsytor och planteringsytor föreslås inte utformas med någons 

speciell dagvattenhantering. De ytor som höjdmässigt går att avleda till bollplanen föreslås göra det, 

övriga ytor höjdsätts så att de leds ner mot planerade diken och damm så att ytlig avrinning vid skyfall 

leds dit. Övriga grönytor skulle också kunna utformas med vissa nedsänkta partier, men det är inte 

nödvändigt ur dagvattenhanteringssynpunkt. En sådan utformning medför dock en ökad möjlighet till 

magasinering av större volymer och därmed en ökad utjämningskapacitet av flödena. En nedsänkt 

grönyta är en skålformad gräsyta där vatten tillfälligt tillåts översvämma marken vid intensiva regn, se 

bilderna nedan. Ytan fungerar då som utjämningsmagasin. Ytorna bör även utformas med en 

bräddbrunn kopplad till dräneringsledningen med inlopp i samma höjd som maximal tänkt vattenyta 
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(samma princip som för de nedsänkta växtbäddarna). Bortledning kan även ske via öppna diken vilket 

bidrar till viss rening.  

 

  
Två exempel på skålade ytor (nedsänkt grönyta) i stadsnära miljö som även kan inbjuda till lek. Foto: WRS. 

 

För barnens säkerhet är det viktigt att utforma en ev. nedsänkt yta så att det maximala vattendjupet 

som kan uppträda är grunt. Utöver det bör gårdsytan utformas med så mycket gröna ytor som möjligt 

ur dagvattensynpunkt och ur trevnadssynpunkt för skolelever och -pedagoger. Exempel på lämpliga 

material på skolgården är t.ex. gräs, sand eller barkflis.  

  

Generellt bör kantstenar till planteringar och gröna ytor undvikas alternativt anläggs de med släpp i 

kantstenen så att dagvatten ytledes kan avledas till dessa ytor. 

 

Dagvattenåtgärder för bostäder 

Grönyta med förstärkt infiltration 
Takdagvattnet från kvartersmark inom bostadsområdet föreslås ledas ut i grönyta som utformas med 

förstärkt infiltration, se bild nedan. Bostadsområdet bör höjdsättas så att ytlig avrinning kan ske 

antingen mot dike och damm eller mot bollplanen för att undvika risk för översvämning vid 

bostäderna. 

  

 
Exempel på hantering av takdagvatten genom infiltration i grönyta samt ytlig avledning mot svackdike/infiltrationsstråk. 

Fotot: WRS 
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Beroende på hur parkeringsplatser placeras ut (i anslutning till varje bostad eller som samlade 

parkeringar) kan olika alternativ för hantering vara olika bra lämpade. Om parkeringarna anläggs invid 

varje fastighet och om det är möjligt höjdmässigt bör parkeringarna höjdsättas så att lutar ut mot 

grönytorna och gräsmattorna på respektive fastighet. Alternativt kan parkeringsplatserna höjdsättas så 

att de lutar ut mot lokalgatan som i sin tur avvattnas till träd i skelettjordar längs med hela gatan. 

Andra möjliga alternativ på utformning är genomsläpplig beläggning.  

 

Dagvattenåtgärder för gator, gång- och cykelvägar 

Dagvattnet från lokalgatan (och den nya rondellen i Ginnlögs väg) föreslås tas omhand i träd i 

skelettjordsplanteringar längs med lokalgatans norra sida. Höjdsättningen bör medföra ytlig avrinning 

från lokalgatan samt eventuellt (beroende på val av hantering och möjlig höjdsättning av 

parkeringsytorna, se stycket ovan) från bostadsparkeringar ner till skelettjordsplanteringarna. 

  

För de delar av lokalgatan där det är möjligt föreslås höjdsättningen göras så att vattnet vid större regn 

än vad skelettjordarna dimensioneras för leds ytligt till bollplanen för ytterligare fördröjning. För de 

delar där det inte är möjligt höjdmässigt föreslås att de istället anläggs så att ytlig avrinning vid större 

regn än dimensionerande regn kan ske mot diken och dammen. 

  

Dagvattnet som avrinner från tomterna och kvartersmarken söderut, föreslås efter utjämning och 

rening i grönytorna inom respektive fastighet, ledas till diket som planeras att förläggas strax söder om 

bostadsområdet med slutdestination i dagvattendammen.  

 

Nedsänkta ytor 
Det är viktigt att inte skapa instängda områden som kan medföra översvämningar och skador på 

byggnader vid större regn, detta görs främst genom markytans höjdsättning. Marken bör luta bort från 

byggnaderna och ut mot de delar av skolgården som inte är hårdgjorda och mot parkytorna.  

  

Den nedsänkta bollplanen används som ett fördröjningsmagasin vid regn som överstiger kapaciteten i 

övriga LOD-anläggningar inom skolområdet. Alla ytor som är möjliga att avleda ytledes mot 

bollplanen föreslås göras så. 

  

Föreslagna nedsänkta ytor kan också användas för utjämning av större regn. Viktigt är dock att de 

anläggs med en bräddmöjlighet samt att höjdsättningen av marken runt om medför att vattnet kan 

avrinna ytledes mot ytor som inte är känsliga för översvämning och tidvis stående vatten. 

  

Genom att ha ett dagvattensystem som i första hand är öppet, med öppna dagvattenanläggningar och 

öppna avledningsstråk, skapas ett större utrymme för utjämning av stora nederbördstillfällen än med 

anläggningar och ledningsnät som är förlagda under mark. 
  

Dagvatten som uppstår utanför planområdet  
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken. Syftet med 

programmet är att skapa en samlad bedömning av Bro tätorts påverkan på Natura 2000-området 

Broviken och vattenförekomsten Mälaren-Görväln. Syftet är också att föreslå lämpliga åtgärder inom 

avrinningsområdet som syftar till att minska föroreningsbelastningen från Bro tätort och därigenom 

skapa bättre vattenkvalité i Broviken. Ett av de områden som kommer att pekas ut i 

åtgärdsprogrammet är Kockbacka gärde.   

  

Det går två djupa diken genom området där ena diket kommer från gamla Bro och avvattnar stora 

delar av gamla Bro och delar av Finnsta. Det avrinningsområdet saknar dagvattenrening och är därför 

extra viktigt att åtgärda. Det andra diket kommer från Rosenängarna och har passerat en 

dagvattendamm. Uppströms planområdet, norr om Ginnlögs väg, finns ett stort avrinningsområde som 

i nuläget leds in i planområdet via ett av de befintliga dikena.  
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I dagvattenutredning del 2 finns förslag på rening av det dagvattnet i en separat sedimentationsdamm 

innan vattnet sedan leds genom planområdet i ett nytt dikessystem. Uppströms planområdet, nordöst 

om Enköpingsvägen, finns ett mindre avrinningsområde som i nuläget leds till en dagvattendamm, 

Kockbackadammen. Utloppet från Kockbackadammen leds sedan in i befintligt dike i planområdet. I 

och med planerad exploatering av planområdet kommer diket att flyttas, men även i framtiden fylla 

nulägets funktion som bortledning av utgående vatten från Kockbackadammen. 

  

Dagvattenutredningen ger även översiktligt förslag på ett gemensamt avledningssystem med dagvatten 

från bebyggelsen som planeras inom planområdet och tillflödet från den befintliga 

Kockbackadammen. Kockbackadammens utlopp leds till ett tvärgående dike inom planområdet innan 

det ansluts till det större diket som löper genom planområdet.  

Avvattningen av planområdet sker via Trafikverkets trummor under järnvägen i den södra delen av 

planområdet. Dagvattenanläggningarna medför möjlighet till flödesutjämning för att inte öka utgående 

flöden till trumman vid ett 100-års regn från planområdet. 

 

 
Avrinningsområde för det dagvatten som leds genom planområdet via befintliga diken. Karta av WRS. 

  

De befintliga dikena som avvattnar området idag utgör även områdets lågstråk, hit avrinner vattnet 

från området för att sedan samlas upp i det större diket i mitten som avvattnas söderut, mot kulverten 

under järnvägen. Vid exploatering av området och en eventuell igenläggning av dikena är det viktigt 

att skapa nya ytliga avvattningsvägar i området så att vattnet kan avledas till tänkta 

dagvattenanläggningar och sedan även avledas därifrån.  

 

I nuläget genomgår dagvattnet från det tekniska avrinningsområdet ingen direkt rening, att anlägga en 

eller flera dammar medför därför en positiv effekt på utgående mängder till recipienten jämfört med 

nuläget. Reningseffekten av dammar som föreslås för dagvatten som uppstår utanför planområdet 

kommer att minska samtliga ämnen som har utretts. 
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Beräkning av reningseffekt för dagvatten som uppstår utanför planområdet genom rening inom planområdet.   

 

Förslag till åtgärder 

Dagvatten från befintlig bebyggelse som ligger utanför planområdet föreslås ledas till en inledande 

sedimentationsdamm, som placeras i den norra delen av planområdet. Sedimentationsdammens utlopp 

övergår i ett meandrande dike som sedan leds in i en avslutande dagvattendamm med två eller fler 

zonindelningar. 

 
Sedimentationsdammen placeras mellan Ginnlögs väg och Stationsvägen. Bild WRS och Topia. 

 

Dikesföretag 
Inom planområdet finns två dikningsföretag. Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att 

dikesföretag Brogård-Nygårds ska upphävas. Domen har inte vunnit laga kraft. Dikningsföretaget 

Kockbacka-Sandabergs har upphävts i Mark- Och miljödomstolen 2019. 

 

Vatten och avlopp 

Området ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten. De ledningar som 

ligger inom planområdet kommer att flyttas i samband med att planen genomförs och placeras i 

gatuområdet. 

 

Värme 

Fjärrvärmeledning ligger intill planområdet vilket gör det möjligt att ansluta till fjärrvärme.   
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El, tele, bredband 

Ledningar för el, fiber och tele finns inom planområdet vilket ger förutsättningar för att ansluta 

planområdet. Ledningarna bedöms inte påverkas av planens genomförande. Ett område reserveras för 

transformatorstation för el utmed lokalgatan. 

 

Avfall 

Avfallshantering inom området ska följa regler i kommunens avfallsföreskrifter och anpassas till det 

insamlingssystem som gäller för respektive bostadstyp. Framkomligheten för både hämtningsfordon 

och hämtningspersonal ska beaktas. Krav på utformning av vägar för tunga transporter med genomfart 

eller vändplan för att utesluta backning ska beaktas. 

  

Skola 

Inom skolområdet ska avfallsutrymme planeras inom byggnader eller i separata miljöhus. Placeringen 

av miljöhusen inom området ska ge bra tillgänglighet både för hämtningspersonal och 

avfallsavlämnare (t.ex. kökspersonal) samt även trafiksäkerhet. Sopbilen ska kunna vända utan att 

backa samt köra inom området där barnen inte vistas. Samma regler gäller även för slambil som ska 

tömma fettavskiljare vid skolkök.  

 

Bostäder 

I villaområden gäller sortering av hushållsavfall i 8 fraktioner vid fastighet. Sorteringen sker i två 370 

liters fyrfackskärl vars uppställningsplats ska planeras inom fastighet/tomt. Uppställningsplats för 

båda kärl har bredd 180 cm, djup 100 cm, höjd 110 cm, höjden med öppet lock är 180 cm. 

  

Inom planområde med flerbostadshus gäller kvartersnära gemensamma sorteringsplatser för avfall 

inom 50 meter från byggnader. Avfallsutrymme ska dimensioneras med hänsyn till antal hushåll och 

veckotömning av avfallsfraktioner. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvensbeskrivning 

Detaljplanen har bedömts medföra betydande miljöpåverkan för aspekten hushållning med 

naturresursen jordbruk. Miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas därför tematiskt till att behandla 

miljöaspekten hushållning med naturresurser och påverkan på skyddade områden. Slutsatserna från 

miljökonsekvenserna gällande frågan om att bebygga jordbruksmark sammanfattas under denna 

rubrik. Övriga miljökonsekvenser beskrivs under rubriken miljökonsekvenser. 

 

Beskrivningen av konsekvenserna nedan är en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Jordbruksmark 
Planområdet består av jordmark klass 5, på en skala 1–10 där 10 är den bördigaste marken.  
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Översiktskarta över Bro med åkermarksgradering enligt 1976 års klassificering. Skrafferade fält visar de områden som brukas 

idag. Källa: Länsstyrelsens GIS-tjänst 23 februari 2021. 

Alternativutredningen för lokalisering av skola som utfördes för den här detaljplanen har 

jordbruksmarkens lokala, regionala och nationella värde. I Upplands-Bro kommun finns stora arealer 

jordbruksmark. I ett lokalt perspektiv kan därmed antas att bortfallet av aktuell åkermark inte på sikt 

innebär några konsekvenser för den lokala livsmedelsförsörjningen inom kommunen. Nationellt 

bedöms konsekvenserna bli små då värdet av jordbruksmarken är litet och produktionsfördelar med 

större sammanhängande marker inte ges på aktuell plats. Planförslaget bedöms dock kunna innebära 

måttligt negativa konsekvenser för den regionala livsmedelsförsörjningen i ett generationsperspektiv, 

om behovet av regional självförsörjning ökar i framtiden. 

 

Till följd av den försämrade arronderingen för kvarvarande jordbruksmark finns risk att även andra 

marker i närliggande områden tas ur bruk. Möjligheterna finns för kommunen att fortsatt arrendera ut 

kvarstående marker för jordbruk 

 

Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större skola i Bro samt 

lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk för dessa inte kräver ytor i hela 

området finns ytor kvar för andra behov, bostäder föreslås därför inom planen. Det finns idag ett 

behov av fler bostäder både regionalt och lokalt. Det är ur ett jordbruksperspektiv viktigt att 

bostadsutbyggnad genomförs på ett väl avvägt sätt för att minska behovet av ianspråktagande av 

jordbruksmark i andra delar av regionen. 
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Naturresurser och ekosystemtjänster 
Möjligheten att fortsatt bedriva jordbruksverksamhet inom området finns inte om marken exploateras. 

Vad gäller ekosystemtjänster bedöms planförslaget sammanvägt medföra en större bredd av 

ekosystemtjänster med positiva konsekvenser jämfört med nuläget, framförallt avseende reglerande 

och kulturella ekosystemtjänster. Samtidigt försvinner de livsmedelsproducerande 

ekosystemtjänsterna.  

 

Planförslaget med rekreativa dagvattendammar bedöms medföra positiva konsekvenser för 

vattenmiljön. Det närliggande Natura 2000-områdets värden bedöms inte påverkasnegativt jämfört 

med nollalternativet 

 

För att på bästa möjliga sätt ta tillvara matjorden som en naturresurs bör en strategi tas fram avseende 

omhändertagande och användning av områdets matjord. Det är att föredra ur ett resursperspektiv att 

matjorden används för odling och inte som anläggningsmaterial. 

 

Alternativ 
Samtliga alternativ som förs fram i alternativredovisning kommer med både möjligheter och 

begränsningar. Beskrivning av samtliga alternativ finns i utredningen om exploatering på 

jordbruksmark. 

 
Utredda alternativa områden till föreslaget planområde. 

 

0-alternativet ger ingen utveckling inom nuvarande kontext, det krävs ny detaljplan för att utveckla 

platsen för en ny skola. Det blir svårt att skapa tillräckligt stor yta för att möjliggöra en F-9 skola på 

platsen, en större yta behöver tas i anspråk för att realisera den moderna skolan med tillräckliga 
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vistelseytor utomhus som efterfrågas. Det kommer även föreligga behov av tillfälliga 

utbildningsplatser i genomförande-skedet. 

 

I alternativ 3 ges möjligheter att stärka tätorten söder om järnvägsspåret med ny skola. Att marken är 

detaljplanerad gör att förutsättningarna är klara för hur skolor kan utvecklas. Skoltomterna inom 

detaljplan är dock inte tillräckligt stora för att enskilt klara samma behov som primäralternativet kan. 

Om samtliga skoltomter tas i anspråk kanske det kan vara möjligt, men då blir ny skola utspridd på 

flera byggrätter inom detaljplanen. Att marken dessutom inte har kommunalt ägande medför en 

process och beslut om att hyra eller köpa mark för utveckling av skolor inom de ramar som gällande 

detaljplan sätter. 

 

Alternativ 4, 5 och 6 som är belägna på kommunal mark har liknande förutsättningar och 

begränsningar. Att lokalisera skola på dessa platser medför att värdefull natur/parkmark tas i anspråk 

för att möjliggöra skola inom tätorten. Den utpekade skogsmarken och Finnstaparken är centrala 

rekreationsmiljöer med mycket hög funktion för ekologisk- och social hållbarhet i Bro tätort. De 

innehåller dessutom stora kulturmiljövärden i form av fornlämningar. Fornlämningar skyddas under 

kulturmiljölagen och är likt jordbruksmark ett allmänt intresse. Det bidrar till att platserna sannolikt är 

olämpliga att allokera en ny skola på. Dessa alternativ medför troligtvis större behov av ekonomiska 

investeringar i infrastruktur än i primäralternativet. 

 

Slutsatsen av alternativutredningen är att planförslagets lokalisering har stora fördelarna i form av 

rådighet över marken, möjlighet till förtätning och sammanlänkning inom tätorten, ekonomiska 

aspekter samt inte minst möjlighet att skapa samband och social hållbarhet i koppling till skola, 

dagvatten och möjlig annan verksamhet. Utredningsområdet utgör en naturlig utvidgning av befintlig 

tätortsmiljö och bebyggelse. Att tillskapa möjligheter för tätortsutveckling genom att kunna bygga 

bland annat en ny skola samt möjliggöra hållbar dagvattenhantering för tätorten bedöms vara ett 

prioriterat samhällsintresse som bäst kan tillgodoses inom utredningsområdet Kockbacka gärde. 

 

Miljökonsekvenser 

Andelen hårdgjorda ytor på platsen kommer att öka om den bebyggs. Visserligen består marken av 

lera, vilket ger en liten infiltration, men mängden vatten som transporteras bort från området kommer 

att öka. Dagvatten från exploateringen inom området föreslås renas och fördröjas genom LOD. 

Dagvatten från områden utanför planområdet som inte renas idag föreslås renas och fördröjas genom 

dagvattendammar. Detta ger ett renare vatten som når Mälaren och på sikt kan medverka till färbättrad 

vattenkvalitet. Dagvattenåtgärderna bedöms öka förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsnormerna 

för vattenförekomsten eftersom belastningen av förorenande ämnen minskar betydligt.  

 

Lokaliseringen av dagvattendammar på det som idag är jordbruksmark bedöms i sig utgöra ett 

samhällsintresse, då kommunen har behov av att bygga ut dagvatten-hanteringen och platsen anses 

vara lämplig för detta ändamål. Idag sker ingen rening av dagvatten från gamla Bro och Kockbacka 

gärde. Till utredningsområdet rinner idag vatten från både Gamla Bro, Ekboda och Finnsta. Någon 

annan yta där rening och fördröjning kan göras för detta vatten finns inte. Planen kommer därför att då 

en positiv påverkan på vattenkvaliteten i Mälaren och förbättrar möjligheten att uppnå 

miljökvalitetsnormen för vatten i Mälaren-Görväln.  

 

Sammantaget bedöms planförslaget medföra positiva konsekvenser för vattenförhållandena. Natura 

2000-områdets värden bedöms inte påverkas jämfört med nuläget. Under byggtiden behöver särskild 

hänsyn tas för att säkerställa att utsläpp till recipienten av vatten innehållande föroreningar eller höga 

halter sediment inte sker. 

 

Förslaget bedöms öka den biologiska mångfalden i och med att dikena görs om till meandrande diken 

och att dammar uppförs samt att ny växtlighet och andra åtgärder ger bättre förutsättningar för ett 
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varierat växt- och djurliv. Den växtlighet som föreslås kan hjälpa till att förbättra lokalklimatet genom 

skugga, temperaturreglering och vattenupptag. 

 

Områdets läge i utkanten av Bro riskerar att öka andelen bilresor. Möjligheten att samordna bilresor 

med pendling kan möjligen öka då området ligger ganska nära pendelparkering för de som ändå reser 

till tågstationen med bil. Det kommer också vara möjligt att åka med buss. Antalet bilrörelser kommer 

att öka på Enköpingsvägen och Ginnlögs väg som en konsekvens av planens genomförande. Detta 

medför ökat omgivningsbuller, ökade utsläpp och ökad energiåtgång såsom ett ökat bilåkade alltid 

medför. Mobilitetsåtgärder i samband med att skolan öppnar och kontinuerliga mobilitetsinsatser samt 

trafikutbildningar för elever kan öka antalet barn som kan ta sig till skolan med cykel eller till fots. 

Huvudsyftet med planläggningen av aktuellt område är att tillgodose behov av större skola i Bro samt 

lösa dagvattenhantering för Bro tätort. Då området som tas i anspråk för dessa inte kräver ytor i hela 

området finns ytor kvar för andra behov, bostäder föreslås därför inom planen. Det finns idag ett 

behov av fler bostäder både regionalt och lokalt. En blandning av markanvändningar där närhet mellan 

skola och bostad finns minskar andelen bilresor.  

 

En förbättring av gång och cykelnätet genom området ger ökade möjligheter att ta sig fram till fots 

eller cykla. Det i sin tur kan bidra till ett mer hållbart resande. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanen medger en expansion av Bros centrala delar med skola, parkmark med tillgång till 

rekreation och bostäder. I omgivningen finns god kollektivtrafik. Det finns möjlighet att ansluta till 

befintliga tekniska system. Detaljplanen innebär en rationell och ekonomiskt fördelaktig komplettering 

av Bro. Planen medför ökade driftskostnader för allmänna platser för kommunen då parkområde, nya 

gator och nya cykelvägar anläggs. 

 

Med exploatering av Trädgårdsstaden och Tegelhagen i koppling till Ginnlögs väg kan det innebära 

relativt tät trafik under förmiddagens och eftermiddagens maxtimme. Vid exploatering av skolan samt 

maxscenario kan åtgärder krävas för att förbättra kapaciteten och framkomligheten  

 

Efter utbyggnad kan det behövas ytterligare åtgärder för fler kopplingar med gång- och cykelvägar 

samt åtgärder för tex hastighetssänkning eller trafiksäkerhet, vilket innebär en kostnad för kommunen. 

 

Sociala konsekvenser 

Det föreslagna området ligger i utkanten av samhället och för att skapa trygghet på den platsen krävs 

att människor rör sig naturligt i området under dagar, men också på kvällar och helger. Bostäderna ger 

en större möjlighet för att fler människor ska kunna passera i området. Parkområdet ger möjlighet för 

människor att uppehålla sig och att människor vill ta sig dit för rekreation. Om idrottssalen hyrs ut till 

föreningar under kvällstid ger det också en ökad trygghet och vuxennärvaro efter att skolans 

verksamhet slutat för dagen. Allmänna gångstråk i närheten av bebyggelsen kan också hjälpa till med 

detta. Parken i planområdet har möjlighet att bidra med ökade möjligheter till rörelse och motion. 

 

Eftersom området ligger i direkt anslutning till Bro IP finns det möjlighet att för skolan att dra nytta an 

närheten till IP exempelvis under friluftsdagar. Gång- och cykelbron över järnvägen binder samman 

Kockbacka gärde med Bro IP och kopplar även samman idrottsplatsen med östra Bro på ett tydligare 

och tryggare sätt. 

 

Placeringen av en skola på Kockbacka gärde kommer att medföra nya resmönster genom Bro och 

kommer framförallt påverka Enköpingsvägen. Risken är stor att biltrafiken ökar. Det kommer också 

medföra en ökad trafik av cyklister och gående vilket kommer att öka antalet personer som passerar 

övergångsställen i anslutning till området. Det är viktigt att trafiklösningarna fokuserar på trygg och 

säker skolväg.  
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Enligt riskanalysen är risken för olyckor liten i och med att bebyggelsen håller rekommenderade 

skyddsavstånd. För de platser som ligger inom skyddsavståndet är det viktigt att de utformas så att de 

inte uppmuntrar till stadigvarande vistelse. Detta gäller framförallt platsen framför entrén till skolan.  

Bebyggelsen och vallarna kommer att påverka landskapsbilden eftersom platsen idag är öppen och 

obebyggd. En ny typ av landskapsrum skapas. Skolan kommer att förstärka entrén till Bro och ge ett 

positivt inslag och identitet till platsen. 

 

Parken i området kan möjliggöra och uppmuntra till rörelse för fler som bor i Bro, vilket skulle kunna 

ge positiva hälsoeffekter för folkhälsan. Karaktären på parken kan också ge en möjlighet till rekreation 

och upplevelse.  

Området är påverkat av buller från flera håll. Alla riktvärden för skola och bostäder klaras, men det 

finns ändå en risk att upplevelsen av platsen kan vara att den periodvis är ljudstörd på grund av att 

människor uppfattar ljudmiljöer olika. Trots detta så är bedömningen att en bra ljudmiljö skapats och 

att upplevelsen kan vara positiv. 

 

Barnkonsekvenser 

Det kommande området på Kockbacka gärde har god potential att uppmuntra till ungdomars och barns 

fysiska aktivitet. Även avsikten i detaljplanen med en satsning på ökad gång och cykling till skolan 

kan också uppmuntra till en beteendeförändring mot en hållbarare livsstil.  

 

Barnkonsekvensbeskrivningen beskriver att förslaget anses vara väl genomarbetat och aspekter som 

berör barn och ungas trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet är integrerade i förslaget och i 

detaljplan. Storleken på den planerade skolgården är i enlighet med riktlinjerna och utformningen är 

väl genomarbetade och erbjuder olika aktiviteter till eleverna under och efter skoltid.  

 

Att skolan ligger utanför centrala Bro medför att några elever kommer få längre skolväg än de har till 

nuvarande Bro skola, men också att vissa får kortare väg till skolan. För de barn och unga, som så 

småningom kommer flytta in i de områdena som planeras söder om järnvägen, är den nya placeringen 

bra. Gång- och cykelbro ger en förbättrad kopplingen mellan Bro IP och Kockbacka gärde och är 

positivt för tillgängligheten och säkerheten.  

 

Bedömningen, ur ett barnperspektiv, är att de intentioner som finns i planarbetet och de fysiska 

förutsättningar som finns i området, kan utvecklas till ett område som är väl lämpat för barn. 

 

 

Genomförande 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Samråd         kvartal 2 2021 

Granskning         kvartal 4 2021 

Antagande KF        kvartal 1 2022 

Laga kraft för detaljplanen      kvartal 2 2022 

Projektering         kvartal 4 2021 

Byggstart         kvartal 3 2022  

 

Etappindelning 
Planområdet kommer att byggas ut i en etappindelning som måste följas för att säkerställa att 

funktioner för platsen och de närliggande områden bibehålls och inte påverkas negativt samt för att 

uppfylla bygglovskrav. Bullervallar och bostäder måste uppföras före eller samtidigt som skolan. I 

kalkylen redovisas en skedesplanen över hur arbetena ska utföras. 
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Första etappen kommer att säkerhetsställa att den befintliga dagvattenhanteringens funktioner inte 

påverkas. Dagvattenfunktionen med dammar och diken byggs därför ut och driftsätts innan det på 

platsens befintliga dike får täckas igen. Därefter förstärks de markområden som ska bebyggas med 

bullervallar, hus, skolbyggnader och gata.  

 

Markförstärkningar tar olika lång tid för att klara de geotekniska kraven för respektive uppbyggnad. 

Efter markförstärkning anläggs VA och skelettjordar i gatan på Allmän plats som ska färdigställas till 

AG-nivå (asfaltsgrus) och dessa färdigställs i sin helhet (finplaneringen) av kommunen när hus och 

skola är färdigställda. 

 

Skedesplan 
Det kommer att markstabilisera under den kommande bullervallen för att kunna lägga upp de 

omhändertagna massorna från nya vattenparken. Bullervallens utseende kommer att bölja fram över en 

sträcka på ca 550–600 meter intill den nya vattenparken. Vi kommer att börja schakta av 

matjordslagret som beräknas vara i ett lager om ca 30 cm och lägga det åt sidan för att efter de mer 

lermäktiga lagren lagts upp i bullervallen schaktats klart läggs den finare matjorden ovanpå som växter 

planteras i.  

 

Arbeten inom dom befintliga dagvattendikena kommer att ske inom 1 okt – 30 mar. Inga arbeten 

kommer att utföras i befintliga dagvattenområden mellan 1 apr och sista september. Arbetena ska i sin 

helhet vara färdigställda och besiktigade senast 30 dec 2023 

  

Grumlingsskydd installeras runt området där omledningarbetena ska utföras för att skydda spridning 

av partiklar och tillhörande föroreningar till recipienten en vecka innan vattenarbeten påbörjas. 

Grumlingsskyddet kan vara siltgardin eller motsvarande, kraven på att förhindra spridning av 

uppslammade partiklar till omgivande ytvatten ska uppfyllas. Allt arbete som orsakar grumling ska 

utföras innanför grumlingsskyddet och på sådant sätt att det inte påför skada på grumlingsskyddet. 

  
Exempel på grumlingsskydd 

 

Där utfös en daglig okulär kontroll av ytvattnet utanför grumlingsskydden för att säkerställa dess 

funktion. Genomarbetade rutiner finns för denna kontroll.  Kontrollerna förs in i entreprenörens 

dagboksanteckningar. Om den okulära kontrollen visar på förhöjd grumlighet utanför 

grumlingsskydden så tas åtgärdsprogram fram. Arbeten innanför grumlingsskydden planeras pågå i 5 

dagar och under denna tid utförs den okulära kontrollen av ytvattnet utanför grumlingsskydden. 

  

Erosionsskydd med naturmaterial 50–200 läggs ut med grävmaskin i en tjocklek på ca 0,4 m ner till 

befintlig botten i lutning 1.5 eller flackare vid dagvatten utlopp intill röranslutning till öppna diken. 

  

Grundvattenmätningar fortsätter utföras under entreprenadetiden i befintliga och nya grundvattenrör.  

Kontroll av grundvattennivåer utförs före, under och efter byggskede en gång per månad tills ungefär 
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två månader efter arbetet avlutats, detta för att kontrollera att grundvattenförändringar inte inträffar. 

En arbetsberedning tas fram för planering av en omledning av dagvatten från befintliga 

dagvattendikena till den nya dagvattenparken. 

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Allmän plats GATA1 GATA2, GÅNG, CYKEL, (GÅNG), (CYKEL) och TORG 
Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och finplanering av samtliga allmänna anläggningar 

inom planområdet och kommunen blir huvudman för all allmän platsmark. Kommunen finansierar all 

utbyggnad av allmänna anläggningar.  

 

Allmän plats PARK1 och NATUR 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för parkändamål samt 

dagvattenanläggningar inom de områden som utgörs av allmän platsmark med ändamål PARK och 

NATUR inom planområdet. Kommunen blir huvudman för dessa anläggningar. Kommunen 

finansierar utbyggnaden för dessa anläggningar. 

 

Kvartersmark för bostäder och skola 
Den som förvärvar kvartersmark som Exploatör genom direkt markanvisning ansvarar för 

genomförande av detaljplanen inom områden som är utlagda som kvartersmark med 

användningsbestämmelsen “B”. Ansvaret omfattar plan- och gatukostnader såväl som ansvar för 

fysiskt genomförande. Exploatören ansvarar för utbyggnad och drift av anläggningar inom 

kvartersmark “B” som kan vara behövliga för den planerade bebyggelsen. Detta regleras i separat 

avtal med kommunen. 

Den som förvärvar kvartersmarken för skola med användningsbestämmelsen ”S” är den som utför 

ansvarar för utbyggnad och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom dess kvartersmark. 

som kan vara behövliga för den planerade bebyggelsen. Ansvaret omfattar plan- och gatukostnader 

såväl som ansvar för fysiskt genomförande. Detta regleras i separat avtal med kommunen. 

 

Kvartersmark för parkering  
Kommunen ansvarar för genomförande av detaljplanen inom övriga områden som är utlagda som 

kvartersmark för parkeringsändamål. Ansvaret omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska 

genomförandet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av parkeringsplatserna. Det är kommunen som 

har ansvar för drift. 

 

Kvartersmark för tekniska anläggningar  
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda 

med bestämmelsen “E”, elnätsstation och pumpstation. Kommunen finansierar och samordnar detta 

med ledningshavare. 

 

Avtal 

Markanvisningsavtal 

Området med bostäderna ska markanvisas med direkt markanvisning till den som förvärvar 

skolfastighet. Markanvisningsavtalet reglerar förutsättningar för överlåtelse, planläggning och 

plangenomförande. Det ska omfatta bl.a. kostnads- och utförandeansvar, krav på säkerheter, tidplaner, 

dagvattenåtgärder och gestaltning. Avtalet reglerar även ansvars-och kostnadsförhållandena mellan 

exploatören och kommunen och villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för 

förrättningskostnader, tider och tillträden. Det kommer sedan följas av ett överlåtelseavtal och 

genomförandeavtal. Detta sker i samband med detaljplanens antagande. 

 
Hyresavtal samt köpeavtal med överenskommelse om exploatering 

För skolan kommer en hyresvärdsupphandling att göras. När marken säljs kommer ett köpeavtal med 

överenskommelse om exploatering tecknas jämsides med ett hyresavtal. Köpeavtalet reglerar även 
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ansvars-och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen och villkor för 

fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden. 

 

Avtal om ledningsrätt 

Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt. 

Ledningsägarens krav på skyddsavstånd behöver följas. 

 

Övriga avtal 

Samverkansavtal och avsiktsförklaring kommer att tecknas mellan kommunen och Trafikverket om 

genomförandet av gång- och cykelbron över järnvägen.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter:  

Kockbacka 2:1, ägs av Upplands-Bro kommun 

Kockbacka S:3, ägs av Flera delägare 

Kockbacka S:6, ägs av Flera delägare 

Kockbacka S:8, ägs av Flera delägare 

Härnevi 8:10, ägs av LE Lundberg, Upplands-Bro kommun har avtalat om förvärv 

Härnevi 32:1, ägs av Staten Trafikverket 

Bro Prästgård 4:1, ägs av Upplands-Bro kommun 

 

Fastighetsbildning 
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 

prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, ledningsrätter och andra officialrättigheter som 

kan vara behövliga för detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos det statliga 

Lantmäteriet efter ansökan. Härnevi 8:10 Kockbacka S:3, Kockbacka S:6, Kockbacka S:8, kommer att 

regleras in i Kockbacka 2:1. Fastighetsreglering för detta pågår. 

 

Allmän plats 

Fastighetsbildning behöver ske allmänna platser, antingen genom att de är kvar i Kockbacka 2:1 eller 

att de regleras över i Bro Prästgård 4:1. 

 

Kvartersmark för tekniska anläggningar (bestämmelse E1 och E2 ) 

Inom områden utlagda med bestämmelsen E1 och E2 i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på 

initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning 

eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen. Kommunen ansvarar och bekostar 

fastighetsbildning för detta. 

 

Kvartersmark för enskilt bebyggande 

Med stöd av planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. 

Överenskommelsen om fastighetsbildning kommer att regleras genom markanvisningssavtalet och 

genom köpeavtalet. Den som förvärvat kvartersmark ansvarar för att inlämna ansökan till 

Lantmäteriet. Den som förvärvat kvartersmark bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för att 

säkra åtkomsten till kvartersmark. 

 

Dikesföretag 
Dikestag inom området är upphävda av mark- och miljödomstolen respektive mark och 

miljööverdomstolen. Det finns därför inget behov av ytterligare hantering. 

 

Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Befintlig VA-ledningsrätt kommer att flyttas. Ledningar för VA föreslås läggas i lokalgatan.  
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Befintliga servitut och ledningsrätter ska ses över och vid behov antingen upphävas eller justeras.  

 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
 

Fastigheter inom 

planområdet 

Fastighetsreglering Planens konsekvenser 

Härnevi 8:10  Fastigheten regleras in i 2:1. PARK1 

NATUR  

GÅNG 

CYKEL  

S 
Kockbacka 2:1 Fastighetsbildning kommer att ske för 

bostadsområdet och skolområdet. 

Allmän platsmark avses regleras in i Bro 

Prästgård 4:1. 

PARK1 

NATUR 

GATA1 

GATA2 

GÅNG 

CYKEL  

GÅNG (över mark) 

CYKEL (över mark) 

B 

E1 

E2 

P 

S 

Kockbacka S:3 Samfälligheten föreslås avvecklas. Fastigheten 

regleras in i 2:1. 
PARK1 

NATUR 

GATA2 

B 

S 

Kockbacka S:6 Samfälligheten föreslås avvecklas. Fastigheten 

regleras in i 2:1 

PARK 

GATA2 

GÅNG 

CYKEL  

B  

S 

Kockbacka S:8 Samfälligheten föreslås avvecklas. Fastigheten 

regleras in i 2:1 

PARK  

GÅNG  

CYKEL  

S 

Härnevi 32:1 Servitut behövs för gång- och cykelbro  T 

GÅNG (över mark) 

CYKEL (över mark) 

Bro Prästgård 4:1 Allmän platsmark inom planområdet regleras in i 

fastigheten vid plangenomförandet. 

NATUR 

GATA1 

GÅNG 

CYKEL 

Rättigheter   

Avtalsservitut 

01-IM5-85/4958 

Till förmån för Bro Prästgård 4:1. Information om 

läget saknas. 

 

Officialservitut, VÄG 

0139-84/2 

Till förmån för Kockbacka 2:1 Information om 

läget saknas. 

 

Officialservitut, 

VÄGBRO 0139-03/2 

Till förmån för Bro Prästgård 4:1. Till last för 

Härnevi 32:1.  

Servitutet föreslås utökas med 

gång- och cykelbron. 
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Avtalsservitut 

01-IM5-83/12666 

Till förmån för Kockbacka 2:1. Till last för 

Härnevi 8:10. 

Upphävs vid fastighetsreglering 

när Härnevi 8:10 regleras in med 

Kockbacka 2:1 

Avtalsservitut 

01-IM5-84/3075 

Till förmån för Kockbacka 2:1.  Upphävs vid fastighetsreglering 

när Härnevi 8:10 regleras in med 

Kockbacka 2:1 

Markavvattningsföretag 

Brogård-Nygårds 

Dom i MÖD avvaktas. Företaget föreslås 

omprövas inom planområdet om det inte blir 

avverkat i MÖD. 

 

Markavvattningsföretag 

Kockbacka-Sandaberg 

Kommunen ansöker om att upphäva 

dikningsföretaget inom planområdet. 

 

 

 

Tekniska frågor 

Tekniska utredningar/undersökningar 
Fortsatt mätning av grundvattennivåer utförs inom planområdet. Utförligare geotekniska utredningar 

görs i samband med detaljprojektering av byggnader, infrastruktur, dammar och bullervallar. 

Utförligare geotekniska undersökningar ska göras inom områdena för att utreda 

markförstärkningsbehov inför genomförande. Geoteknisk utredning pågår för brofästena för att 

fastställa deras lägen för att inte påverka Mälarbanan. Markteknisk undersökning med analys av 

jordprover pågår.  

Behovet av fortsatt täckdikning/dränering av marken har inte utretts i dagvattenutredningen utan 

planens påverkan på täckdikena samt deras eventuella inverkan på sättningar är under utredning inför 

projektering. 

Skyfallsutredning är beställd och kommer att komplettera underlaget innan antagandet av detaljplanen. 

 

Teknisk försörjning 
Kommunen upplåter utrymme för ledningarna inom allmän platsmark. Planen medger utrymme för en 

transformatorstation och en pumpstation, för vilka mark är avsatt på plankartan. Dessa anläggs så att 

angöring säkerhetsställs. Transformatorstationer ägs normalt av ledningsägaren. Ledningar förläggs i 

första hand i lokalgatan. 

Området kan idag ha möjlighet till försörjning av fjärrvärme energieffektiva lösningar ska beaktas för 

att begränsa klimatpåverkan. 

 

Vatten och avlopp 

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

dras till fastighetsgräns. Det kommer att vara möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avloppsnät 

vid anslutningspunkt till kvartersmark.  

Ny VA-ledning ersätter den befintliga ledningen och förläggs i lokalgata vilket bekostas av 

kommunen. Kommunen ansvarar för att anlägga anslutningspunkter fram till kvartersmark. Exploatör 

bekostar och genomför anslutningen från anslutningspunkten i den allmänna ledningen till den privata 

fastigheten.  

 

Kommunen ansvarar för att brandposter i lokalgata tillkommer för nybyggnader enligt Svenskt 

Vattens publikation P83. Eventuellt behov av extra brandposter inom skolområdet ordnas av 

exploatören. 

 

El, tele, bredband 

Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd 

med ledningsägare. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark, ska ledningsägare för el-, tele- 

och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning. 
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Trafik 
Cirkulationsplatsen vid Ginnlögs väg och Lantmätarvägen ska utföras så att jordbruksfordon kan 

passera utan hinder. Övergångsställen hastighetssäkras och förses medblinkade skyltar och belysning 

enligt teknisk handbok. Gång- och cykelpassager utformas i första hand som ett övergångställe med 

intilliggande cykelöverfart som innebär att korsande fordon har väjningsplikt mot både gående och 

cyklister. Hänsyn till sikt vid utfarter ska tas och fartdämpande åtgärder längst med ny lokalgata 

Ginnlögs väg och Enköpingsvägen.  

 

Parkering 
Parkeringsbehovet för skolan med mera ska lösas enligt kommunens parkeringsnorm som den anges i 

gällande trafikutredning för Kockbacka gärde eller motsvarande dokument vid tidpunkten för 

genomförandet av detaljplanen. Parkeringsbehovet för bostäder löses på respektive bostads entrésida 

på kvartersmark. Parkeringsplatserna för skolan kommer att lösas på exploatörsägd kvartersmark samt 

genom avtal med kommunen om parkeringar som är kommunalägd kvartersmark.  Besöksparkering 

för parken anläggs i anslutning till parken vid lokalgatans vändplats. 

 

Avfall 
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 

omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för 

genomförande av Detaljplanen. Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och 

godkännas av kommunens avfallsavdelning. 

 

Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera 

sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. 

 

Markföroreningar 
En övergripande miljöteknisk undersökning är beställd och ska utföras inom planområdet. Ifall 

förorenad mark påträffas inom planområdet som behöver saneras innan byggande får ske, ska sanering 

i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning utföras.  

 

Inom kvartersmark är det respektive fastighetsägare som ansvarar och finansierar sanering i den 

omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. 

Inom allmän platsmark är det Kommunen som ansvarar och exploatören som finansierar sanering i 

den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 

bestämmelser. 

 

Buller 
Kommunen bygger bullervallarna. Bullervallar ska utformas med lokalt material i den största möjliga 

mån samt förstärkas så att sättning undviks. Ovanpå bullervallen anläggs ett bullerplank som löper 

längs med hela bullervallen. På sidan av bullervallen mot spårområdet anläggs ett skyddsstängsel 

enligt Trafikverkets krav. Bullervallar och bostäder kommer att uppföras innan skolan får byggas. 

Detta innebär att arbete med bulleråtgärder kommer att byggas direkt efter laga kraftvunnen plan.  

 

Exploatören ansvarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga bullerskyddsåtgärder 

inom planområdet så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls. 

 

Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle 

påträffa fornlämning som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt kulturmiljölagen. 

 

Masshantering 
Upplands-Bro kommun har för avsikt att schakta upp de befintliga jordmassor och återanvända dessa 

inom arbetsområdet. Dessa kommer att återanvändas bland annat i bullervallen mot tågspåret. Vi 
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kommer att börja schakta av matjordslagret som beräknas vara i ett lager om ca 30 cm och lägga det åt 

sidan för att efter de mer lermäktiga lagren lagts upp i bullervallen schaktats klart läggs den finare 

matjorden ovanpå som växter planteras i.  

 

Geoteknik 
Geotekniska undersökningar har gjorts inom planområdet, ytterligare geotekniska utredningar utförs 

på allmän platsmark av kommunen för att fastställa genomförande. Exploatören ansvarar för 

ytterligare nödvändiga geotekniska undersökningar grundläggning på kvartersmark för att fastställa 

behov av markförstärkning samt grundläggningsteknik. Utförligare beskrivning av arbetsmetodik finns 

att läsa i PM Geoteknik Kockbacka gärde.  

 

Radon 
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga radonundersökningar utförs. 

 

Höjdsättning 
Höjdsättningen av området bör säkerställa att inga instängda områden skapas utan att vatten ska kunna 

avledas mot den nedsänkta bollplanen, mot diken och damm samt ut mot grönytor. Höjdsättning och 

detaljerad dagvattenutformning görs i samråd med varandra vid detaljprojekteringen. 

 

Området bör höjdsättas så att ytlig avrinning inte sker direkt mot järnvägen eller Trafikverkets trumma 

under järnvägen även om vattnet så småningom kommer att ledas dit då det är utloppspunkten från 

området.  

 

Vid dagvattenpumpstationen norr om Ginnlögs väg behöver höjdsättning beaktas i vid projektering för 

att inte riskera översvämning.  

 

 

Dagvatten 
Kommunen ska bygga ut dagvattensystem så att de nivåer på reningskrav som redovisas i 

dagvattenutredningen uppfylls. Huvuddragen för dagvattenhanteringen är att höjdsättningen på allmän 

platsmark gata och kvartersmark gata ska följas. Det anläggs skelettjordar för träden och 

dagvattenfördröjning genom ett flertal olika dammar och diken på allmän platsmark. Genom dessa 

åtgärder förbättras kvaliteten och förbättrar fördröjning av dagvattnet även från de kringliggande 

områdena jämfört med utan åtgärderna. Vid pumpstationen ska en bredningsdamm anläggas.  

 

På kvartersmarks ska exploatören bygga ut dagvattensystem i enlighet med "Dagvattenhantering - 

Upplands-Bros tekniska handbok” alternativ med dagvattenfördröjning och i enlighet med 

dagvattenutredning, detaljplan och denna planbeskrivning. Dagvattenlösningarna ska utformas i 

samråd med och godkännas av kommunens VA-avdelning. Utförandet övervakas av kommunens 

utsedda byggledare.  

 

Dagvattendammar och diken ska utformas så att risken för utspolning av sediment från dammarna vid 

ett större regn kan minimeras. Det handlar främst om flödeshastigheten genom dammen och specifikt 

den nära botten. Pumparnas kapacitet vid pumpstationen behöver planeras så att de klarar både 

normaldrift samt ökad drift vid skyfall. 

 

För att säkra att dagvattnets flöde kvarstår under hela byggtiden så kommer den nya dagvattenparken 

och den närliggande bullervallen att färdigställas i sin helhet innan befintliga dagvattendiken läggs 

igen skonsamt med jordmassor från området. Omledning till det nya dagvatten parken och dammar 

kommer att göras då plantering av vattenväxter och andra växter har planterats för att djurlivet skall 

kunna etablera sig direkt efter omledningen av det befintliga dagvattensystemet gjorts. 
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Länshållningsvatten 
Länshållningsvatten kan uppkomma i samband med sprängning, borrning, schaktning, upplag av 

bergmassor och annan verksamhet under byggskedet. Arbetet och områdets förutsättningar gör att 

länshållningsvattnet kan innehålla olika typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande 

recipienter. Krav på lokal rening för länshållningsvatten gäller i Upplands-Bro kommun. Målet är att 

dagvatten som lämnar planområdet under byggskedet inte ska vara mer förorenat än i driftskedet. 

 

Större delen av planområdet är idag utanför kommunalt verksamhetsområde för VA-tjänster vilket 

innebär att det är kommunens miljöavdelning som har hand om frågor gällande länshållningsvatten.  

 

För de delar av planområdet som ingår i verksamhetsområdet för dagvatten är det kommunens VA-

avdelning som hanterar frågor om länshållningsvatten.  

 

Arbetsmiljö 
Damm från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 

Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis, 

arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna. 

Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APD-

plan) ska tas fram mellan de olika entreprenörerna. Tillgänglighetskrav på tillgängliga anläggningar 

under utbyggnadstiden. Exploatören ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. el, 

tele, fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter, inom och 

utanför planområdet, som behöver nyttja anläggningar som ligger inom planområdet. 

 

Säkerhet för tredje man 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet för skydd av tredje man och ansvara för säkerhet och god 

ordning inom detsamma. Trafikanordningsplaner söks hos Kommunen och Trafikverket. 

 

Ekonomiska frågor 

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

Bygglovavgift betalas av exploatören.  

 

Lantmäteriförrättning 
Exploatören ansöker och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder inom det som i detaljplanen 

utgör kvartersmark. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av allmän plats görs enligt vad 

som anges i avsnittet ”Fastighetsbildning” ovan. Upplands-Bro kommun svarar för 

förrättningskostnaderna i denna del.  

 

Plankostnader och plangenomförande 
Kommunen ansvarar för planläggningskostnader, planen finansieras genom planavgift. Kostnader för 

exploatering, planavgift och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att 

regleras i kommande markanvisningssavtal och hyresavtal mellan Exploatör och Upplands-Bro 

kommun.  

 

Avgift för vatten och avlopp 
Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa.  

 

El och tele m.m. 
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla m.m. debiteras enligt vid tidpunkten gällande 

taxa hos respektive leverantör. 
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Ersättning vid markförvärv/försäljning 
Köpeskilling för kvartersmark regleras genom köpeavtal. Exploatören ansvarar för lagfartskostnader. 

 

Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade drifts- och avskrivningskostnader för kommunen. De 

driftkostnader som uppstår för kommunen uppskattas till följande:  

• Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom 

planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 

• Drift av VA-anläggningar, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 

• Drift och skötsel av parkmark inkluderande dagvattendammar, årligt belopp avseende 

fullständiga anläggningar.  

Beloppen ovan har sammanställts i en kalkyl. 

 

Administrativa frågor 

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 

 

Anmälan, dispenser etc 
Ett flertal anmälningar och dispenser krävs för genomförandet av projektet: 

• Anmälan om miljöfarlig verksamhet till Miljöavdelningen innan anläggandet av 

dagvattendammarna (då det handlar om dagvatten från tät bebyggelse)  

• Anmälan till Länsstyrelsen om vattenverksamhet (schakt och fyllning i befintliga diken). 

• Dispens från biotopskyddet söks hos Länsstyrelsen (flytt av diken samt borttagande av 

åkerholmar) 

• Anmälan om masshantering till Miljöavdelningen 

 

Medverkande i projektet 

Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Planavdelningen samt Mark- och 

Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Visby Ark och Topia. Ett flertal 

medarbetare med specialistkompetenser på kommunens samhällsbyggnadskontor, utbildningskontor, 

kultur och fritidskontor samt fastighetsavdelning har också bidragit till arbetet. 

 

I framtagandet av planförslag har följande planarkitekter från Planavdelningen deltagit: Anna Duarte,  

Jessica Hanna, Claudia Wikse Barrow. 

 

 

 

Upprättad 2021-10-06, reviderad 2021-11-08 

Planavdelningen 

Mark- och exploateringsavdelningen 

 

 

 

Lina Wallenius   Lena Aldenhed 

Planarkitekt    Mark- och Exploateringsingenjör 
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Gestaltningsprogram

Detaljplan för Kockabacka gärde - Ny skola i Bro
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PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Innehåll

INLEDNING

3	 Syfte

3 Målsättning

4	 Hållbar	gestaltning	Kockbacka	gärde

5	 Bakgrund

FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ PLATSEN

6-7	 Förutsättningar	på	tomten

8	 Analys	landskapselement

9	 Anpassning	omgivande	bebyggelse	och	vägar

GESTALTNING

10	 Illustrationsplan

11-12		 Skola

13-15		 Skolgård

16-17		 Utbyggnad

18-24		Bostäder	mm

25-26	Parken

27-28		Bullervall	coh	plank

29-30	Skolväg,	angöring	och	parkering

31-32	 Gator	och	stråk

33	 Belysning

34	 Medverkande

Illustration	från	Finnstarondellen	som	visar	den	föreslagna	skolans	entréfasad.

Innehåll

Finnstarondellen Ginnlögs väg IdrottssalSkolaFörplats
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PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Inledning

Gestaltningsprogrammet	ska	definiera	och	dra	upp	
riktlinjerna	för	utformningen	av	den	planerade	
bebyggelsen	och	dagvattenrekreationsparken	
på	Kockbacka	gärde.	Målet	är	att	beskriva	hur	
utformningen	av	området	kan	ligga	i	linje	med	
kommunens	övergripande	mål	om:	Social	hållbarhet,	
Ekonomisk	hållbarhet	och	Miljömässig	hållbarhet.	

Inledning- syfte

Ekonomisk hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Målsättning

Social hållbarhet

Illustration	från	järnvägsviadukten,	Ginnlögs	väg 

• Trygghet

• Uppbruten	skala	trots	stor	
byggnadsvolym	och	stort	elevantal

• Möjliggöra	vuxennärvaro	(kvällar	
och	helger)	genom	att	parkstråket	blir	
en	plats	för	motion,	välmående	lev	etc	
för	hela	Bro.

• Utforma	byggnadsvolymer	i	
överensstämmelse	med		Framtidens 
förskola och skola,	ramprogram	UN	
2020

• Antagen	plan	mars	2022

• Möjliggöra	kostnadseffektiviseringar	
avseende	till	exempel	byggkostnader	och	
förvaltningskostnader.

• Optimal	markanvändning/	
resursanvändning	livcykelperspektiv

• Rekreativ	dagvattenhantering

• Skapa	en	plats	med	mer	biologisk	
mångfald

Ginnlögs väg

Ny gång- & cykelbro

IdrottssalSkola



103 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede - TN 21/0153-7 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede : Bilaga 4 - Gestaltningsprogram 210922

4

PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Den	ekonomiska	hållbarheten	är	befäst	i	ett	
önskemål	om	en	marknadsanpassad	byggprocess	av	
skolan.		Med	användning	av	volymmodulelement	
kan	byggkostnaderna	minskas	och	byggprocessen	
effektiviseras.	

Gestaltningsprogrammets	mål	är	att	kunna	visa	
på	hur	volymelementsbyggande	kan	generera	en	
intim	skala	och	hur	fasadens	bearbetning	kan	göras	
med	tanke	på	att	förminska	volymerna	på	en	stor	
skolbyggnad	med	idrottssal.

Utbyggnaden	av	rekreationsstråket	med	
dagvattendammar	genererar	jordmassor	vilka	på	
ett	resursanpassat	sätt	kan	bidra	till	en	bullerostörd	
skolgård	som	ytmässigt	uppfyller	kommunens	
riktlinjer	på	storlek/elev.	Gestaltningsprogrammet	
visar	på	hur	rekreationsstråketoch	skolgården	kan	
utformas	och	bli	en	rekreativ	attraktiv	plats	för	Bros	
invånare.

Den	nya	bebyggelsen	ska	kunna	utformas	med	
minsta	möjliga	påverkan	på	miljön.	Byggnaden	ska	
kunna	rymma	system	för	återanvändning	av	energi	
och	producera	energi.

Rekreationsparken	med	dagvattenanläggningen	
och	dess	genererande	jordmassor	ska	genom	detta	
gestaltningsprogram	visa	på	hur	parkmiljöer	kan	
skapas	vilka	ger	så	kallade	Ekosystemtjänster;	

• reglerande	genom	att	utveckla	en	
rekreationspark	som	bidrar	till	luftrening,	
bullerdämpning,	rening	och	fördröjning	av	
dagvatten

• kulturella	såsom	hälsa	och	inspiration,	stötta	
männsikors	välmående,	koppla	gestaltningen	med	
kulturhistorisk	bebyggelse	i	omgivningen

• stödjande	så	som	bidrag	till	biogeokemiska	
kretslopp	och	biologisk	mångfald	genom	
trädplantering,	genom	att	bygga	grodhotell,	
insektshotell,	fladdermusholkar,	öka	pollienering	
mm

Mål- ekonomisk hållbarhet Mål- miljömässig hållbarhet Mål- social hållbarhet, trygghet

Bro	tätort	har	en	småskalig	karaktär.	
Gestaltningsprogrammet	ska	visa	hur	man	kan	bygga	
en	välkomnande	skolmiljö,	en	stor	skola	i	nedbruten	
skala,	med	tydlig	huvudentré	och	med	välbearbetade	
detaljer	och	material.	

Trygghet	i	stadsmiljön	ska	öka	den	sociala	
hållbarheten	i	Bro.	Genom	strategiskt	placerade	
bostäder,	en	attraktiv	rekreationspark	och	ett	nät	av	
gång-	och	cykelbanor	stimulerar	vi	till	aktivitet	och	
möjliggör	vuxennärvaro	på	platsen,	även	kvällar	och	
helger.	Att	rekreationsparken	blir	en	social	plats	för	
motion	och	sociala	aktiviteter	för	invånarna	i	Bro.

Genom	att	utforma	byggnaderna	och	
landskapsrummen	väl,	kommer	parken,	skolan	och	
bostäderna	vara	en	resurs	för	invånarna	i	Bro	och	
bidra	till	ett	socialt	hållbart	samhälle.	

En	säker	skolväg	för	eleverna	skapas	genom	
trafikhanteringen	i	detaljplanen	och	detta	
gestaltningsprogram	ska	visa	hur	utformning	
av	belysning,	en	välstuderad	angöring	och	rum	
förstärker	säkerheten.	

Trygghetssträvan	ska	även	prägla	skolans	planlösning	
för	strategisk	vuxennärvaro	i	alla	ytor.

Rekreationsparken	med	omgivande	böljande	kullar	
och	skolans	starka	identitet	ska	bli	Bros	framtida	
Entré.	När	du	kommer	från	E18	eller	Kungsängen	och	
kör	ur	Kockbackarondellen	så	ska	du	mötas	av	livlig	
rekreationsyta	och	en	identitetstark	skolbyggnad.	

Inledning hållbar gestaltning Kockbacka gärde
Målsättning gestaltning
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

En	fördjupad	översiktsplan	har	tagits	fram	för	Bro.	
Planen	lägger	särskilt	stor	vikt	på	områdena	social	
hållbarhet,	barnperspektiv,	ett	förändrat	klimat	och	
på	trafikens	brister	och	behov.	Av	den	fördjupade	
översiktsplanen	framgår	att	Broskolans	lokaler	ska	
utvecklas	mot	arbetsplatser	och	verksamheter	inom	
kultur	samt	att	Kockbackagärde	ska	bli	Bros	nya	entré	
och	vara	platsen	för	en	ny	skolbyggnad.

Uppdrag från SBU

• 	Utveckla	Kockbacka	gärde	för	skola

• 	Plats	för	utbyggbart	skolhus;	500	elever	+	möjlig	
expansion.

• Gång	och	cykelväg	till	Bro	IP

• En	koppling	till	Bro	IP	behöver	ordnas

Ur FÖP för Bro

• Utveckling	Bro	IP

• Rekreativa	blågröna	stråk

• Ny		skola		samt		småskaliga		service-,		frilufts-		
eller

• Idrottsanläggningar	och	rekreativ	dagvatten-
hantering	

• ”Småstad”

Bakgrund

Inledning- bakgrund
Beslut från politiken och riktlinjer från FÖP Bro 2040

Kockbacka	gärde	ligger	i	ett	
potentiellt	utbyggnadsområde	där	
utveckling	av	Bro	IP	föreslås	ske.	
Gärdet	ligger	precis	vid	en	viktig	
entré	till	tätorten.

Den	gula	markeringen	specifieras	
som	bebyggelseutvecking	och	den	
ljusblå	visar	på	utveckling	av	Bro	
IP.	Den	mixade	beteckningen	av	
blågrönt	syftar	till	utveckling	av	
blågröna	stråk.
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Förutsättningar på tomten

Avgränsningar

Området	har	tydliga	gränser	i	form	av	vägar	på	två	sidor,	
järnväg	mot	söder	och	brandstationen	i	öster.	Bebyggelsen	
runt	tomten	är	tydligt	uppdelad	i	olika	typologier.	Direkt	
mot	väster	ligger	ett	villaområde,	Gamla	Bro,	med	envånings	
villor	som	ansluter	mot	centrala	Bro.	I	nordväst	på	andra	
sidan	Enköpingsvägen	finns	enhetligt	utformade	trevånings	
lamellhus.	Villaområden	och	Rosenängens	förskola	ligger	
i	nordöst.	En	gammal	gård	ligger	som	närmsta	granne	
på	andra	sidan	Enköpingsvägen	och	här	står	de	två	
kvarvarande	magasinsbyggnaderna,	viktiga	byggnader	i	
Bros	kulturhistoria.

Platsen	med	Finnstarondellen	som	nod	kan	betraktas	som	
ett	möte	mellan	stad	och	land,	en	plats	där	själva	Bro	börjar	
och	slutar.	

På	andra	sidan	järnvägen	ligger	idrottsplatsen,	Bro	IP,	idag	
avskuren	från	enkel	kommunikation	till	fots	på	grund	
av	järnvägen-	Ny	Gång-	och	Cykelväg	över	till	IP	ingår	i	
detaljplanen.	Längs	Enköpingsvägen	och	Ginnslögs	väg	finns	
cykelbanor	och	det	är	enkelt	att	nå	platsen	med	bil.

Omgivning och möjligheter till förbindelselänkar

Del av ett småbrutet Mälarlandskap

Söder	om	Bro	passerar	grönkilen	Görnvälnkilen	parallellt	
med	Mälarstranden.	Kilen	är	av	både	regional	och	lokal	
betydelse	och	ger	tillgång	till	stränder,	strandpromenader	
och	naturområden.	Öster	om	Bro	utgör	Görvälnkilen	en	
tydlig	gräns	mellan	Bro	och	Kungsängen.

Det	nya	området	vid	Kockbacka	gärde	utvecklas	till	ett	
nytt	blågrönt	stråk	som	ger	plats	för	en	större	rörlighet	
och	rekreation.	Området	skapar	förutsättningar	för	nya	
naturvärden	som	förstärks	utmed	en	tidsaxel	och	med	
genomtänkt	skötsel.	Förslaget	öppnar	nya	förbindelselänkar	
för	såväl	människor	som	flora	och	fauna.	Platsen	kan	
tillsammans	med	andra	utvecklingsområden	i	Bro	bidra	
med	en	pusselbit	som	stärker	en	grön	infrastruktur	i	Bro	i	
anslutning	till	Görvälnkilen.

Planområdet	idag

Järnväg

Ginnlögs väg

Enköpingsvägen
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Kockbacka	gärde	är	i	blickpunkten	
när	man	kör	in	i	Bro	från	E18	
via	Kockbackaleden	och	när	
man	kommer	från	Kungsängen.	
Rekreationsstråket	med	skola	och	
bostäder	och	kommer	bli	den	nya	
entrén	till	Bro!

Entré till Bro från öster

Illustration	av	hur	skolbyggnaden	och	rekreationsstråket	skulle	kunna	se	ut	från	Enköpingsvägen	vid	Kockbackarondellen

Bostäder EnköpingsvägenSkola BullervallIdrottssal Skolgård
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Förutsättningar/ analys/karaktär

Kockbacka gärde utgör en rest av kvarvarande 
tätortsnära åkermark med djupa raka diken. idag är 
området omgärdat av vägar, tågspår och bebyggelse 
och platsen utgör en barriär i sig. All gång- och 
cykelrörelse sker utmed trafikerade vägar.

Tågspår och vägbanker ligger delvis högre än gärdet 
vilket förstärker upplevelse av platsens förlorade 
relation till omgivningen.  Mötet mellan Bro 
samhälle och nuvarande Kockbacka gärde är abrupt 
och bidrar till ett fragmenterat intryck vid sydöstra 
entrén till Bro. 

Riktlinjer/åtgärder/förslag rekreationspark

Att i samband med planering av ny skola och nya 
bostäder omforma den plana åkermarken till 
ett småskaligt mjukt modellerat landskap som 
säkerställer en dagvattenhantering för skolan och 
rening av dagvatten från östra Bro och samtidigt 
bli en attraktiv rekreationspark . Att i samband med 
planering av ny skola och nya bostäder ge fler positiva 
effekter på denna entréplats till Bro. 

Att planerad bebyggelse placeras i och relaterar 
till en omgivande park- och grönstruktur skapar 
goda förutsättningar för trivsel och trygghet och 
snabbare social etablering på platsen. Att koppla 
det nya området till ett större grepp för Bro där 
området utvecklas till en attraktiv entré skapar 
känsla av att direkt vara en del av Bro tätort och inte 
befinna sig utanför. Rätt anlagd och med långsiktigt 
genomtänkt skötsel går marken från ensartad till 
mångformig och artrik miljö som överbrygger och 
stärker kopplingen mellan urbana sammanhang och 
natur. Rekreationsparken blir en del av Bros grönblå 
infrastruktur som länkar till andra betydelsefulla 
målpunkter och grönområden, samt bidrar till en 
anslutning till Mälaren.

Analys landskapselement 
Förutsättningar på platsen vilka påverkar utformning av parken

Dagvattenstråket med träd och buskvegetation skapar 
nya habitat och mikroklimat som stärker ambitionen 
att utvecklas mot ett mer resilient samhälle. 

Gång- och cykelstråkens dragning genom området 
vitaliserar och skapar närvaro och rörelse i området 
vilket i sig borgar för trygghet. Belysning genom 
parken ska vara av miljöskapande karaktär och inte 
skapa störningar för djurlivet.

Parkeringar och anläggningar på mark utförs med 
välavvägd inblandning av växtlighet och grönska och 
med dränerande markbeläggning där så är lämpligt.

Den kuperade terrängen som föreslås byggs upp 
av massor som genereras från platsen och fylls på i 
den mån det behövs med massor från närliggande 
utvecklingsprojekt, exempelvis Trädgårdssstaden. 
Så korta transportsträckor som möjligt eftersträvas. 
Jordförbättringar framför att tillföra nya massor. 

Blå och grön struktur knyts med dagvattenhantering och 
rekreationspark samman till en integrerad helhet.

Laasby sea park, utanför Århus, Danmark
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Riktlinjer/åtgärder/förslag ny bebyggelse

• Anpassa	materialval	och	färgsättning	
till	befintliga	bebyggelse	såsom	
magasinsbyggnaderna	på	andra	sidan	
Enköpingsvägen	och	omgivande	landskap.

• Placera	den	nya	skolan	och	bullervallarna	
så	att	skolan	kan	ligga	i	blickfånget	från	
Enköpingsvägen	när	man	kör	in	i	Bro.

• Låta	skolan	vända	sin	entrésida	mot	
Finnstarondellen	på	ett	välkomnande	sätt

• Låt	hela	området	samspela	i	materialval	och	
formspråk	för	att	området	ska	upplevas	attraktivt,	
inbjudande	och	väl	sammanhållet	i	sin	karaktär.

• Se	till	att	bullervallarna	utformas	på	ett	
varierande	sätt.	De	ska	ha	en	varierad	
utsträckning	och	bilda	rumsligheter	mot	
parken	och	samtidigt	en	växlande	karaktär	mot	
Enköpingsvägen	och	järnvägen.

Anpassning omgivning och behov av elevplatser
Förutsättningar på platsen att ta hänsyn till

Axonometri	från	söder

Viktiga	siktlinjer

Sektion	A:A

A

A

Skola

Bostäder

Idrottssal
Möjlig utbyggnad

Enköpingsvägen

Ginnlögs väg

Dagvattenstråket

Äppellunden

Skolgård

Aktivitetspark
Yggdrasil

Tågspår
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Illustrationsplan
Skala 1:2000 (A3)

Om förslaget
Den	övergripande	idén	med	förslaget	är	att	låta	byggnaderna	gruppera	sig	längs	tomtens	
norra	kant,	samtidigt	som	landskapselement	i	form	av	vallar	föreslås	löpa	längs	tomtens	
norra	och	södra	sida.	Detta	för	att	skapa	förutsättningar	för	en	skolgård	med	godkända	
riktvärden	för	buller.	Norr	om	den	södra	vallen	skapas	ett	parkstråk	med	en	dagvattendamm		
som	löper	längs	den	södra	delen	av	tomten.	Denna	övergår	i	skolgård	i	den	norra	delen	av	
området.	

Skolan	föreslås	placeras	i	tomtens	norra	hörn	med	huvudentrén	vänd	mot	Finnstarondellen.	
Längs	en	slingrande	gata	föreslås	tre	längor	med	kedjehus.	Tanken	är	att	här	skapa	bostäder	
med	en	småskalighet	och	placering	som	ska	kännas	sammanhållen	med	rekreationsstråket.	
Rekreationsområdet	ska	vara	en	tillgång	för	de	som	bor	i	bostäderna,	skoleleverna	och	alla	
invånare	i	Bro.

Rekreationsparken	med	dess	dagvattenomhändertagande	dammar	utgör	fokus	och	grunden	
för	rumsligheterna	i	parken	tillsammans	med	bullervallarna	mot	Enköpingsvägen	och	
järnvägen.

Kockbacka Gärde - Skola LAV SBYI ARK
S T H L M V I S B Y

Detaljplan - Granskning, Situationsplan SVARTVIT  (1) / 2021-09-22
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Övergripande riktlinjer

• Skolan	ska	upplevas	välkomnande	och	ha	en	generös	
välkomnande	bilfri	entréplats.

• Utformningen	av	skolan	ska	medge	att	angöring,	
parkering	och	hämtning/lämning	kan	ske	från	ny	
rondell	på	Ginnlögs	väg	för	att	göra	entrézonen	bilfri.

• Se	till	att	entréer	och	ytor	där	barnen	vistas	har	
vuxenkontakt	från	insidan	och	är	överblickbara.

• Skolgården	ska	vara	överblickbar	och	ha	tydliga	
gränser	mot	Rekreationsstråket.

• Omsorg	i	utformningen,	sammanhållen	gestaltning	av	
rekreationsstråket,	skolan	och	bostäderna	i	materialval	
och	kulörer.

• Huvudentrén	placeras	mot	Finnstarondellen.	
Entréplatsen	framför	skolan	ska	utformas	inbjudande	
och	detaljrikt.

• Skolbyggnadsvolymerna	ska	ha	en	uppbruten	skala	i	
två–	tre	våningar.	Huvudprincipen	för	placeringen	av	
byggnaderna	är	att	de	ska	placeras	på	ett	tydligt	och	
konsekvent	sätt	i	förhållande	till	Enköpingsvägen	för	att	
skapa	ett	bullerskydd	för	skolgården.	

• Volymerna	ska	brytas	upp	för	att	skalan	på	byggnaden	
ska	minska.	Detta	kan	ske	med	förskjutna	huskroppar	
eller	med	separata	sadeltak.

Gestaltningsprinciper
Skola, skolgård & idrottssal

Gestaltningsprinciper
Skola, skolgård & idrottssal

Placera	skolbyggnaden	så	att	entréfasaden	vetter	mot	
Finnstarondellen	och	medger	en	välkomnande	plats	
framför	skolbyggnaden.	Sörj	för	att	byggnadens	placering	
samverkar	optimalt	med	bullervallarna	för	att	skapa	en	
bullerfri	skolgård.

Placering på tomt

Välkomnande	entré,	vy	från	Finnstarondellen 
.

Finnstarondellen Ginnlögs vägSkolaFörplats
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Proportioner

Parallella	sadeltak	bryter	upp	volymerna

Reliefverkan	adderar	detaljrikedom

Detalj	fasadvariation	och	monokromitet

Färgpalett,	ton-i-ton

Reliefverkan-	skalförskjutning

Alternativ ett: 
Monokromt

Alternativ två: 
Ton-i-ton

max 3

1

22°

45°

Stuprör
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Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Material & kulör

Fasadernas utformning

Byggnaderna	ska	utföras	med	målade,	i	huvudsak	panelklädda	fasader	
och	sadeltak	belagt	med	röd	plåt.	Undersida	takfot,	undersida	taksprång,	
taktassar	och	knutbrädor	där	sådana	förekommer	målas	i	samma	färg	som	
fasaden.	Skorstenar,	takkompletteringar	och	taksäkerhet	infärgas	gärna	i	
samma	kulör	som	taket.	

Elskåp	och	dylikt	infärgas	i	samma	kulör	som	fasaden.	

Kulören	på	fasaden	ska	samordnas	med	en	färgpalett	från	traditionella	
slamfärger.	Med	hjälp	av	paletten	kan	bebyggelsen	varieras	i	färg	men	ändå	
hållas	samman	till	en	helhet.	Traditionella	slamfärger	i	en	orange-röd-
rödbrun	skala.

Som	alternativ	till	ett	helt	monokromt	kulörkoncept	kan	ett		kulörkoncept 
med	kulörer	ton-i-ton	uppnå	liknande	gestaltningsmässaga	fördelar.		Då	
gäller	lika	som	ovan	men	att	kulörer	ton-i-ton	accepteras	på	fönsterbågar,	
dörrar	och	jalusier	och	andra	utvändiga	solavskärmningar.	Takmaterialet	
kan	med	fördel	utföras	i	avvikande	svart	kulör	om	det	är	aktuellt	med	
solpaneler.

En	god	detaljbearbetning	är	viktig	för	att	husen	ska	upplevas	som	
kvalitetsmässiga.	Elementskarvar	undviks,	och	i	fall	de	förekommer	ska	de	
tas	omhand	med	lister	och	inte	bli	dominerande.	Sockellivet	ska	komma	så	
nära	fasadlivet	som	möjligt.	Mötet	mellan	sockel	och	fasadliv	kan	tas	upp	av	
en	så	kallad	offerbräda.	På	de	större	fasaderna,	såsom	till	idrottshallen	och	
entréfasaden	kan	en	reliefbearbetning	minska	skalan	genom	att	man	t	ex	
utformar	en	lockpanel	med	dubbelt	så	breda	brädor	och	förstorade	lock.

Skalan	ska	vara	småstadsmässig		med	uppbrutna	volymer.		Större	volymer	
delas	upp	för	att	med	nedan	strategiskt	utvalda	lösningar	uppnå	mänsklig	
skala.	Husen	ska	utföras	med	sadeltak.	Takvinkel	ska	vara	mellan	mellan	
22-45	grader.	Proportionerna	mellan	takfotshöjden	och	”gaveln”	ska	vara	
1	till	max	3.	Det	vill	säga	om	byggnaden	till	exempel	är	8	meter	hög	till	
takfoten	så	är	bredden	på	den	volymen	som	taket	täcker	max	24	meter.

Eventuell	skolbyggnad	med	tre	våningar	förläggs	primärt	mot	
Enköpingsvägen.	Idrottssalen	ges	extra	omsorg	för	att	dess	volym	ska	
upplevas	få	en	mänskligare	skala.	Genom	detalbearbetning	och	lek	med	
reliefverkan	enligt	vidstående	referensbilder.

Bebyggelseskala och proportioner

Gestaltningsprinciper
Skola och idrottssal

Eds	Allé	förskola/	Marge

Campus	Horris	Hill	England/	Jonathan	Tuckey	Design

Sjöhusen	/	dinelljohansson
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Gestaltningsprogram
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Skolgården

Gestaltningsprinciper

Etapp 1

Skola

Idrottshall

Bullerplank

Idrottshall

Etapp 2

SkolaTillbyggnadGrundsärskola
Inhägnad gård grund-

särskola

Flexibel entréplats

Flexibel yta
Ytor kompletteras

med lekutrustning
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Skolgården placeras söder om skolbyggnaden för att få en naturlig koppling till det större parkrummet och för att ges skyddade väder- och bullerförhållanden. Den blir del av ett 
större gemensamt rum tillsammans med dagvattenparken i väst och aktivitetsparken i öst som skärmas av från Enköpingsvägen och spårområdet av böljande bullervallar. 
Skolgården ska ha flera väderskyddade platser för regn och sol. Närmast skolans entré finns en samlingsyta där personalen kan skriva in och ut elever för uppsikt och därmed 
trygghet. En amfiteater som kan fungera som uteklassrum utgör centrum för skolgården. Den omges av nedsänkta planteringsytor med perennprakt som även fungerar som 
regnträdgård. Mot bostadsgatan på skolgårdens södra del placeras en nedsänkt idrottsyta, i slänterna kan sittplatsytor anordnas. Skolgården planeras med platser för både rörelse 
och rekreation, såsom basket och skate, promenadslingor och sittytor på avskiljda platser . Ytorna ska vara anpassade för de tilltänkta elevernas ålder. Skolgårdens bullerfria zon 
ska, när skolan är fullt utbyggd, vara ca 27 000 kvm. 

Skolgården förbereds för att kunna byggas i två etapper. Ytorna närmast skolbyggnaden utformas flexibelt för att kunna uppfylla de behov respektive etapp skapar.

Etapp 1

I första etappen är skolan endast högstadie och ytorna närmast skolgården utrustas 
med hängytor, samlingsplatser, aktiva ytor med pingisbord, basket, bollplank och 
scen för spontana framträdanden. Ytorna för skolans planerade utbyggnad hålls fria 
från permanent utrustning och trädplantering och förses istället med temporära 
inslag såsom demonterbara pergolor, odlingslådor på gräsytor. Vissa ytor lämnas 
oprogrammerade för att kunna kompletteras i Etapp 2. Stort fokus läggs på att 
plantera träd och buskar som behöver tid att växa sig stora och rumsskapande. Ett 
bullerplank placeras mellan idrottshall och skola för att skapa god ljudmiljö.

Etapp 2

I en eventuell andra etapp byggs skolan ut och utökas med elever från 
förskoleklass upp till årskurs 6 samt grundsärskola. Skolgården utökas 
österut mot Enköpingsvägen. Ytorna närmast skolbyggnaden kompletteras 
med lämplig lekutrustning och inhägnad skolgård för de lägre årskurserna. 
Grundsärskolan får en inhägnad egen gård.  

Skolgårdens utformning

Etapper
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Bullervall mot Enköpingsvägen

Bullervallen bildar en grön vägg mot Enköpingsvägen 
sett från skolgården. För att klara lagkraven för en 
bullerskyddad skolgård kommer den bli tre meter 
hög från gatunivån på Enköpingsvägen. Skalan bryts 
ner på bullervallen genom en varierad beklädnad och 
uppbruten organisk form. Sydvästvända rumsligheter 
längs med vallen kan nyttjas som pedagogiska uterum 
och häng-samlingsplatser vår och höst. Bullervallen 
mot järnvägen är likaledes en förutsättning för att klara 
kraven om en rimlig ljudnivå, men gränsar inte till 
skolgårdsytan.

Vegetation skolgård

Vegetationen på skolan i form av träd och buskar ska 
planeras utifrån dess vinddämpande, men framförallt 
temperaturreglerande funktion. Grönskans betydelse 
för elevernas välmående, återhämtning och behov av 
rörelse ska beaktas dels i avseende av rastverksamhet, 
men också i samspelet fönstersättning- skolgård 
med tanke på hur grönskan kan upplevas från 
klassrummen.

Material skolgård

Markmaterial på skolgården ska vara marktegel och 
smågatsten, alternativt betongmarksten. Utrustning i 
trä och metall.  
 
Växtligheten utgörs av gräs- och ängsytor, blommande 
perennytor, blandlövskogdungar med ek, lönn, lind, 
hassel, avenbok  m.fl. Solavskärmningsvegetation mot 
södervända fasader bör vara snabbväxande trädtyper 
såsom poppel och pil.

Skolgården

Gestaltningsprinciper

Belysning

Kvällstid ska välavvägd ev rörelsestyrd belysning minska 
risken för skadegörelse i skolgårdens inre delar. Belysning 
på skolgården för de mörka årstiderna ska utformas 
med målsättning att den ska understödja skolgårdens 
olika funktioner, fungera som ledstråk, samt verka 
rumsskapande och trygghetsskapande,

Dagvatten från skolan

Dagvatten från skolmiljöns hårda ytor kan ledas till 
till exempel trädplanteringar, regnrabatter mm vilka 
samtidigt utgör skuggade fasader och ger solskyddade 
uteplatser.

Idrottsyta

Skolans förslagsvis nedsänkta idrottsyta som 
används för exampelvis fotboll och friidrott ska 
kunna ta hand om vatten vid skyfall men den 
medger också en överblickbar och via sina kanter 
en mer bollkontrollerad aktivitet vilken lättare kan 
samordnas med andra aktiviteter för en inkluderande 
rastverksamhet.

Flatås park / 02Landskap 
Exempel vägledande, rumsskapande belysning.

Basketkorgar föreslås på flera platser.

Sittplatser i grön slänt vid idrottsyta.
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Färgsättning på utrustning som 
samspelar med skolans fasader

Detaljer i trä som sampelar med 
skolans utformning, exempelvid 

cykeltak

Exempel på sammanbyggd  
bänk och mur. Möte mellan  

trä och natursten.

Skuggtåliga växter

Varierande stensättning ger platsen 
en mer livfull och ombonad känsla

Möbleringszoner med sammanhängande markmaterial samlar sittplatser, 
perennplantering och träd i stråk tvärs över skoltorget. 

Skoltorget

Gestaltningsprinciper

Material vid skoltorget

Markmaterial på skoltorget ska vara marktegel och smågatsten, 
alternativt betongmarksten. Utrustning i trä och metall.  

Växtlighet utgörs av perennplanteringar med skuggtåliga växter 
som ger fin årstidsvariation med särskilt fokus på vår och höst. 
Trädsorter på skoltorget kan exempelvis vara Björk, lönn, ek, 
dubbelblommande fågelbär.

Från Bro centrum-hållet och busshållplatsen på Ginnlögs 
väg nås skolan via ett entrétorg på skolbyggnadens norrsida. 
Här finns gott om cykelparkering och sittplatser för att 
exempelvis vänta på bussen. 

Skoltorg- förslag, skala 1: 500

N

Material markkompletteringar, möbler etc

Cykeltak, bänkar och övrig utrustning ska samspela med 
byggnadernas kulörsättning eller tillåtas ha sina naturliga egna 
färger såsom sten, trä, aluminium och tegel. 

Belysning

Belysning ska utformas med målsättning att uppnå ett 
välkommnande tryggt skoltorg. Till exempel lägre sittande 
belysningsarmaturer för att bryta upp platsen i flera rumsligheter 
samt koncentration på huvudentréen och välupplyst cykelparkering.

C
yk
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gCykelparkering

Cykelparkering

R
H

P

Ginnlögs väg Busshållp
lats

Huvudentré

M
ö

b
le

ri
n

g
sz

o
n

e
r

Vändzon RHP

Befintlig gång- & cykelväg

Enköpingsvägen

Ny gång- & cykelväg

Finnstarondellen
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Skolbyggnaden	ska	i	utförande	och	
disposition	medge	en	expansion	till	
ytterligare	500	elever.	

Utbyggnaden	ska	ha	samma	
kulörprinciper	och	arkitektoniskt	uttryck	
som	huvudbyggnaden.

I	illustrationsplanen	redovisar	den	
utbyggda	delens	egna	entréer.	Två	
stycken	från	söder	för	att	tillgodose	de	
eventuellt	yngsta	barnens	behov	av	en	
trygg	lugn	skolstart	vid	hämtning	och	
lämning	samt	en	större	dubbelsidig	i	
länkbyggnaden	vilken	binder	samman	
de	två	skolkropparna	och	också	bildar	
utrymnings	väg	för	skolbyggnaden	i	etapp	
ett.	

Vid	etapp	ett	kommer	ett	bullerplank	
behöva	byggas	för	att	uppnå	önskade	
mätvärden	längs	skolgårdsfasaden.

Utformning för möjlig expansion 
av elevplatser

Möjlig expansion

Gestaltningsprinciper

Etapp	1

Etapp	2

Idrottssal Bullerplank

Idrottssal

Skola

Skola Möjlig utbyggnad

Axonometrier	från	söder
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Etapp	2

Utgörs	av	tillbyggnader	för	en	expansion	av	antalet	elever	samt	med	en	grundsärskola	med	
utökade	ytor	för	hämtning	lämning.

Etapp	1

Utgörs	av	skola	med	skolgård	och	idrottshall	för	ca	500	elever.

Möjlig expansion

Gestaltningsprinciper
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Bostäder

Gestaltningsprinciper

Illustration	av	bostadsgatan



103 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede - TN 21/0153-7 Yttrande över förslag till detaljplan Kockbacka gärde, nr 2003, granskningsskede : Bilaga 4 - Gestaltningsprogram 210922

19

PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Parhus	Ulvsunda/	Sandell	Sandberg 
Exempel	på	god	detaljbearbetning	 

i	fasadgenomförandet

Radhus/	Marge 
Exempel	på	sadeltak	med	gaveln	mot	gatan	

	Brunberg	&	Forshed 
Exempel	på	kulörvariation	mellan	husen	

Gestaltningsprinciper
Bostäder

• Omsorg	i	utformningen,	koppling	till	gestaltning	med	
rekreationsparken	och	skolan	i	materialval	både	vad	gäller	
vegetation,	markmaterial	och	i	viss	mån	byggnader.

• Entréer	placeras	mot	gatan.	Parkeringsplats	på	tomten,	
carport	och	förråd	ska	utformas	underordnande	i	
förhållande	till	bostadsbebyggelsen.	I	samspel	med	
bostäderna	men	enhetligt	med	genomgående	kulör,	i	
hela	bostadsområdet.	Förråd	och	växthus	placeras	på	
parksidan.

• Husens	tomter	mot	parksidan	avgränsas	med	en	
höjdskillnad	mot	parken	vilken	ska	ligga	på	en	lägre	
nivå.	Höjdskillnaden	innebär	att	insyn	minskas	utan	att	
utblickarna	för	de	boende	påverkas.	Mot	bostäderna	vid	
tomtgränsen	placeras	växtlighet,	se	sektion.

• Ej	bebyggd	tomtmark	bör	vara	belagd	med	i	huvudsak	
dränerande	material	såsom	växtlighet	,	grus,	plattor	med	
breda	fogar	av	dränerande	grusmaterial	etc.

• Bostäderna	är	i	två	våningar	och	utgörs	av	kedjehus	
el	liknande.	Huvudprincipen	för	placeringen	av	
byggnaderna	är	att	de	ska	placeras	på	ett	tydligt	och	
sammanhållet	sätt	i	förhållande	till	gatan	och	utgöra	ett	
konsekvent	men	med	hjälp	av	kulörer,	varierat	uttryck.	
Husen	ges	en	likartad	funktionell	uppbyggnad	för	att	
skapa	rationalitet	samtidigt	som	de	får	en	varierad	och	
individuell	utformning	till	det	yttre	och	olika	kulörer.	
Bostäderna	ska	ha	plats	för	minst	en	parkeringsplats	per	
tomt.	Parkeringsplatserna	placeras	mellan	husen	och	nås	
från	gatan.

Sektion	park-bostad-gata

TrädgårdAllmän	platsmark/
Park

Gränsskapande	buskage,	häck

Förgårdsmark Gata
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Möjlig tomtdisposition

• 26	st	enfamiljshus/
kedjehus	i	två	plan	med	
carport,	förråd,	uteförråd	
och	ev	ytterligare	
komplementbyggnad	(t	ex	
växthus).

• 4-6	rum	och	kök,	5	
personer	bostad

• Ca	140	kvm	BOA	+	ca	12,5	
kvm	förråd

• Avfall	och	källsortering	i	
fyrfackskärl	inom	spaljé	i	
tomtgräns

• Förgårdsmark	och	
trädgårdar	avgränsas	med	
häckar,	Material,	växtlighet:	
gräs/ängsytor,	grusgångar.	
Träd;	ek,	lönn,	lind,	hassel,	
avenbok		m.fl.	

• Plats	för	två	bilar	i	rad	på	
egen	tomt

• Övrig	parkering	vid	skolan.

Gestaltningsprinciper
Bostäder

Situationsplan Tomtplan
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Växtlighet:	gräs/ängsytor,	grusgångar.	Träd;	ek,	lönn,	lind,	hassel,	
avenbok		m.fl.	Tomterna	avgränsas	sinsemellan	av	häckar	mot	
parken	avgränsas	trädgårdstomterna	med	höjdskillnad	vilken	
byggs	upp	av	en	stödmur	mot	parken	och	gränsen	förstärks	med	
en	häck	på	parksidan	(se	sektion	på	sidan	19).

Husen	ska	utföras	med	sadeltak.	Takvinkeln	ska	vara	
mellan	25-35	grader.	Carport	kan	ha	ett	enklare	
uttryck	än	huvudbyggnaden	och	en	mindre	takvinkel.	
Komplementbyggnader	såsom	carport,	förråd	ska	i	huvudsak	
ha	fasader	av	trä	och	underordnas	bostadshusens	volymer,	
formspråk	och	färger.	Avfallshantering	och	sopsortering	sker	
separat	på	varje	tomt	och	ska	förses	med	staket	runt	kärl	och	
utformas	uomsorgsfullt	i	samklang	med	övrig	kulörsättning.

En	god	detaljbearbetning	är	viktig	för	att	husen	ska	upplevas	
som	kvalitetsmässiga.	Elementskarvar	undviks,	och	i	fall	
de	förekommer	ska	de	tas	omhand	med	lister	och	inte	bli	
dominerande.	Sockellivet	ska	komma	så	nära	fasadlivet	som	
möjligt.	Mötet	mellan	sockel	och	fasadliv	kan	tas	upp	av	en	så	
kallad	offerbräda.

Proportioner och detaljer

Landskap

Byggnaderna	ska	utföras	med	målade,	i	huvudsak	panelklädda	
fasader	och	sadeltak	belagt	med	matta	takpannor	eller	plåt	i	svart	
kulör	för	att	solceller	ska	smälta	in.	Undersida	takfot,	undersida	
taksprång,	taktassar	och	knutbrädor	där	sådana	förekommer	
målas	i	samma	färg	som	fasaden.	Skorstenar,	takkompletteringar	
och	taksäkerhet	infärgas	gärna	i	samma	kulör	som	taket.	Elskåp	
och	dylikt	infärgas	i	samma	kulör	som	gatufasaden.	Fönster	kan	
vara	i	ton	i	ton	alternativt	avikande	kulör.

Kulören	på	fasaden	ska	samordnas	med	en	färgpalett	från	
traditionella	slamfärger	och	linoljefärger	i	en	naturlig	finstämd	
skala,	vit	och	svart	kulör	undviks.	Med	hjälp	av	paletten	kan	
bebyggelsen	varieras	i	färg	men	ändå	hållas	samman	till	en	
helhet.		Gemensam	avvikande	ton	på	entrédörrar,	fönsterbågar,	
dörrar	och	jalusier	och	andra	utvändiga	solavskärmningar.	

Kulören	på	carports,	plank,	staket,	spaljéer	och	takbrädor	
ska	vara	faluröd	el	liknande	för	att	hålla	samman	området	
arkitektoniskt.

Material och kulör

Exempel	på	fasader	mot	parken

Exempel	på	fasad	mot		gatan

Gestaltningsprinciper
Bostäder
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Träpanel

Gestaltningsprinciper
Komplementbyggnader såsom pumpstation, nätstation etc

• Omsorg	i	utformningen,	välavvägd	koppling	till	
gestaltning	av	rekreationsparken	och	skolan	i	materialval	
både	vad	gäller	vegetation,	markmaterial	och	byggnad.

• Komplementbyggnaderna	såsom	pumpstation,	
nätstation,	förråd	etc	placeras	så	att	möjlighet	finns	
för	avskärmning	mot	parken	är	möjlig	med	buskage	
etc.	Accessvägar	för	underhåll	utförs	i	material	lika	
omgivnade	vägar	och	stråk.

• De	tekniska	byggnaderna	kläs	med	beständigt	material	i	
jordkulörer	typ	grönt-brunt.	Detaljer	färgas	in,	tak	ska	ha	
lika	kulör	alternativt	material	som	fasaden.

• Plank	utförs	med	medveten	detaljering.	Det	höga	
bullerplanket	vid	skolan	utförs	med	djupa	nicher	som	
stabiliserande	konstruktion

Gult	tegel

Plåtbeklädnad

Grått	tegel

Exempel	på	kulörer	och	proportioner
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Gestaltningsprinciper
Landskapsrum & bostäder

Illustration	parkstråk	och	bostäder

Gestaltningsprinciper

Yggdrasil
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Illustration	parkstråk	och	bostäder

Gestaltningsprinciper
Landskapsrum & bostäder
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Parken

Landskapsrum

Med massbalans modelleras kullar och vattenstråk 
fram som fyller flera funktioner; ihop med vegeta-
tionen skapar de större och mindre rumsbildningar, 
visuell och ljudmässig avskärmning från förbipasseran-
de bil och tågtrafik och bidrar till en större variation 
som tilltalar olika arter av flora och fauna. Landskaps-
rummen ger utrymme för olika aktivitetsytor, plats 
för rofylld vistelse och social samvaro. De pedagogiska 
möjligheterna med naturmiljön kopplad till skolan är 
många. 

Attraktiva gång- och cykelstråk genom parken skapar 
livgivande flöden och närvaro. Vallar, gång- och 
vattenstråk samspelar i ett organiskt formspråk där 
mindre broar tillgängliggör områdets olika delar och 
skapar vattenkontakt. 

Dagvattenstråket

Det nya dagvattensystemet ska rena både planområdets 
dagvatten och vatten som kommer till området 
i ledningar norrifrån. Dagvattnet leds dels från 
ny sedimentationsdamm norr om Ginnlögsväg, 
dels ansluts det renade vattnet från den befintliga 
Kockbackadammen. Vattenvägarna möts i en stor 
spegeldamm där systemets utlopp går via trumma 
under bullervallen.

Kring dessa dagvattenstråk tar parken sin form och 
knyter ihop blå och grön struktur till en integrerad 
helhet. Att promenera längs vattenstråket, som i en 
liten dalgång nedanför den grönskande bullervallen är 
en stor del av parkens rekreativa värde. Mindre öppna 
och slutna parkrum blir hållplatser på vägen med 
möjlighet till vila, häng eller aktivitet. 

Entré till parken görs huvudsakligen från tre håll; 
I norr från Stationsgatan, österifrån via det nya 
GC-stråket från brandstationen samt centralt från 
skolgården till parkens mitt. 

En plats för rekreation, rörelse och samvaro

Parkens målpunkt och riktmärke, trädet Yggdrasil planteras i form av kärrek, ett 
snabbväxande och stråkligt träd som också får vackra höstfärger. Natulekplats föreslås i 
anslutning till trädet.

En variation av långgräsäng och klippt gräs för vistelseytor och 
i sekundära gångstråk.

Skridskoåkning vid Yggdrasils fot på den vinterfrusna 
dammen.

Vattnet breddas stundom i mindre dammar på sin väg genom stråket med 
vallen som fond med omväxlande tät och gles vegetation. 

Enkla men väl gestaltade träbroar. 
Vårby brygga, Huddinge

Yggdrasils naturlekplats

I sydost breddas dagvattenstråket till ett 
större parkrum. Här möts två vattenvägar i en 
spegeldamm med möjlighet för skridskoåkning 
på vintern. Centralt i parken, invid dammen, 
planteras ett ståtligt träd, som blir landmärke 
och samlingsplats. Runtom trädet och dammen 
växer naturlekplatsen fram, med temat Yggdrasil, 
från den nordiska mytologin. Träd, stockar, 
stenar, lekvänliga buskage erbjuder en spännande 
lekmiljö som lockar till rörelse och upptäckarlust. 
I Yggdrasils närhet skapas picknickytor och 
grillplatser.
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Aktivitetsparken och äppellunden

I förslaget av parkens norra del, söder om bullervallen 
mot Enköpingsvägen och inloppet från Kockbacka-
dammen, kännetecknas utformningen av öppna gräs-
fält och mindre rum inbäddade av buskar och träd-
dungar. 

Den östra parkentrén från Enköpingsvägens gång- 
och cykelväg tar emot besökaren med blommande 
ängsmarker. Vidare i riktning mot skolan flankeras 
gångstråken av aktivetsytor i form av utegym och bas-
ketplaner samt en gräskulle, en liten höjd med fin utkik 
över parken och väl lämpad för friluftsaktivitet såsom 
pulkaåkning.  Strax söder om parkentrén och ängarna 
fortsätter i gräsytorna till en frodig äppellund.

Vegetation

Öppna ytor utmed parkstråket utvecklas som ängsytor 
för att gynna biologisk mångfald och samtidigt 
bidra till mindre skötselintensiva ytor. Vid utvalda 

platser för spontanlek, vistelse och picknick samt 
utmed gång- och cykelstråk hålls gräset kortklippt. 
Grupper av träd och solitärträd skapar en variation 
av växtkaraktärer och rumslighet. Främst väljs 
inhemska trädslag som lönn, ek, avenbok samt 
bärande träd och buskar som fågelbär, rönn och slån.

Vattenstråket utformas till stora delar av flacka och 
variationsrika strandmiljöer med fuktälskande 
och torktåliga växter, där gräsytorna växlar mellan 

klippta gräsytor för picknick och spontanlek och 
ytor som utvecklas med rik ängsflora. Öppna 
vattenstråk eftersträvas genom hela systemet. Utöver 
estetiskt tilltalande miljöer bidrar öppna vatten med 
livsmiljöer för växter och djur och en större buffert 
för fördröjning av dagvatten. Partier av vattenstråket 
får brantare slänter, något som dämpas visuellt och 
säkerhetsmässigt med avskärmande vegetation, 
stenar och kring delar av sedimentationsdammen; 
gärdesgård. 

Ekosystemtjänster med prioritet

• Vattenreglering

• Hälsa och inspiration

• Biologisk mångfald – värdefulla biotoper

• Biologisk mångfald – spridningsvägar

Skötselbehov

Större delen av parken ska planeras för extensiv 
skötsel.

Vårblommande äppelträd. Trumslagarbacken, Västerås. Karaktärsfulla solitärträd vid 
vattenstråket skapar dynamik i 
höjd och rumslighet. Korsängens 
vattenpark, Enköping

Årstidsvariation är viktig 
för biologisk mångfald, 
tidigblommande sälg gynnar 
humlor och andra pollinerare.

Utegym vid entrérummet till parken österifrån blir en god målpunkt 
eller start för joggingtur genom parken. . Röllingeparken, Åkersberga.

Aktivitetsparken

Yggdrasils naturlekplats

Östra  
parkentrén

Blomster- 
ängen

Äppel-
lunden

Parken
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Bullervall och bullerplank
En del av parken

Vallen

En vall med bullerplank på krönet löper längs 
med spårområdet i sydväst och skärmar av 
landskapsrummet från tågtrafiken. Vallen får en 
omväxlande tät respektive glesare naturlik plantering 
med ett lägre buskskikt och träd som på sikt växer 
sig riktigt höga. Vallens norrslänt är böljande med 
varierande lutning och blir en del av parkrummet, 
den kan bitvis exempelvis användas som pulkabacke 
vintertid. 

B-b. Sektion genom bullervallen, parken och radhusen. Vallens södra slänt (mörkgrön) utformas för att försvåra för olovlig vistelse. 
Slänten in mot området (ljusgrön) blir en del av parken. 

A. Exempel på hur bullervallen längs Enköpingsvägens 
GC-väg kan kläs av tät vegetaion med täta landskapsväxter 
såsom slån och skapa en inbjudande biotop för småfåglar. 

Öppna vattenstråk. Med fina stenar och 
en torktålig flora ger vattenvägarna ett 
gott intryck även vid lågvatten.

 
På spårsidan av vallen planteras robusta och skötselsnåla 
buskar som ger fin årstidsvariation. 
 
En lägre vall, 3m hög, skyddar området från buller från 
Enköpingsvägen och ramar in parkens östra delar. Tåliga 
träd och buskar av typen brynzon med exempelvis slån, 
rönn, skogstry, skogsolvon och hägg täcker större delen av 
denna vall. Ett promenadstig tillgängliggör delar av den 
västra sidan

A

B

b
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Raster av träribbor med distans till innanliggande 
kontruktion, som spaljé för klätterväxter. 

Klätterväxter på träribbor. 

Planket 

Bullervallen mot spåret kompletteras med ett 
bullerplank uppe på vallens krön. Planket har en 
konstant övre nivå längst hela sträckan, 5 m ovanför 
nedanliggande spårmitt. Plankets totalhöjd varierar 
emellertid mellan 2-4 meter i och med den variende 
höjden på vallen. Detta, ihop med en variation av 
vegetation på vallen, ger en dynamisk, böljande rytm 
i landskapet och förstärker vallens roll som del av 
parkrummet. 
 
Planket utformas så att det sett från parken smälter in 
i vegetationen. Det kläs med ett glest raster av stående 
omålade träribbor. På parksidan planteras klätterväxter 
av blandande sorter som kan klättra upp på och klä in 
planket i bladgrönska. 

Elevation av bullervall och plank, vy från parkstråket. 
Plankets höjd varierar mellan 2 och 4 meter.  

Bullervall och plank fem meter ovan spårmitt, i detta exempel med tre meter hög vall och två meter plank

Bullervall och bullerplank
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EntréplatsBusshållp
lats

Enköpingsvägen

Ginnlögs väg

Bro centrum

Pendeltågsstation

Finnstarondellen

Kungs-
ängen

Skolväg, angöring och parkering

Skolan ska utformas för säker skolväg. Från 
Bro, norr om Enköpingsvägen, kan passage 
över Enköpingsvägen göras vid undergången 
ca 150 meter nordväst om Finnstarondellen. 
De gående/ cyklande kan sedan promenera 
till Finnstarondellen på gång och cykelväg 
och sedan ta övergångsstället över Ginnlögs 
väg. Entrén till skolan ska vara placerad så den 
genaste vägen blir att använda övergångsstället.

Barn som kommer med skolskjuts ska 
kunna lämnas av i bussficka precis vid 
skolans entréplats. För att samverka med 
förbipasserande cykeltrafik anordnas räcken 
och övergångsställe vid cykel- och gångvägen.

Vägar till skolan

Gående och cyklister från pendeln eller från 
Stationsvägen kan använda en nyanlagd gång- 
och cykelväg med övergångsställe invid den 
nya rondellen, där trafiken självmant saktar 
ner, de använder sedan den nyanlagda gång och 
cykelvägen till skolans entréplats.

Gående eller cyklister som kommer från 
Rosenängarna tar övergångsstället vid 
Finnstarondellen över Enköpingsvägen och når 
direkt entréplatsen. 

Barn som kommer från Kockbackahållet/ 
Kungsängen ska ha möjlighet att promenera/ 
cykla genom parken och nå skolan från sydväst.

Barnsäker och trygg skolväg

Hämtning och lämning sker med en 
lokal vägslinga runt parkeringen invid 
idrottshallen.

Hämtning och lämning

Angöring till skolan görs via den nya rondellen vid 
korsningen Stationsvägen/ Ginnlögs väg. Tung trafik 
angör skolans kök,  avfallsrum samt lastintag för 
övrigt direkt vid angöringsplatsen.

Barnsäker  väg till skolan och kring angöring och parkering

Översikt

Hämta/lämna, etapp 2. 
 Bild från trafik-utredning, Trivector.  

Trygga övergångsställen med planteringar i lämplig höjd 
för överblick och trafikseparering
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Skolväg, angöring och parkering

En tillgänglig parkeringsplats ska ligga 25 m från 
huvudentrén, för att uppnå detta finns platser i anslutning 
till angöringen för leveranser och sophämtning.

Parkering för skolans personal, korttidsparkering för 
föräldrar och besökande till idrottssalen sker invid 
idrottshallen. 

Ytterligare parkering finns norr om Ginnlögs väg. 

Parkering

Material och vegetation

Parkeringsytor och angöring RHP-plats utförs i dränerande 
material och med insprängda ytor för träd och buskvegetation 
där så är möjligt avseende siktlinjer och trafiksäkerhet. 
Genaste vägar ska förses med förstärkande material för att de 
gräsytor som planeras ska klara slitaget och se välvårdade ut.

Övergångsställen för gång-cykel kan uppföras upphöjda med 
avvikande material.

Fördjupad trafikutredning finns. 

Allmän parkering. Bild från trafik-
utredning, Trivector.  

Grön parkeringsplats med trädplanteringar och armerat gräs.
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PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Gator och stråk

Den nya gatan runt bostadsområdet utförs med 
trottoarzon mot parken i norr och mot bostäderna i 
söder.

Den nya gång- och cykelkopplingen till Bro IP utförs 
i sk kallad regional standard. Över spåren smalnas 
den av något.

Tre gång- cykelstråk går genom parken. Ett som 
löper längs Enköpingsvägen och blir den lugna 
passagen förbi den nya rekreationsparken. Ett löper 
från Brandsstationen, ansluter till bostadsgatan där 
trottaren breddas till GC-väg, blir en genväg för att 
komma till IP på södra sidan om järnvägen. En träde 
sträckning löper från Finnstarondellen, norr om 
skolan, tvärs över parken och under bron vidare mot 
stationen. Se vidstående illustration.

Utformning nya gator och nya cykelstråk

Bostadsgatan

Trygg miljö genom vuxennärvaro

• Körbana 
 
Sopbil och personbil kan   
mötas.

• Dagvatten 
 
Trädplantering med 
skelettjordmagasin.  
Släpp i kantstenen för ytlig 
avrinining in i planteringen

• Offentliga stråk 
 
Gångbana och GC-bana  på 
varsin sida om körbana.

• Snöupplag

På stödremsa och fickor avsedda 
för detta. Se diagram intill.

Fickor för snöupplag.
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PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Utöver GC-vägarna löper gångstråk av olika dignitet 
genom området. De mest gena gångstråken utförs 
som stenmjölsgångar från söder till norr. Dessa 
kompletteras med stråk av klippt gräs där de som 
behöver användas av driftfordon byggs upp på 
bärlager.

Promenadstråk i parken

Huvudsakliga gång- och cykelstråk

Gång och 
cykelstråk

Ny Gång- och cykelbro

Primära gångstråk, 
stenmjöl

sekundära gångstråk, 
klippt gräs på bärlager

Gångstråk av klippt gräs. Sådd gräsyta på 
bärlager.

Primära gångstråk genom parken av 
stenmjöl. 

Gator och stråk
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PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Parkering och inlastning 
Belysning för funktion och 
trygghet

Entréytor/samlingsplatser 
Belysning för välkomnande 
entréplatser, orienterbarhet

Belysning 
Trygg, funktionell och effektfull

Belysning genom parken ska vara av miljöskapande 
karaktär med fokus på upplevelsen av vattenrummet 
och stödja rumsskapandet längs den böljande 
bullervallen. Belysningen ska inte skapa störningar 
för djurlivet.

Den ska ha en trygghetsskapande effekt och genom 
att lysa upp och vägleda, samt, på vissa strategiska 
platser, vara avledande till skydd för skadegörelse.

Översiktlig belysningsplan

Föreslagna lägen för konst på allmän platsmark.

Primära gång- och cykelstråk 
Belysning för funktion, 
trygghet och orienterbarhet

Sport- och aktivitetsytor 
Belysning som bibehåller 
ytornas funktion året runt

Gångstråk i parkrum 
Belysning för trygg promenad 

Effektbelysning av stora träd, 
dammar, broar, konst mm

Området ska smyckas med konst på allmän 
platsmark. Tre platser föreslås lämpliga för detta 
ändamål;

- I den nya rondellen på Ginnlögsväg, vid infarten till 
området.

- Fäst på bullerplanket uppe på vallen, längs del där 
planket är 4 meter högt.

- I parkens centrala entré i närhet till Yggdrasil

Konst
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PANTONE 363 C

PANTONE 632 C

PANTONE 144 C

PANTONE 123 C

VISBYARK
V I S B YS T H L M 

Gestaltningsprogram
tillhörande detaljplan för Kockbacka gärde 2021-09-22

Medverkande

Medverkande från Upplands-Bro kommun:

Planarkitekt		 	 Lina	Wallenius

Planarkitekt		 	 Anna	Duarte

Planarkitekt		 	 Claudia	Wikse	Barrow

Exploateringsingenjör		 Lena	Aldenhed

Fastighetschef	 		 Frank	Renebo

Medverkande konsulter i framtagning av förslag på gestaltning:

Arkitekter	från	Visbyark;		

Annalena	Mosséen,	Elias	Friberg	,	Maria	Sjöström,	Sofia	Löwhagen,	
Anne	Oresten,	Petra	Lindfors

LA-Arkitekter	från	Topia;		

Klara	Kåks,	Kristoffer	Backman,	Martha	Hedin,	Anna	Norén

Trafikkonsult	från	Trivector	AB	

Anna-Klara	Ahlmer

Framtagning gestaltningsprogram

Illustration	av	parkstråket
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Yttrande över kommunrevisionens granskning 
av styrning och kontroll av VA-underhåll 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och 

överlämna till Kommunrevisionen.  

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har granskat kommunens arbete med VA-underhåll. 

Granskningen har syftat till att bedöma om tekniska nämnden har en 

tillfredsställande styrning, uppföljning och intern kontroll inom området 

underhållsbehov avseende VA-ledningsnät.  

Tekniska nämnden mottog revisionsrapporten för yttrande den 14 september 

2021. Kommunrevisionen önskar få ett yttrande från Tekniska nämnden senast 

den 31 december 2021.  

Sammanfattning av Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 

Tekniska nämnden välkomnar revisionsrapporten och finner att 

rekommendationerna för att uppnå en förbättrad styrning och kontroll av VA-

underhåll är under arbete eller kommer att initieras under 2022. 

Tekniska nämnden bemöter revisionens rekommendationer i ett antal punkter 

som finns beskrivna i yttrandet. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 8 november 2021 

 Förslag till yttrande på revisionsrapporten om granskning av styrning 

och kontroll av kommunens VA-underhåll, den 8 november 2021 

 Revisionsrapport - Granskning av styrning och kontroll av VA-

underhåll, den 14 september 2021 

 Revisionsskrivelse Granskning av styrning och kontroll av VA-

underhåll, den 14 september 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-11-08 TN 21/0420 

 
 

Barnperspektiv 

Beslutet bedöms påverka barn positivt då de genom en väl fungerande 

infrastruktur får en säker och tillgång till vatten av en hög kvalitet. 

  

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Lina Delde 

 Tf. Teknisk chef 

 

Maja Taaler Larsson 

VA-chef 

  

 

Bilagor 

1. Förslag till yttrande på revisionsrapporten om granskning av styrning 

och kontroll av kommunens VA-underhåll, den 8 november 2021 

2. Revisionsrapport - Granskning av styrning och kontroll av VA-

underhåll, den 14 september 2021 

3. Revisionsskrivelse Granskning av styrning och kontroll av VA-

underhåll, den 14 september 2021 

 

Beslut sänds till 

 Kommunrevisionen 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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Yttran d e til l Revision srap p orten om g ran skn in g
av styrn in g och kon trol l av kommu n en s VA-
u n d erh ål l

Kommunre visio ne n har granskat kommune ns arbete med VA-underhåll.
Granskninge n har syftat till att bedöma om tekniska nämnden har en
tillfr edsst ä lla nde styrning, uppföljni ng och intern kontroll inom området
underhållsbe ho v avseende VA-lednings nä t.

Revisionens bedömning
Revisio ne ns sammanta gna bedömning är att tekniska nämnden delvis har en
tillfr edsst ä lla nde styrning, uppföljni ng och intern kontroll av underhållsbe ho v
avseende VA-lednings nä t. Det finns en tydlighet avseende ansvar och
befogenhete r för underhålls frå gor som utgår från nämndens ansvar i
regleme nte t. Detta utifrå n antagen VA-policy och VA-plan samt planerad
dagvattenp la n. Det anses positivt att förvaltni nge n har tagit fram en
förnyels ep la n, men bedömer att planen bör beslutas på tjänstema nna nivå för att
ges status som ett styrande dokument. Arbetet med underhållsp la ner i
huvudsak förefaller fungera bra men bedömer det som en risk att
underhållsp la ne r hanteras i Excel och inte samlat i ett systemstöd.

Revisio ne n anser att det finns ett behov av att förbättra kommunens
statistik ins a mli ng gällande exempelvis läckor, avloppsstopp, klagomål samt
åtgärder på lednings näte t. De ses positivt på att förvalt ninge n identifiera t
behovet och avser börja med att ta fram rutiner för hur statistike n ska
registreras. Det noteras att målvärdet för tillskot ts vat te n skiljer sig åt mella n
verksamhetsp la n 2021 och återrapportering i tertial ett samt att olika målvärden
angavs i verksamhetsp la n och återrapportering även under 2020.

Det är positivt att förvaltni nge n tagit fram kostnadsprognoser för
förnyels earbe tet. Nämnden bör dock säkerställa årlig uppföljning av kostnad
för drift och underhåll av lednings nä tet samt årlig kostnad/ekonomisk insats för
förnyels e av lednings nät et. Det finns även behov av att stärka den ekonomiska
uppföljni ngen i genomförd a projekt.
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Det finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet, i granskningen 
framkommer att det i nuläget inte finns någon uppgift om storleken på 
underhållsskulden eller dess utveckling. Det saknas dokumenterat underlag för 
att svara på om kommunen förnyar och underhåller i takt med behovet. 

Revisionen ser positivt på att nämnden har identifierat kompetensförsörjning 
som ett viktigt fokusområde och bedömer att nämnden bör arbeta vidare med 
att utveckla sin attraktivitet som arbetsgivare.  

Revisionens rekommendationer 

Utifrån revisionens bedömning föranleds följande rekommendationer: 

1. Säkerställ en korrekt rapportering avseende indikatorer och målvärden. 

2. Efterfråga årlig återrapportering avseende dricksvattenläckage. 

3. Se över möjligheterna att införa ett systemstöd för att samlat hantera 
underhållsfrågor. 

4. Ta fram rutiner för hur statistik ska registreras i enlighet med 
identifierat behov i VA-plan. 

5. Säkerställ att årliga uppföljningar av kostnad för drift och underhåll 
samt kostnad/ekonomisk insats för förnyelse av ledningsnätet 
genomförs. 

6. Bedriv ett aktivt arbete med kompetensförsörjning i syfte att behålla 
befintlig och rekrytera ny personal så att VA-projekt kan bedrivas som 
planerat.  

7. Genomför en uppskattning av underhållsskuldens storlek i syfte att 
säkerställa att inte det framtida behovet blir mer omfattande än vad som 
är ekonomiskt hanterbart. 

Tekniska nämndens bemötande 

Tekniska nämnden bemöter revisionens rekommendationer enligt följande: 

 Inom arbetet med Tekniska nämndens verksamhetsberättelse för 2021 
samt under 2022 års tertialuppföljningar säkerställs att målvärden och 
indikatorer stämmer överens utifrån verksamhetsplanen 2022. 

 Dricksvattenläckage ligger i tekniska nämndens verksamhetsp lan för 
2022 för uppföljning. 

 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utföra 
en översyn av möjliga systemstöd för underhåll som kan synkroniseras 
med den Collector-app för ArcGIS som framtagits för registrering och 
uppföljning av underhållsinsatser i fält.  

 Tekniska nämnden ger Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att i 
samband med översyn av möjliga systemstöd för underhåll se över 
möjligheten att registrera statistik i samma systemstöd. 
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 En översyn av kostnad för drift och underhåll och investeringar pågår 
och beräknas vara klar 2022. Uppföljning sker månadsvis. 

 Arbetet med kompetensförsörjning pågår inom kommunen. Rekrytering 
inom VA-enheten har pågått under 2021 och personalstyrkan är i 
dagsläget nästintill fulltalig. Utbildningsinsatser inom styrning av 
underhåll kommer att utföras under första kvartalet 2022. 

 Uppskattning av underhållsskuldens storlek har till viss del utförts vid 
framtagandet av fastställd VA-taxa samt vid analys av framtida 
reinvesteringsbehov i förnyelseplanen. Detta är dock ej tillräckligt 
tydligt och därmed ger Tekniska nämnden Samhällsbyggnadskontoret i 
uppdrag att uppskatta VA-ledningsnätets underhållsskuld. 

 

Marcus Sköld 

ordförande Tekniska nämnden 
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer  

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens arbete med VA-underhåll. Granskningen har 
syftat till att bedöma om tekniska nämnden har en tillfredsställande styrning, uppföljning och intern kontroll 

inom området underhållsbehov avseende VA-ledningsnät. Vår sammantagna bedömning är att tekniska 
nämnden delvis har en tillfredsställande styrning, uppföljning och intern kontroll av underhållsbehov avseende 

VA-ledningsnät. 

Vi bedömer att finns en tydlighet avseende ansvar och befogenheter för underhållsfrågor som utgår från 
nämndens ansvar i reglementet. Fullmäktige har antagit en VA-policy och en VA-plan. Av VA-plan framgår att VA-

enheten inom tekniska avdelningen ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningen. 

På VA-enheten finns grupper som ansvarar för dricksvatten, tillskottsvatten och VA-beredskap. Vi ser positivt på 
att en dagvattenplan planeras beslutas under 2021 vilket innebär att kommunen har styrande dokument som 

möjliggör ett långsiktigt arbete för hela VA-nätet. 

Förvaltningen har flera olika planer och rutiner för underhåll och projekt. Förnyelseplanen beskriver VA-
verksamhetens förutsättningar i nuläget och sammanfattar den kunskap som finns om det ledningsnätet. Till 

planen finns åtgärdslistor avseende driftåtgärder och projekt. Vi bedömer att det är positivt att förvaltningen har 
tagit fram en förnyelseplan men bedömer att planen bör beslutas på tjänstemannanivå för att ges status som ett 

styrande dokument och anmälas till nämnden. Vidare ser vi att det är av stor vikt att planen och dess 

åtgärdslistor uppdateras årligen enligt intensionen för att behålla status som ett levande och användbart 
dokument i verksamheten. Underhållsplanen är ettårig, upprättad i Excel och innefattar planering under 2021. 

Specifika planer för underhåll eller utbyten finns för åtgärder med en längre tidshorisont än ett år. Vi noterar att 

arbetet med underhållsplaner i huvudsak förefaller fungera bra men bedömer det som en risk att 
underhållsplaner hanteras i Excel och inte samlat i ett systemstöd. Vi bedömer att införandet av ett sådant skulle 

förbättra förutsättningarna för att få överblick över och stärka robustheten i underhållsplanering en. 
Reinvesteringsprojekt inbegrips i verksamhetsplanens treåriga investeringsplan.  

Av VA-planen framgår att det finns ett behov av att förbättra kommunens statistikinsamling gällande exempelvis 

läckor, avloppsstopp, klagomål samt åtgärder på ledningsnätet. Vi ser positivt på att förvaltningen identifierat 
behovet och avser börja med att ta fram rutiner för hur statistiken ska registreras tas fram.  

Vi bedömer att kommunen har antagit målsättningar och policys för styrning och kontroll av VA-ledningsnät. 

Övergripande målsättning för kommunens anläggningar finns i Budget 2021. Mål för VA-ledningsnätet finns i VA-
policyn. I tekniska nämndens verksamhetsplan 2020 antogs indikatorer avseende tillskottsvatten och 

dricksvattenläckage. I 2021 års verksamhetsplan finns endast indikator avseende tillskottsvatten. Vi bedömer, 
mot bakgrund av att dricksvattenläckage mäts i förvaltningens verksamhetssystem, att nämnden, likt tidigare år, 

bör efterfråga denna återrapportering. Detta för att enklare kunna följa effekterna av verksamhetens åtgärder.  Vi 

noterar att målvärdet för tillskottsvatten skiljer sig åt mellan verksamhetsplan 2021 och återrapportering i tertial 
ett samt att olika målvärden angavs i verksamhetsplan och återrapportering även under 2020. 

Vi bedömer vidare att nämnden bör säkerställa årlig uppföljning av kostnad för drift och underhåll av 

ledningsnätet samt årlig kostnad/ekonomisk insats för förnyelse av ledningsnätet. Detta i syfte att säkerställa 
att förnyelse sker på ett ekonomiskt hållbart sätt, att ge bättre underlag för ekonomiska prognoser i kommande 

projekt och möjliggöra jämförelser mellan olika år. Vidare bedömer vi, med grund i VA-plan och intervjuer, att det 

finns behov av att stärka den ekonomiska uppföljningen i genomförda projekt. 

Tekniska nämnden får investeringsredovisning vid tertials- och årsbokslut. Vid tertial 1 2021 framgår att 

investeringsprognosen för året ligger långt under budget till följd av att projekt pågår under långa perioder och 
att ombudgetering från tidigare år utförts. Vi ser att kompetensförsörjning inom VA-området är en stor utmaning i 

Upplands-Bro, liksom i resten av landet. Detta har bidragit till att identifierade åtgärder i VA-planen ännu inte 

kunnat genomföras och att investeringsprognosen pekar på att investeringar inte kommer att genomföras som 
planerat. Vi ser därför positivt på att nämnden har identifierat kompetensförsörjning som att ett viktigt 

fokusområde och bedömer att nämnden bör arbeta vidare med att utveckla sin attraktivitet som arbetsgivare. 

Slutligen bedömer vi att det är positivt att förvaltningen tagit fram kostnadsprognoser för förnyelsearbetet. Vi 
noterar att det utifrån det strategiska förnyelsebehovet konstateras att förnyelsetakten behöver öka och att 

fullmäktige beslutat att höja brukningsavgifterna stegvis med fem procent årligen från och med 2021. Av VA-
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planen framgår att det finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet, i granskningen framkommer att det i 

nuläget inte finns någon uppgift om storleken på underhållsskulden eller dess utveckling. Vår bedömning är att 
det till följd av att detta, samt att det saknas en uppskattning av nuvarande förnyelsetakt, också saknas 

dokumenterat underlag för att svara på om kommunen förnyar och underhåller i takt med behovet så att 

underhållsskulden inte ökar ytterligare. Vi bedömer det som angeläget att tekniska nämnden fortsätter att 
utveckla arbetet med att utreda och kostnadsberäkna underhållsskulden. Vår bedömning är att en tydligare 

styrning från nämnden kan bidra till den helhetsbild av förnyelse- och underhållsarbete som krävs för att 
säkerställa en ändamålsenlig resurstilldelning. 

Baserat på bedömningarna föranleder granskningen följande rekommendationer till tekniska nämnden:  

 Säkerställ en korrekt rapportering avseende indikatorer och målvärden. 
 Efterfråga årlig återrapportering avseende dricksvattenläckage. 
 Se över möjligheterna att införa ett systemstöd för att samlat hantera underhållsfrågor. 
 Ta fram rutiner för hur statistik ska registreras i enlighet med identifierat behov i VA-plan. 
 Säkerställ att årliga uppföljningar av kostnad för drift och underhåll samt kostnad/ekonomisk insats för 

förnyelse av ledningsnätet genomförs. 
 Bedriv ett aktivt arbete med kompetensförsörjning i syfte att behålla befintlig och rekrytera ny personal 

så att VA-projekt kan bedrivas som planerat. 
 Genomför en uppskattning av underhållsskuldens storlek i syfte att säkerställa att inte det framtida 

behovet blir mer omfattande än vad som är ekonomiskt hanterbart. 

Stockholm den 14 september 2021 

 

Jakob Hallén 

Verksamhetsrevisor 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Upplands-Bro kommun äger och förvaltar VA-ledningsnät till ett betydande belopp. En ändamålsenlig styrning 
och kontroll av kommunens infrastruktur är väsentlig ur såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv. 

För underhållet av VA-ledningsnät ansvarar tekniska nämnden.  

Brister i underhåll utgör en risk för kapitalförstörelse och därmed försämrad hushållning av gemensamma 
resurser. Kommunens VA-ledningsnät kräver löpande såväl som periodiskt underhåll för att bevara sitt värde och 

sin funktion. Om underhållsnivån är otillräcklig kan detta leda till ett uppdämt behov av underhållsåtgärder som 

ackumuleras samt att investeringsbehovet måste tidigareläggas. Ytterligare konsekvenser är att VA-
ledningsnätet får en försämrad standard. Det finns även en risk att eftersatt underhåll medför akuta 

underhållsåtgärder och tillfälliga lösningar vilket medför ökade kostnader för VA-kollektivet. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet har varit att bedöma om tekniska nämnden har en tillfredsställande styrning, uppföljning och intern 
kontroll inom området underhållsbehov avseende VA-ledningsnät. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

► Finns det en tydlig styrning och uppföljning av underhåll för VA-ledningsnät?  

► Har kommunen antagit någon målsättning eller policy för styrningen och kontrollen av kommunens VA-

ledningsnät? 

► Finns det en tydlighet avseende ansvar och befogenheter gällande underhållsbehovet? 

► Finns det ändamålsenliga och långsiktiga underhållsplaner för VA-ledningsnätet?  

► Hur ser den årliga kostnaden för planerat underhåll och reinvestering ut i förhållande till underhållsplaner? 

Skiljer man på reparationer och planerat underhåll? Följs underhållsplanerna? 

2.3 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och 

bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning har utgjorts av:    

► Kommunallagen (6 kap. 6 §) 
► Tekniska nämndens reglemente, KS 18/0472 

► Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023, antagen av fullmäktige 2020-11-11. 
► Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

2.4 Metod och avgränsning  

Granskningen har skett genom dokumentstudier samt genom intervjuer med driftchef VA, VA-chef och 

förvaltningschef. 
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3. Resultat av genomförd granskning  

3.1 Styrning av underhåll för VA-ledningsnät 

3.1.1 Ansvar och befogenheter 

Kommunallagen (6 kap. 6 §) tydliggör nämndens ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med fullmäktiges 

styrsignaler samt gällande föreskrifter för verksamheten. Nämnden ska även se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.  

Av tekniska nämndens reglemente
1
 framgår att tekniska nämnden ansvarar för byggande och förvaltning av 

kommunens allmänna vatten och avloppsnät. Enligt reglementet är tekniska nämnden även huvudman för 

kommunens allmänna vatten- och avloppsnät. Tekniska nämnden ska enligt reglementet vidare svara för 

kommunens uppgifter enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och besluta i ärenden av tillämpning 

av VA-lagen och ABVA
2
 samt mindre förändringar i verksamhetsområdets utbredning. 

Kommunfullmäktiges VA-policy
3
 är ett uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för VA-

planarbetet både inom och utom verksamhetsområden för allmän VA-försörjning. Av policyn framgår att arbetet 
med VA-planering ska bedrivas kontinuerligt och gemensamt av berörda kontor och enheter. Vidare framgår att 

kommunen ska vara en aktiv del i de kommunalägda förbunden Norrvatten
4
 och Käppalaförbundet

5
. Kommunen 

ska delta i och bidra till ett gott regionalt samarbete kring aktuella arbetsområden såsom uppströms- och 

kvalitetsarbete. 

Enligt kommunfullmäktiges VA-plan
6
 ansvarar VA-enheten (nu VA-avdelningen) inom tekniska avdelningen för 

drift, underhåll, förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningen. Av granskningen framgår att kompetensförsörjning 
sedan länge varit en stor utmaning då VA-kompetens är en bristvara på en hårt konkurrensutsatt marknad. Då 

personal är svårrekryterad uppger förvaltningen att det är viktigt att kunna behålla personal och attrahera nya 

kompetenta medarbetare. I granskningen har vi inte sett någon handlingsplan eller strategi för hur nämnden ska 
arbetar med kompetensförsörjning. Inom VA-avdelningens enhet som jobbar med drift och underhåll är tio 

personer anställda. Flera beskrivs ha lång erfarenhet inom kommunen och mycket god kännedom om VA-nätet 
vilket beskrivs som mycket viktigt och något som inte exempelvis VA-system kan kompensera för. 

Personalsituationen är enligt uppgift stabil på driftsidan medan det är svårare att hitta rätt kompetens till 

kontorstjänster. 

3.1.2 Policys och målsättningar 

Av mål och riktlinjer i budget 2021
7
 framgår, under god ekonomisk hushållning, att ”kommunen ska planera, 

bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion 

och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.”  

Av VA-policyn framgår att det övergripande målet är att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning, såväl i 

kommunens tätorter som i glesare bebyggelse, som säkerställer invånarnas behov av god och säker 

dricksvattenförsörjning och som bidrar till att sjöar och vattendrag inte försämras och når god ekologisk status.  

Policyn slår fast att den allmänna VA-anläggningens funktion och skick ska upprätthållas och optimeras genom 

ett långsiktigt planerings- och förnyelsearbete. Vidare framgår av policyn att vatten- och avloppsnätets kapacitet 

och leveranssäkerhet ska vara långsiktigt säkerställd genom att:  

                                                                 
1
 KS 18/0472 Reglemente för tekniska nämnden, antagen av kommunfullmäktige 2018-12-19. 

2
 Allmänna bestämmelser VA. 

3
 VA-policy, antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-13. 

4
 Ett kommunalförbund som producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till 14 medlemskommuner och närmare 700 000 

personer i norra Storstockholm.  
5
 Ett kommunalförbund som renar avloppsvatten åt elva kommuner i norra och östra Stockholm. 

6
 VA-plan, antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-13. 

7
 KS 20/0363 Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023, antagen av fullmäktige 2020-11-11. 
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 Förnyelse sker på ett ekonomiskt hållbart sätt. Genom läcksökning, områdesfilmning, analys av 

driftstörningar och aktuell underhållsplan kan förnyelse ske av de ledningssträckor som har störst 
behov.  

 Rundmatning eftersträvas i hela vattenledningsnätet för att förbättra leveranssäkerheten.  

 Kapacitetsförstärkande åtgärder utförs i takt med kommunens planerade tillväxt.  

 Tillskottsvatten till spillvattennätet minskas genom identifiering och åtgärdande av källor.  

VA-planen fastslår att ”grunden för en god VA-försörjning är en fungerande infrastruktur. För att infrastrukturen 
ska fungera även långsiktigt behöver den underhållas, utvecklas och förnyas. Det krävs en aktiv, 

förvaltningsövergripande och kunskapshöjande VA-planering för att möta de utmaningar som Upplands-Bros 

omfattande tillväxt för med sig.” Av VA-planen framgår även att kommunen har som mål att ha en 
ledningsdatabas av mycket hög kvalitet. VA-planen ska enligt uppgift revideras vart femte år. 

Av VA-planen framgår att en separat dagvattenplan ska tas fram efter att VA-planen är antagen. Av intervjuer 

framgår att en dagvattenplan ska beslutas i tekniska nämnden under hösten 2021 för att senare även beslutas 
av fullmäktige. Av VA-planen framgår att framtagandet av en dagvattenplan ska ”säkerställa att arbetet med 

dagvatten blir långsiktigt och hållbart genom att utgå från ekologiskt och lokalt omhändertagande av 
dagvatten.” 

I verksamhetsplanen
8
 för 2021 finns, under nämndmålet ”skapa förutsättningar så att invånarnas negativa 

miljöpåverkan minskas och den biologiska mångfalden ökas” kopplat till det övergripande målet ”hållbart 

samhällsbyggande” en indikator för andel tillskottsvatten i spillvatten till Käppala. Indikatorn har ett målvärde 

på 38 procent, vilket innebär att mängden tillskottsvatten i spillvatten till Käppala ska vara högst 38 procent.   

3.1.3 Förnyelseplan 

Förnyelseplanen
9
 syftar till att sammanställa behov av förnyelse- och underhållsåtgärder på VA-nätet på kort och 

lång sikt. Dokumentet är en fördjupning av VA-planens plan för allmän anläggning. Av förnyelseplanen framgår 

att det är ett levande dokument som bör justeras årligen. Framförallt behöver de åtgärdslistor som är bilagor till 
planen uppdateras till rådande förhållanden och behov av åtgärder. Av intervjuer framgår att planen är en ren 

kontorsprodukt som inte formellt beslutas men att revideringar av den behöver göras årligen. Av granskningen 
framgår att revidering inte skedde 2020 på grund av byte av VA-chef samt att planen fortfarande var relativt ny. 

Planens syfte är att förbättra verksamhetens planering och främja en robust och långsiktigt hållbar VA-

anläggning samt lägga grunden för en sund ekonomisk utveckling med en jämn taxeutveckling.  Planen beskriver 
VA-verksamhetens förutsättningar i nuläget och sammanfattar den kunskap som finns om det befintliga 

ledningsnätet. Planen beskriver också de målsättningar för VA-nätet som återfinns i styrande dokument. 

Eftersom planen inte är uppdaterad hänvisas till exempelvis nämndens mål och nyckeltal från 2019. 

Av förnyelseplanen framgår att de största utmaningarna framförallt ligger inom tre olika områden; 

tillskottsvatten, läckage av dricksvatten samt ledningsförnyelse.  

 Mängden tillskottsvatten som skickas till reningsverket behöver minskas. För att minska mängden 
behöver problemområden kartläggas och åtgärder genomföras. För kartläggningen av 

problemområdena behöver inspektioner av ledningar, brunnar och pumpstationer utökas, till exempel 
genom att införa områdesfilmning. Även felkopplingar behöver utredas och åtgärdas.  

 Läckage av dricksvatten behöver minskas. Det kan göras genom att öka fokus på läcksökning, införa 

rutiner för att motionera ventiler samt utöka användningen av digitala mätare, både i fastigheter och 
som områdesmätning.   

 Arbetet med förnyelse av ledningar behöver utökas, särskilt med fokus på vissa områden. Det handlar 

om att förbättra spillvattenledningarna i Strandvägen, förnyelse och kapacitetsökning mellan Bro och 
Kungsängen samt att arbeta med de problem som finns på ledningar och pumpstationer baserat på 

erfarenhet.   

                                                                 
8
 TN 20/0125, Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden, 2021-02-15. 

9
 Förnyelseplan - Plan för förnyelse och underhåll av det befintliga VA-nätet, version 1 Upprättad 2019-12-20. 
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Upplands Bro svarar regelbundet på frågor i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex (HBI) som är ett verktyg för att 

analysera och utveckla den kommunala VA-verksamhetens hållbarhet på kort och lång sikt. I förnyelseplanen har 
resultaten från 2017 (baserat på data från 2016) använts. Det som sticker ut mest i förhållande till övriga 

kommuner är vattenförluster via ledningsnätet, siffran från 2016 är dock ovanligt hög på grund av ett stort 

läckage hos en abonnent. Förlusterna har under tidigare år legat på en lägre nivå men är ändå förhållandevis 
höga. Av förnyelseplanen framgår att det är viktigt att arbeta vidare med att minska läckaget.  I senare HBI-

undersökningar har kommunens resultat förbättrats avseende vattenförluster och resultatet avseende 
leveransavbrott är gott. Förnyelsetakten på ledningsnät för dricksvatten och spillvatten är dock fortsatt låg i 

förhållande till undersökningens jämförelsetal. En ny HBI-undersökning ska genomföras hösten 2021. 

.1.1.1 Ide ntifierade och utförda åtgärder i förnyelseplanen 

De åtgärdslistor som tidigare nämnts sammanfattar åtgärder som krävs för att ha en hållbar förnyelsetakt och 
hantera de viktigaste problemområdena. Av förnyelseplanen framgår att det kommer att krävas betydande 

insatser av organisationen för att genomföra de åtgärder som listas.  Den första åtgärdslistan rör planering och 

innehåller förbättringar avseende dokumentation samt utredningar som krävs. Av listan framgår att förvaltningen 
under 2020 och 2021 ska genomföra följande driftåtgärder: 

 Börja arbeta med att minska andelen tillskottsvatten genom att identifiera och åtgärda källor.  

o Av intervju framgår att betongledningar större än 250 mm har filmats för att få aktuell status 

på spillvattenledningsnätet
10

. Brunnsinspektioner utförs för att hitta tillskottsvatten. Ungefär 
20 procent av brunnarna är inspekterade och ett tiotal brunnar är renoverade. Höjda 

pumpkurvor från spillvattenpumpstationer vid nederbörd indikerar på tillskottsvatten, vid 

sådana fall genomförs utredning, vanligtvis form av filmning eller färgning.  
 

 Ta fram ett program för områdesfilmning. Lämpligt att koppla till arbetet med tillskottsvatten.  

o Av intervju framgår att den filmning som nämns i tidigare punkt utgår från ett program för 

områdesfilmning vars syfte är att filma ledningar uppströms vid spillvattenpumpstationer som 

får ökad pumptid vid nederbörd. Av granskningen framgår att arbete med områdesfilmning är 
utförd i delar av kommunens VA-ledningsnät. Systematisk, områdesvis läcksökning kommer 

att fortsätta under 2021 och planeras fortgå kontinuerligt i framtiden.  

 Gå igenom filmat material från punktinsatsen och sammanställ åtgärder.  

o Områdesfilmningen har visat på stora behov av underhåll och reinvesteringar. Enligt 

förvaltningen är vissa delar av ledningsnätet, framförallt spillvattennätet, i mycket dåligt skick.  
Av intervju framgår att detta åtgärdats genom att infodra betongledningar med sprickor och 

läckande skarvar.  

 Utöka och planera arbetet med läcksökning och digitala mätare.  

o Av intervjuer framgår att digitala fjärravläsningsbara mätare på vattenledningar installeras 

löpande för att underlätta läcksökning. Gamla mätare byts successivt ut mot nya mätare när 

deras livstid är slut. Vid granskningstillfället har ca 1600 av kommunens totalt 4000 mätare 

bytts ut. Digitala vattenmätare kan registrera ett akustiskt brus
11

 som indikerar vattenläcka 
vilket gör att VA-enheten nu identifierar fler läckor i ett tidigare skede. Vattenmätare varnar 

även för låg temperatur innan de fryser sönder och orsakar läckage. Vid granskningstillfället 

ska fler ur driftpersonalen gå läcksökningskurs vilket möjliggör att aktivt läcksöka områdesvis. 
Av intervjuer framgår att förvaltningen även arbetar på andra sätt med att få ner svinnet i 

ledningsnätet. En åtgärd som sägs ha gett resultat är att låsa alla brandposter där det tidigare 

uppges ha varit mycket svinn. Av granskningen framgår att räddningstjänsten idag inte betalar 
för vatten ur brandposter och att denna kostnad tas av VA-kollektivet. 

                                                                 
10

 17 722 meter av totalt 64 167 meter har filmats. 
11

 Vatten som rinner genom ett läckande rör skapar ett avvikande ljud jämfört med vatten som rinner genom ett intakt rör. I vattenmätaren 

finns det ultraljudssensorer som upptäcker detta ljud. Om bruset i en ledning överskrider en viss nivå kan det vara ett tecken på läckage.  
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Den andra åtgärdslistan är upprättad i Excel och innehåller projekt som behöver genomföras. I listan redovisas 

projekten översiktligt med en kort problembeskrivning och i vissa fall bakgrundinformation, tidplan och vem som 
ansvarar för får åtgärden. Av förnyelseplanen framgår att denna även innehåller konkreta projekt med tidplan 

och kostnadsangivelse och att listan bör hållas aktuell utifrån genomförande av projekt och nya behov som 

uppkommer. Vid granskning konstateras att kostnadsangivelser inte anges, att tidplan endast angivits vid en 
handfull tillfällen samt att listan inte uppdaterats sedan upprättandet. Av intervjuer framgår att förvaltningen 

inom kort ska påbörja ett mer målstyrt arbetssätt med uppföljning av mål, planer och åtgärdslistor var tredje 
månad.  

Av förnyelseplanen framgår att det för att långsiktigt upprätthålla en bra funktion på ledningsnätet och en god 

kvalitet på dricksvattnet är nödvändigt att ha en systematisk förnyelseplanering av ledningsnätet. 
Förnyelseplanen ska revideras och att en grundlig ledningsvis genomgång för att prioritera förnyelse- och 

driftåtgärder ska genomföras år 2023. I detta ingår en kartläggning av vilka ledningar som ger mest 

konsekvenser vid en driftstörning och analys av vilka ledningar som har störst sannolikhet för avbrott.  

3.1.4 Underhållsplaner 

.1.1.2 Ide ntifiering av underhållsbehov 

Underlag för underhållsåtgärder inhämtas främst från abonnenter vid klagomål på dricksvattenkvalitet, 
kapacitet eller avloppsstopp. Av intervju framgår att en analys av VA-ledningen alltid genomförs vid ombyggnad 

av gator. I arbetet med förnyelseplanen har hänsyn tagits till bland annat driftstörningar, aktuell 

underhållsspolningsplan samt områdesfilmning. Förnyelseplanen baseras på befintliga data och att någon 
djupare analys av varje enskild ledning inte har gjorts. Identifierade åtgärder har baserats på den kunskap och 

erfarenhet som finns inom organisationen. Vidare framgår att en mer omfattande, ledningsvis, analys är lämplig 

att genomföra i samband med revidering av förnyelseplanen. 

Av VA-planen framgår att det för att uppnå målet om att ha en ledningsdatabas av mycket hög kvalitet behövs 

förbättrad uppdatering av ledningsdatabasen genom att kontinuerligt göra inmätningar och att det finns äldre 
relationshandlingar som behöver digitaliseras. Av intervjuer framgår att löpande uppdateringar sker, exempelvis 

genom att äldre ritningar har digitaliserats och att äldre information har lagts in i databasen. Inmätningar av 

brunnar med GPS sker vid brunnsinspektioner och vid schakter kontrolleras ledningsmaterial och dimension. 
Inmätningar med GPS görs före återfyllning av schakt och VA-kartan uppdateras om fel upptäcks. En viktig del i 

upprättandet av en ledningsdatabas av hög kvalitet är påbörjat genom att kommunen ställer krav på 

relationshandlingar från exploatörer och andra aktörer. Kommunens VA-ledningsnät började byggas ut under 
1960-talet och är således relativt ungt. Det är ett skäl till att kommunen har god kännedom om var VA-

ledningarna finns. Av intervjuer framgår även att förvaltningen arbetar i GIS och därigenom kan upprätthålla bra 

kontroll på VA-systemet. Till GIS finns en drift- och underhållsmodul. Av intervjuer framgår att förvaltningen även 
har tittat på en modul som kan ta fram driftstörningar och fel vilket skulle förenkla för drifttekniker. Detta 

beskrivs dock vara i sin linda vid tiden för granskningen. 

Av VA-planen framgår att det finns ett behov av att se över kommunens ledningsrätter
12

. Med ökat behov av 

underhåll och förnyelse till följd av ett åldrande ledningsnät kommer konsekvenserna av avsaknad av 
ledningsrätter att bli tydligare. Om en åtgärd ska utföras på en ledning som saknar ledningsrätt kan arbetet bli 

fördröjt till en ledningsrätt finns på plats eftersom Lantmäteriet har långa handläggningstider. Av 
förnyelseplanen framgår att det därför är viktigt att arbeta för att säkerställa att ledningsrätt finns på alla ställen 

där det behövs. Av intervjuer framgår att arbetet med att identifiera områden där kommunen behöver 

ändra/söka nya och eventuellt ta bort ledningsrätter samt ta fram kartunderlag har påbörjats. Det finns ett 
internt mål som säger att alla ledningsrätter ska justeras till rätt position till 2030 och kompletteras om de ej 

finns inlagda.  

Av VA-planen framgår att kommunens statistikinsamling gällande exempelvis läckor, avloppsstopp, klagomål 
samt åtgärder på ledningsnätet behöver förbättras. För att uppnå en förbättring behöver rutiner för hur 

statistiken ska registreras tas fram. Av förnyelseplanen framgår att en större revidering av statistik och diagram 

                                                                 
12

 Ledningsrätt gör det möjligt för en ledningsägare att dra fram sina ledningar över annans mark för att viktiga samhällsfunkti oner som 

vatten och avlopp ska bli tillgängliga för alla. Ledningsrätt bildas genom en lantmäteriförrättning enligt ledningsrättslagen. 
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bör göras var fjärde år. Av intervju framgår att rutiner inte har tagits fram och att behovet att förbättra 

statistikinsamling är konstant. Digitalisering och en applikation för byte av LPS
13

 är ett exempel på ny rutin som 
tagits fram. 

.1.1.3 Pr ioritering av identifierade underhållsåtgärder 

Av VA-planen framgår att verksamhetsplanering genomförs varje år för att prioritera vilka åtgärder som ska 

genomföras nästföljande år. För att planeringen ska optimeras tas även hänsyn till efterföljande år. Av intervjuer 

framgår att förvaltningen utifrån pågående filmarbete har lokaliserat många fel och brister som rapporteras för 
att senare prioriteras för åtgärd. För varje projekt eller åtgärd utses en ansvarig person samt en tidsram.  

Av intervjuer framgår att underhåll tillämpas istället för förnyelse där underhållsåtgärder kan avhjälpa eller 

förhindra problem på ett ekonomiskt hållbart sätt. Dricksvattengrupp, Tillskottsvattengrupp och VA-beredskap är 
med i arbetet med att prioritera åtgärder. Driftchef och arbetsledare beslutar sedan vad som ska ingå i 

underhållsplanen
14

. Underhållsplanen är upprättad i Excel och innefattar kvartalsvis planering under 2021 samt 
om åtgärden är i planerings-, utförande- eller utredningsfas. Enligt förvaltningen startar underhållsplanen oftast 

om efter två år. För underhåll eller utbyten med en längre tidshorisont än ett år, exempelvis mätarbyten, finns det 
speciella planer. Kostnadsuppskattningar framgår inte av underhållsplanen. Ansvarig person anges för två av 

totalt 20 underhållsåtgärder under 2021. VA-avdelningens dokument sparas på kommunens server, avdelningen 

uppger att de förlitar sig på kommunens IT-säkerhet. 

Planerade reinvesteringsprojekt inbegrips in investeringsplanen som är treårig och som ingår i 

verksamhetsplanen. Projekten finns även med i dokumentet person- och projektbeläggning där det tydliggörs att 
det avser reinvesteringar, utredningar och interna projekt som sträcker sig över perioden 2021–2024. De flesta 

åtgärderna har en status men saknar ansvarig person och uppskattad kostnad. GIS VA-projektplanering 2021–

2024 finns också i dokumentet person- och projektbeläggning och innefattar översiktlig planering av 
brunnsinspektion, filmning och ledningsrätter. Planen innehåller inte information om var åtgärderna ska utföras. 

Vi har även tagit del av ett Exceldokument med pumpstationsrutiner som innehåller information om med vilket 

tidsintervall olika underhållsåtgärder ska utföras på kommunens pumpstationer.  För åtgärder som likt dessa är 
av mer cyklisk karaktär används enligt uppgift kalendern i Outlook för underhållsåtgärder som VA-driften 

ansvarar för. Vid signal från kalendern tas åtgärden upp på möten varpå arbetsledaren säkerställer att 
åtgärderna utförs. Underhållsåtgärdernas frekvens justeras efter underhållsbehovet.  

Viss utredning och prioritering av åtgärder över ett längre tidsperspektiv görs, som tidigare nämnts, även i 

förnyelseplanen vilken ger en översiktlig bild av vilka sträckor på ledningsnätet som behöver åtgärdas och när.  

Av VA-planen framgår att genomförandet av åtgärder sker i den takt som är möjlig i organisationen. Arbetet med 

att genomföra åtgärder pågår kontinuerligt till stor del med kommunens personal och maskiner. Av intervjuer 

framgår att förvaltningen även har ramavtal med en entreprenör som arbetar med relining och som 
ledningsrenovering avropas från. Entreprenörer sköter även filmning och spolning.  

3.1.5 Bedömning 

Vi bedömer att tekniska nämnden delvis har säkerställt en tydlig styrning av underhåll för VA-ledningsnätet. 
Fullmäktige har antagit en VA-policy och en VA-plan med målsättningar för underhåll och förnyelse av VA-

ledningsnätet. Vi ser positivt på att även dagvattenplan planeras beslutas i tekniska nämnden under 2021 vilket 
innebär att kommunen har styrande dokument som möjliggör ett långsiktigt arbete och täcker hela VA-nätet i 

enlighet med tidigare beslut av fullmäktige i VA-planen.  

Vi bedömer att finns en tydlighet avseende ansvar och befogenheter för underhållsfrågor som utgår från 
nämndens ansvar i reglementet. Vidare regleras ansvar i VA-policy där det framgår att arbetet med VA-planering 

ska bedrivas kontinuerligt och gemensamt av berörda kontor och enheter. Av VA-plan framgår att VA-enheten 

inom tekniska avdelningen ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningen. Vi ser att 
kompetensförsörjning är en stor utmaning då VA-kompetens är svårrekryterad i hela landet, vilket bidragit till att 

                                                                 
13

 LPS "Low Pressure Sewer", eller på svenska, Lätt Trycksatt Avlopp (LTA). Vissa fastigheter i kommunen har ett LPS-tryckavloppssystem 
för att pumpa ut avloppsvattnet till kommunens ledningsnät. Pumpen med tillhörande pumptank installeras på fastigheten, men 

kommunen har driftansvaret för själva pumpen. 
14

 Ingår i Exceldokument Person- och projektbeläggning. 
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identifierade åtgärder i VA-planen ännu inte kunnat genomföras. Vi ser därför positivt på att nämnden har 

identifierat kompetensförsörjning som att ett viktigt fokusområde och bedömer att nämnden bör arbeta vidare 
med att utveckla sin attraktivitet som arbetsgivare. 

Vår bedömning är att kommunen har antagit målsättningar eller policys för styrning och kontroll av VA-

ledningsnät. Övergripande målsättning för kommunens anläggningar finns i Budget 2021. Mål för VA-
ledningsnätet finns i VA-policy som ger uttryck för kommunens viljeinriktning och ska ligga till grund för VA-

planarbetet. I tekniska nämndens verksamhetsplan 2020 antogs indikatorer avseende tillskottsvatten och 
dricksvattenläckage. Det finns indikator avseende tillskottsvatten men saknas indikator avseende 

drickvattenläckage i nämndens verksamhetsplan för 2021. 

Förvaltningen har upprättat ett antal olika planer och rutiner för underhåll av VA-nätet. På förvaltningsnivå finns 
en förnyelseplan vars syfte är att förbättra verksamhetens planering och främja en robust och långsiktigt hållbar 

VA-anläggning samt lägga grunden för en sund ekonomisk utveckling med en jämn taxeutveckling.  Till planen 

finns åtgärdslistor avseende driftåtgärder och projekt. Vi bedömer att det är positivt att förvaltningen har tagit 
fram en förnyelseplan men bedömer att planen bör beslutas på tjänstemannanivå för att ges status som ett 

styrande dokument och anmälas till nämnden. Vidare ser vi att det är av stor vikt att planen och dess 
åtgärdslistor uppdateras årligen enligt intensionen för att behålla status som ett levande och användbart 

dokument i verksamheten. Underhållsplanen är ettårig, upprättad i Excel och innefattar kvartalsvis planering 

under 2021. Specifika planer för underhåll eller utbyten finns för åtgärder med en längre tidshorisont. Planerade 
reinvesteringsprojekt inbegrips i investeringsplanen som är treårig och ingår i verksamhetsplanen. Projekten 

finns även med i förvaltningens interna planering där det tydliggörs att det avser reinvesteringar, utredningar och 

interna projekt som sträcker sig över en treårsperiod. Vi noterar att arbetet med underhållsplaner i huvudsak 
förefaller fungera bra men bedömer det som en risk att underhållsplaner hanteras i Excel och inte samlat i ett 

systemstöd. Vi bedömer att införandet av ett sådant skulle förbättra förutsättningarna för att få överblick över 
och stärka robustheten i nämndens underhållsplanering.  

Vi bedömer vidare, i enlighet med VA-planen, att det finns ett behov av att förbättra kommunens 

statistikinsamling gällande exempelvis läckor, avloppsstopp, klagomål samt åtgärder på ledningsnätet.  Vi ser 
positivt på att förvaltningen identifierat behovet och avser börja med att ta fram rutiner för hur statistiken ska 

registreras tas fram men att det behöver säkerställas att uppgiften också genomförs för att lägga grunden för en 

ändamålsenlig statistikinsamling.  

3.2 Uppföljning av underhåll för VA-ledningsnät 

I tekniska nämndens verksamhetsberättelse 2020
15

 finns indikatorer avseende tillskottsvatten och 

dricksvattenläckage som slogs fast i verksamhetsplanen 2020
16

. Det saknas utfall på indikatorerna i 
verksamhetsberättelsen 2020 till följd av att resultat vid tiden för beslut av verksamhetsberättelsen inte hade 
inkommit från Norrvatten och Käppalaförbundet. Av intervjuer framgår att dricksvattenläckage uppgick till 20 

procent och tillskottsvatten 45 procent vilket är exakt samma som nämndens målvärden i verksamhetsplanen 

2020. Av verksamhetsberättelsen 2020 framgår dock att målvärden för 2020 var 13 procent avseende 
dricksvattenläckage och 39 procent avseende tillskottsvatten. 

Indikator avseende dricksvattenläckage saknas i verksamhetsplanen
17

 för 2021 och i uppföljningen av tertial 1 
2021 till nämnden. Indikatorn finns dock enligt uppgift från förvaltningen med i verksamhetssystemet Stratsys  

med målvärdet 12 procent. Indikatorn andel tillskottsvatten i spillvatten till Käppala har ett målvärde på 38 

procent i verksamhetsplanen för 2021 och på 40 procent i återrapporteringen till nämnden i tertial 1
18

. 

Uppföljning av indikatorn sker enligt uppgift först vid årsrapportering. 

Av förnyelseplanen framgår att VA-chef ansvarar för att i oktober inför verksamhetsberättelsen följa upp årlig 

kostnad för drift och underhåll av ledningsnätet samt årlig kostnad/ekonomisk insats för förnyelse av 
ledningsnätet och hur dessa förändras från år till år. Av åtgärdslista – planering i förnyelseplanen framgår även 

att VA-chefen i samband med verksamhetsberättelsen ska följa upp nyckeltal och uppgifter som beskriver 

                                                                 
15

 TN 21/0007, Verksamhetsberättelse 2020 - Tekniska nämnden, 2021-02-15. 
16

 TN 20/0065, Verksamhetsplan 2020, Tekniska nämnden 2020-02-17. 
17

 TN 20/0125, Verksamhetsplan 2021 Tekniska Nämnden, 2021-02-15. 
18

 TN 21/0005, Tertialrapport 1 2021, Tekniska nämnden, 2021-05-24. 
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ledningsnätets status och göra analyser och jämförelser över tid. Av intervjuer framgår att denna uppföljning 

ännu inte har genomförts, nuvarande VA-chef tillträdde efter verksamhetsberättelse 2020. Då förnyelseplanen är 
ett förvaltningsinternt dokument finns heller inget beslut eller annat dokument som styrker att en sådan 

uppföljning ska genomföras. 

3.2.1 Metoder för analys av planerat underhåll och reinvesteringar 

Av VA-planen framgår att rutinerna för ekonomisk uppföljning behöver förbättras samt att en långsiktig 

ekonomisk prognosmodell för VA-kollektivet behöver upprättas i syfte att säkerställa att intäkterna ökar i samma 
takt och omfattning som utgifterna. Det skulle, enligt VA-planen, ge bättre förutsättningar för VA-verksamheten 

att bidra både till kommunens strategiska utvecklingsområden som tillväxt och till målet om god ekonomisk 

hushållning. Av intervjuer framgår att en långsiktig ekonomisk prognosmodell för VA-kollektivet har utförts i 
samband med framtagandet av den nya VA-taxan 2020 och att behovet av att förbättra rutinerna för ekonomisk 

uppföljning nu har minskat. 

Av VA-planen framgår vidare att det, för att förbättra kunskapen om ekonomin, också finns ett behov av att 
utveckla den ekonomiska uppföljningen i genomförda projekt vilket skulle innebära att de ekonomiska 

prognoserna för kommande projekt blir säkrare. Av intervjuer framgår att behov kvarstår i kommunens egna VA-
projekt. Rutiner finns enligt uppgift på plats men uppföljning och erfarenhetsutbyten kan förbättras. 

Förvaltningen anger att detta arbete kommer att fortsätta. 

I förnyelseplanen har kostnadsprognoser genomförts för det framtida förnyelsearbetet
19

 av VA-nätet. 
Prognoserna bygger på värden från Svenskt Vatten där Upplands-Bro har jämförts med kommuner med fler än 

100 000 invånare eftersom verksamheten bedömer att värdena för kommuner med liknande storlek är för låga. 
Utifrån det beräknade värdet på ledningslängd som bör förnyas per årtionde och Svenskt Vattens värden på 

kostnader för förnyelse, har kostnaden för förnyelsen de närmaste tre årtiondena beräknats. 

Tabell 1. Kostnader för förnyelse i Upplands-Bro kommun de kommande årtiondena:  

 2020–2030 (Mkr) 2031–2040 (Mkr) 2041–2050 (Mkr)  

Vattenledningsnätet 120 93 72  

Spillvattenförandenätet 88 54 57  

Dagvattennätet 64 37 40  

Totalt 272 184 169  

 

En uppskattning av nuvarande förnyelsetakt saknas, men utifrån det strategiska förnyelsebehovet konstateras i 

förnyelseplanen att arbetet med förnyelse behöver ökas. Av intervjuer framgår att detta fortsatt är förvaltningens 

bedömning då ledningar och anläggningar havererar på grund av slitage och ålder. Utifrån nuläge och 
målsättningar har strategiska förnyelsebehov för de närmaste 10–20 åren beräknats. De ekonomiska resurser 

som krävs för att genomföra förnyelsen den närmaste tioårsperioden uppskattas till 272 miljoner kronor. 
Sammantaget vatten, spillvatten och dagvatten behöver 37 km ledning förnyas under denna period och sedan 

ytterligare 25 km ledning mellan 2030 och 2039.   

Av förnyelseplanen framgår att, baserat på beräknade kostnader, behöver taxeintäkterna öka med ca en procent 
årligen den kommande 10-årsperioden för att möta behoven i ledningsnäten. Kommunfullmäktige har fattat 

beslut
20

 om att brukningsavgifterna höjs stegvis med fem procent årligen från och med 2021 till och med 2024. 
Utöver höjningen på fem procent ska brukningsavgifterna även indexjusteras årligen enligt konsumentprisindex. 

För 2021 innebär det en total höjning på 5,8 procent. Av verksamhetsplanen 2021 framgår att en höjning av VA-
taxan behövdes för att säkerställa att taxan är anpassad efter VA-verksamhetens kostnader. Framförallt är det 

ökade kostnader för behandling av spillvatten och dricksvatten samt ökade drift- och kapitaltjänstkostnader som 

ligger bakom behovet. 

                                                                 
19

Exempel på förnyelse är schaktfria metoder som reling. Att laga en läckande vattenledning är underhåll och inte förnyelse. 

Tryckledningar och självfallsledningar ersätts med nya eller relinas om det är praktiskt möjligt. 
20

 KS 20/0701, Revidering av vatten- och avloppsanläggningstaxa. 
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Enligt intervjuer är taxehöjningen tillräcklig för att finansiera kostnaden för förnyelsebehovet men att 

kostnaderna behöver prioriteras utifrån taxeintäkterna. 

3.2.2 Efterlevnad av investerings- och underhållsplaner  

I verksamhetsplanen skiljs reparationer (drift) och planerat underhåll (reinvestering) åt genom olika budgetar. Av 

verksamhetsberättelsen 2020 framgår att driftbudgeten för 2020 överstigits med 1,5 procent för helåret. 

Investeringsredovisning för VA sker till nämnden vid tertials- och årsbokslut. Vid årsbokslutet 2020 framgår att 

av den totala investeringsramen på 393 mnkr har 29 mnkr använts under 2020. Av kvarvarande investeringsram 
ombudgeteras 338 mnkr till 2021. 

Vid tertial 1 2021 framgår att investeringsprognosen för 2021 ligger långt under budget för 2021. Detta beror på 

att flertalet projekt pågår under långa perioder och att ombudgetering från tidigare år utförts. År 2021 kommer 
verksamheten på tjänstemansidan att vara halverad. Uppsägningar och föräldraledigheter har inte 

ersättningsrekryterats i takt med behoven vilket kommer att påverka framdriften i VA-projekten under 2021 och 

visar sig i investeringsprognos för år 2021 som i tertial 1 prognosticeras till 101 mnkr mot budgeterade 
366 mnkr. Av granskningen framgår att investeringsbudgeten sänks till 2022 och 2023. Av intervjuer framgår att 

det är oklart vad detta beror på men att det är tillgång till personalresurser snarare än budget som är 
begränsningen för verksamheten. 

Av VA-planen från 2018 framgår att det finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet som kommer att 

kräva planering och resurser. Av intervjuer framgår att det inte finns några uppgifter om storleken på 
underhållsskulden. Vidare finns även ett stort behov av förnyelse av ledningsnätet. Av tekniska nämndens 

verksamhetsplan för 2021 framgår att behovet av underhållsinsatser för att uppnå en långsiktigt hållbar 

förnyelsetakt av kommunens VA-anläggning har ökat efter ett flertal år med tillväxt där nybyggnation har 
prioriterats. Av intervjuer framgår också bilden av att kommunen historiskt sett har haft fokus på utbyggnad av 

VA-nätet snarare än att underhålla det befintliga nätet. De senaste åren beskrivs dock en stor förbättring av 
underhållsarbetet, dels avseende tillgång till intern kompetens som arbetar med underhållsfrågor, dels 

avseende förekomsten av styrande dokument för VA och underhållsfrågor kopplat till detta.  

VA-enheten följer upp underhållsplanen kontinuerligt under året med driftsmöten en gång i månaden där 
driftchef gör avstämningar med arbetsledaren. I uppföljningen ingår uppföljning av driftbudget. Uppföljning av 

verksamhetsplan avseende exempelvis mål, indikatorer, budget och investeringar genomförs kvartalsvis av VA-

chef tillsammans med controller. 

Som tidigare berörts saknas uppskattning om nuvarande förnyelsetakt. Detta innebär att det inte finns något 

dokumenterat underlag för att svara på om kommunen nu kan underhålla i takt med behovet så att 

underhållsskulden inte ökar ytterligare eller hur underhållsskulden har förändrats sedan VA-planen beslutades. 
Av intervjuer framgår dock att ledningarna vid filmning ser bättre ut än väntat. Av intervjuer framgår också att 

personalen upplever att pumpstationerna larmar också mer sällan nu jämfört med tidigare år vilket indikerar att 
det kommer in mindre tillskottsvatten i spillvattnet än tidigare.  

3.2.3 Bedömning 

Vi bedömer att nämnden delvis har säkerställt en tillfredställande uppföljning och intern kontroll av VA-
ledningsnätets underhållsbehov. Nämnden har i verksamhetsplan 2021 beslutat om en indikator avseende 

tillskottsvatten, vi noterar dock att målvärdet skiljer sig åt mellan verksamhetsplan och återrapportering i tertial 

ett. Vi noterar även att olika målvärden angavs i verksamhetsplan och återrapporteringar under 2020. Vi 
bedömer, mot bakgrund av att dricksvattenläckage mäts i förvaltningens verksamhetssystem, att nämnden, likt 

tidigare år, bör efterfråga denna återrapportering. Detta för att enklare kunna följa effekterna av verksamhetens 
åtgärder. 

Vi bedömer vidare att nämnden bör säkerställa årlig kostnadsuppföljning för drift och underhåll av ledningsnätet 

samt årlig kostnad/ekonomisk insats för förnyelse av ledningsnätet. Detta i syfte att säkerställa att förnyelse 
sker på ett ekonomiskt hållbart sätt i enlighet med VA-policyn, att ge bättre underlag för ekonomiska prognoser i 

kommande projekt och möjliggöra årliga jämförelser. Detta är en åtgärd som ingår i förnyelseplanen men som 

enligt uppgift inte utförs. Vidare bedömer vi med grund i VA-plan och intervjuer att det finns behov av att stärka 
den ekonomiska uppföljningen i genomförda projekt. 
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Tekniska nämnden får återrapportering avseende investeringsredovisning för VA vid tertials- och årsbokslut. Av 

rapporteringen vid tertial 1 2021 framgår att investeringsprognosen för året ligger långt under budget till följd av 
att flertalet projekt pågår under långa perioder och ombudgetering från tidigare år utförts. Uppsägningar och 

föräldraledigheter har inte ersättningsrekryterats i den takt som behov uppstått vilket kommer att påverka 

framdriften i VA-projekten under 2021. Vår bedömning är att detta ytterligare visar på vikten av att nämnden 
fokuserar på arbetet med kompetensförsörjning.  

Slutligen bedömer vi att det är mycket positivt att förvaltningen tagit fram kostnadsprognoser för 
förnyelsearbetet. Vi noterar att det utifrån det strategiska förnyelsebehovet konstateras att förnyelsetakten 

behöver öka och att fullmäktige har fattat beslut om att brukningsavgifterna höjs stegvis med fem procent 

årligen från och med 2021, bland annat för att täcka upp för ökade driftskostnader. Av VA-planen framgår att det 
finns en växande underhållsskuld på ledningsnätet, i granskningen framkommer att det i nuläget inte finns 

någon uppgift om storleken på underhållsskulden och om den ökar eller minskar. Vår bedömning är att det till 

följd av att detta samt att det saknas en uppskattning av nuvarande förnyelsetakt också saknas dokumenterat 
underlag för att svara på om kommunen förnyar och underhåller i takt med behovet så att underhållsskulden inte 

ökar ytterligare. Vi bedömer det som angeläget att tekniska nämnden fortsätter att utveckla arbetet med att 
utreda och kostnadsberäkna underhållsskulden. Vår bedömning är att en tydligare styrning från nämnden kan 

bidra till den helhetsbild av förnyelse- och underhållsarbete som krävs för att säkerställa en ändamålsenlig 

resurstilldelning. 
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Svar på revisionsfrågor 

De lfråga S v ar 

Finns det en tydlig styrning och uppföljning av 

underhåll för VA-ledningsnät? 
I viss mån. Det finns en grund för tydlig styrning och uppföljning 

genom styrande dokument. Fullmäktige har antagit VA-policy 

och VA-plan med målsättningar för underhåll och förnyelse av 

VA-ledningsnätet. En dagvattenplan ska enligt uppgift beslutas i 

tekniska nämnden hösten 2021 vilket innebär att kommunen har 

styrande dokument som möjliggör ett långsiktigt arbete för hela 

VA-nätet. 

För valtningen har en förnyelseplan som syftar till att 

sammanställa behov av förnyelse- och underhållsåtgärder på 

VA-nätet på kor t och lång sikt. Planen syftar vidare till att 

förbättra planering och främja en robust och långsiktigt hållbar 

VA-anläggning samt lägga grunden för en sund ekonomisk 

utveckling med en jämn taxeutveckling. 

Tekniska nämnden beslutar om verksamhetsplan och följer upp 

mål och indikatorer samt budgetar för underhåll och 

investeringar i ter tialrappor ter och verksamhetsberättelse. Vi har 

sett viss diskrepans mellan beslutade och återrappor terade 

målvärden. 

Underhållsplanen och driftsbudget följs upp månadsvis under 

året vid driftsmöten. Uppföljning av verksamhetsplan avseende 

mål, indikatorer, budget och investeringar genomförs kvar talsvis 

av VA-chef tillsammans med controller. 

Det finns ett antal uppföljningsåtgärder i förnyelseplanen som 

ännu inte genomför ts, exempelvis att följa upp årlig kostnad för 

drift och underhåll av ledningsnätet samt årlig 

kostnad/ekonomisk insats för förnyelse av ledningsnätet. Av 

granskningen framgår även att den ekonomiska uppföljningen i 

kommunens egna VA-projekt kan stärkas. 

Har kommunen antagit någon målsättning eller 

policy för styrningen och kontrollen av kommunens 

VA-ledningsnät? 

 

 

Ja. Övergripande målsättning för kommunens anläggningar finns 

i Budget 2021. Mål för VA-ledningsnätet finns i 

kommunfullmäktiges VA-policy som ger uttr yck för kommunens 

viljeinriktning och ska ligga till grund för VA-planarbetet. Av 

policyn framgår bland annat att den allmänna VA-anläggningens 

funktion och skick ska upprätthållas och optimeras genom ett 

långsiktigt planerings- och förnyelsearbete. Vidare framgår att 

vatten- och avloppsnätets kapacitet och leveranssäkerhet ska 

vara långsiktigt säkerställd genom att förnyelse sker på ett 

ekonomiskt hållbar t sätt. VA-planen slår även fast att 

infrastrukturen behöver underhållas, utvecklas och förnyas för 

att den ska fungera även långsiktigt och att det krävs en aktiv, 

för valtningsövergripande och kunskapshöjande VA-planering. Av 

VA-planen framgår även att kommunen har som mål att ha en 

ledningsdatabas av mycket hög kvalitet.  

I tekniska nämndens verksamhetsplan 2020 antogs indikatorer 

avseende tillskottsvatten och dricksvattenläckage. I tekniska 

nämndens verksamhetsplan för 2021 finns endast indikator 

avseende tillskottsvatten.  
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Finns det en tydlighet avseende ansvar och 

befogenheter gällande underhållsbehovet? 

 

 

Ja. Av tekniska nämndens reglemente framgår att tekniska 

nämnden ansvarar för byggande och för valtning av kommunens 

allmänna vatten och avloppsnät. Enligt reglementet är tekniska 

nämnden huvudman för kommunens allmänna vatten- och 

avloppsnät och ska även svara för kommunens uppgifter inom 

enligt lagen om allmänna vattentjänster och besluta i ärenden av 

tillämpning av VA-lagen och ABVA. 

Enligt VA-plan ansvarar VA-enheten inom tekniska avdelningen 

för drift, underhåll, förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningen. 

Av granskningen framkommer ingenting som tyder på att det 

finns otydligheter avseende ansvar och befogenheter. 

Finns det ändamålsenliga och långsiktiga 

underhållsplaner för VA-ledningsnätet?  
Delvis. För valtningen har ett antal olika planer och rutiner för 

underhåll och projekt. Vi bedömer att planerna tillsammans är 

ändamålsenliga och tillräckligt långsiktiga. Förnyelseplanen 

sammanställer behov av förnyelse- och underhållsåtgärder på 

kor t och lång sikt. I planen finns två åtgärdslistor som innehåller 

de åtgärder som krävs för att ha en hållbar förnyelsetakt och 

åtgärda de viktigaste problemområdena. 

Underhållsplanen är ettårig och innefattar kvar talsvis planering 

under 2021. Enligt för valtningen star tar underhållsplanen oftast 

om efter två år. Specifika planer för underhåll eller utbyten finns 

för åtgärder med en längre tidshorisont. Vi ser risker med att 

hantera planerna i Excel och inte samlat i ett systemstöd.  

Planerade reinvesteringsprojekt finns i investeringsplanen som 

är treårig och som ingår i verksamhetsplanen. Projekten finns 

även med i för valtningens interna planering där det tydliggörs att 

det avser reinvesteringar, utredningar och interna projekt som 

sträcker sig över en treårsperiod. Med i nämnda planering finns 

även GIS treåriga VA-projektplanering.  

Hur ser den årliga kostnaden för planerat underhåll 

och reinvestering ut i förhållande till 

underhållsplaner? Skiljer man på reparationer och 

planerat underhåll? Följs underhållsplanerna? 

 

Av VA-planen framgår att det finns en växande underhållsskuld 

på ledningsnätet som kommer att kräva planering och resurser. 

Vidare finns även ett stor t behov av förnyelse av ledningsnätet. 

Av tekniska nämndens verksamhetsplan för 2021 framgår att 

behovet av underhållsinsatser för att uppnå en långsiktigt 

hållbar förnyelsetakt av kommunens VA-anläggning har ökat 

efter ett fler tal år med tillväxt där nybyggnation har prioriterats. I 

granskningen har det framkommit att uppföljning inte sker av 

årlig kostnad för drift och underhåll av ledningsnätet samt årlig 

kostnad/ekonomisk insats för förnyelse av ledningsnätet och hur 

dessa förändras från år till år.  

I verksamhetsplanen skiljs reparationer och planerat underhåll 

åt genom olika budgetar. Av verksamhetsberättelsen för 2020 

framgår att driftbudgeten överstigits med några procent. 

Vid ter tial 1 2021 framgår att prognosen för årets investeringar 

ligger långt under budget. Detta beror på att fler talet projekt 

pågår under långa perioder och att ombudgetering gjor ts från 

tidigare år. 2021 kommer verksamheten på tjänstemansidan att 

vara halverad vilket ytterligare kommer att påverka framdriften i 

VA-projekten. 
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4. Bilaga 

Källförteckning 

 

Intervjuade funktioner 

 
• Tf. Samhällsbyggnadschef 
• VA-chef 

• Driftchef VA 

 
 

Dokument  
 

• Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022 – 2023, antagen av fullmäktige 2020-11-11. KS 
20/0363 

• Delegationsordning för tekniska nämnden, beslutad av tekniska nämnden den 17 juni 2019. 

• Verksamhetsberättelse 2020 - tekniska nämnden, 2021-02-15. TN 21/0007 
• Verksamhetsplan 2021 tekniska nämnden, 2021-02-15. TN 20/0125 

• Tertialrapport 1 2021, tekniska nämnden, 2021-05-24. TN 21/0005 
• Förnyelseplan - Plan för förnyelse och underhåll av det befintliga VA-nätet, Version 1 upprättad 2019-12-20 

• Reglemente för tekniska nämnden, reviderad efter kommunfullmäktiges beslut 2020-04-29 

• VA-plan Upplands-Bro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-13 
• VA-policy Upplands-Bro kommun, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-13 

• Internt exceldokument Person- och projektbeläggning 

• Internt exceldokument Pumpstationsrutiner 
• Utvärderingar HBI 2019 och 2020 
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Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2021-09-14 
Revisorerna 

Till: Tekniska nämnden  
För kännedom: Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 

 
Granskning av styrning och kontroll av VA-underhåll 

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY genomföra en granskning kommunens arbete med VA-

underhåll, i syfte att bedöma om tekniska nämnden har en tillfredsställande styrning, uppföljning och 

intern kontroll inom området underhållsbehov avseende VA-ledningsnät. Vår sammanfattande 

bedömning är att tekniska nämnden delvis har en tillfredsställande styrning, uppföljning och intern 

kontroll av underhållsbehov avseende VA-ledningsnät.  

Vi bedömer att finns en tydlighet avseende ansvar och befogenheter för underhållsfrågor som utgår 

från nämndens ansvar i reglementet. Fullmäktige har antagit en VA-policy och en VA-plan. 

Förvaltningens förnyelseplan beskriver VA-verksamhetens förutsättningar i nuläget och sammanfattar 

den kunskap som finns om det ledningsnätet. Vi bedömer att det är positivt att förvaltningen har tagit 

fram en förnyelseplan men bedömer att planen bör beslutas på tjänstemannanivå för att ges status 

som ett styrande dokument och anmälas till nämnden. Vi noterar att arbetet med underhållsplaner i 

huvudsak förefaller fungera bra men bedömer det som en risk att underhållsplaner hanteras i Excel 

och inte samlat i ett systemstöd. Vi bedömer att införandet av ett sådant skulle förbättra 

förutsättningarna för att få överblick över och stärka robustheten i underhållsplaneringen. Av VA-

planen framgår att det finns ett behov av att förbättra kommunens statistikinsamling. Vi ser positivt på 

att förvaltningen identifierat behovet och avser börja med att ta fram rutiner för hur statistiken ska 

registreras tas fram.  

Vi bedömer att kommunen har antagit målsättningar och policys för styrning och kontroll av VA-

ledningsnät i Budget och i VA-policy. Vi bedömer, mot bakgrund av att dricksvattenläckage mäts i 

förvaltningens verksamhetssystem, att nämnden likt tidigare år bör efterfråga denna återrapportering. 

Vi noterar att målvärden skiljer sig åt mellan verksamhetsplaner och återrapportering. Vi bedömer 

vidare att nämnden bör säkerställa årlig uppföljning av kostnad för drift och underhåll av ledningsnätet 

samt årlig kostnad/ekonomisk insats för förnyelse av ledningsnätet. Vidare bedömer vi att det finns 

behov av att stärka den ekonomiska uppföljningen i genomförda projekt. Vid tertial 1 2021 framgår att 

investeringsprognosen för året ligger långt under budget. Vi ser att kompetensförsörjning inom VA-

området är en stor utmaning i Upplands-Bro. Detta har bidragit till att åtgärder i VA-planen ännu inte 

kunnat genomföras och att investeringsprognosen pekar på att investeringar inte kommer att 

genomföras som planerat.  

Slutligen bedömer vi att det är positivt att kostnadsprognoser för förnyelsearbetet  tagits fram. Vi 

noterar att det utifrån det strategiska förnyelsebehovet konstateras att förnyelsetakten behöver öka 

och att fullmäktige beslutat att höja brukningsavgifterna stegvis med fem procent årligen från och med 

2021. I granskningen framkommer att det i nuläget inte finns någon uppgift om storleken på 

underhållsskulden eller dess utveckling. Vår bedömning är att det till följd av att detta, samt att det 

saknas en uppskattning av nuvarande förnyelsetakt, också saknas dokumenterat underlag för att 

svara på om kommunen förnyar och underhåller i takt med behovet. Vi bedömer det som angeläget att 

tekniska nämnden fortsätter att utveckla arbetet med att utreda underhållsskulden. Vår bedömning är 

att en tydligare styrning från nämnden kan bidra till den helhetsbild av förnyelse- och underhållsarbete 

som krävs för att säkerställa en ändamålsenlig resurstilldelning.  
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Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi tekniska nämnden:  

 Säkerställ en korrekt rapportering avseende indikatorer och målvärden.  
 Efterfråga årlig återrapportering avseende dricksvattenläckage. 
 Se över möjligheterna att införa systemstöd för att samlat hantera underhållsfrågor.  
 Ta fram rutiner för hur statistik ska registreras i enlighet med identifierat behov i VA-plan. 
 Säkerställ att årliga uppföljningar av kostnad för drift och underhåll samt kostnad/ekonomisk 

insats för förnyelse av ledningsnätet genomförs. 
 Bedriv ett aktivt arbete med kompetensförsörjning i syfte att behålla befintlig och rekrytera ny 

personal så att VA-projekt kan bedrivas som planerat. 
 Genomför en uppskattning av underhållsskuldens storlek i syfte att säkerställa att inte det 

framtida behovet blir mer omfattande än vad som är ekonomiskt hanterbart.  
 

 
Vi önskar svar från nämnden senast 2021-12-31. 

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun  

 

Roger Gerdin                                                 Thomas Ljunggren  

 

Bilaga: Revisionsrapport nr 1/2021 – Granskning av styrning och kontroll av VA-underhåll 
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Indexjustering av kart- och mättaxa 2022 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att indexuppräkna kart- och mättaxan för år 2022 enligt Kommunfullmäktiges 

beslut § 174, 2020-11-11 vilket innebär en höjning på 2,4% av hela taxan 

förutom primärkarteutdrag och laserdata som inte indexjusteras inför 2022. 

Sammanfattning 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska avgifterna för kart- och mättjänster 

indexjusteras årligen enligt PKV-index som tas fram av Sveriges Kommuner 

och Regioner. Detta innebär en höjning på 2,4% (index oktober år 2021) för 

2022 års taxa.  

Avgifterna för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

(primärkarteutdrag och laserdata) räknas fram på annat sätt och förblir 

oförändrade för år 2022. Ett par mindre redaktionella förändringar av text i 

tabeller har även gjorts.   

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 3 november 2021 

 Förslag till kart- och mättaxa 2022 (med 2021 års belopp överstrukna) 

 Kommunfullmäktiges beslut om revidering av Mät- och karttaxa, den 

11 november 2020, § 174 

Ärendet 

Enligt beslut ska avgifterna för kart- och mättjänster indexjusteras årligen 

enligt PKV-index som tas fram av Sveriges Kommuner och Regioner. Vilket 

innebär en höjning på 2,4% (index okt år 2021) för 2022 års taxa.  

Höjningen innebär t.ex. för nybyggnation av en normalvilla att en 

nybyggnadskarta kostar 10 967 kr (10 710 kr innan höjning), en grov- och 

finutstakning kostar 7 619 kr respektive 10 660 kr (7 440 kr respektive 10 410 

kr innan höjning) och en lägeskontroll kostar 6 093 kr (5 950 kr innan höjning). 

Avgifterna för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

(primärkarteutdrag och laserdata) räknas fram på annat sätt och förblir 
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2021-11-03 TN 21/0471 

 
 

oförändrade för år 2022. Ett par mindre redaktionella förändringar av text i 

tabeller har även gjorts. 

Barnperspektiv 

Mät- och karttjänster nyttjas främst vid byggnation och andra 

samhällsbyggnadsprojekt. Kostnaderna för tjänsterna belastar visserligen 

projekten men utgör oftast en så liten del av den totala kostanden att taxan inte 

kan lastas för eventuella nyttjandekostnader för barn och unga. Snarare bidrar 

en uppdaterad taxa och utbud av tjänster att nya anläggningar och bostäder 

byggs enligt bygglov, detaljplan och fastighet vilket påverkar barn och ungas 

möjligheter till långsiktigt hållbara anläggningar och bostäder. 

 

 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Lina Delde 

 Enhetschef Mät och GIS 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Förslag till kart- och mättaxa 2022 (med 2021 års belopp överstrukna) 

2. Kommunfullmäktiges beslut om revidering av Mät- och karttaxa, den 11 

november 2020, § 17 

Beslut sänds till 

 Kansliavdelningens juridikenhet 
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KART- OCH MÄTTAXA
2022

gällande från och med 2022-01-01

Be slutad av Kommunfullmäktige de n 11 nov e mbe r 2020, KF §174.

Inde xuppräknad för 2022, Te kniska nämnde n de n xx de ce mbe r 2021, T N §xx.

FÖRSLAG INFÖR BESLUT
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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

I de fall avgifter i denna taxa är momspliktiga anges avgiften inklusive moms.  

Uppdrag enligt denna taxa utförs i tillämpliga delar i enlighet med föreskrifter och 
anvisningar i "Handbok till Mätningskungörelsen" (HMK). 

1.1. Principer 

Avgiftsskyldighet föreligger för åtgärder:  

a) enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

b) av annan art som Mät&GIS-verksamheten utför enligt beställning. 

Tekniska nämnden tolkar taxan. Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2. Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig är beställare av uppdrag enligt denna taxa. Betalning för utfört uppdrag ska 
erläggas av beställaren, såvida inte annat betalningsansvar styrkts vid beställningen. 

1.3. Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. Den avgift som ska erläggas är den som 
gäller vid beställningstillfället. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 
Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen, samt kostnader för inkasso. Påminnelseavgift kan tillkomma om fakturan inte 
betalas i tid. 

1.4. Avgifterna 

Uppdrag debiteras såsom sakersättning och/eller tidsersättning i enlighet med denna taxa. 
Med sakersättning avses fast ersättning för uppdraget som helhet eller summan av fasta à-
priser för olika delåtgärder. Med tidsersättning avses debitering per timme för i uppdraget 
medverkande personal och utrustning. 

Mät&GIS-verksamheten äger rätt att för särskilda uppdrag träffa avtal om annan 
debiteringsnorm. Avtalade priser ska grundas på uppskattad resursåtgång och denna taxa med 
den avvikelse som kan föranledas av uppdragets storlek och karaktär. 

1.4.1. Särskild ersättning 

Utförs arbete utom ordinarie arbetstid, används dyrbarare utrustning eller är materialåtgången 
större än vanligt eller är annars kostnaderna högre än normalt, till exempel om fältarbetet på 
beställarens begäran utförs under förhållanden som medför exceptionellt merarbete, kan 
beställaren debiteras med särskilda avgifter. 

1.4.2. Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information 

Enligt SKR beräknas avgifter för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information enligt 
grundprincipen; avgift = mPBB x F x N där;  

mPBB = milliprisbasbelopp (en tusendels prisbasbelopp)  

F = faktor (mätnings- eller kartfaktor), framtagen av SKR 

N = justeringsfaktor, för närvarande 1,0 

Kartavgift beräknas efter markarea. 



105 Indexjustering av kart- och mättaxa 2022 - TN 21/0471-1 Indexjustering av kart- och mättaxa 2022 : Bilaga 1 - Förslag till kart- och mättaxa 2022

4 
 

1.4.3. Nyttjandesrättsavtal 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Nyttjanderättsavtal kan upprättas 
mellan kommunen och annan part. Det innebär att uttag och nyttjande av data kan ske enligt 
överenskommet avtal. Kontakta Mät&GIS-verksamheten vid intresse. 

1.5. Indexuppräkning av taxan 

Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla. 

Tekniska nämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att justera 
avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för PKV som är 
publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

Indexuppräkning innebär att föregående års belopp multipliceras med (1+indexförändringen). 
Vid en flerårig uppräkning sker multiplikationen med (1+PKV1)x(1+PKV2) och så vidare. 

 

2. NYBYGGNADSKARTA 

Nybyggnadskartan utgör underlag till den situationsplan som ska lämnas in i samband med en 
bygglovsansökan. Det är byggnadsnämnden som anger riktlinjer för när en nybyggnadskarta 
behövs.  

Vid nybyggnad och tillbyggnad av till exempel bostadshus, kontorshus, skola och industri 
krävs i regel en fullständig nybyggnadskarta. Vid till exempel mindre tillbyggnad, uthus, 
transformatorstationer, skyltar, murar och plank räcker det oftast med en förenklad 
nybyggnadskarta. I väldigt enkla ärenden kan ibland ett utdrag ur primärkartan räcka. Det är 
dock bygglovshandläggaren på bygglovsavdelningen som avgör vilket behov som finns i det 
enskilda ärendet. 

En fullständig nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, 
planinformation och anslutningspunkter. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och 
inmätningar görs vid behov av befintliga byggnader och annat som ska vara med i kartan. En 
arbetsfix sätts ut. Den levereras digitalt i formatet dwg samt pdf.  

En förenklad nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser och befintliga byggnader och 
planinformation. Kartans innehåll kontrolleras alltid i fält och inmätningar görs vid behov av 
befintliga byggnader och andra detaljer som ska vara med i kartan. Den levereras digitalt i 
formatet dwg samt pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 eller A3. 

Ett kartutdrag innehåller fastighetsgränser och byggnader. Ingen kontroll görs i fält och fel 
kan därför förekomma. Den levereras digitalt i formatet pdf, oftast i skala 1:500 på en A4 
eller A3. 

Nybyggnadskartor är momsbefriade. 

Fastighetens yta Nybyggnadskarta, 
fullständig 

Nybyggnadskarta, 
förenklad 

Kartutdrag 

< 2000 kvm 10 967 kr 
10 710 kr 

6 707 kr 
6 550 kr 

758 kr 
740 kr 

2000-5000 kvm  14 623 kr 
14 280 kr 

9 165 kr 
8 950 kr 

>5000 kvm, för varje påbörjad 5000 kvm  4 270 kr 2 437 kr 
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4 170 kr 2 380 kr  

3. UTSTAKNING 

Utstakning innebär att läget av byggnaden eller anläggningen märks ut på marken i enlighet 
med beslutat bygglov. Det är viktigt att bygglov och startbesked getts och att rätt situations-
plan används som grund för utstakningen. Utstakning sker normalt genom finutstakning. 
Ibland görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning. 

Grovutstakning görs oftast innan sprängning, schaktning eller fyllning sker och innebär att 
den blivande byggnadens hörn markeras grovt. Om markarbetena redan är utförda görs en 
finutstakning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggnadens hörn 
markeras med pinnar eller på profiler.  

Fastpriset avser ett platsbesök. Vid finutstakning ska profiler finnas på plats innan 
platsbesöket. Vid komplicerade fall (till exempel mycket kuperad mark, avsaknad av fri sikt, 
ej förberedd mark, avsaknad av profiler mm) förbehåller sig Mät- och GIS-enheten sig rätten 
att debitera för merarbetet enligt timtaxa. I förekommande fall kontaktas beställaren innan.  

Priset är inklusive 25% moms. 

 Finutstakning Grovutstakning 

Fristående byggnad, inkl 4 st punkter 10 660 kr 
10 410 kr 

7 619 kr 
7 440 kr 

Tillbyggnad, inkl 4 st punkter 6 093 kr 
5 950 kr  

4 567 kr 
4 460 kr 

Tillägg per punkt utöver de fyra första 758 kr 
740 kr 

758 kr 
740 kr 

 

Mät&GIS-enheten kan sätta ut andra detaljpunkter, mätningslinjer, arbetsfixar mm i samband 
med utstakningen mot timersättning. Minsta debiterbara tiden i dessa fall är en halvtimme. 

 
 

4. GRÄNSUTVISNING 

Gränsutvisning innebär att gränspunkter markeras med tillfällig träkäpp och gränslinjer 
sprayas på marken med väl synlig färg.  

Priset är inklusive 25% moms. 

 Gränsutvisning 

Startavgift, inkl 1 timme mättid 3 789 kr 
3 700 kr 

Mättid på plats utöver första timmen, per timme* 1 526 kr 
1 490 kr 

* Normalfallet är 1 timme, men vid svårare förutsättningar eller långa gränser kan tiden bli 
längre. Minsta debiterbara tiden för mättid på plats är 1 timme. 
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5. LÄGESKONTROLL 

Lägesinmätning innebär att man kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det 
läge på fastigheten som bygglovet anger. Lägesinmätning görs normalt efter att 
grundläggningen utförts. Lägesinmätning görs och resultatet levereras som pdf. 

Priset är inklusive 25% moms. 

 Avgift 

Startavgift, inkl 8 st punkter 6 093 kr 
5 950 kr 

Tillägg per punkt utöver de åtta första 379 kr 
370 kr 

 

För samtidig lägeskontroll av flera närliggande byggnader/tillbyggnader inom samma 
fastighet kan överenskommelse om reducerat pris träffas. 

 

6. PRIMÄRKARTEUTDRAG 

Ett primärkarteutdrag är ett utdrag från kartdatabasen. Det innehåller gränser och 
fastighetsbeteckning, byggnader och övrig topografiska objekt, vägar, järnvägar, adresser 
samt höjdinformation. Ett primärkarteutdrag kontrolleras inte i fält och kan därför innehålla 
inaktuella uppgifter. Ajourhållning av kartan varierar i olika områden. 

Utdraget levereras i formatet dwg. 

Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt 
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är 
begränsad i tid och till visst angivet ändamål. 

Priset är inklusive 25% moms. 

 dwg, 
per hektar 

Gränser och fastighetsbeteckningar, 30% 20% 560 kr 
Byggnader och övriga topografiska objekt, 30% 
20% 560 kr 

Vägar och järnvägar, 20% 30% 370 kr 

Höjdinformation, 20% 30% 370 kr 

All information, 100% 1 855 kr 

Minsta debiterbara arealen är 1 hektar. 

Vid större arealer erbjuds rabatt enligt nedan: 

Hektar Rabatt 

1-10 ha  0 % 

11-20 ha 20 % 

21-30 ha 30 % 

31-40 ha 40 % 

> 40 ha enligt offert 
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Särskilt nyttjanderättsavtal för permanent nyttjande eller återkommande uttag kan tecknas mot 
överenskommen avgift.  
 

7. GRUNDKARTA OCH FASTIGHETSFÖRTECKNING 

Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och 
byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen 
utformas och genomförs. Grundkartan är ett utdrag ur primärkartan (byggnader, vägkanter, 
diken, trappor mm) som kvalitetssäkras genom kontroll och eventuella inmätningar i fält. 
Kartan kompletteras med fastighetsgränser och andra fastighetsförhållanden samt höjdkurvor 
och annan information som specificeras vid beställningen.   

Primärkartan kan levereras redan i ett tidigt skede, innan kontroll har gjorts i fält, ett så kallat 
primärkarteutdrag. Det är viktigt att komma ihåg att ett sådant utdrag inte är en grundkarta 
och innehållet i kartan kan ha ändrats vid leveransen av grundkartan. Fördelen med att ändå ta 
ut ett primärkarteutdrag är att tidiga skisser av planen kan påbörjas redan innan grundkartan 
har levererats. Ett sådant primärkarteutdrag debiteras inte separata utan räknas som en del av 
grundkartan. 

Grundkarta debiteras dels för primärkarteutdraget, dels för nedlagd arbetstid för 
kvalitetssäkring och sammanställning av kartan och dess innehåll. En uppdatering av 
grundkartan debiteras för nedlagd arbetstid. 

Grundkarta Avgift 

Primärkarteutdrag inom planområde Enligt primärkarteutdrag 

Primärkarteutdrag utanför planområde Enligt 50% av primärkarteutdrag 

Tid Enligt generell tidsersättning  

Uppdatering av grundkarta Enligt generell tidsersättning 

 

Fastighetsförteckningen måste samordnas med grundkartan så att båda dokumenten 
redovisar samma uppdaterade fastighetsinformation. Inför beslut om antagande av 
detaljplanen ska alla dessa uppgifter vara aktuella. Fastighetsförteckningen ska ange vilka 
fastigheter som berörs av planförslaget och vilka fastighetsägare med flera som är sakägare. 
Av fastighetsförteckningen ska det framgå: 

• vilka fastigheter som är berörda, vilken berörd mark som är samfälld för flera 
fastigheter och vilka allmänna vattenområden som är berörda, 

• vilka som äger fastigheterna, 

• om det finns innehavare av någon annan särskild rätt till de berörda fastigheterna än 
bostadsrätt eller hyresrätt, 

• vilka gemensamhetsanläggningar som är berörda och vilka som är ägare till de 
fastigheter som deltar i anläggningarna. 

Fastighetsförteckning debiteras dels för startavgift, dels för nedlagd arbetstid. En uppdatering 
av fastighetsförteckningen debiteras för nedlagd arbetstid. 

Beställning av grundkarta och fastighetsförteckning görs av kommunens planavdelning enligt 
gällande rutiner. 

Fastighetsförteckning Avgift 

Startavgift 5 120 kr 
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5000 kr 

Tid Enligt generell tidsersättning 

Uppdatering av fastighetsförteckning Enligt generell tidsersättning 

8. LASERDATA 

Levereras som las- eller xyz-fil.  

Nedanstående priser avser tillfälligt nyttjande. Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt 
skyddat. Rätten att nyttja materialet gäller endast för visst ändamål (icke exklusiv rätt) och är 
begränsad i tid och till visst angivet ändamål. 

Priset är inklusive 25% moms.  

Produkt 
Avgift,  

per hektar 

Laserdata 300 kr 

 

 

9. KOORDINATFÖRTECKNINGAR 

Priset är inklusive 25% moms. 

Stompunkt eller annan koordinatsatt punkt Avgift 

Antal punkter som innebär en arbetsinsats mindre än 30 min gratis 

Antal punkter som innebär en arbetsinsats mer än 30 min timersättning 

 

 

10. GENERELL TIDSERSÄTTNING 

Minsta debiterbar tid är 1 timme, om inte annat angetts för särskild tjänst. 

Priset är inklusive 25% moms. 

Produkt Avgift 

Timersättning 
1 526 kr 
1 490 kr 
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Revidering av Tekniska nämndens 
delegationsordning 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att anta reviderad delegationsordning för Tekniska nämnden. 

Sammanfattning 

I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelse eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med 

att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa 

nämndsammanträden. Delegationsordningen behöver regelbundet revideras 

allteftersom nya behov uppstår. 

Den 17 mars 2021 reviderade Kommunstyrelsen sin delegationsordning och 

gav kommundirektören i uppdrag att ”verka för att samtliga nämnders 

delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som nu 

fastställs i kommunstyrelsen.”. 

Därför föreslår samhällsbyggnadskontoret en revidering av Tekniska nämndens 

delegationsordning inom de tre områden som innefattar innebörden av 

delegation i allmänhet, upphandling samt delar som beslutas inom 

Kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 10 november 2021.  

 Förslag till reviderad delegationsordning för Tekniska nämnden. 

 Delegationsordning för Tekniska nämnden, antagen av Tekniska 

nämnden den 30 mars 2020. 

 Delegationsordning för Kommunstyrelsen, antagen av 

Kommunstyrelsen den 17 mars 2021. 

 Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 

2021 – Revidering av delegationsordning. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-11-10 TN 21/0216 

 
 

Ärendet 

I kommunallagen ges möjlighet för kommunstyrelse eller nämnd att delegera 

beslutanderätten. Denna möjlighet har lagstiftaren bland annat motiverat med 

att det utan delegation av beslutanderätt skulle innebära många och långa 

nämndsammanträden. Delegationsordningen behöver regelbundet revideras 

allteftersom nya behov uppstår. 

Den 17 mars 2021 reviderade Kommunstyrelsen sin delegationsordning och 

gav kommundirektören i uppdrag att ”verka för att samtliga nämnders 

delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som nu 

fastställs i kommunstyrelsen.”. 

Därför föreslår samhällsbyggnadskontoret att revidera Tekniska nämnden. 

delegationsordning inom dessa tre områden: 

 Tillägg och ändringar av kapitel 1 och 2 för att förtydliga vad 

delegation innebär i allmänhet och för Tekniska nämnden specifikt. 

Den föreslagna lydelsen följer motsvarigheten i Kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

 En omfattande revidering av delegation i frågor som rör upphandling. 

Detta med anledning av att det nu finns en upphandlingsenhet med en 

ny upphandlingschef för att arbeta med upphandlingar på ett mer 

effektivt sätt. Ett annat syfte med revideringen är att samordna hela 

kommunens upphandlingsprocess så att den ser likadan ut i samtliga 

nämnder. 

 För att förtydliga och undvika missförstånd stryks delegation för 

ärenden som inte Tekniska nämnden ansvarar för. Följande beslut fattas 

av kommunstyrelsen eller med delegation från Kommunstyrelsen: 

o Samtlig delegation kring Tekniska nämnden som arbetsgivare.  

o Beslut om organisatorisk förvaltningsstruktur. 

o Beslut om resor (i enlighet med resepolicyn) 

I förslag till reviderad delegationsordning för Tekniska nämnden är ändringar 

markerade med kommentarer. 

Barnperspektiv 

Beslutet syftar till att höja kvaliteten på de administrativa rutinerna och därmed 

även stärka den demokratiska processen, detta bedömer vi vara positiv för alla 

invånare oavsett ålder.  
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Samhällsbyggnadschef Lina Delde 

 Tf. Teknisk chef 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till reviderad delegationsordning för Tekniska nämnden 

Beslut sänds till 

 Ansvarig handläggare för expediering och publicering 
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1 I nledning – allmänt om delegation av beslut

1.1 Delegationsordning
I Up p lands-Bro kommun har kommuns ty rels ens och de olika nämndernas ans vars områden
fas ts tällts i reglementen antagna av kommunfullmäktige. Reglementena bes tämmer vilka
ty p er av bes lut s om inom vilka verks amhets områden s om kommuns ty rels en och res p ektive
nämnd är behörig att ta bes lut om. Av bland annat p raktis ka s käl har lags tiftaren ans ett att det
inte är rimligt att alla bes lut i en kommun s ka fattas av kommuns ty rels en eller av de olika
nämnderna. En s ådan hantering s kulle leda till många och väldigt långa nämnds ammanträden.
Det har därför förts in bes tämmels er i kommunallagen (2017:725), KL, om möjlighet för
kommuns ty rels en eller nämnd att delegera bes lutanderätten. En delegations ordning innehåller
bes lut om delegering av ärendety p er.

1.2 Vilka kan få delegation?
Enligt 6 kap 37 § KL får en nämnd up p dra åt p res idiet, ett uts kott, en ledamot eller ers ättare
att bes luta p å nämndens vägnar i ett vis s t ärende eller en vis s grup p av ärenden. En nämnd får
även up p dra åt en ans tälld att bes luta enligt 7 kap . 5 § KL.

1.3 Vad kan inte delegeras
Enligt 5 kap . 1 § KL bes lutar fullmäktige i ärenden av p rincip iell bes kaffenhet eller annars av
s törre vikt för kommunen. Princip iella bes lut är generellt s ett bes lut där det p olitis ka
momentet är s tort, exemp elvis för att verks amheten är kontrovers iell eller inte tidigare har
bedrivits . Frågor av s törre vikt är ty p is kt s ett s ådana s om har s tor ekonomis k bety dels e för
kommunen. Gräns dragningen kan vara s vår att göra.

Bes lutanderätten får enligt 6 kap 38 § KL inte delegeras i följande s lag av ärenden:

1. Ärenden s om avs er verks amhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, det vill
s äga ärenden av p rincip iell natur.

2. Frams tällningar eller y ttranden till fullmäktige liks om y ttranden med anledning av att
bes lut av nämnden i des s helhet eller av fullmäktige har överklagats.

3. Ärenden s om rör my ndighets utövning mot ens kilda, om de är av p rincip iell
bes kaffenhet eller annars av s törre vikt.

4. Ärenden s om väckts genom medborgarförs lag och s om lämnats över till nämnden.

5. Ärenden s om enligt lag eller annan författning inte får delegeras .

1.4 Delegationsbeslut
Delegering innebär överlåtande av bes luts funktion. Bes lut med s töd av delegation är juridis kt
s ätt ett nämndbes lut. Delegaten bes lutar i nämndens namn och bes lutet blir därför jäms tällt
med ett bes lut s om nämnden s jälv har fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra bes lutet.

Nämnden har rätt att återkalla den givna bes lutanderätten. Detta kan göras generellt för en
vis s grup p av ärenden, för vis s delegat eller för ett s p ecifikt ärende. Nämnden kan ocks å
genom eget handlande föregrip a ett bes lut i ett ens kilt ärende genom att s jälv ta över ärendet.

Commented [OM1] : Hela kapitel 1 revideras för att ha samma
ly delse som KS delegationsförteckning.
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Ett s ådant föregrip ande bör dock endas t s ke i ett ärende s om nämnden ans er vara av
p rincip iell bes kaffenhet.

S aknas be s lutspunkt i de le gations ordningen?

Om du inte hittar den bes luts p unkt s om du s öker efter s å är ärendet inte delegerat. Det bety der
att det är nämnden s om s jälv s ka ta bes lut i ärendet.

Unde r te cknande av de le gations be s lut

Det finns ingen reglering i förvaltnings lagen (2017:900) eller i my ndighets förordningen
(2007:515) om att my ndighetens bes lut s ka vara fy s is kt undertecknade av bes luts fattaren. I
den ny a förvaltnings lagen s om trädde i kraft 1 juli 2018 finns des s utom en bes tämmels e om
att bes luts fattande kan s ke automatis erat för att s kap aföruts ättningar för utveckling av den
digitala förvaltningen. Delegations bes lutet behöver därför inte vara undertecknat. Delegaten
får gör en bedömning i varje ens kilt fall om bes lutet s ka undertecknas eller inte.

1.5 Vidaredelegation
Nämnden kan genom bes lut ge rätt till delegat att vidaredelegera s in bes lutanderätt till annan
ans tälld. En s ådan vidaredelegation s karedovis as i en s ärs kild förteckning. Samtliga
delegations ordningar och lis tor över vidaredelegation finns p å kommunens externa webbs ida:
https ://w w w .upplands-br o.s e/k om m un--politik /or ganis ation-och-
s tyr ning/for fattnings s am ling.htm l

1.6 Ersättare för delegat
Vid laga förfall för delegat övertas bes lutanderätten av en ers ättare. M ed laga förfall avs es
frånvaro från tjäns t eller up p drag p å grund av exemp elvis s jukdom, s emes ter, tjäns tledighet,
längre tjäns teres a, jäv eller liknande.

Om ers ättare inte finns övertasdelegatens bes lutanderätt av delegatens närms ta chef.

1.7 I samråd
Om bes lut s ka fattas i s amråd får delegaten bes luta endas t om delegaten har s amrått med
aktuell befattnings havare enligt delegations ordningen. Samråd s ka dokumenteras p å lämp ligt
s ätt.

1.8 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden
Nämnden bes lutar s jälv vilka av delegations bes luten s om s ka anmälas tillbaka till nämnden
och i vilken form återrap p orteringen s ka s ke. Vanligas t är att anmälan av delegations bes lut
s ker till nämnden vid närmas t p åföljande nämnds ammanträde. Finner delegaten att bes lutet
kan vara av omedelbart intres s e för nämnden eller föreligger andra s käl därtill s ka bes lutet
anmälas omgående.

Nämnden s ka bes luta i vilken uts träckning delegations bes lut s ka anmälas till den. Bes lut s om
inte anmäls s ka p rotokollföras s ärs kilt, om bes lutet får överklagar enligt bes tämmels erna i 13
kap . kommunallagen.
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1.9 Ren verkställighet
M ed ren verks tällighet avs es åtgärder s om normalt vidtas i tjäns tep ers onens tjäns temannens
dagliga arbete.

Åtgärds bes lut s om är av förberedande karaktär, s om inte kan överklagas , eller s om grundar
s ig p å lag och avtal och s om inte har något utry mme för s jälvs tändiga bedömningar är inte
bes lut i kommunallagens mening. Det kan exemp elvis vara tillämp ning av taxa s om
kommunfullmäktige antagit eller att revidera ett dokument med aktuella hänvis ningar till
lagar s om har ändrats. Bes lut till följd av arbets lednings rätten är inte heller att betrakta s om
delegations bes lut. Bes lut inom budgetram är Vis s a bes lut inom budgetram kan vara att
betrakta s om verks tällighet. Gräns dragningen mellan delegation och verks tällighet är dock
inte alltid klar. Kännetecknande för ett bes lut s om är föremål för delegation är att det
föreligger alternativa lös ningar och att bes luts fattaren mås te göra vis sa egna överväganden
inför s itt bes lut.

Behörigheten att fatta bes lut kan vara delegerad p å andra s ätt än genom en
delegations ordning. Behörigheten kan framgå av ins truktioner eller befattnings bes krivningar1,
exemp elvis chefer fattar många olika bes lut dagligen, bes lut där det föreligger alternativa
lös ningar och där chefen allts å mås te göra vis s a egna överväganden. Sådana bes lut fattar
chefen främs t inte genom behörighet i delegations ordningen utan med s töd av en
befattnings bes krivning eller liknande avtal där chefens ans var och up p drag är bes krivet.

Den tjäns teman s om s ka avgöra om ett bes lut är verks tällighet eller delegation behöver s jälv
göra en bedömning i den aktuella s ituationen. Vad finns det för grund för bes lutet s om s ka
fattas ? Bas eras det p å vad s om s tår i en delegations ordning eller en rutin bes lutad av
fullmäktige? Ingår up p giften bland s ådant s om räknas up p s om verks tällighet i det här
dokumentet? Bedömningen kan vara s vår att göra men s annolikheten för att det blir rätt ökar
om man s om tjäns teman kan motivera s itt bes lut för s ig s jälv och för andra.

De le gationsbe slut Ve rks täl l ighe t

Självs tändig bedömning Följer p rincip er, ramar, riktlinjer

På delegation Följer en befattning

Kan överklagas Kan inte överklagas

Rena verks tällighets bes lut s ka inte anmälas till nämnden men det kan vara lämp ligt att
dokumentera bes luten p å annat s ätt.

1.10 Överklagan av beslut - allmänt
Delegations bes lut är överklagbara och s ka vara möjliga att överklaga p å s amma s ätt s om om
de vore bes lutade av nämnden. Bes lut kan s om regel överklagas antingen genom
laglighets p rövning eller genom förvaltnings bes vär. Att s kriva ett y ttrande och s kicka iväg till

1 I HF D 2016 ref. 28 hade en regiondirektör fattat vissa beslut baserat på en befattningsbeskrivning.
Chefsinstruktionen ansågs til lräckl igt preciserad i detta avseende. Enl igt Högsta förvaltningsdom stolens
m ening finns i princip inget hinder m ot att delegation kan ske genom til l exem pel en
befattningsbeskrivning eller en chefsinstruktion.
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berörd mottagare innebär s jälva framtagandet av y ttrandet en s jälvs tändig bedömning, även
om inte alla y ttranden kan överklagas.

Bes lut s om ordförande fattar exemp elvis p rotokollföring, kallels e till nämnds ammanträden,
agerande i ordnings frågor, bes lut om jäv med mera ans es inte i s ig vara överklagbara.
Däremot kan bes lut s om ordförande fattar under ett s ammanträde p rövas genom att det bes lut
s om nämnden har fattat överklagas och genom att s jälva handläggningen, s om hör ihop med
nämndbes lutet, p rövas i doms tol.

Ett bes lut s ka överklagas s kriftligt. I s krivels en s ka klaganden ange vilket bes lut s om
överklagas och vilken ändring i bes lutet s om klaganden begär. Skrivels en s ka lämnas in till
nämnden där det överklagade bes lutet har fattats .

Överklagandetiden är generellt s ett tre veckor lång från det att den berörda tagit del av
bes lutet eller från det att bes lutet har ans lagits p å kommunens externa hems ida.

1.10.1 Förvaltnings bes vär

Förvaltnings bes vär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltnings lagen (2017:900), FL.
Förvaltnings bes vär kan anföras över bes lut av nämnden s om grundar s ig p å
s p ecialförfattningar med s ärs kilda regler för hur bes lut överklagas . Enligt FL får ett bes lut
överklagas av den s ombes lutet angår. Det krävs ocks å att bes lutet har gått honom eller
hennehen emot och att det är ett bes lut s om är möjligt att överklaga.

Överklagandet s kall lämnas in s enas t tre veckor efter att den s om överklagar har tagit del av
bes lutet.

Laglighets p rövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid
laglighets p rövning avgör doms tolen om bes lutet s trider s ig mot någon lag eller författning, till
exemp el genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har övers kridit s ina
befogenheter.

Överklagandet s kall lämnas in s enas t tre veckor efter att bes lutet ans lagits p å kommunens
ans lags tavla (s e anmälan av delegations bes lut).

I de fall ett ärende är s å bråds kande att nämndens s ammanträde inte kan avvaktas har
nämndens ordförande rätt att bes lutap å nämndens vägnar, i enlighet med 6 kap 39 § KL, om
ordförande givits denna delegation. Denna bes lutanderätt s ka användas res triktivt.
Ordförandebes lut s ka anmälas till nämnden näs tkommande s ammanträde och innehålla
up p gift om att ärendet var bråds kande. M öjligheterna att delegera enligt denna bes tämmels e
begräns as inte av 6 kap . 38 § 1–4 KL, s e närmare HFD 2016 ref. 74.

1.11.1 Bes lut fattade på delegation

Om delegat s om är i tjäns t inte är nåbar och ett ärende är s å bråds kande att delegatens
återkoms t inte kan avvaktas , övertar delegatens närms ta chef delegationen. En p ers on med
högre befattning än delegaten inom s amma verks amhets område, har alltid mins t s amma
behörighet att fatta de bes lut s om delegaten har. Delegaten och dennes chef ans varar för att
delegaten har den kuns kap s om krävs innan bes lut fattas .
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1.12 Omprövning av beslut
Rätt att bes luta i en vis s ärendegrup p innefattar ocks å rätt att vidta rättels e/omp rövning av
bes lut s om delegaten fattat enligt de föruts ättningar s om ans es i 36 § res p ektive 37 § FL.

1.13 MBL-förhandling eller samråd
Delegat s varar i förekommande fall för att förhandlings s ky ldighet enligt
medbes tämmandelagen är up p fy lld och att ingångna s amverkans avtal med
p ers onalorganis ationerna följs innan bes lut fattas .

1.14 Delegation och fullmaktsförhållanden
Det är en s killnad mellan delegation med s töd av kommunallagen och fullmakts förhållanden.
En delegat har till s killnad från en p ers on med fullmakt en organs tällning medan användande
av fullmakt begräns as till mera civilrätts liga mellanhavanden. I det förs ta fallet rör det s ig
allts å om en tvåp arts relation, medan det är tre p arter involverade i en fullmakts s ituation.
Bes lut eller åtgärder s om vidtas p å grund av en fullmakt kan heller inte bli föremål för
laglighets p rövning. Däremot kan talan väckas i allmän doms tol.

En rätts handling s om företas inom befogenheten s om en p ers on med fullmakt har blir
bindande för huvudmannen kommunen om motp arten är i god tro. Som exemp el p å när en
kommun genom en s kriftlig fullmakt företräds av en p ers on med fullmakt kan nämnas
rättegångs fullmakt för rättegångar eller förhandlingar.

1.15 Om firmatecknare
Firmateckning är ett civilrätts ligt begrep p s om inte finns i kommunallagen. Begrep p et
regleras i aktiebolags lagen (2005:551) res p ektive lagen (1987:667) om ekonomis ka
föreningar. Vem s om företräder en kommun i avtals rätts liga eller andra sammanhang avgörs i
s tället av kommunallagens regler om bes lutanderättens fördelning i form av delegering genom
reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och delegations ordningar (inom nämnden
och des s förvaltning). För att underlätta ärendehanteringen har flera kommuner, trots att
bes tämmels er om firmatecknare s aknas i kommunallagen, uts ett s ärs kilda firmatecknare. I
Up p lands-Bro finns bes lut från kommuns ty rels en om firmatecknare, vilket ocks å anges s om
ett krav i kommuns ty rels ens reglemente. För att p åvis a behörig firmatecknare vid unders krift
av handlingar kan p rotokolls utdraget från bes lutet om firmatecknare bifogas .

2 Angående tekniska nämndens delegationsordning
T ekniska nämndens delegationsordning

2.1 Delegationer
T eknis ka nämnden delegerar inom s itt verks amhets område de ärendegrup p er s om tas up p i
dennadelegations ordningdelegations förtecknin g. Delegat är det organ eller den
befattnings havare s om angivits vid res p ektive ärendegrup p och p å de villkor s om up p s tälls
vid res p ektive ärendegrup p .

Förkortningar definieras i avs nitt 3.

Commented [OM2] : Hela kapitel 2 revideras för att ha samma
ly delse som KS delegationsförteckning med undantag för beskrivning
av de roller som skilj er sig f rån förhållandena i kommunsty relsen.
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M ed avdelnings chef avs es närms te närms ta chefs nivå under samhällsbyggnadschefen. M ed enhetschef
avs es närms te chefs nivå under avdelnings chef. Pers on med högre befattning kan fatta bes lut
s om delegerats till p ers on med lägre befattning.

Alla delegations bes lut s ka anmälans vid närmas t p åföljande nämnds ammanträde om inte
annat framgår av bes lutet..

2.2 Förordnande av ersättare
När ers ättare förordnas för befattnings havare s om är delegat, övergår delegationen p å
ersättaren.

2.2.1 Skillnad m ellan tjäns teförrättande och tillförordnad funktion

Det kan up p s tå behov av att en arbets tagare, utöver s ina egna arbets up p gifter, behöver utföra
annan arbets tagares up p gifter då den s enare är frånvarande. Detta är vanligt då en chef är
frånvarande och någon medarbetare ers ätter chefen under en tid. Detta kan hanteras p å två
s ätt:

Tjäns te förrättande che f (tj f che f)

T jäns teförrättande chef kan uts es vid ordinarie chefs tillfälliga frånvaro s ås om s emes ter,
tjäns teres a eller kortvarig s jukdom. T jäns teförrättande chef utför löp ande ärenden och har att
"i chefens anda" och enligt ins truktion bes luta i alla rutinärenden. Befogenheten att fatta mer
p rincip iella bes lut är vanligen begräns ad. Vanligtvis utgår inget lönetillägg eller annan extra
ers ättning för up p draget s om tjäns teförrättande chef.

Ti l l förordnad che f (tf che f)

T illförordnad chef är en medarbetare s om up p rätthåller en vakant tjäns t under en längre
p eriod. Detta kan t.ex. vara under rekry tering av ers ättare för chef s om s lutat eller under en
föräldraledighet. Den s om är tillförordnad har s amma befogenheter s om en ordinarie
befattnings havare, och handlar p å eget ans var.

Vid undertecknande av bes lut s ka det framgå om bes lutet fattats av tjf eller tf chef.

2.3 Jäv

2.3.1 Sam hällsbyggnadschefen

Är s amhälls by ggnads chefen jävig övertar ordförande i teknis ka nämnden delegationerna.

2.3.2 Avdelnings chefer och enhets chefer

Är avdelnings chef jävig övertar s amhälls by ggnads chefen delegationerna.

Är enhets chef jävig övertar avdelnings chefen delegationerna.

2.3.3 Övriga ans tällda

Avdelnings chef eller enhets chef övertar delegationer från till jävig delegat ans tälld inom
res p ektive avdelning eller enhet.

2.3.4 Teknis ka näm ndens ordförande

Är teknis ka nämndens ordförande jävig övertar nämndens förs te vice ordförande
delegationerna från till ordföranden. Är även teknis ka nämndens förs te viceordförande jävig
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övertar s amhälls by ggnads chefen delegationerna, med undantag för delegation vid bråds kande
bes lut i enlighet med 6 kap 39 § KL.

2.4 Laga förfall
Vad s om föres krivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om inte ers ättare
har förordnats . M ed laga förfall avs es frånvaro p å grund av s jukdom, s emes ter, eller annan
giltig frånvaro från ans tällning eller up p draget.

2.5 Vidaredelegering
Samhälls by ggnads chefen har rätt att vidaredelegera s in bes lutanderätt till annan ans tälld.
Sådan vidaredelegering redovis as p å s ärs kild delegations lis ta, Samhälls by ggnads chefens
delegations lis ta.

Enligt 7 kap . 6 § KL får kommuns ty rels en överlåta åt förvaltnings chefen att i s in tur up p dra åt
en annan ans tälld inom kommunen eller regionen att fatta bes lutet. Kommundirektören och
s amhälls by ggnads chefen har s åledes rätt att vidaredelegera s in bes lutanderätt till annan
ans tälld i den mån det framgår av delegations ordningen att s åfår s ke. Sådan vidaredelegering
redovis as i kommundirektörens och s amhälls by ggnads chefens delegations lis ta.

Alla vidaredelegations bes lut s ka anmälans p å s amma s ätt s om det urs p rungliga
delegations bes lutet.
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3 Förkortningar

3.1 Funktioner

Au Arbets uts kott, T eknis ka nämnden

Ench Enhets chef

Ks au Kommuns ty rels ens arbets uts kott

Ordf Ordförande, T eknis ka nämnden

Ordf.Namngr Ordförande i Namnberednings grup p en

Sbch Samhälls by ggnads chefen

TN T eknis ka nämnden

Up hch Up p handlingschef

X
M arkerar Sbch rätt att vidaredelegera s in
bes lutanderätt (2.5 Vidaredelegering)

3.2 Författningar

DSF Datas ky dds förordningen
Förordning (EU) 2016/679

FL Förvaltnings lagen (SFS 2017:900)

KL Kommunallagen (SFS 2017:725)

LAS Lagen om ans tällnings s ky dd (SFS 1982:80)

M B M iljöbalken (SFS 1998:808)

OSL Offentlighet- och s ekretes s lagen (SFS 2009:400)

T raF T rafikförordningen (SFS 1998:1276)

Vmf vägmärkes förordningen (SFS 2007:90)
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4 Delegationsordning

Äre nde-
grupp
nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

1 Allmänna ärenden

1.1 Bes luta om deltagande i kurs er, konferens er och
liknande för de förtroendevalda. Ordf.

1.2 Bes luta om deltagande i kurs er, konferens er och
liknande för Ordf. Au

1.3
Föra nämndens talan eller utfärda fullmakt att föra
nämnden talan inför doms tol och andra my ndigheter
s amt vid förrättningar av s kilda s lag.

Sbch

1.4 Hy ra externa lokaler för nämndens verks amhet. Sbch X

1.5
Vägran at t lämna ut handling och handlings ut lämnande
med förbehåll samt vägran at t lämna ut uppgift ur allmän
handling. Specifikt VA-kart mat erial behandlas under 5.11

Sbch X

1.6 Avvis a ett överklagande s om har kommit in för s ent
enligt förvaltnings lagen 24 §.

Sbch X 2445 § FL

1.7 Bes luta om organis atoris k förvaltnings s truktur. Sbch

1.8 Bes luta om ärenden när ett bes lut i ärendet inte kan
vänta till näs ta nämnds ammanträde. Ordf. 6 kap . 39 § KL

1.9
Bes luta om res or
(Bes lut om res or inom Sverige ans es utgöra
verks tällighet)

Se KS
delegations-

ordning
Res ep olicy n

a) Inom Sverige Ans es vara verks tällighet

Res ep olicy nb) Utanför Sverige men inom Norden eller EU Sbch X

c) Bes luta om res or utanför Norden och EU. Ks au

1.10 Bes luta om en dokumenthanterings p lan för nämndens
handlingar. Sbch X

1.11 Lämna y ttranden i ärenden s om inte är av p rincip iell
bes kaffenhet eller annars av s törre vikt. Sbch X

1.12 T a emot och kvittera delgivningar s om är s tällda till
nämnden. Sbch X

Commented [OM3] : Delegationen avser 45 § Förvaltningslagen
2017:900 tidigare 24 § Förvaltningslagen 1986:223

Commented [OM4] : Delegation stry ks då beslut i frågor om
organisatorisk förvaltningsstruktur fattas av kommunsty relseneller
på delegation av kommunsty relsen.

Commented [OM5] : Delegation stry ks då beslut om resor enligt
resepolicy n fattas av KS eller på delegation av kommunsty relsen.
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1.13 Polis anmäla brott mot kommunen inom nämndens
ans vars område. Sbch X

Att anmäla brott
av ringa karaktär
kan ans es utgöra

verks ätllighet
eller ingå i

chefs up p draget.
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Äre nde-
grupp nr

Ärendetyp Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

2 Ek onomisk a ärenden

2.1 Fördela beviljade medel mellan inves terings p rojekt. Au

2.2 Godkänna ers ättning från förs äkrings bolag. Sbch

2.3 Up p handlingeller Avrop i enlighet med kommunens
up p handlings p olicy .

Up p handlings-
p olicy

a) Bes lut kring up p handling s om p åverkar
nämndens verks amhet i mål, inriktning,
omfattning eller kvalitet.

T N bes lutar och får ej
delegera 6 kap , 38 § KL

b) Bes lut om up p handling utanför fas ts tälld
budgetram, till exemp el när kos tnaden s p änner
över flera år och därmed inte täcks inom
fas ts tälld budgetram.

1) Påbörja en up p handling. Ans es vara verks tällighet 1.9

2) Godkänna p rincip iellt innehåll i
förfrågnings underlaget. TN

3) Lämna tilldelnings bes lut. Au

4) T eckna kontrakt. Ans es vara verks tällighet 1.9

5) Avbry ta en up p handling. Au

6) Bes luta om förlängning av avtal i enlighet
med avtals s krivningen. Au

c) Avrop , direktup p handling eller up p handling
enligt LOU eller LUF av varor eller tjäns ter inom
budgetram.

Ans es vara verks tällighet 1.9

2.4 Underteckna avtal inom den löp ande förvaltningen s om
inte kräver firmatecknare. Sbch X

2.5
Fas ts tälla en förteckning över bes luts attes tanter och
ers ättare inom nämndens förvaltning. Sbch

2.6 Förs äljning av lös egendom inom teknis ka nämndens
ans var. Sbch X

2.7
Godkänna en leverantör eller entrep renörs s äkerhet i
form av en bankgaranti, kreditförs äkring eller
mots varande.

Sbch X

2.8 Avs krivning av teknis ka nämndens fordringar enligt
fas ts tällda regler och gällande redovis nings p rincip er. Sbch X

2.9 Söka bidrag, tills tånd och medfinans iering från extern
p art och ingå avtal i s amband med detta. Sbch X

Commented [OM6] : Delegationen utgår och ersätts med ny
ärendegrupp 12.
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Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

3 Trafik ärenden

3.1 Utfärda tillfälliga lokala trafikföres krifter. Sbch X T raF

3.2 Ändra och ers ätta lokala trafikföres krifter där
s akinnehållet inte ändras . Sbch X

3.3 Bes luta om tillfälliga trafiks äkerhets åtgärder. Sbch X

3.4 Bes luta om lokalis erings märken. Sbch X Vmf

3.5 Bes lut om s ärs kilda trafikregler under kortare tid vid
s kada eller ris k för s kada p å väg. Sbch X

3.6 Bes luta om trafikordnings p laner (T A-p laner) vid
arbeten p å väg. Sbch X

3.7 Up p häva lokala trafikföres krifter s om inte är aktuella. Sbch X T raF

3.8 Lämna y ttrande om has tighets begräns ningar p å ens kild
väg. Sbch X

3.9 Bes luta om dis p ens från de lokala trafikföres krifterna
(LT F) Sbch X

3.10 Bes luta om p arkerings tills tånd för rörels ehindrade. Sbch X 13 kap . 8 § T raF

3.11 Förordna p arkerings vakter. Sbch X SFS 1987:24

3.12 Bes luta om ny ttop arkerings tills tånd. Sbch X SFS 1957:259

3.13
Bes luta om att fly tta fordon och ta hand om
fordons vrak. Sbch X SFS 1982:129

SFS 1982:198

3.14 Bes luta om bärighets klas s ning p å vägar. Sbch X 4 kap . 11 § T raF

3.15
Lämna y ttrande till T rafikverket angående tunga
trans p orter.

Sbch X
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Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

4 Mark ärenden

4.1 Lämna y ttrande till p olis my ndigheten över ans ökningar
om anordnande av tills tällning p å offentlig p lats . Sbch X

4.2 Bes luta om markup p låtels e p å mark s om T eknis ka
nämnden ans varar för. Sbch X

4.3
Ge s chakttills tånd i kommunägd mark och vid behov
kräva en s äkerhet för beräknade kos tnader för att
åters tälla kommunens anläggningar.

Sbch X

4.4 Lämna avs lag för s chakttills tånd och/eller
trafikanordnings p lan. Sbch X

4.5 Kräva vite i enlighet med taxa för s chakttills tånd
och/eller trafikanordnings p lan. Sbch X

4.6
Företräda kommunen i förening eller företag där
kommunen är medlem eller delägare till exemp el i
vägföreningar eller diknings företag.

Sbch X

4.7
Rätt att inom ramen för teknis ka nämndens reglemente
p åkalla förrättning enligt fas tighets bildnings lagen,
anläggnings lagen och lednings rätts lagen

Sbch X

4.8
Slutande av avtal om utarrendering av kommunens
mark inklus ive jakt- och fis kerätter för en tid av högs t
fem år.

Sbch X
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Äre nde-
grupp nr Äre nde typ

Be s lutande/
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

5 Vatten- och avloppsärenden (VA)

5.1 Inlös en av ens kilda VA-anläggningar. Sbch X

5.2 Bes luta om tills tånd för ins tallation av matavfalls kvarn
s om kop p las p å det allmänna avlop p s nätet. Sbch X

ABVA
och

33 § Avfalls-
föres krifter

5.3 Bes luta om ans lutning till allmän VA-anläggning för en
fas tighet utanför verks amhets området.

Sbch X

5.5
Avtala med fas tighets ägare om s ärs kilda villkor för
användningen av en allmän VA-anläggning (inklus ive
medgivande till annat lednings utförande).

Sbch X

5.6 Ge ans tånd med betalning av anläggnings avgift enligt
Kommunfullmäktiges fas ts tällda VA-taxa. Sbch X

5.7 Bes luta om att förbindels ep unkt i ny tt läge s ka utföras
is tället för befintlig. Sbch X

5.11 Bes luta om utlämnande av VA-kartmaterial. Sbch X

5.13 Bes luta om att ta emot externs lam i VA-s lamkios ken,
till exemp el från ens kilda avlop p och andra kommuner. Sbch X

5.14
Bes luta om bevattnings förbud s amt vädjan om mins kad
vattenanvändning enligt förbundet Norrvattens
riktlinjer.

Sbch X



106 Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning - TN 21/0216-2 Revidering av Tekniska nämndens delegationsordning : Förslag till tekniska nämndens delegationsordning

17

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

6 Avfallsärenden Avfalls-
föres krifter

6.1
Bes luta om jus tering av avfalls abonnemang vid
avvikels e från gällande abonnemang.

Sbch X
24 §

6.2 Bes luta om hämtnings p lats för hus hålls avfall och annat
avfall. Sbch X 18 §

6.3
Bes luta om dis p ens för förlängd gångväg mellan
hämtnings fördon och s op kärl om det finns s ärs kilda
s käl.

Sbch X 15 §

6.4 Bes luta om dis p ens för två eller flera fas tigheter att
använda gemens am behållare.

Sbch X 34 §

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

7 Mätärenden

7.1 Fas ts tällande av lägenhets nummer Sbch X
11 § Lag om

lägenhets regis ter
SFS 2006:378

7.2 Bes lut om belägenhets adres s er Sbch X
10 § Lag om

lägenhets regis ter
SFS 2006:378
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Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

8 Namnärenden

8.1
Bes luta om att hämta in y ttranden innan namnärenden
behandlas i T eknis ka nämnden enligt riktlinjer för
namnberedning.

Ordf.Namngr

8.2
Lämna y ttranden över förs lag till namn s om
aktualis eras av till exemp el kommunala nämnder, andra
my ndigheter, vägföreningar och ens kilda.

Ordf.Namngr

Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

9 Bostadsanpassningsärenden
Lag om bos tads-

anp as s nings-
bidrag (SFS
2018:222)

9.1
Bes luta om bidrag enligt lagen om
bos tads anp ass nings bidrag. Sbch X

Lag om bos tads-
anp as s nings-
bidrag (SFS
2018:222)
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Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

10 Tek niska nämnden som arbetsgivare

Kommuns ty rels en utgör ans tällnings my ndighet i
Up p lands-Bro kommun. Delegation i frågor s om rör
förhållandet mellan arbets givaren och den ans tällde
utgår från kommuns ty rels en.

Se KS
delegations-

ordning

10.1 T ills vidareans tälla p ers onal utom Sbch. Sbch X 4 § LAS

10.2
Ans tällning av
- vikarier och extra p ers onal
- p ers onal med arbets marknads s töd

Sbch X

10.3 Utfärda av s kriftlig varning och avs tängning. Sbch X

10.4 Säga upp eller avskeda arbet st agare. Sbch 7 § och 18 §
LAS

10.5

Lönes ättning

a) enligt kommunens p ers onalp olitis ka riktlinjer s amt
lönep olicy och fas ts tällda ramar för p ers onal
ans tälld av teknis ka nämnden

Sbch X

b) lönetillägg s amt lönes ättning s om avviker från
kommunens p ers onalp olitis ka riktlinjer

Se kommuns ty rels ens
delegations ordning

10.6 Förändra s y s sels ättnings grad för
tills vidareans tällningar.

Se kommuns ty rels ens
delegations ordning

10.7 Bes lut om tjäns tledighet, s emes ter och
komp ens ations ledighet s om bes lutas digitalt. Ans es vara verks tällighet 1.9

Commented [OM7] : Delegation stry ks då beslut i frågor om
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och den anställde
fattas av kommunsty relsen eller på delegation av kommunsty relsen.
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Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

11 Datask yddsförordningen DSF (2016/679)

11.1 Uts e datas ky ddsombud s amt ers ättare till
datas ky dds ombudet

Sbch Artikel 37

11.2 Bes lut om att iIngå p ers onup p gifts biträdes avtal

Sbch Den som
är behörig att
ingå avtal ti l l

vilket ett
personuppgift
sbi trädesavtal

bifogas

X Artikel 28.3

11.3 Rätt att ta ut avgift för information enligt art 12.5 (EU:s
datas ky dds förordning) Sbch X Artikel 12.5

11.4

Rätt till tillgångBeslut om at t helt eller delvis avslå begäran
från en regist rerad om att få informat ion om huruvida
personuppgift er som rör hen håller på at t behandlas, få
t illgång t ill personuppgifterna och information om ändamål
m . m . m e d be h a n dlin gen (” rätt t ill in fo rmation” )

Sbch X Artikel 15

11.5

Rätt till rättels eBeslut om at t helt eller delvis avslå den
regist rerades begäran om at t få felaktiga personuppgifter
som rör hen rät tade eller ofullst ändiga personuppgift er
k o m p le tte rade (” rätt till rä t telse ” )

Sbch X Artikel 16

11.6
Rätt till raderingBeslut om at t helt eller delvis avslå den
regist rerades begäran om at t få sina personuppgifter raderade
(” rä t t t ill ra de ring” )

Sbch X
Artikel 17

11.7

Rätt till begräns ning av behandlingBeslut om at t helt eller
delvis avslå den regist rerades begäran om att begränsa
p e rso n up p gift sbe ha ndlin g (” rä tt t ill be grä n sn ing a v
be h a n dlin g” )

Sbch X Artikel 18

11.8 Om anmälnings s ky ldighet avs eende rättels e, radering
och begräns ning Sbch X Artikel 19

11.9

Rätt till datap ortabilitetBeslut om at t helt eller delvis avslå
den regist rerades begäran om at t få ut de personuppgift er
som rör hen samt överföra dessa uppgift er till annan
p e rso n up p gift sa nsv a rig (” da tap orta bilite t”)

Sbch X Artikel 20

11.10

Rätt att göra invändningarBeslut om at t fortsätta
behandling av personuppgifter, t rots den regist rerades
invändningar, på grund av att kommunens berät tigade skäl
för behandlingen väger t yngre än den regist rerades intressen,
rät t igheter och friheter eller i de fall det sker för
fast st ällande, ut övande eller försvar av rättsliga anspråk
(” rä t t a tt gö ra in vä ndn inga r” )

Sbch X Artikel 21

Commented [OM8] : Hela ärendegrupp 11 revideras för att ha
samma ly delse som motsvarande punkter i kommunsty relsens
delegationsförteckning.
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Äre nde-
grupp nr

Äre nde typ Be s lutande /
de le gat

Vidare-
de le gation

Lagrum
/note r ing

12 Upphandling

Kommunövergrip ande up p handlingar utförs inom
kommuns ty rels ens up p drag att s amordna kommunens
inköp s verks amhet.

Se KS
delegations-
förteckning

12.1

Bes lut om deltagande i up p handling s om har
genomförts eller kommer att genomföras av annan
my ndighet/organis ation med ett kontrakts värde up p
till 5 mnkr.

Sbch

Gäller al la typer av
upphandl ingar

(ram avtal /uppdrag/v
aror/koncession)
som enbart avser

den egna näm nden.

12.2

Bes lut om deltagande i up p handling s om har
genomförts eller kommer att genomföras av annan
my ndighet/organis ation eller bes lut om att genomföra
up p handling tills ammans med andra up p handlande
my ndigheter/organis ationer med ett totalt
kontrakts värde över 5 mnkr.

Up hch i
s amråd med

Sbch

Gäller al la typer av
upphandl ingar

(ram avtal /uppdrag/v
aror/koncession)
som enbart avser

den egna näm nden.

12.5
Bes luta att godkänna up p handlings dokument för
up p handling med ett totalt kontrakts värde mellan 0,5
mnkr. och 5 mnkr.

Sbch

Gäller al la typer av
upphandl ingar

(ram avtal /uppdrag/tj
änstekoncession)
som enbart avser

den egna näm nden.

NOT : m indre än
0, 5m nkr räknas som

verkställ ighet

12.6
Godkänna up p handlings dokument och för up p handling
av entrep renad gällande by gg, anläggning eller mark
med ett totalt kontrakts värdeunder 45 mnkr.

Sbch

Avser
entreprenadupphandl

ingar som enbart
avser den egna

näm nden. Gäl ler ej
tjänste-

/dri ftsentreprenader

12.9
Godkänna up p handlings dokument för kontors-
/nämnds p ecifik up p handling med ett totalt
kontrakts värde över 5 mnkr.

Ej delegerat,
bes lut fattas
av T eknis ka

nämnden

12.10
Bes lut att inte lämna ut allmänna handlingar eller att
lämna ut handlingar med förbehåll i p ågående
up p handlings ärenden

Up hch
OS L 19 Kap. 3 §, 31

kap 16 §

Commented [OM9] : En ny ärendegrupp införs för delegation av
beslut inom upphandlingsprocessen. P unkterna har samma ly delse
som motsvarande punkter i kommunsty relsens delegationsordning
men utelämnar de punkter (3, 4, 7, 8, 15 & 17) som avser beslut i
frågor som rör kommunövergripande upphandlingar, vilka beslutas
av kommunsty relsen eller på delegation från kommunsty relsen.
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12.11

Rätt att avge y ttrande i överp rövning av
up p handlings ärende i mål, vid doms tol eller annan
my ndighet. Gäller även rätt att anlita ombud för s ådan
talan. Delegationen omfattar även att ta s tällning till om
bes lut eller dom s ka överklagas

Up hch

12.12
Bes luta om tilldelnings bes lut eller att avbry ta
up p handling, för up p handling med ett totalt
kontrakts värde up p till 0.5 mnkr.

Ench

12.13
Bes luta om tilldelnings bes lut eller att avbry ta
up p handling med ett totalt kontrakts värde över 0.5
mnkr.

Up hch

Gäller al la typer av
upphandl ingar

(ram avtal /uppdrag/v
aror/tjänstekoncessio

n).

12.14
Bes luta om tilldelnings bes lut eller avbry taup p handling
av entrep renad gällande by gg, anläggning eller mark
med kontrakts värde under 45 milj kr.

Up hch i
s amråd med

Sbch

12.16 Rätt att teckna avtal efter kontors-/nämnds p ecifik
up p handling med ett kontrakts värde över 0.5 mkr. Sbch

Alla typer av avtal .

NOT : m indre än
0, 5m nkr räknas som

verkställ ighet

12.18

Rätt att bes luta om avrop med värde övers tigande 4
bas belop p från gällande ramavtal inom årligen bes lutad
budget s amt hantera utlämning av handlingar och
s ekretes s bes lut relaterade till s ådana avrop .

Ench

Avrop utifrån
gäl lande ram avtal
understigande fyra
basbelopp betraktas
som verkställ ighets-

beslut.
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