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Cykelbokslut 2021 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna Cykelbokslut 2021.  

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadskontoret redovisar i cykelbokslutet, de åtgärder som 

genomförts eller som på något sätt påbörjats under det gångna året 2021 

kopplat till beslutad Cykelstrategi.  

Genomförda åtgärder är kopplade till kommunens arbete att förbättra och 

underlätta cyklism i hela kommunen. Det görs i syfte att öka andelen aktiva 

cyklister och samtidigt minska behovet av bilen som transportmedel, i enlighet 

med Upplands-Bro kommuns vision ”Hållbara Upplands-Bro”.  

Cykelbokslutet är ett av Upplands-Bro kommuns sätt att nå ut till kommunens 

invånare och andra intressenter med ett samlat och översiktligt 

informationsinnehåll gällande kommunens arbete med att förbättra och 

förenkla bruket av fossilfria transportsätt. 

Beslutsunderlag 
 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 24 mars 2022.  

 Cykelstrategi 2020–2025, beslutad av Kommunfullmäktige den 18 

december 2019. 

Ärendet 

Cykelbokslutet för 2021 är en sammanställning av cykelstrategins 

genomförande i Upplands-Bro kommun under det gångna året. Det har även 

som funktion att sprida goda exempel. Cykelbokslutet skall ge en översiktlig 

och lättförståelig bild av kommunens arbete gällande hållbara transportsätt, 

samt fungera som underlag för kommunen att se tillbaka på och reflektera över.  

Syftet med cykelbokslutet är att förbättra Upplands-Bro kommuns långsiktiga 

arbete för hållbara transporter i hela kommunen genom att göra åtgärderna 

uppföljningsbara.  
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För att bli framgångsrik i arbetet med att öka andelen resor med cykel krävs det 

uppföljning och utvärdering. En metod för detta är att sammanställa ett 

cykelbokslut. Målet med cykelbokslutet är att skapa ett beslutsunderlag för 

Upplands-Bro kommun att utveckla och förbättra framtida arbete och strategier 

kopplade till cykelstrategin, som i sin tur syftar till att skapa bättre och säkrare 

förhållanden för oskyddade trafikanter att ta sig runt i kommunen.  

Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker 

cykling. Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara 

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

resandets miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre 

folkhälsa. Den nationella cykelstrategin ligger till grund för kommunens 

cykelstrategi.  

Gata/Park/Trafik-enheten har under året 2021 genomfört ett antal åtgärder för 

att motivera människor till att arbetspendla på ett klimatsmart sätt. Runtom i 

kommunen har det gjorts förbättringar och utvecklingar i infrastrukturen som 

exempelvis gång- och cykelvägar. Infrastrukturarbetet har dessutom innefattat 

förbättringar gällande tillgänglighetsanpassning, som exempelvis 

tillgänglighetsanpassade gång- och cykelpassager. Helt nya projekt för 

kommunen pågår, som det planerade lånecykelsystemet, även det med 

ambitionen att göra det enklare och billigare för arbetspendlare att på ett 

klimatsmart sätt ta sig längre sträckor i kommunen.  

Att dra lärdom av andra kommuner har varit en viktig del i Upplands-Bro 

kommuns arbete med den aktuella cykelstrategin. Jämförelser och 

överväganden med andra kommuners gång- och cykelstrategiarbete har gjorts 

för att kunna dra lärdom av både positiva och negativa resultat, för att slutligen 

skapa den cykelstrategi som används i Upplands-Bro kommun.  

Barnperspektiv 

Cykelstrategin ska syfta till att öka cyklandet samt att utveckla planering, 

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

transportsystemet. Det är viktigt för barns och ungdomars utveckling och 

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

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

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

positivt. 
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Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun redovisar i cykelbokslutet de åtgärder som genomförts 
eller som på något sätt påbörjats under det gångna året 2021 kopplat till 
beslutad Cykelstrategi. 

Genomförda åtgärder är kopplade till kommunens arbete att förbättra och 
underlätta cyklism i hela kommunen. Det görs i syfte att öka andelen aktiva 
cyklister och då samtidigt minska behovet av bilen som transportmedel, i 
enlighet med Upplands-Bro kommuns vision ”Hållbara Upplands-Bro”. 

Cykelbokslutet är Upplands-Bro kommuns sätt att nå ut till kommunens 
invånare och andra intressenter med ett samlat och översiktligt 
informationsinnehåll gällande kommunens arbete med att förbättra och 
förenkla bruket av fossilfria transportsätt. 

Upplands-Bro kommuns har under året tagit till ett antal åtgärder för att 
motivera människor till att arbetspendla på ett klimatsmart sätt. Runtom i 
kommunen har det gjorts förbättringar och utveckling av infrastrukturen som 
exempelvis gång- och cykelvägar. Infrastrukturarbetet har dessutom innefattat 
förbättringar gällande tillgänglighetsanpassning, som exempelvis 
tillgänglighetsanpassade gång- och cykelpassager. Helt nya projekt för 
kommunen som det planerade lånecykelsystemet pågår även med ambitionen 
att göra det enklare och billigare för arbetspendlare att på ett klimatsmart sätt ta 
sig längre sträckor i kommunen. 

Att dra lärdom av andra kommuner har varit en viktig del i Upplands-Bro 
kommuns arbete med den aktuella cykelstrategin. Jämförelser och 
överväganden med andra kommuners gång- och cykelstrategi-arbete har gjorts 
för att kunna dra lärdom av både positiva och negativa resultat, för att slutligen 
skapa den cykelstrategi som används i Upplands-Bro kommun. 
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1 Inledning och bakgrund 
Det här är ett cykelbokslut för 2021. Dokumentet är en sammanställning av 
cykelstrategins genomförande i Upplands-Bro kommun under det gångna året. 
Cykelbokslutet skall ge en översiktlig och lättförståelig bild av kommunens 
arbete gällande hållbara transportsätt, samt fungera som underlag för 
kommunen att se tillbaka på och reflektera över. Syftet med cykelbokslutet är att 
förbättra Upplands-Bro kommuns långsiktiga arbete för hållbara transporter i hela 
kommunen genom att göra åtgärderna uppföljningsbara. 

För att bli framgångsrik i arbetet med att öka andelen resor med cykel krävs det 
uppföljning och utvärdering. En metod för detta är att sammanställa ett 
cykelbokslut. Målet med cykelbokslutet är att skapa ett beslutsunderlag för 
Upplands-Bro kommun att utveckla och förbättra framtida arbete och strategier 
kopplade till cykelstrategin, som i sin tur syftar till att skapa bättre och säkrare 
förhållanden för oskyddade trafikanter att ta sig runt i kommunen. 

Regeringen har beslutat om en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling. 
Regeringen vill med denna strategi stimulera långsiktigt hållbara 
transportlösningar. En ökad och säker cykling kan bidra till att minska resandets 
miljöpåverkan och trängseln i tätorter samt bidra till en bättre folkhälsa. Den 
nationella cykelstrategin ligger till grund för kommunens cykelstrategi. 

Cykelbokslutet är en sammanställning av de åtgärder som har genomförts i 
kommunen under 2021. Det har även som funktion att sprida goda exempel. 

 

1.1 Syfte med cykelstrategin 
Syftet med cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering, utveckla 
byggande och drift av cykelvägnätet som en del i kommunens hållbara 
transportsystem. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen och 
skapa nya resmönster. 

I Upplands-Bro kommuns gång- och cykelplan redovisas i vilken riktning 
samhällsbyggandet rör sig i syfte att underlätta för gång- och cykeltrafikanter. I 
gång- och cykelplanen redovisas även konkreta åtgärdsförslag vid utbyggnation 
av gång- och cykelvägar.  

 

1.2 Mål 
Kommunens mål är att cykeltrafiken per invånare ska öka med 2% fram till år 2025 
(basår 2020). I samband med detta ska trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter 
förbättras för att uppnå regeringens “Nollvisionsmål”, som beskrivs i mer detalj 
under kapitel 3 i detta dokument. Planerade åtgärder inom ramen för att uppnå till målet 

är att: 
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• Kartlägga gång- och cykelvägnätet. 

• Identifiera brister och förbättringsmöjligheter i cykelnätet och redovisa 
åtgärdsförslag. Åtgärdsplanen ska genomföras i kommunens Trafik- och 
tillgänglighetsprogram. 

• Skapa ett kunskapsunderlag för att visa på faktorer som påverkar cykling 
och vart det geografiskt finns starkast potential till ökad cykling utmed det 
kommunala vägnätet. 

• Skapa ett bra verktyg för framtidens åtgärdsplan och visa befintliga 
möjligheter. 

1.3 Cykelstrategins innehåll 
Strategin utgår ifrån de utmaningar som Upplands Bro kommun står inför i och 
med den ökade folkmängden i kommunen. Den beskriver vilka förändringar i ökat 
cyklande, ökat kollektivtrafikresande och minskat bilkörande som behöver 
åstadkommas för att kommunens nämndmål ska nås.  

Cykelstrategin har fokus på följande utmaningar: 

• Informationskampanjer 

• Förtätning av kopplingar mellan och inom tätorterna 

• Bygga nya cykelparkeringar och förbättra de befintliga cykelställen. 

• Vintercykling (förbättra drift och underhåll). 

• Mobility management, ett koncept för att främja hållbara transporter och 
påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och 
beteenden. 

• Hållbart samhälle enligt Agenda 2030 

• Uppföljning och utvärderingar av cyklandet i kommunen samt de aktiva 
åtgärder som genomförts. 

2 Utveckling i gång- och cykeltrafik  
Att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten ingår som en del av samhälls- 
och trafikplaneringen och arbetet dokumenteras i trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet. Exempel på åtgärder kan vara att 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser, anlägga en ny gång- och cykelväg eller 
anpassa en gatas utformning för att uppmana dess trafikanter att hålla en lägre 
hastighet. 

Precis som med detta cykelbokslut uppdateras Trafik- och 
tillgänglighetsprogrammet varje år med förbättringsåtgärder. Dessa baseras 
bland annat på inventeringar av kommunens trafikmiljöer, olycksstatistik, 
trafikmätningar och enkätundersökningar. 
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Precis som många andra svenska kommuner har Upplands-Bro kommun 
framställt en kommunal gång- och cykelplan. Kommunens gång- och cykelplan 
med åtgärdsförslag beslutades av Tekniska nämnden 2021. Kommunens gång- 
och cykelplan är ett överordnat styrdokument jämte Upplands-Bro kommuns 
cykelstrategi näst efter kommunens översiktsplaner för planering av framtida 
arbete med gång- och cykelfrågor. I takt med att projekten blir aktuella lyfts de 
ner till Trafik- och tillgänglighetsprogrammet som är tänkt att vara ett 
arbetsdokument där projekt som ska genomföras de närmaste åren presenteras 
mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. Projekt som inte är aktuella i 
dagsläget finns därför inte med i detta program utan endast i gång- och 
cykelplanen. 

 

2.1 Projekt som genomförts 2021 
Under år 2021 har ett antal projekt och åtgärder genomförts på olika platser i 
Upplands-Bro kommun. De åtgärder som har koppling till cykeltrafik redovisas 
nedan här i cykelbokslutet men går som tidigare nämnt även att finnas i 
kommunens Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022. 

Trafik- och tillgänglighetsprogrammet uppdateras varje år med 
förbättringsåtgärder som bland annat baseras på inventeringar av kommunens 
trafikmiljöer, olycksstatistik, trafikmätning och enkätundersökningar. 

Ytterligare information om projekt och utgifter finns i kommunens Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 2022. 

 

2.1.1 Projekt nr 2: Regional gång- och cykelväg genom Bro 

Upplands-Bro kommun blev beviljad statlig medfinansiering om 50% av 
kostnaderna som var aktuella 2020–2021 för gång- och cykelvägen med regional 
standard längs med Enköpingsvägen, mellan Brorondellen och Råbyvägen 
(etapp-2). Byggnationen färdigställdes november 2021. Nya belysning och 
dagvattenlösning var med i detta projekt.  

 

2.1.2 Projekt nr 3: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 

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

Prioriteringslista för ombyggnation: 

• Musikvägen 1st 

• Emaljstigen 2st   

• Textilvägen 1st   

• Marknadsstigen 2st   

Prioriteringslista för nybyggnation: 

• Mätarvägen 2st 

 

2.1.3 Projekt nr 5: Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen  

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

Upplands-Bro kommun blev beviljad statlig medfinansiering om 44 % av 
byggkostnaderna som är aktuella 2020–2022 för gång- och cykelvägen längs 
med Kockbackavägen och två nya busshållplatser på Enköpingsvägen. 
Byggnationen på etapp-1 färdigställdes sommar 2021 och arbetet för etapp-2 har 
påbörjats och förväntas bli klart våren 2022.  

Etapp-1 omfattar:(2020–2021) 

Anläggning en ny gång- och cykelbana (3m bredd) på hela sträckan längs med 
Kockbackavägen från Kockbackarondellen till befintlig gång- och cykelbana 
samt anläggning ett övergångsställe vid Kockbackarondellen. Nya belysning och 
dagvattenlösning var med i detta projekt.  

Etapp-2 omfattar: (2021–2022) 

Anläggning två nya busshållplatser på Enköpingsvägen samt anslutande gång- 
och cykelbana till de befintliga.  

 

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

En projektgrupp är startad tillsammans med representanter från VA-enheten. 
Uppdraget för detaljprojektering och systemhandlingar samt geoteknisk 
undersökning genomfördes under 2021. Dialog om marklösningen pågår och 
avtalet ska skrivas under året.  

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

VA-enheten har påbörjat byggnationen som kommer färdigställas under 2022 då 
kan enheten påbörja byggnationen av gång- och cykelvägen.  
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2.1.5 Projekt nr 1: Artistvägen 

Översyn av hela Artistvägen med avseende på stora trafikproblem vad gäller 
säkerhet och framkomlighet. Projekteringen skedde 2017 och genomförandet 
delades upp i två etapper på grund av omfattningen. Byggnationen av båda 
etapper är klar.  

Etapp-1 (2019) 

Ombyggnation av vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång- och 
cykelväg samt en hämtning-/lämningszon mellan korsningen 
Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen på Artistvägen samt en ny 
dagvattenlösning med dagvattenmagasin.  

Etapp-2 (2021) 

Fortsättning på gång- och cykelväg och ombyggnation av parkering i 
samarbete med Upplands-Bro Kommunfastigheter.  

2.1.6 Projekt nr 31: Gångbana och övergångställe på Målarvägen och 
Lantmätarvägen 

Projektet utreddes 2020. Det är ett omfattande arbete att bygga en ny gångbana 
på Målarvägen mellan Lantmätarvägen och Stationsvägen samt övergångställen 
på Målarvägen och Lantmätarvägen. Detaljprojektering genomfördes 2021. 

2.1.7 Projekt nr 33: Upplevelsepromenad på gångvägen Fjärilstigen-
Blomstervägen 

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

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

Under 2021 utreddes behovet av åtgärder och en skiss på lösning togs fram, för 
att se möjligheter för upplevelsepromenad samt hastighetsdämpande åtgärder i 
syfte att uppnå en tillfredsställande trafiksäkerhet. 

2.1.8 Projekt nr 12: Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och 
Prästhagsvägen 

Utredning genomfördes under 2021. 

2.1.9 Projekt nr 29: Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna 

Projektet föreslås få status prio 2 på grund av brist på resurs och budget.  
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2.1.10 Projekt nr 21: Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 

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

Detaljprojektering genomfördes 2021. Projektet har beviljats statlig 
medfinansiering om 50% av byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 
2022-12-31. 

3 Olycksstatistik  
Nedan visas statistik över trafikolyckor på kommunala vägar i Upplands-Bro för 
gående och cyklister, sorterad efter år och svårhetsgrad. Statistiken har hämtats 
från STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). STRADA är en databas 
för trafikolyckor som rapporterats in från sjukvård och/eller polis. 

Enligt statistiken inträffade inga allvarliga olyckor eller dödsolyckor i Upplands-
Bro kommun på kommunala vägar för gående och cyklister 2019–2021. 

*** Notera att alla sjukhus inte är anslutna till systemet. Dessutom händer det att olyckor 
rapporteras in felaktigt, exempelvis att en trafikolycka som skett på statlig väg istället hamnar 
på en kommunal väg. På grund av dessa faktorer finns en viss osäkerhet i statistiken.  
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Figur 1: Karta som visar trafikolyckor201-2021. De röda punkterna symboliserar trafikolyckor som rapporterats in av 

sjukvården medan de blå punkterna motsvarar olyckor som rapporterats in av polis. De gula, röda och gröna punkterna 

med text beskriver vilka typer av olika olyckor som hänt. (Källa: STRADA) 
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4 Genomförda åtgärder i 
cykelstrategin under 2021 

4.1 Lånecykelsystem 
Kommunen har påbörjat med upphandlingsprocess för ett lånecykelsystem 
bestående av eldrivna cyklar för kommunens invånare och 
besökare.  Lånecykelsystemet väntas finansieras helt med hjälp av användarnas 
hyresavgifter samt av reklam från tredje part. Dialogen pågår med 
upphandlingsenheten.  

Cyklar, cykelstationer och övrig utrustning ska ägas av leverantören. 
Lånecykelsystemet ska fullt utbyggt bestå av minst 80st cyklar och minst 15st 
reklamskyltar.  

Annonsen var ute under 2021, men det har inte kommit något anbud. Därför 
upphandlingsenheten kommer att se över systemhandlingar. De antar att 
specifikt reklam delen bör tas bort eftersom det är en av orsakerna till att aktörer 
har haft svårt att få det potentiella systemet ekonomiskt gångbart. 

En idé värd att undersöka närmare skulle kunna vara att göra ett tillägg i Järfällas 
upphandling. Alltså exempelvis att man i den lägger till “även två stationer och 
trettio cyklar till Upplands-Bro kommun”. Upphandlingsenheten skall kontakta 
Järfälla och undersöka möjligheten för detta.  

 

4.2 Förmåncykel 
Att cykla till jobbet har många positiva effekter både för de anställda och för 
arbetsgivaren. Att cykla är snabbt, flexibelt, billigt och ger bra träning. Trots det är 
det få arbetsgivare som aktivt uppmuntrar till ökad cykling. 

Ett bra sätt att öka andelen cyklister på arbetsplatsen är att införa förmånscyklar 
för anställda. Det innebär att de anställda får teckna ett hyresavtal med 
bruttolöneavdrag. Konceptet är kostnadsneutralt vilket innebär att det inte 
medför några extra kostnader för arbetsgivaren. Trots det är det mycket 
förmånligt för de anställda eftersom hyran är förmånsbeskattad. 

Upplands-Bro kommun gjorde en enkätundersökning under oktober 2018 för att 
se intresse på cykling i kommunen för kommunanställda. Resultatet visar att 
55,4% anställda vill cykla till arbetet under sommarhalvåret. 

Personal-avdelningen och Gata-, Park- och Trafik har gjort ett samarbetsprojekt 
för att möjliggöra leasing av cykel via förmånsportalen (Benify) år 2021. 

Tillsvidareanställda i Upplands-Bro kommun får möjlighet att hyra cykel via 
Förmånsportalen och betala via bruttolöneavdrag (samt skatt på förmånsvärdet). 
Man beställer enkelt i cykelportalen som erbjuder en mängd cykelmodeller från 
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populära märken och kända leverantörer. Alla cyklar kan leasas på 12 månader, 
efter det bestämmer du själv om du vill köpa ut cykeln, lämna tillbaka den eller 
byta mot en ny. Smidigt och riktigt förmånligt. 

  

Fördelar: 

• Brett utbud av cyklar! Välj mellan allt från el-cyklar till mtb och racer eller 
pendlarcyklar. Vill du ha en standardcykel så finns såklart även det i 
utbudet. 

• 25–40 procent lägre pris än vid köp till ordinarie pris i butik. 

• 12 månaders leasing mot bruttolöneavdrag. Du kan därmed byta cykel 
varje år om du vill och är inte bunden till samma cykel i 36 månader, vilket 
är den vanligaste lösningen för förmånscykel. 

• Bestäm själv hur du vill göra vid avtalets slut. 

• Betalningen sker smidigt via löneavdrag. 

• Res hållbart och ge dig själv en förbättrad hälsa på köpet 

  

 

4.3 Plattform/verktyg på kommunens 
hemsida  

StoryMap (Kartberättelse) är ett digitalt verktyg; fungerar som en guide i 
kommunens arbete med cykelstrategin. För att på ett pedagogiskt sätt kartlägga 
och inventera befintliga gång- och cykelbanor, övergångställen och 
cykelparkeringar samt hitta brister som i dagsläget finns i kommunen, skapades 
ett nytt karttjänstverktyg. I verktyget har man kombinerat interaktiva kartor med 
bilder, texter och annan typ av media som förstärker budskapet. 
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Skärmklipp av Upplands-Bro kommuns StoryMap för Cykelstrategi 2020–2025. 

Länk: Cykelstrategi för Upplands-Bro kommun 2020-2025 

4.4 Portal för synpunkt och förslag 
Alla åsikter är viktiga för oss för att kunna bygga hållbara och säkra gång- och 
cykelnät i Upplands-Bro kommun. Vår ambition är att främja cyklandet i 
kommunen och bidra till en bättre miljö och hälsa. Medborgarnas synpunkter är 
viktiga i hela kommunens arbete för att tjänstemän skall kunna få en bättre 
inblick och förståelse för hur kommunens invånare upplever vardagen och hur 
de vill förbättra kommunen.  

Kommuninvånaren har en unik inblick i vardagslivet som tjänstemän inte har. 
Detta tillsammans med tjänstemännens kompetens kan användas till att göra 
stora framsteg i kommunens utveckling om samtalet och dialogerna mellan 
parterna ges tillräckligt med plats. 

Synpunkter lämnas enklast på hemsidan: https://service.upplands-
bro.se/Synpunkter 



22 Cykelbokslut 2021 - TN 22/0126-1 Cykelbokslut 2021 : Bilaga 1 - Cykelbokslut 2021

Cykelbokslut - 2021 

 
 

Sid 15 av 18 
 

 

 

4.5 Delat i Kommunvelometern 
Upplands-Bro kommun har deltagit i Cykelfrämjandets Kommunvelometer 2021. 
Kommunvelometern är en granskning och jämförelse av kommuners arbete med 
cykelfrågor samt en redovisning av cykelarbetet för invånare och media. Som 
deltagare får kommunen en nationell rapport och en fördjupad rapport för den 
egna kommunen som beskriver kommunens nuläge, hur den står sig i förhållande 
till andra kommuner samt konkreta rekommendationer om förbättringspotential. 

Cykeln är det färdmedel som är mest effektivt på kortare sträckor och tar minst 
plats i tätorterna exempelvis när det kommer till cykelställ och cykelparkeringar. 
Dessutom är cykeln, tillsammans med gång, det bästa färdmedlet sett ur miljö- 
och hälsosynpunkt. En aktiv politik för att öka cyklandet i kommunen kan leda till 
stora vinster för både samhället och miljön i stort. Cykeln är jämförelsevis ett 
mycket kostnadseffektivt fordon som är tillgängligt för en mycket stor del av 
befolkningen, så genom att gynna cykeln gynnas en mycket stor del av 
samhället.  

Resultat för cykelfrämjandets Kommunvelometer 2021: 

Totalt har kommunen 81 kilometer cykelväg där den ansvarar för väghållningen. 
Det innebär 2,7 meter cykelväg per person i kommunen. Detta är mer än 
genomsnittet bland små kommuner. Dessutom finns 8 kilometer som är enskilda. 
Totallängd cykelväg i kommunen är därmed 89 kilometer. 
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Upplands-Bro deltog senast 2017, och kom på plats 44 av 50. 2021 förbättrade vi 
vår resultat och kom på delad 22:a plats av 57 deltagande kommuner med 50 
poäng av 90 möjliga. Det gav oss också en delad 5:e plats tillsammans med 
Katrineholm bland de 11 deltagande små kommunerna. Vi fick maximalt antal 
poäng för infrastrukturåtgärder, med 10 av 10 poäng, och höga poäng även inom 
cykelpolitik där de ligger flera poäng över snittet både bland små kommuner och 
jämfört med alla deltagande kommuner. Även inom delområdet organisatoriska 
åtgärder har Upplands-Bro kommun gjort bra resultat under års 2021.  

 

Mer information om rapporten finns på verktyg för cykelstrategi. 
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4.6 Cykelskolan 
  

Cykla är ett sätt att integreras i samhället, kunna förflytta sig, det är relativt billigt, 
en cykel har lång hållbarhet och dessutom får man röra på sig och bidrar på det 
sättet inte bara till sin egen hälsa och kondition utan samhället och klimatet som 
helhet då man i flera led minskar bland annat sin del av Co2 utsläpp. Att barn lär 
sig cykla i tidig ålder, ger samhället en större chans att de blir cyklister som 
vuxna. 

Den 27–30 april 2021 genomfördes en cykelskola för samtliga kommunala 
förskoleklasser i Kungsängen och Bro. I cykelskolan lärde sig eleverna om 
trafikregler och hur man använder cykel på ett säkert sätt.  

Kommunen har fått väldig bra och positiva feedback från lärare, föräldrar och 
skolbarn. Vi kommer även erbjuda cykelskolan till samtliga kommunala 
förskoleklasser i år.  
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Omfördelning investeringsbudget-beläggning 
2022 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

att omfördela 2 266 tkr från projekt Beläggning till projekt Trafik- och 

tillgänglighetsprogram 2022.  

Sammanfattning 

På grund av förändrade förutsättningar behöver andra prioriteringar göras för 

2022 och därmed behövs en omfördelning av investeringsmedel.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår en omfördelning av 2022 års 

investeringsbudget. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 24 mars 2022  

 Verksamhetsberättelse för Tekniska nämnden (TN 22/0007), den 11 

februari 2022 

Ärendet 

Tekniska nämnden tog den 25 oktober 2021 beslut om verksamhetsplan för 

2021 inklusive investeringsbudget för 2022. På grund av förändrade 

förutsättningar behöver andra prioriteringar göras för 2022 och därmed behövs 

en omfördelning av investeringsmedel.  

Enligt Tekniska nämndens beslut för verksamhetsberättelse överfördes 2 266 

tkr investeringsmedel för projekt Beläggning från 2021 till 2022 (TN 22/0007). 

För att möjliggöra att projekt Tjusta i Trafik- och tillgänglighetsprogram utförs 

under 2022 behövs ytterligare budget. Samhällsbyggnadskontoret förslår att 

omfördela 2 266 tkr från projekt Beläggning till projekt Trafik- och 

tillgänglighetsprogram 2022. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-03-24 TN 22/0127 

 
 

Barnperspektiv 

Omfördelningen i sig bedöms inte ha någon påverkan på barn och ungdomar. 

Däremot gynnas barnen och deras miljö i väl genomarbetade projekt.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

 

 

Jan Helghe 

 

Gata/Park/Trafikchef  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Ekonomiavdelningen 

 Gata/Park/Trafik enheten 
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Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till Trafik- och 

tillgänglighetsprogram 2022 som underlag för beslut om kommande 

investeringar. 

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

tillgänglighetsprogrammet 2022. 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta program 

för trafiksäkerhetsåtgärder 2005 som underlag för beslut om investeringar samt 

att programmet därefter årligen ska revideras. Parallellt med detta har enheten 

Gata/Park/Trafik på ett liknande sätt arbetat med tillgänglighetsfrågor i ett 

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

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

tillgänglighetsprogram.  

I Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 presenteras förslag på åtgärder i 

projekt i utrednings-, projekterings-, utförande- eller uppföljningsskedet att 

arbete med under 2022. I programmet finns dessutom en redovisning av de 

projekten som genomfördes under 2021. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2022 

 Förslag till Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 inkl. bilagor 

Ärendet 

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

systematiskt arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Arbetet grundades på 

inventeringar av upplevda osäkra trafikmiljöer samt statistik för 

polisrapporterade trafikolyckor. Dåvarande Vägverket, Polisen, skolelever och 

kommuninvånare deltog i arbetet som så småningom resulterade i ett 

åtgärdsprogram. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 februari 2005 att anta Program 

för trafiksäkerhetsåtgärder 2005 och att programmet årligen ska revideras. 

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

tillgänglighetsfrågor. År 2006 – 2007 genomfördes en kartläggning av 

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

Brunna och Tibble. Resultaten från kartläggningen sammanställdes i en rapport 

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

tillgänglighet och som beslutades år 2008. Sedan dess har åtgärdsprogrammen 

för ökad tillgänglighet uppdaterats årligen. För att förbättra helhetssynen över 

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

trafik- och tillgänglighetsprogram. 

Åtgärderna som presenteras i programmet Trafik- och tillgänglighetsprogram 

2022 och i projektlistan (bilaga 1) har fått prioritet 1 respektive 2. Prioritet 1 

innebär att kommunen planerar att arbeta med projektet i utrednings-, 

projekterings-, utförande- eller uppföljningsskedet under 2022. Projekt med 

prioritet 2 ligger vilande under 2022. I programmet finns dessutom en 

redovisning av de projekten som genomfördes under 2021 (bilaga 4). De 

trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärderna som planeras i samband 

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

tillgänglighetsprogrammet 2022. Information om dessa åtgärder finns i 

detaljplanehandlingar och utredningar för respektive projekt. Exempel på en 

sådan åtgärd är gång- och cykelvägen längs med Bygdegårdsvägen samt ny 

utformning på gatan, vilket kommer att utföras i samband med 

exploateringsprojektet Korsängen.  

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

tillgänglighetsprogram 2022 utan presenteras istället i kommunens gång- och 

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

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

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

arbetsdokument där projekt som ska genomföras de närmaste åren presenteras 

mer i detalj samt tidsätts och kostnadsberäknas. 

Varje projekt i trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 motiveras i bilaga 2. I 

bilaga 3 redovisas en kostnadskalkyl över projekten. 

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

få prioritet 2 har följande aspekter tagits hänsyn till: 

 

 Hur mycket nytta projektet förväntas ge kommunens invånare i form av 

förhöjd trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, ökad möjlighet att färdas 

miljövänligt, etc.  

 Programmets ekonomiska resurser.  
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Trafik och tillgänglighetsprogram har budget på 15 350 tkr, enligt 

Verksamhetsplan 2022. 916 tkr av investeringsmedel för Trafik- och 

tillgänglighetsprogram överfördes från 2021 till 2022, enligt beslut TN 

22/0007. Kontoret förslår att omfördela 2 266 från projekt Beläggning till 

Trafik och tillgänglighetsprogram 2022, enligt ärende TN 22/0127.  

Förslag budget för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2022 är uppskattat 

till 18 532 tkr. Summan av kostnaderna för alla projekt med prioritet 1 ska 

hålla sig i närheten av detta.  

Barnperspektiv 

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

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

från skolan, fritidsaktiviteter och övriga relevanta målpunkter utan att bli 

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

trafiksäkra och framkomliga gång- och cykelvägar bidrar till ett ökat 

rörelsemönster hos barn och ungdomar och förhoppningsvis en ökad vilja att 

vistas utomhus vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv. 

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

 

Jan Helghe 

Enhetschef Gata/Park/Trafik 

 

 

Bilagor 

1. Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 inklusive 4 bilagor 

Beslut sänds till 

 

 Kommunstyrelsen 
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1 Trafiksäkerhet och tillgänglighet i ett växande och 
hållbart Upplands-Bro 

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

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

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

Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsarbetet främst inriktat på att: 

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

• utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningspunkter 

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

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

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

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

Parallellt med detta trafiksäkerhetsarbete har kommunen arbetat på ett liknande sätt med 
tillgänglighetsfrågor. År 2000 antogs en nationell plan för hur man ska arbeta med 
tillgänglighet i Sverige och året därpå fastställdes ytterligare krav i Plan- och bygglagen. År 
2003 gav Sveriges Kommuner och Landsting ut skriften Tillgänglig stad vars syfte var att 
inspirera och stödja kommunerna att arbeta med tillgänglighet i de offentliga miljöerna. Man 
inventerade kommunens primära gång- och cykelstråk enligt processbeskrivningen i 
dokumentet och resultaten från denna inventering fick ligga till grund för åtgärdsprogrammet 
för ökad tillgänglighet som därefter uppdaterats årligen. 
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För att få en bättre helhetssyn över trafikprojekten slogs de två åtgärdsprogrammen år 2014 
ihop till ett Trafik- och tillgänglighetsprogram. 

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

1.2 Allmänt om trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande 
åtgärder 

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

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

Utöver detta arbetar man med tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Trafikverket har i 
samarbete med Trafikförvaltning i Region Stockholm (SL) tagit fram riktlinjer för hur 
busshållplatser ska placeras i förhållande till korsningar och övergångsställen samt hur de ska 
markeras med taktila och kontrastfärgade plattor. I dagsläget är ca 85% av kommunens 
busshållplatser inom tätort tillgänglighetsanpassade.  

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

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

Fem av kommunens övergångsställen har försetts med blinkande lampor som 
uppmärksammar bilister när en fotgängare eller cyklist närmar sig: 

• Pettersbergsvägen vid Lidl Norrboda 

• Granhammarsvägen vid Tibblegårdsväg 

• Enköpingsvägen vid infartsparkeringen, Kungsängen 

• Kungsvägen 

• Enköpingsvägen vid Urfjäll 

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

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

Många trafiksäkerhets- och tillgänglighetshöjande åtgärder längs med befintliga vägar 
genomförs i samband med plan- och exploateringsprojekt. Dessa åtgärder presenteras inte i 
detta program utan information finns i handlingarna för respektive projekt. Exempel på 
sådana åtgärder är gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen samt ny utformning av 
södra delen av Bygdegårdsvägen i samband med detaljplan Korsängen.  

1.4 Gång- och cykelplanen 
Kommunens gång- och cykelplan med åtgärdsförslag beslutades av Tekniska nämnden 2021. 
Kommunens gång- och cykelplan är ett överordnat styrdokument jämte Upplands-Bro 
kommuns cykelstrategi näst efter kommunens översiktsplaner för planering av framtida 
arbete med gång- och cykelfrågor. I takt med att projekten blir aktuella lyfts de ner till Trafik- 
och tillgänglighetsprogrammet som är tänkt att vara ett arbetsdokument där projekt som ska 
genomföras de närmaste åren presenteras mer i detalj, tidsätts och kostnadsberäknas. 
Projekt som inte är aktuella i dagsläget finns därför inte med i detta program utan endast i 
gång- och cykelplanen. 

1.5 Cykelstrategi 
Kommunens cykelstrategi 2020–2025 beslutades av Kommunfullmäktige den 18 december 
2019 (§291). Syftet med cykelstrategin är att öka cyklandet, utveckla planering, utveckla 
byggande och drift av cykelvägnätet som en del i kommunens hållbara transportsystemet. 
Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen och skapa nya resmönster. 

Cykelstrategin ligger till grund för kommunens arbete med att främja cykeltrafiken och att öka 
antal cykelresor för de som vill cykla istället för att åka bil. Upplands-Bro kommun eftersträvar 
ett långsiktigt hållbart transportsystem. Ett led i detta är att planera så att behovet av 
bilåkande i kommunen minskar, idag är biltrafiken ofta prioriterad. För att minska biltrafiken 
krävs att förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken förbättras och utvecklas. Det finns 
många fördelar med att öka cyklandet; bättre miljö, friskare befolkning och ökad livskvalité. 

Potentialen för att öka cykelresorna i Upplands-Bro kommun är stor både när det gäller 
arbetspendling och för elever att ta sig till och från skolan. Inom tätorterna är avstånden till 
de olika målpunkterna sällan över 5 km. 

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

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

Mellan 1 januari 2015 och 31 december 2021 har 246 trafikolyckor skett på kommunala vägar 
i Upplands-Bro och rapporterats in från sjukvård och/eller polis till STRADA. Av dessa fick 8 
allvarliga personskador som följd, 50 med måttliga personskador och 166 med lindriga 
personskador. Övriga har okänd eller osäker svårighetsgrad alternativt har 3 personskador. 
Två dödsolyckor rapporterades i september 2017 och april 2020 (utanför tättbebyggt 
område). Enligt rapporten från Rättsmedicinalverket och polisens handlingar berodde 
dödsolyckorna på föraren och inte på vägens utformning och karaktär.  

Den största olyckstypen, som står för 41 av de inrapporterade olyckorna, är singelolyckor för 
motorfordon och därefter kommer singelolyckor för fotgängare, som står för 32 av de 
inrapporterade olyckorna. Dessa har till stor del inträffat inom centrumområden samt på 
kommunens gång- och cykelvägar och är ofta halk- och fallolyckor. 

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

Dessutom har 7 olyckor skett där fotgängare har blivit påkörda av motorfordon samt 17 
olyckor där cyklister eller mopedister kolliderat med, alternativt blivit påkörda av, 
motorfordon. Värt att notera är också att en relativt stor andel av trafikolyckor med 
motorfordon inblandade har skett i vägsträckor och vägkorsningar.  

 
Figur 1: Antal trafikolyckor på kommunala vägar efter svårhetsgrad och år. 

 

Det finns ingen utvecklingstrend hos trafikolyckorna på de kommunala vägarna enligt 
uppgifterna från STRADA. Från 2017 ökade talen igen på grund av ökning av folkmängden i 
åldrarna mellan 15 – 64 år, fler fordon i trafiken samt nya vägar och bostadsområde.     
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Tabell 1: Folkmängd samtliga områden i kommunen. (Källa: SCB – januari 2022) 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
0–14 år 5238 5471 5684 5984 6130 6321 6447 
15–64 år 16 197 16 787 17 318 18 131 18 616 19 147 19 723 
65+ år 4256 4347 4445 4509 4585 4629 4726 
Summa 25 691 26 605 27 447 28 624 29 331 30 097 30 896 

 

 

  
Figur 2: Trafikolyckor på kommunala vägar 2015 – 2021. De röda punkterna symboliserar trafikolyckor som rapporterats in av sjukvården 
medan de blå punkterna motsvarar olyckor som rapporterats in av polis. De gula, röda och gröna punkterna med text beskriver vilka typer av 
olika olyckor som hänt. (Källa: STRADA) 
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2 Åtgärder som genomfördes 2021 
Trafik- och tillgänglighetsåtgärder som samhällsbyggnadskontoret har arbetat med under 
2021 men som ännu inte är slutförda finns presenterade i respektive projektbeskrivning i 
bilaga-2. 

2.1 Projekt som genomfördes 2021 
 

Projekt nr 2: Regional gång- och cykelväg genom Bro 

Upplands-Bro kommun blev beviljad statlig medfinansiering om 50% av kostnaderna som var 
aktuella 2020–2021 för gång- och cykelvägen med regional standard längs med 
Enköpingsvägen, mellan Brorondellen och Råbyvägen (etapp-2). Byggnationen färdigställdes 
november 2021. Nya belysning och dagvattenlösning var med i detta projekt.  

 

Projekt nr 3: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 

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

Prioriteringslista för ombyggnation: 

• Musikvägen 1st 

• Emaljstigen 2st   

• Textilvägen 1st   

• Marknadsstigen 2st   

Prioriteringslista för nybyggnation: 

• Mätarvägen 2st 

 

Projekt nr 5: Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen  

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

Upplands-Bro kommun blev beviljad statlig medfinansiering om 44 % av byggkostnaderna 
som är aktuella 2020–2022 för gång- och cykelvägen längs med Kockbackavägen och två nya 
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busshållplatser på Enköpingsvägen. Byggnationen på etapp-1 färdigställdes sommar 2021 och 
arbetet för etapp-2 har påbörjats och förväntas bli klart våren 2022.  

Etapp-1 omfattar:(2020–2021) 

Anläggning en ny gång- och cykelbana (3m bredd) på hela sträckan längs med 
Kockbackavägen från Kockbackarondellen till befintlig gång- och cykelbana samt anläggning 
ett övergångsställe vid Kockbackarondellen. Nya belysning och dagvattenlösning var med i 
detta projekt.  

Etapp-2 omfattar: (2021–2022) 

Anläggning två nya busshållplatser på Enköpingsvägen samt anslutande gång- och cykelbana 
till de befintliga.  

 

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

En projektgrupp är startad tillsammans med representanter från VA-enheten. Uppdraget för 
detaljprojektering och systemhandlingar samt geoteknisk undersökning genomfördes under 
2021. Dialog om marklösningen pågår och avtalet ska skrivas under året.  

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

VA-enheten har påbörjat byggnationen som kommer färdigställas under 2022 då kan enheten 
påbörja byggnationen av gång- och cykelvägen.  

 

Projekt nr 1: Artistvägen 

Översyn av hela Artistvägen med avseende på stora trafikproblem vad gäller säkerhet och 
framkomlighet. Projekteringen skedde 2017 och genomförandet delades upp i två etapper på 
grund av omfattningen. Byggnationen av båda etapper är klar.  

Etapp-1 (2019) 

Ombyggnation av vändplanen på Artistvägen, övergångställen, gång- och cykelväg samt en 
hämtning-/lämningszon mellan korsningen Artistvägen/Flamencovägen och vändplanen på 
Artistvägen samt en ny dagvattenlösning med dagvattenmagasin.  

Etapp-2 (2021) 

Fortsättning på gång- och cykelväg och ombyggnation av parkering i samarbete med 
Upplands-Brohus.  

 

Projekt nr 31: Gångbana och övergångställe på Målarvägen och Lantmätarvägen 

Projektet utreddes 2020. Det är ett omfattande arbete att bygga en ny gångbana på 
Målarvägen mellan Lantmätarvägen och Stationsvägen samt övergångställen på Målarvägen 
och Lantmätarvägen. Detaljprojektering genomfördes 2021. 

 

  

 



24 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 - TN 22/0036-1 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 : Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022

Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 

 
 

Sid 10 av 13 
 

Projekt nr 33: Upplevelsepromenad på gångvägen Fjärilstigen-Blomstervägen 

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

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

Under 2021 utreddes behovet av åtgärder och en skiss på lösning togs fram, för att se 
möjligheter för upplevelsepromenad samt hastighetsdämpande åtgärder i syfte att uppnå en 
tillfredsställande trafiksäkerhet. 

 

Projekt nr 12: Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen 

Utredning genomfördes under 2021.  

 

Projekt nr 29: Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen i Brunna 

Projektet föreslås få status prio 2 på grund av brist på resurs och budget.  

 

Projekt nr 21: Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 

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

Detaljprojektering genomfördes 2021. Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 50% 
av byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 2022-12-31. 
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3 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 

3.1 Översiktskartan 
Översiktskartan visar alla projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2022.  

 
Figur 3: Projekt i Kungsängen och Bro 

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

5  Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen 

21 Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 

34 Gångbana längs Västra Rydsvägen vid Kasmo 

35 Gång- och cykelväg längs med Rösaringvägen 

28 Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen  

29 Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen  

33 Upplevelsepromenad på gångvägen Fjärilstigen-Blomstervägen 

31 Gångbana och övergångställe på Målarvägen  

12 Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen 

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängen IP 

32 Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen 

20 Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen 

24  Gångbana längs med Geologivägen 

6  Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och Sandgrind 
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8 Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 

18 Korsningen Granhammarsvägen/Hjortronvägen 

22 Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och Råbyvägen 

23 Tillgänglighetasanpassning av trottoar längs Lantmätarvägen 

27 Gångbana på Finnstabergsvägen 

 

 
Figur 4: Projekt i Håbo-Tibble. 

15  Gång- och cykelväg längs Tjustavägen 

 

I bilaga-1 listas alla projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2022. Enheten planerar att 
arbeta med de projekt som fått prioritet 1 under 2022, medan prio-2-projekt senareläggs. 
Projekten är listade utan inbördes ordning. 
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Projekten med prioritet 1 väljs utifrån följande kriterier:  
 Nollvisionen (riksdagen – ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken) 

 Projekt som påverkar så många medborgare som möjligt 

 Förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten 

 Inkomna synpunkter 

 Förbättringsåtgärder som samhällsbyggnadskontoret har sett behov av 

 Samarbete med exploateringsområden 

 Gång- och cykelplanen 

 Säkra-skolvägar 

 Trygghetsprogram 

 Olycksstatistik 

 Budget och resurser  
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Bilaga 1 - Projektlista 
Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 
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Innehållsförteckning 
Gång- och cykelväg längs Tjustavägen ........................................................... 3 

Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen ................................ 4 

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser .................................................. 5 

Regional gång- och cykelväg genom Bro ........................................................ 6 

Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg .................................................. 7 

Gångbana längs Västra Rydsvägen vid Kasmo ............................................... 8 

Gång- och cykelväg längs med Rösaringvägen ............................................... 9 

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

Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen ..................................................... 11 

Upplevelsepromenad på gångvägen Fjärilstigen-Blomstervägen .................. 12 

Gångbana och övergångställe på Målarvägen och Lantmätarvägen ............. 13 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och Prästhagsvägen ...................... 14 

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

Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen .......................................................... 16 

Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen ............................................. 17 

Gångbana längs med Geologivägen ............................................................. 18 

Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och Sandgrind .................... 19 

Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen ........................................ 20 

Åtgärder på korsningen Hjortronvägen/Granhammarsvägen ......................... 21 

Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och Råbyvägen .............................. 22 

Tillgänglighetsanpassning av trottoar längs Lantmätarvägen......................... 23 

Gångbana på Finnstabergsvägen ................................................................. 24 
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Gång- och cykelväg längs Tjustavägen 
Många barn som bor i Håbo-
Tibble kyrkby går i Tjustaskolan. 
För att förbättra möjligheterna 
att gå och cykla mellan Håbo-
Tibble och Tjustaskolan planeras 
en ny gång- och cykelbana på 
sträckan. 

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

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

 

Projektet består alltså av följande etapper: 

1. Ny gång- och cykelväg längs Tjustavägen, mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjusta 
skolväg i samband med anläggning av vatten- och avloppsledningar samt 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och övergångsställen. (2021–2022) 

2. Ny gång- och cykelväg öster om Tjusta område samt vändplan och 
avlämningsplats/parkering. (2022–2023) 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 15 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2022: 11 432 000 kr 

Total kostnad: 25 000 000 kr 
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Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid 
Österhagen 

Österhagen är ett bostadsområde som är beläget öster om Bro tätort.  Avståndet till 
närmaste busshållplats är i dagsläget stort och Trafikförvaltningen i region Stockholm har sagt 
sig villiga att begränsa sig tillbusshållplatser på Enköpingsvägen om kommunen anlägger 
dessa. Två nya busshållplatser, två övergångsställen samt gång- och cykelanslutningar 
planeras av denna anledning vid Enköpingsvägen, strax söder om Österhagen och 
Kockbackavägen. Projektet färdigprojekterad 2017–2018. Projektet har beviljats statlig 
medfinansiering om 44% av byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 2020-12-31. 

 

Projektet består alltså av följande etapper: 

1. Byggnation av ny gång- och cykelbana längs med kockbackavägen i anslutning till 
befintliga gång- och cykelbana samt ett övergångsställe vid rondellen, färdigställdes 
2021. 

2. Byggnation av två nya busshållplatser och ett övergångsställe strax söder om 
Österhagen, byggnationen har påbörjats 2021. 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 5 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2022: 6 600 000 kr 

Total kostnad: 12 000 000 kr 
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Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser  

I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som behöver nya 
busshållplatslägen. Diskussioner med Trafikförvaltningen i region Stockholm har pågått under 
en lång tid och överenskommelse finns att förlänga busslinje 558 till Frekvensvägen. Sedan 
december 2021 kör bussen på den här vägen. Samhällsbyggnadskontoret byggde två 
provisoriska busshållplatser där.  

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att permanenta lösningar för detta som är 2 nya 
busshållplatser och ett övergångsställe ska prioriteras och genomföras under 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 3 

Prioritet: 1 

Kostnadsberäkning för 2022: 800 000 kr 

Total kostnad: 6 500 000 kr 
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Regional gång- och cykelväg genom Bro 

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

Upplands-Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50% av byggkostnaderna 
som är aktuella 2022–2023 för gång- och cykelvägen med regional gång- och cykelstandard 
längs med Enköpingsvägen genom Bro etapp-3.  

Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 50% av byggkostnaden att åtgärden kan 
påbörjas senast 2022-12-31. 

Projektet består alltså av följande etapper: 

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

2. Gång- och cykelväg med regional GC-standard mellan Brorondellen och Råbyvägen, 
var färdigprojekterad 2017 och byggnationen färdigställdes 2021.  

3. Gång- och cykelväg med regional gång- och cykelstandard mellan Råbyvägen och 
Håtunavägen, byggnationen ska påbörjas 2022. 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 2 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0  

Total kostnad: 25 000 000 kr 
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Gång- och cykelväg längs med Ginnlögs väg 

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

Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 50% av byggkostnaden att åtgärden kan 
påbörjas senast 2022-12-31. 

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Ginnlögs väg föreslår 
samhällsbyggnadskontoret att detta projekt byggas under 2022–2023. 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 31 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0  

Total kostnad: 9 000 000 kr 
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Gångbana längs Västra Rydsvägen vid Kasmo 

Sträckan längs Västra Rydsvägen mellan Kasmo-industriområde och övergång till 
Bygdegårdsvägen har idag mycket gångtrafik eftersom det är en gen länk mellan Brunna och 
Kungsängen. Idag blandas oskyddade trafikanter med fordonstrafiken. 
Hastighetsbegränsningen är 30 km/h vilket ger en trafiksäkerhetsmässigt godtagbar lösning 
för blandtrafik med cykel- och motorfordonstrafik. En trafikutredning genomfördes 2016 som 
resulterade i att en gångbana behövs längs med denna sträcka.  

Vägbredden på Västra Rydsvägen är begränsad vid den aktuella sträckan så endast en 
gångbana (trottoar) kommer att anläggas. I samband med detta ska även korsningen 
skyttensväg/Västra Rydsvägen ses över. 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 34 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0  

Total kostnad: 3 000 000 kr 
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Gång- och cykelväg längs med Rösaringvägen 

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

Samhällsbyggnadskontoret förslår att påbörja en trafikutredning för att se möjligheter för en 
gång - och cykelbana längs Rösaringvägen mellan Tegelhagen och Jursta område i syfte att 
uppnå tillfredsställande trafiksäkerhet.  

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar planeras att samordnas med de tidigare nämnda 
exploateringsprojekten. 

  

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 35 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 7 000 000 kr 



24 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 - TN 22/0036-1 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 : Bilaga 1 - Projektlista 2022

Bilaga 1 - Projektlista 

Sid 10 av 24 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen 

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Konstvägen i Brunna behövs ett antal 
åtgärder. Idag saknas det farthinder och ett bra övergångställe på Konstvägen. 
Hastighetsbegränsning är 40 km/h och 30 km/h, dock är vägen ganska bredd då inbjuder hög 
hastighet där. 

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

Projektinformation 

Projektnummer: 28 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 5 000 000 kr 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen  

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

Kommunen planerar att anlägga vattenledningar längs samma sträcka. Genom att samtidigt 
anlägga gång- och cykelväg kan kommunen uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda 
projekten.  

Projektet utreddes 2019 och det finns en förslagskiss.  

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

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

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

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 29 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 7 500 000 kr 
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Upplevelsepromenad på gångvägen Fjärilstigen-
Blomstervägen 

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

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

Mindre trafikutredning och skiss genomfördes år 2021. Byggnationen ska genomföras i 
samband med att man genomför trygghetsåtgärder i Projekt omdaning Bro. 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 33 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 5 000 000 kr 
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Gångbana och övergångställe på Målarvägen och 
Lantmätarvägen 

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

Projektet utreddes 2020 för att inventera olika behov och möjligheter i området. 
Detaljprojektering genomfördes år 2021.  

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

1. Ny gångbana längs Målarvägen från Stationsvägen till Lantmätarvägen 

2. Två övergångställen på Målarvägen och ett övergångställe på Lantmätarvägen 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 31 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 6 000 000 kr 
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Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och 
Prästhagsvägen 

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

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

Utredning genomfördes under 2021.  

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 12 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 kr 

Total kostnad: 11 700 000 kr 
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Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP 

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

Under 2022 fortsätter samhällsbyggnadskontoret att bevaka situationen. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 17 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 300 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 16 av 24 
 

Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 32 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 3 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 17 av 24 
 

Gång- och cykelväg längs med Körsbärsvägen 

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

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

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

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 20 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 2 500 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 18 av 24 
 

Gångbana längs med Geologivägen 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Projektinformation  

Projektnummer: 24 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 2 500 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 19 av 24 
 

Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta 
och Sandgrind 

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

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

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

1. Granhammarsrondellen till busshållplats Sylta  

2. Från busshållplats Sylta till Kvarnåbacken   

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 6 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 7 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 20 av 24 
 

Gång- och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 

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

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

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

1. Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och övergångstället. 

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

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 8 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 8 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 21 av 24 
 

Åtgärder på korsningen 
Hjortronvägen/Granhammarsvägen 

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

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

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 18 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 3 500 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 22 av 24 
 

Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och 
Råbyvägen 

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

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

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

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 22 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 8 000 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 23 av 24 
 

Tillgänglighetsanpassning av trottoar längs 
Lantmätarvägen 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 23 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

Total kostnad: 2 500 000 kr 
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Bilaga 1 - Projektlista 

 
 

Sid 24 av 24 
 

Gångbana på Finnstabergsvägen  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektinformation  

Projektnummer: 27 

Prioritet: 2 

Kostnadsberäkning för 2022: 0 

  Total kostnad: 4 000 000 kr 

 



24 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 - TN 22/0036-1 Trafik- och tillgänglighetsprogram 2022 : Bilaga 2 - Förklaring och motivering till förslag på projek

Trafik‐	och	tillgänglighetsprogram	2022

Namn TTP2021 Prioritet 2021 Beskrivning 2021 Namn 2022 (förslag)
Prioritet 
2022

Beskrivning 2022 (förslag) Förklarning/motivering till tjänsteskrivelse

Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser

1

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

Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser

1

För att skapa ett tillgängligt kollektivtrafiksystem i kommunen så behövs ett antal 
busshållplatser tillgänglighetsanpassas. Idag är ungefär 95% av busshållplatserna längs 
med det kommunala vägnätet i tätorten tillgänglighetsanpassade. 
I och med att kommunen växer och det pågår ett antal exploateringsprojekt som 
behöver nya busshållplatslägen. Det behövs två nya busshållplatser på Frekvensvägen i 
Brunna. 
Samhällsbyggnadskontoret kommer att se över placeringsmöjligheter i samråd med 
Trafikförvaltning (Nobina/SL) sedan prioritera dessa.

Samhällsbyggnadskontoret har sett ett behov av  att bygga 
nya hållplatser i nya områden. 2022 prioriteras nya 
busshållplatser för att kunna erbjuda ett tillgängligt 
kollektivtrafiknät för så många som möjligt. 

Nya busshållplatser på 
Enköpingsvägen vid 
Österhagen

1

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

Nya busshållplatser på 
Enköpingsvägen vid Österhagen

1

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

Byggnation av etapp‐2 pågår och ska vara färdig 2022. 
Kontakt med Trafikförvaltningen och kommunens 
bussentreprenör har genomförts för att få godkännande 
att bussen har möjlighet att stanna vid ett eventuellt nytt 
busshållplatsläge längs med Enköpingsvägen. 

Gång‐ och cykelbana mellan 
Håbo‐Tibble kyrkby och 
Tjustaskolan

1

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

Gång‐ och cykelväg längs 
Tjustavägen

1

Många barn som bor i Håbo‐Tibble kyrkby går i Tjustaskolan. För att förbättra 
möjligheterna att gå och cykla mellan Håbo‐Tibble och Tjustaskolan planeras en ny gång‐ 
och cykelbana på sträckan.
Under 2015 kom Kommunen överens med Trafikverket om att i slutet av 2016 ta över 
Tranbyggevägen, där den här sträckan ingår, bland annat för att underlätta anläggande 
av gång‐ och cykelvägen, något som Trafikverket inte prioriterar lika högt som 
kommunen. Övertagandet av vägen är under arbete och förhoppningsvis kommer detta 
att ske under 2018.
När vägen får kommunalt väghållarskap så behöver inte längre gång‐ och cykelvägen 
inkräkta på intilliggande fastigheter, utan kan hållas inom vägområdet vilket underlättar 
kommunens samarbete med de boende.
Kommunen ansökte 2015 till Länsstyrelsen om sänkt hastighetsgräns från 70km/h till 
30km/h på Tjusta skolväg,
2021‐2022 har kommunen planerat att anlägga vatten‐ och avloppsledningar längs 
samma sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång‐ och cykelväg då så kan kommunen 
uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten. Byggnationen av gång‐ och 
cykelbana kommer att genomföras under 2022 .

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på 
Tjustavägen så föreslår Samhällsbyggnadskontoret att 
under 2022 börja byggnationen med förutsätning att vi får 
tillräcklig budget för detta.  

Bilaga 2 ‐ Beskrivning och motivering

Sida 1 av 5
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Artistvägen  1

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

Projektet är färdigbyggd. 

Regionala gång‐ och cykelväg 
genom Bro

1

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

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

Regionala gång‐ och cykelväg 
genom Bro, etapp‐3

2

Gång‐ och cykelvägen som går längs med Enköpingsvägen från Järfälla kommun och 
Kungsängen i öster, tar idag slut i Bro. Detta är en del av den  regionala 
cykelförbindelsen mellan Kungsängen, Bro och Bålsta och pekas ut i den regionala 
cykelplanen.
Upplands‐Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50 % av 
kostnaderna för en gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard Längs Enköpingsvägen 
genom Bro etapp‐3. För att dessa ska betalas ut ska sträckan mellan Råbyvägen och 
Håttunavägen byggas 2022.

Projektet består alltså av följande etapper:
1. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan busshållplatsen Finnsta östra 
och Brorondellen, färdigställdes 2016. 
2. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan Brorondellen och Råbyvägen, 
färdigprojekterad 2017 och ska byggas under 2020‐2021
3. Gång‐ och cykelväg med regional GC‐standard mellan Råbyvägen och 
Håtunavägen. 2021‐2022

Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 50% av 
byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 2022‐12‐
31. 

Gång‐ och cykelväg längs med 
Ginnlög väg

1

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

Gång‐ och cykelväg längs med 
Ginnlögs väg

2

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

Projektet har beviljats statlig medfinansiering om 50% av 
byggkostnaden att åtgärden kan påbörjas senast 2022‐12‐
31.

Gångbana längs med Västra 
Rydsvägen vid Kasmo

2
Västra Rydsvägen är en lokalgata som fungerar som infart till Kungsängens idrottsplats 
och Kasmo industriområde. Det saknas idag en gångbana. Förslaget till ny utformning av 
gaturummet med en gångbana längs med Västra Rydsvägen har tagits fram.

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på 
Västra Rydsvägen föreslår samhällsbyggnadskontoret att 
bygga trotoaren läng den här vägen. 

Gång‐ och cykelväg längs med 
Rösaringvägen

2

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

Samhällsbyggnadskontoret förslår att påbörja en 
trafikutredning för att se möjligheter för en gång ‐ och 
cykelbana längs Rösaringvägen mellan Tegelhagen och 
Jursta område i syfte att uppnå tillfredsställande 
trafiksäkerhet. 
Utbyggnaden av gång‐ och cykelvägar planeras att 
samordnas med de tidigare nämnda 
exploateringsprojekten.
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Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Konstvägen i Brunna

2

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Konstvägen i Brunna behövs ett antal 
åtgärder. Idag saknas det farthinder och ett bra övergångställe på Konstvägen. 
Hastighetsbegränsning är 30 km/h, dock vägen är ganska bredd då inbjuder hög 
hastighet där. 
Under 2019–2020 har samhällsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort mindre 
trafiksäkerhetsåtgärder. 

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Konstvägen

2

För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet på Konstvägen i Brunna behövs ett antal 
åtgärder. Idag saknas farthindren och säkert övergångställe på Konstvägen. 
Hastighetsbegränsningen är 30 km/h, dock vägen är ganska bredd då inbjuder hög 
hastighet där. 
Under 2019–2020 har samhällsbyggnadskontoret bevakat situationen och gjort mindre 
trafiksäkerhetsåtgärder.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att påbörjar en 
trafikutredning för att se möjligheter för 
hastighetsdämpande åtgärder så att en tillfredsställande 
trafiksäkerhet uppnås. 

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Hagnäsvägen i Brunna

1

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

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Hagnäsvägen 

2

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

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på 
Hagnäsvägen och korsning med Musikvägen så föreslår 
samhällsbyggnadskontoret att göra en detaljprojektering. 

Upplevspromenad på 
gångvägen Fjärilstigen‐
Blomstervägen

1

Idag finns problem på gångväg mellan Fjärilstigen och Blomstervägen. Enligt BIDen och 
Trygghetsrådet kör crossmotorcyklar med höga hastighet på den rak sträcka gångbana. 
För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter behövs det en 
utredning samt projektering för upplevelsepromenad på denna sträcka. 

Upplevspromenad på 
gångvägen Fjärilstigen‐
Blomstervägen

2

Idag finns problem på gångväg mellan Fjärilstigen och Blomstervägen. Enligt BIDen och 
Trygghetsrådet kör crossmotorcyklar med höga hastighet på den rak sträcka gångbana. 
För att utöka trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter ska det byggas 
om en upplevelsepromenad på denna sträcka. 

Mindre trafikutredning och skiss genomfördes år 2021. 
Samhällsbyggnadskontoret förslår att detaljprojekteringen 
och byggnationen ska genomföras i samband med att man 
genomför trygghetsåtgärder i Projekt omdaning Bro .

Gångbana och övergångställe 
på Målarvägen och 
Lantmätarvägen

1

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

Gångbana och övergångställe 
på Målarvägen och 
Lantmätarvägen

2

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

Detaljprojektering är klar. För att genomföra detta kommer 
kommunen behöva se över hela Målarvägen och det 
kommer kosta mycket och bli ett stort och tidskrävande 
projekt. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detta 
projektet står kvar som prioritet 2.

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Strandvägen och 
Prästhagsvägen

1

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

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Strandvägen och 
Prästhagsvägen

2

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

Utredningen är klar. För att genomföra detta kommer 
kommunen behöva se över hela Strandsvägen och 
Prästhagsvägen och det kommer kosta mycket och bli ett 
stort och tidskrävande projekt. Samhällsbyggnadskontoret 
föreslår att detta projektet står kvar som prioritet 2.
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Trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Kungsängens IP

1

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

Trafiksäkerhetsåtgärder vid 
Kungsängens IP

2

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

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bevaka situationen 
och genomföra stegvis ytterligare trafikåtgärder så att en 
tillfredsställande trafiksäkerhet uppnås.

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Skolvägen i Kungsängen

1

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

Trafiksäkerhetsåtgärder på 
Skolvägen 

2

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

För att se olika möjligheter och tar hänsyn till 
vägutformning, sikt‐ och stoppsträckor samt hastighet på 
Skolvägen, behövs en trafikutredning.  
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att detta projektet står 
kvar som prioritet 2.

Gång‐ och cykelväg längs med 
Körsbärsvägen

2

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

Gång‐ och cykelväg längs med 
Körsbärsvägen

2

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

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

Gångbana längs med 
Geologivägen

2

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

Gångbana längs med 
Geologivägen

2

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

Det finns möjlighet till andra vägar inom bostadsområdet 
som är mer trafiksäkra, dock är dessa för vissa en mindre 
omväg. Av den anledningen så ser 
samhällsbyggnadskontoret att projektet kan ligga kvar med 
prioritet 2 . 

Hastighetssäkring på 
Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind

2

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

Hastighetssäkring på 
Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind

2

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

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att lägga detta som 
prioritet 2 och att ansöka om pengar för att genomföra 
projektet . Det är ett stort och omfattande projekt. Mellan 
2013 till 2016 har det skett 3 olyckor och alla tre är i 
anslutning till Kvarnåsbacken. En av olyckorna berodde på 
halt väglag, en var en vilt olycka och en var en lindrig 
fallolycka med cykel på cykelbanan. Av denna anledning 
ser inte samhällsbyggnadskontoret ett stort behov av att 
genomföra detta projektet 2021. 
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Gång‐ och cykelväg längs med 
Bygdegårdsvägen

2

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

Gång‐ och cykelväg längs med 
Bygdegårdsvägen

2

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

Den norra delen av detta projektet Utredning av
Bygdegårdsvägen och Västra Rydsvägen (2) har behövt 
vänta väldigt länge på att plan och exploatering ska börja 
genomföra den södra delen. Därför föreslår 
Samhällsbyggnadskontoret att dessa delas in i tre
projekt av vilka två finns i detta program och det tredje blir 
en del av exploateringar av Korsängen, vilket drivs av 
planavdelning och exploateringsavdelningen. Dock ser inte 
samhällsbyggnadskontoret att detta ska prioriteras till prio 
1 för 2022 då det finns parallella trafiksäkra gång‐ och 
cykelvägar.

Korsningen 
Hjortronvägen/Granhammarsv
ägen

2

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

Korsningen 
Hjortronvägen/Granhammarsvä
gen

2

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

Kontoret planerar att först se och utreda hur stort 
problemet är och anser att en eventuell ombyggnation bör 
göras .

Enköpingsvägen mellan 
Blommstervägen och 
Råbyvägen

2

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

Enköpingsvägen mellan 
Blomstervägen och Råbyvägen

2

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

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

Tillgänglihetsanpassa trottoar 
längs Lantmätarvägen

2

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

Tillgänglihetsanpassa trottoar 
längs Lantmätarvägen

2

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

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

Gångbana på 
Finstabergsvägen mellan 
Finnsta förskola och 
busshållplats Finnsta

2

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

Gångbana på 
Finnstabergsvägen 

2

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

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

Sida 5 av 5
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Trafik‐	och	tillgänglighetsprogram	2022

Projektnu
mmer

Namn 2022 (förslag)
Prio 2022 
(förslag)

Utförande
 Uppskattad Kostnad 

2022 (tkr) 
 Statlig medfinansiering 

2022 (tkr) 
 Förslag budget 

2022 (tkr) 
 Drift per år (tkr) 

 Avskrivning per år 
(tkr) 

 Uppskattade totala 
kostnader (tkr) 

3 Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser 1 Byggnation 800 kr                           800 kr                        8 kr                       15 kr                             6 500 kr                           

5
Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen 1 Byggnation

6 600 kr                        300 kr                                        6 300 kr                     210 kr                 
80 kr                            

12 000 kr                        
15 Gång‐ och cykelväg längs Tjustavägen 1 Byggnation 11 432 kr                      11 432 kr                  380 kr                  146 kr                           25 000 kr                        
2 Regionala gång‐ och cykelväg genom Bro, etapp‐3 2 25 000 kr                        
21 Gång‐ och cykelväg längs med Ginnlögs väg 2 9 000 kr                           
34 Gångbana längs med Västra Rydsvägen vid Kasmo 2 3 000 kr                           
35 Gång‐ och cykelväg längs med Rösaringvägen 2 7 000 kr                           
28 Trafiksäkerhetsåtgärder på Konstvägen 2 5 000 kr                           
29 Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen  2 7 500 kr                           

33
Upplevspromenad på gångvägen Fjärilstigen‐
Blomstervägen

2
5 000 kr                           

31
Gångbana och övergångställe på Målarvägen och 
Lantmätarvägen

2
6 000 kr                           

12
Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen och 
Prästhagsvägen

2
11 700 kr                        

17 Trafiksäkerhetsåtgärder vid Kungsängens IP 2 300 kr                              
32 Trafiksäkerhetsåtgärder på Skolvägen  2 3 000 kr                           
20 Gång‐ och cykelväg längs med Körsbärsvägen 2 2 500 kr                           
24 Gångbana längs med Geologivägen 2 2 500 kr                           

6
Hastighetssäkring på Enköpingsvägen vid Sylta och 
Sandgrind

2
7 000 kr                           

8 Gång‐ och cykelväg längs med Bygdegårdsvägen 2 8 000 kr                           
18 Korsningen Hjortronvägen/Granhammarsvägen 2 3 500 kr                           

22
Enköpingsvägen mellan Blomstervägen och Råbyvägen 2

8 000 kr                           
23 Tillgänglihetsanpassa trottoar längs Lantmätarvägen 2 2 500 kr                           
27 Gångbana på Finnstabergsvägen  2 4 000 kr                           

Totalt 18 832 kr                      300 kr                                      18 532 kr                   598 kr                  241 kr                           173 000 kr                      

Bilaga 3 ‐ Kostnadskalkyl

Sida 1 av 1
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Trafik‐	och	tillgänglighetsprogram	2022

Projektnr 2021 Namn TTP 2021 Prioritet 2021
Skede i TTP 

2021
Status

 Aktuella kostnader 
2021 (tkr) 

 Statliga bidra från 
Trafikverket (tkr) 

 Kostnader för 2021 
(tkr) 

Motivering

2 Regionala gång‐ och cykelväg genom Bro 1 Byggnation Klar 9 770 kr                     4 885 kr                      4 885 kr                     

Upplands‐Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50% av 
kostnaderna som är aktuella 2020–2021 för gång‐ och cykelvägen med 
regional standard längs med Enköpingsvägen, mellan Brorondellen och 
Råbyvägen (etapp‐2). Byggnationen har påbörjades december‐2020 och 
färdigställts under november 2021.

3
Tillgänglighetsanpassning av 

busshållplatser
1

Projektering/&B
yggnation

Klar 3 421 kr                     814 kr                         2 607 kr                     

Upplands‐Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 50 % av 
kostnaderna som är aktuella 2020–2021 för att tillgänglighetsanpassa de 
befintliga hållplatserna och bygga de nya hållplatserna på Mätarvägen. 
Byggnationen av de nya hållplatserna på Mätarvägen samt ett övergångställe 
är klar. Tillgänglighetsanpassning av samtliga hållplatser färdigställdes 
november 2021.

5
Nya busshållplatser på Enköpingsvägen 

vid Österhagen
1 Byggnation Pågår 6 627 kr                     2 245 kr                      4 381 kr                     

Upplands‐Bro kommun har blivit beviljad statlig medfinansiering om 44 % av 
kostnaderna som är aktuella 2020–2022 för gång‐ och cykelvägen längs med 
Kockbackavägen och två nya hållplatser på Enköpingsvägen. Byggnationen på 
etapp‐1 färdigställdes under sommar 2021 och arbetet för etapp‐2 har 
påbörjats. 

15
Gång‐ och cykelbana mellan Håbo‐Tibble 

kyrkby och Tjustaskolan
1

Projektering/&B
yggnation

Pågår 1 253 kr                     1 253 kr                     

En projektgrupp är startad tillsammans med representanter från VA‐enheten. 
Uppdraget för detaljprojektering och systemhandlingar genomfördes under 
2021. 
Gång‐ och cykelvägen kommer att gå på den norra sidan av Tjustavägen med 
trafiksäkra övergångar samt nya busshållplatser och belysningar vid 
övergångar.  
VA‐enheten har påbörjat byggnationen som kommer färdigställas under 2022 
då kan enheten påbörja byggnationen av gång‐ och cykelvägen

1 Artistvägen  1 Byggnation Klar 4 334 kr                     4 334 kr                      Byggnationen är klar. 

31
Gångbana och övergångställe på 
Målarvägen och Lantmätarvägen

1
Projektering/&B

yggnation
Detaljprojekte

ring klar
317 kr                        317 kr                         Detaljprojektering är klar och ligger som prio 2  2022 pga resurs brist.

32
Upplevspromenad på gångvägen 

Fjärilstigen‐Blomstervägen
1

Utredning och 
Projektering

Klar ‐  kr                         ‐  kr                          Under 2021 utreddes behovet av åtgärder och en skiss på lösning togs fram.

28
Trafiksäkerhetsåtgärder på Strandvägen 

och Prästhagsvägen
1 Utredning Klar ‐  kr                         ‐  kr                          Utredning är klar och ligger som prio 2  2022.

33
Trafiksäkerhetsåtgärder på Hagnäsvägen 

i Brunna
1 Projektering

Flytta till prio 
2

‐  kr                         ‐  kr                         
På grund av brist på personalen har avdelningen inte hunnit med det här 
projektet. Projekteringen kommer att utföras under 2022.

12
Gång‐ och cykelväg längs med Ginnlögs 

väg
1 Projektering Klar 710 kr                        710 kr                         Detaljprojektering är klar och ligger som prio 1  2022.

Gång‐ och cykelväg Byggdegårdsvägen 1 Byggnation 1 729 kr                     1 729 kr                      Finplanering och fortsätt arbete med bullerplank är klar

Klövtorpsvägen etapp‐2 1 Byggnation 309 kr                        309 kr                         Slutreglering och belysning vid övergångsställe är klar

Totalt:             28 470 kr                7 945 kr              18 487 kr Budget för trafik‐ och tillgänglighetsprogrammet för 2021 var 21441,6 tkr 
samt 7945 tkr statliga bidrag från Trafikverket. 

Bilaga 4 ‐ Redovisning av projekt i Trafik‐ och tillgänlgihetsprogrammet 2021

Sida 1 av 1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

   Samhällsbyggnadskontoret 

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Olof Meiton 

Projektingenjör 

Samhällsbyggnadskontoret/KS 

+46 8-581 695 04 

Olof.Meiton@upplands-bro.se 

2022-03-30 TN 22/0031  

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 avseende revisionsrapport - 
granskning av avtalshantering 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget 

och överlämna till Kommunrevisionen. 

2. att beslutet justeras omedelbart 

Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna i AB Upplands-

Brohus har låtit EY granska kommunens och Upplands-Brohus arbete med 

avtalshantering. Syftet har varit att bedöma om ansvariga nämnder/styrelse 

säkerställer en ändamålsenlig kvalitetssäkring vid utformning av avtal samt om 

en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal sker. 

Tekniska nämnden mottog revisionsrapporten för yttrande 18 januari 2022. 

Kommunrevisionen önskar få ett yttrande från Tekniska nämnden senast 30 

april 2022, men har givit uppskov för beslut om yttrande den 2 maj 2022. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 30 mars 2022 

 Förslag till yttrande på revisionsrapporten om granskning av 

avtalsuppföljning, den 30 mars 2022 

 Revisionsrapport - Granskning av avtalshantering, den 18 januari 2022 

 Revisionsskrivelse – Granskning av avtalshantering, den 18 januari 

2022 

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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 Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-03-30 TN 22/0031 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef  

  

Lina Delde Maja Taaler Larsson 

Stabschef Samhällsbyggnadskontoret Teknisk chef 

 

 

Bilagor 

1. Förslag till yttrande på revisionsrapporten om granskning av 

avtalshantering, den 30 mars 2022 

2. Revisionsrapport - Granskning av avtalshantering, den 18 januari 2022 

3. Revisionsskrivelse – Granskning av avtalshantering, den 18 januari 2022 

 

Beslut sänds till 

 Kommunrevisionen 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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YTTRANDE 1 (3)

Samhällsbyggnadskontoret
Datum Vår beteckning

2022-03-30 TN 22/0031

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 på Revision srap p orten om g ran skn in g
av avtal su p p föl j n in g
De förtroendeva lda revisorerna och lekmanna re viso rer na i AB Upplands-
Brohus har låtit EY granska kommune ns och Upplands-Brohus arbete med
avtalshanter i ng. Syftet har varit att bedöma om ansvariga nämnder/st yre lse
säkerställer en ändamålse nlig kvalitet ssäkr i ng vid utformning av avtal samt om
en tillräck l ig uppfölj ning av ingångna avtal sker.

Revisorerna s sammanfa ttande bedömning är att såväl kommune n som det
kommuna la bolaget saknar flera väsentliga delar för att kunna bedömas
säkerställa en ändamålsenl ig kvalitets säkr ing vid utformning av avtal samt en
tillräck l ig uppföljni ng av ingångna avtal. Såväl kommune n som bolaget
bedöms ha ambitiösa planer med att utveckla sin respektive avtalsha nte r ing.
Initiat i v har tagits med att påbörja arbetet med att kategorisera avtal samt utse
avtalsägare och avtalsför va lta re. Upplands-Brohus har haft vissa problem med
att rekrytera personal med rätt kompetens.

För att avtalsha nte r inge n ska bedömas vara ändamålsenl ig krävs att avtalen
struktureras och kategoriseras, att förvalt nings p la ner tas fram samt att avtalen
följs upp och att uppföljninga r na dokumenteras för att ligga till grund för en
utvärdering av avtalsperiode n vid periodens slut, för att kunna avgöra om
avtalet bör förlänga s eller inte. Såväl kommune n som bolaget bedöms i den här
processen befinna sig i de inledand e stegen, för kommune ns del behöver
avtalsför va lt ninge n initialt struktureras och avtalen kategoriseras. För bolagets
del behöver förvalt ningsp la ner utvecklas där det tydliggö rs hur uppföljni ng ska
göras. Först därefter kan nästa steg tas i processen mot att uppnå en
välfungera nd e och ändamålsenl ig avtalsha nter i ng.

Utifrån revisorernas bedömningar rekommenderas kommuns t yre lse n och
tekniska nämnden att:

1. Fokusera arbetet init ia lt till att strukturera arbetet med avtalsha nte r ing,
dvs kategorisera avtal och utse avtalsägare och avtalsför va ltare för
samtliga avtal

2. Uppdatera tekniska nämndens delegatio nsord ni ng med förtydliga nde
skrivningar om ansvar för upphandling och avtalshanter i ng

3. Se över möjlighe te n att minska antalet tjänstepersoner som har rätt att
ingå avtal i kommune n, för att möjliggöra en bättre översikt och
kontroll över vilka avtal som finns i kommune n.
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4. Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering med Upplands-Brohus 

Tekniska nämndens kommentarer 

Tekniska nämnden välkomnar revisionsrapporten och revisorernas 
rekommendationer och förklarar här vilka åtgärder som redan genomförts eller 
kommer att genomföras under 2022. 

1. Fokusera arbetet initialt till att strukturera arbetet med 
avtalshantering, dvs kategorisera avtal och utse avtalsägare och 
avtalsförvaltare för samtliga avtal 

Upphandlingsenheten bedriver ett arbete där de ska klassificera 
samtliga kända avtal i kommunen under 2022. Avtalsklassificeringen 
innebär att samtliga kända avtal klassas utifrån betydelse för 
verksamheter, inverkan på invånare, hållbarhetsaspekt samt ekonomiskt 
värde. För varje avtalsklass kommer även en mall för avtalsförvaltning 
tas fram och implementeras. Dessa förvaltningsplaner kommer även 
användas i kommande upphandlingar och införlivas redan i 
upphandlingsprocessen för att tydliggöra för avtalsägare och 
avtalsförvaltare hur avtalet ska hanteras under avtalstiden. 

Under 2022 kommer Samhällsbyggnadskontoret klassificera alla avtal 
de förvaltar enligt Upphandlingsenhetens instruktioner. 

2. Uppdatera tekniska nämndens delegationsordning med 
förtydligande skrivningar om ansvar för upphandling och 
avtalshantering 

Tekniska nämnden reviderade delegationsordning 6 december 2021. 
Delegation för att godkänna upphandlingsdokument, tilldelningsbeslut 
samt att ingå avtal är nu tydlig och begränsad till 
samhällsbyggnadschefen respektive upphandlingschefen i 
upphandlingar över 0,5 mkr. Delegation av upphandlingsfrågor 
harmoniserar därmed med övriga nämnders delegation och torde medge 
den tydlighet om ansvaret för upphandling som efterfrågas. 

Ansvaret för avtalshantering efter ingånget avtal (avtalsuppföljning), 
regleras i upphandlingspolicyn vilket också framgår av granskningen 
(3.1.4). Avtal som upprättas på delegation från Tekniska nämnden är 
verksamhetsspecifika varför uppföljningsansvaret ligger hos respektive 
verksamhet inom samhällsbyggnadskontoret. Arbetet som beskrivs i 
svaret på fråga 1 syftar till att ytterligare tydliggöra detta ansvar och 
förbättra uppföljningen. Det förekommer dock ingen delegation för 
beslut inom uppföljningsarbetet varför detta inte framgår i 
delegationsordningen. 
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3. Se över möjligheten att minska antalet tjänstepersoner som har 
rätt att ingå avtal i kommunen, för att möjliggöra en bättre 
översikt och kontroll över vilka avtal som finns i kommunen. 

Tekniska nämnden reviderade sin delegationsordning 6 december 2021. 
Nu begränsas delegation att teckna avtal för alla upphandlingar över 0.5 
mkr till samhällbyggnadschefen. Under direktupphandlingsgräns (0,5 
mkr) kan enhetschefer ingå avtal. Genom detta anser Tekniska 
nämnden att rätten att ingå avtal är tydligt begränsad och torde därmed 
medge den översikt och kontroll som revisorerna efterfrågar. 

4. Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering med Upplands-
Brohus 

Avseende samordning av utbildning inom avtalshantering hänvisar 
tekniska nämnden till kommunstyrelsen då uppgiften att samordna 
kommunens inköpsverksamhet ligger inom dess verksamhet. 

 

Genom dessa åtgärder menar Tekniska nämnden att man följer de 
rekommendationer som ankommer på Tekniska nämndens verksamhet. 

 

 

Marcus Sköld (M) 

Ordförande Tekniska nämnden 
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Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2022-01-18 

Revisorerna 

Till:  Kommunstyrelsen, tekniska nämnden, Upplands-Brohus 

För kännedom: Kommunfullmäktige 

 
Granskning av avtalshantering 

De förtroendevalda revisorerna och lekmannarevisorerna i AB Upplands-Brohus har låtit EY granska 

kommunens och Upplands-Brohus arbete med avtalshantering. Syftet har varit att bedöma om 

ansvariga nämnder/styrelse säkerställer en ändamålsenlig kvalitetssäkring vid utformning av avtal 

samt om en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal sker.  

Vår sammanfattande bedömning är att såväl kommunen som det kommunala bolaget saknar flera 

väsentliga delar för att kunna bedömas säkerställa en ändamålsenlig kvalitetssäkring vid utformning 

av avtal samt en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal. Såväl kommunen som bolaget bedöms ha 

ambitiösa planer med att utveckla sin respektive avtalshantering. Initiativ har tagits med att påbörja 

arbetet med att kategorisera avtal samt utse avtalsägare och avtalsförvaltare. Upplands-Brohus har 

haft vissa problem med att rekrytera personal med rätt kompetens.  

För att avtalshanteringen ska bedömas vara ändamålsenlig krävs att avtalen struktureras och 

kategoriseras, att förvaltningsplaner tas fram samt att avtalen följs upp och att uppföljningarna 

dokumenteras för att ligga till grund för en utvärdering av avtalsperioden vid periodens slut, för att 

kunna avgöra om avtalet bör förlängas eller inte. Såväl kommunen som bolaget bedöms i den här 

processen befinna sig i de inledande stegen, för kommunens del behöver avtalsförvaltningen initialt 

struktureras och avtalen kategoriseras. För bolagets del behöver förvaltningsplaner utvecklas där det 

tydliggörs hur uppföljning ska göras. Först därefter kan nästa steg tas i processen mot att uppnå en 

välfungerande och ändamålsenlig avtalshantering.  

Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska nämnden att:  

 Fokusera arbetet initialt till att strukturera arbetet med avtalshantering, dvs kategorisera avtal 

och utse avtalsägare och avtalsförvaltare för samtliga avtal  

 Uppdatera tekniska nämndens delegationsordning med förtydligande skrivningar om ansvar 

för upphandling och avtalshantering 

 Se över möjligheten att minska antalet tjänstepersoner som har rätt att ingå avtal i kommunen, 

för att möjliggöra en bättre översikt och kontroll över vilka avtal som finns i kommunen. 

 Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering med Upplands-Brohus 

 
Utifrån våra bedömningar rekommenderar vi AB Upplands-Brohus att:  

 Prioritera arbetet med att utveckla förvaltningsplaner  

 Dokumentera de utvärderingar som görs idag, efter avtalsperiodens slut 

 Följ upp ramavtalen utifrån leverans och kvalitet i samband med den ekonomiska 

uppföljningen 

 Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering med kommunen 

 
 
Vi önskar svar från nämnden senast 2022-04-30. 

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun  

 

Roger Gerdin                                                 Thomas Ljunggren  

 

Bilaga: Revisionsrapport nr 2/2021 – Granskning av avtalshantering 
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer  

EY har på uppdrag av kommunens revisorer samt det kommunala bolagets 
lekmannarevisorer granskat kommunens och Upplands-Brohus arbete med avtalshantering. 
Syftet har varit att bedöma om ansvariga nämnder/styrelse säkerställer en ändamålsenlig 
kvalitetssäkring vid utformning av avtal samt om en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal 
sker.  
 

Vår sammanfattande bedömning är att såväl kommunen som det kommunala bolaget 

saknar flera väsentliga delar för att kunna bedömas säkerställa en ändamålsenlig 

kvalitetssäkring vid utformning av avtal samt en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal. 

Såväl kommunen som bolaget bedöms ha ambitiösa planer med att utveckla sin respektive 

avtalshantering. Initiativ har tagits med att påbörja arbetet med att kategorisera avtal 

samt utse avtalsägare och avtalsförvaltare. Upplands-Brohus har haft vissa problem med 

att rekrytera personal med rätt kompetens.  

 

För att avtalshanteringen ska bedömas vara ändamålsenlig krävs att avtalen struktureras 

och kategoriseras, att förvaltningsplaner tas fram samt att avtalen följs upp och att 

uppföljningarna dokumenteras för att ligga till grund för en utvärdering av avtalsperioden 

vid periodens slut, för att kunna avgöra om avtalet bör förlängas eller inte. Såväl 

kommunen som bolaget bedöms i den här processen befinna sig i de inledande stegen, för 

kommunens del behöver avtalsförvaltningen initialt struktureras och avtalen 

kategoriseras. För bolagets del behöver förvaltningsplaner utvecklas där det tydliggörs 

hur uppföljning ska göras. Först därefter kan nästa steg tas i processen mot att uppnå en 

välfungerande och ändamålsenlig avtalshantering.  

 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska nämnden 

att:  

 Fokusera arbetet initialt till att strukturera arbetet med avtalshantering, dvs 

kategorisera avtal och utse avtalsägare och avtalsförvaltare för samtliga avtal  

 Uppdatera tekniska nämndens delegationsordning med förtydligande skrivningar 

om ansvar för upphandling och avtalshantering 

 Se över möjligheten att minska antalet tjänstepersoner som har rätt att ingå avtal i 

kommunen, för att möjliggöra en bättre översikt och kontroll över vilka avtal som 

finns i kommunen. 

 Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering med Upplands-Brohus 

 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi AB Upplands-Brohus att:  

 Prioritera arbetet med att utveckla förvaltningsplaner  

 Dokumentera de utvärderingar som görs idag, efter avtalsperiodens slut 

 Följ upp ramavtalen utifrån leverans och kvalitet i samband med den ekonomiska 

uppföljningen 

 Samordna utbildningsinsatser i avtalshantering med kommunen 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Upplands-Bro kommun och dess kommunala bolag ingår årligen en stor mängd avtal. 
Bristande riktlinjer, rutiner, kompetens och uppföljning av avtal riskerar att medföra stora 
kostnader för kommunen. I de fall efterlevnad och uppföljning av avtal brister riskerar det 
att medföra onödiga kostnader för kommunen och därtill kan dess förtroendekapital 
rubbas om kommunens intressen i avtalen inte efterlevs. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet har varit att bedöma om ansvariga nämnder säkerställer en ändamålsenlig 
kvalitetssäkring vid utformning av avtal samt om en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal 
sker.  
 
Inom ramen för granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  
 

► Säkerställer granskade nämnder tillräcklig kvalitet vid utformning av avtal?  

► Finns systematiska rutiner för avtalsuppföljning? 

► Är kontrollerna tillräckliga i omfattning, kvalitet, innehåll och antal och har de relevant 

fokus?  

► Analyseras resultaten av genomförda avtalsuppföljningar?  

► Finns rutiner som förhindrar att förlängning av avtal sker automatiskt?  

 

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 §) 
► Kommunens upphandlingspolicy (antagen av KF 2016-02-17) 
► Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalsförvaltning (Vägledning nr 2 2016) 

 

2.4 Metod och avgränsning  

Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt 
stickprovskontroller. Intervjuer har genomförts med kommunens upphandlingschef samt 
ekonomichef, teknisk chef samt chef för fastighetsutveckling vid kommunens 
bostadsbolag.  

Granskningen har begränsats till att omfatta kommunstyrelsen, tekniska nämnden samt 
Upplands-Brohus. 
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3. Utgångspunkter för granskningen 

3.1 Styrning och ansvar 

3.1.1 Kommunallagen fastslår nämndens ansvar  

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.  

Samma regelverk gäller kommunägda bolag, dvs i föreliggande fall Upplands-Brohus. 

 

3.1.2 Kommunstyrelsens delegationsordning tydliggör ansvaret 

Kommunstyrelsen har under våren 2021 (ny version antogs 2021-03-17) reviderat sin 
delegationsordning. Enligt uppgift från upphandlingschefen har arbete initierats i 
kommunen med målet om att samtliga nämnder ska revidera delegationsordningarna och 
lyfta in tydlig information rörande ansvar för upphandling.  

Kommunstyrelsens delegationsordning fastslår följande ansvar rörande godkännande av 
upphandlingsdokument. I upphandlingsdokumenten ingår mall för avtal, vilket innebär att 
vid godkännande av upphandlingsdokument ingår också ett ansvar för att ett korrekt avtal 
upprättas. 

 

Typ av ärende Delegat 

Godkänna upphandlingsdokument för upphandling 
med ett totalt kontraktsvärde mellan 0,5 mnkr och 5 
mnkr. Gäller alla typer av upphandlingar som enbart 
avser den egna nämnden. 

Kontorschef 

Godkänna upphandlingsdokument och för 
upphandling av entreprenad gällande bygg, 
anläggning eller mark med ett totalt kontraktsvärde 
under 45 mnkr.  

Kontorschef 

Godkänna upphandlingsdokument för 
kommunövergripande upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde upp till 5 mnkr.  

Upphandlingschef 

Godkänna upphandlingsdokument för 
kommunövergripande upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr.  

Ej delegerat, 
beslut fattas av 
kommunstyrelsen 

Godkänna upphandlingsdokument för kontors-
/nämndspecifik upphandling med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr. 

Respektive 
nämnd 

 

3.1.3 Inte lika tydligt i tekniska nämndens delegationsordning 

Tekniska nämndens delegationsordning antogs i juni 2019. Vad gäller upphandling anges 
att det är nämnden som godkänner principiellt innehåll i förfrågningsunderlaget när det rör 
upphandlingar utanför fastställd budgetram, till exempel när kostnader spänner över flera 
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år och därmed inte täcks inom fastställd budgetram. All annan upphandling anses vara 
verkställighet och omfattas därför inte av delegationsordningen. 

 

3.1.4 Kommunens upphandlingspolicy förtydligar och kompletterar ansvaret 
rörande upphandling 

Kommunens upphandlingspolicy antogs av kommunfullmäktige 2016-02-17. Rörande 
hantering av ramavtal anges häri att upphandlingsfunktionen ska ansvara för att 
uppdatering och ersättning av ramavtal genomförs.  

Vidare anges också i samma dokument, under rubriken Uppföljning, att uppföljningen ska 
göras av den verksamhet som är ansvarig för avtalet. Verksamheterna ska kontinuerligt 
följa upp avtalet under avtalstiden för att säkerställa att åtaganden som omfattas av 
avtalet följs.  

Av upphandlingspolicyn framgår inte om även de kommunala bolagen omfattas.  

 

3.1.5 Bolaget har en egen upphandlingspolicy 

Bolagets upphandlingspolicy har utarbetats av VD och godkändes 2019-09-11. Det anges 
inte vilken instans som godkänt policyn.  

Av policyn framgår att det är respektive avdelningschef som ansvarar för att upphandling 
sker enligt gällande lagar och förordningar samt följer Upplands-Brohus mål, policys, 
riktlinjer och rutiner.  

Vad gäller uppföljning av avtal anges att det ska göras årligen under avtalstiden av den 
avdelning som är ansvarig för avtalet. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att 
åtaganden som ingår i avtalet följs. Det anges vidare att VD löpande ska informera styrelse 
om aktuella upphandlingar.  

 

3.1.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att ansvaret för avtalshantering, utifrån de 

fastställda revisionsfrågorna, ser ut som följer för de nämnder och det bolag som 

granskningen omfattar: 

 

 Ansvar 

kommunstyrelsens 

verksamhetsområde 

Ansvar tekniska 

nämndens 

verksamhetsområde 

Ansvar Upplands-

Brohus 

verksamhetsområde 

Säkerställer 

kvalitet vid 

utformning av 

avtal 

Avhängigt 

beloppsstorleken. 

Kontorschef, 

upphandlingschef eller 

kommunstyrelsen 

ansvarar. 

Avhängigt 

beloppsstorleken. Är det 

utanför budgetram 

beslutar nämnden. 

Annars anses det vara 

verkställighet. 

Görs internt av 

ansvarig projektgrupp 

och vid behov av 

anlitad extern jurist. 

Ansvar för 

avtalsuppföljning 

och förlängning av 

avtal 

Avhängigt typ av avtal. 

Gällande 

kommungemensamma 

ramavtal ansvarar 

upphandlingsfunktionen

Avhängigt typ av avtal. 

Gällande 

kommungemensamma 

ramavtal ansvarar 

upphandlingsfunktionen. 

Avhängigt typ av avtal. 

Gällande ramavtal 

ansvarar 

ekonomichefen.  För 

övriga avtal vilar 
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. För övriga avtal vilar 

ansvaret på den 

verksamhet som är 

ansvarig för avtalet. 

För övriga avtal vilar 

ansvaret på den 

verksamhet som är 

ansvarig för avtalet. 

ansvaret på den 

avdelning som är 

ansvarig för avtalet. 

 

Notabelt är naturligtvis att respektive styrelse eller nämnd alltid har det övergripande 

ansvaret för att den interna kontrollen är tillräcklig och ansvaret för att verksamheten 

bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Bedömning 

Vår bedömning är att det är tydligt dokumenterat för kommunstyrelsen och Upplands-

Brohus vem som ansvarar för att säkerställa kvalitet vid utformning av avtal. För tekniska 

nämnden bedöms det vara något otydligare då det anges vara verkställighet att besluta 

om hur avtal ska se ut. På så vis flyttas ansvaret till tjänstepersonsorganisationen, och 

därmed kan antas att ansvaret vilar på den som ansvarar för att upphandlingen 

genomförs, dvs på olika personer beroende på vilken typ av upphandling som görs. 

Ansvaret för uppföljning och förlängning av avtal bedömer vi vara tydligt angivet för såväl 

kommunen som för bolaget.  

 

3.2 Vad är en ändamålsenlig avtalshantering? 

Upphandlingsmyndigheten har publicerat en vägledning (nr 2 2016) i avtalsförvaltning. De 

bedömningar som görs inom ramen för granskningen kommer i huvudsak utgå från 

väsentliga delar av vägledningen. Upphandlingsmyndigheten delar upp avtalshantering i 

ett antal moment.  

 
Det inledande steget handlar om att strukturera avtalsförvaltningen, vilket bland annat 

inbegriper att upprätta en process för avtalsförvaltningen, att klassificera gällande avtal 

och att riskutvärdera avtalen. Som stöd i att strukturera avtalsförvaltningen kan 

kommunen använda sig att systemstöd i form av en avtalsdatabas eller spendverktyg.
1
 

Dessa åtgärder och system utgör grunden för efterkommande delar i avtalsförvaltningen.  

 

Planering av avtalsförvaltningen bör bygga på en dokumenterad plan. I planen bör det 

framgå vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när det ska genomföras. 

Planeringen bör utgå från den klassificering av avtalen som gjordes under det inledande 

steget rörande strukturering. Omfattningen av avtalsuppföljningen bör anpassas utifrån 

vilken typ av avtal det rör sig om och hur det har klassificerats.  

 

Genomförandet av avtalsuppföljningen bör utgå från kraven i förfrågningsunderlaget. 

Resultatet av uppföljningen bör dokumenteras och kommuniceras till leverantören och 

verksamheten. Uppföljningen kan med fördel delas upp i uppföljning av leverantör och 

 
1
 Ett spendverktyg syftar bl.a. till att ge information om vad organisationen köper in, från vem, för hur mycket 

pengar och vem inom den egna organisationen som gör inköpen.  

Strukturera 
avtalsförvaltningen

Planera 
avtalsförvaltningen 

Genomför 
uppföljningen

Utvärdera 
avtalsperioden 
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uppföljning av vara/tjänst. I uppföljningen av leverantör ingår kontroll av leverantörens 

ekonomiska status, såsom betalning av skatter och avgifter. Uppföljningen av 

varan/tjänsten bör bestå i en uppföljning av såväl att leverans har skett i enlighet med 

såväl avtalad kvalitet som avtalat pris. Om uppföljningen visar på avvikelser i relation till 

vad som överenskommits enligt avtalet bör sanktioner övervägas. I avtalet bör det vara 

tydligt angivet hur avvikelser ska hanteras.  

 

Det sista steget i avtalsförvaltningsprocessen är att utvärdera avtalsperioden. I slutet av 

avtalsperioden bör organisationen utifrån uppföljningsresultatet och de inblandades 

erfarenheter, genomföra en analys av den gångna avtalsperiodens måluppfyllelse. 

Analysen bör ligga till grund för kommande upphandling och kommande avtalsperiods 

avtalsförvaltning.  
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4. Organisation och styrning  

4.1 Kommunens upphandlingsorganisation är omogen men ambitiös 

Under året har upphandlingsverksamheten fått en annan status i den kommunala 

organisationen. Det pågår ett arbete med att förmå samtliga nämnder att i sina respektive 

delegationsordningar förtydliga ansvaret för upphandling. Enligt uppgift har förutom 

kommunstyrelsen också kultur- och fritidsnämnden, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden samt utbildningsnämnden förtydligat ansvaret för 

upphandlingsfrågor och avtalsförvaltning i sina respektive delegationsordningar.  

 

Upphandlingsenheten ansvarar för att genomföra samtliga kommunens upphandlingar 

som överstiger direktupphandlingsgränsen. Direktupphandlingar ansvarar respektive 

verksamhet för själv, efter att ha konsulterat upphandlingsenheten. I arbetet med att ta 

fram kravspecifikationer inför genomförandet av upphandling ingår också att ta fram en 

mall för avtal som ska ingås med den leverantör som vinner upphandlingen. Ansvaret för 

kravspecifikationen vilar på den verksamhet som tagit det inledande initiativet till att 

genomföra upphandlingen eller de verksamheter som omfattas av upphandlingen och dess 

produkter/tjänster. Upphandlingsenheten deltar dock med vägledning i samband med 

framtagandet. Som konstateras i kommunstyrelsens delegationsordning vilar dock 

ansvaret på att godkänna upphandlingsdokumenten, inklusive avtalsmallen på 

kontorschef, upphandlingschef, respektive facknämnd eller kommunstyrelsen, beroende 

på upphandlingens storlek alternativt huruvida upphandlingen är kommunövergripande 

eller inte. Intern kollegial kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag förekommer vid 

upphandlingsenheten där den förhärskande rutinen är att genomläsning alltid görs av 

underlag, av annan kollega, innan annonsering sker. Rutinen är inte fastställd utan sker 

som regel ad hoc. Enligt upphandlingschefen förekommer det dock att annonserade 

upphandlingar genomförs där upphandlingsenheten inte deltagit, vilket är ett avsteg från 

gällande praxis. Huruvida kvalitetssäkring av underlaget förekommer i dessa fall kan 

upphandlingschefen inte svara på, då dessa upphandlingar genomförs bortom 

upphandlingsenhetens kontroll och insyn. Det anges inte heller vara 

upphandlingsenhetens ansvar.   

 

Upphandlingsenheten har ett antal avtalsmallar att utgå från i samband med framtagande 

av avtal. Särskilda mallar finns för direktupphandlingar, varor, tjänster samt 

entreprenader. Enligt uppgift förs en löpande dialog inför upphandlingar vilka villkor som 

ska finnas med i avtalen, bland annat rörande t.ex. viten, leveranssäkerhet etc.  

 

I avtalsmallen för tjänster finns rubriken Uppföljning/Kvalitetssäkring. Härunder anges att 

uppföljningsmöte av uppdragets genomförande och kvalitet ska ske vid begäran eller efter 

överenskommelse mellan Beställare och Leverantör. I stycket anges också att 

förändringar eller kompletteringar av avtalet ska göras vid behov.  

 

I mallen för varor finns under samma rubrik förutom ovanstående även information om att 

leverantören ska kalla kommunen till avtalsuppföljning minst en gång per år om inte annat 

överenskommes. Ingen ersättning ska utgå för avtalsuppföljning.  

 

I avtalsmallen som rör direktupphandlingar finns rubriken Insyn i konsulternas verksamhet. 

Under rubriken finns en skrivning som stipulerar att kommunen när som helst under 
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avtalstiden har rätt att granska konsultens fullgörande av sina skyldigheter enligt avtalet 

och att fakturerad ersättning är avtalsenlig.  

 

Huruvida skrivningarna som framgår av avtalsmallarna enligt ovan finns med i samtliga 

avtal är dock inte säkert, i och med att det är upp till var och en som har att besluta om 

avtalen att lyfta bort eller lägga till skrivningar.  

 

4.2 Bolaget har identifierat och dokumenterat vad som behöver göras 

Upplands-Brohus har under året tagit initiativ för att förbättra upphandlingsverksamheten 

tillika möjligheterna att följa upp och utvärdera avtal. Bland annat har försök gjorts att 

anställa en upphandlare. Av den rollbeskrivning vi inom ramen för granskningen fått ta del 

av ska ansvaret för upphandlaren bland annat vara att ha ett ansvar för genomförande av 

ramavtalsupphandlingar, men också att ansvara för bevakning av när ramavtal behöver 

upphandlas på nytt samt förvalta företagets avtal kopplade till inköp. 

Rekryteringsprocessen avbröts under vintern 2020-2021 då inga ansökningar inkom där 

de sökande hade lämplig kompetens. Därför tar bolaget fortfarande in konsulthjälp i stor 

utsträckning när ramavtalsupphandlingar behöver genomföras. Bolagets uppfattning är 

att kommunen i stor utsträckning saknar den upphandlingskompetens som bolaget i stor 

utsträckning är i behov av, det vill säga kompetens vad gäller upphandling av 

byggentreprenader. 

 

När det rör upphandling av entreprenörer för t.ex. byggnationer har bolaget egen 

kompetens inom teknikavdelningen som genomför upphandlingarna. Även 

förvaltningsavdelningen genomför egna upphandlingar. Här har bolaget tillgång till extern 

juridisk kompetens som bistår med att kvalitetssäkra förfrågningsunderlaget. Avtalsmallar 

etc. hämtar bolaget från Svensk Byggtjänst
2
. Bolagets styrelse är inte involverad i 

processen rörande kvalitetssäkring av upphandlingsunderlag samt avtal.  

 

Bolaget har anlitat en konsult från vilken Upplands-Brohus köper stöd med framförallt 

avtalsförvaltning. Konsulten har också under våren 2021 tagit fram en lista över vad som 

behöver göras inom bolaget för att på ett bättre sätt strukturera arbetet med upphandling 

och avtalsförvaltning. Listan innehåller stegen klassificering och kategorisering, tydlig och 

strukturerad avtalsinformation, identifiering av upphandlings- och uppföljningsbehov, 

tidsplaner, rutiner och mallar, analys av uppföljningsdata.  Till listan hör ett material som 

något mer detaljerat beskriver vad som behöver göras inom varje steg.  

 

Arbete har initierats och till viss del redan utförts. Avslutningsvis är tanken att ett 

stöddokument ska tas fram som beskriver samtliga steg ovan. Det finns i dagsläget inte 

angivet när i tid bolaget ska ha arbetat igenom samtliga steg och ha en välfungerande 

upphandlingsprocess inklusive avtalsförvaltningsprocess. Hur arbetet bedrivs idag 

beskrivs under respektive avsnitt nedan.  

 

 
2
 AB Svensk Byggtjänst är ett informationsföretag för bygg- och fastighetssektorn. Företaget säljer 

kvalitetssäkrad information och kunskap som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. 
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4.3 Strukturera avtalsförvaltningen 

 
I enlighet med vad Upphandlingsmyndigheten anger vara en god avtalsförvaltning innebär 

det första steget i processen att strukturera avtalsförvaltningen, dvs upprätta en process 

för hur förvaltningen ska se ut och fungera. Ett av de första initiala stegen är att 

klassificera avtalen utifrån på vilket sätt avtalen ska hanteras och följas upp.  

 

4.3.1 Strukturen för avtalsförvaltning är under uppbyggnad 

Enligt upphandlingschefen pågår arbetet med att utveckla avtalsförvaltningen. Det första 

steget har varit att tydliggöra avtalsägarskap och avtalsförvaltarskap. Det normala är 

enligt uppgift att det är ansvarig kontorschef eller avdelningschef som är avtalsägare. 

Avtalsägaren i sin tur kan sedan utse en avtalsförvaltare. I förvaltarskapet ingår ansvar för 

uppföljning av avtalet. Det saknas formaliserade rutiner för vad som ingår i 

förvaltarskapet. Vad gäller ramavtal där hela den kommunala organisationen omfattas 

finns normalt ingen naturlig avtalsägare. I dessa fall fungerar upphandlingsenheten som 

avtalsägare respektive -förvaltare.  

 

Enligt upphandlingschefen är kunskapen om vad det innebär att vara avtalsägare och 

avtalsförvaltare idag alldeles för låg, och många som angivits vara avtalsägare vet inte ens 

om att de har den rollen. Det pågår ett arbete med att informera om rollen samt tydliggöra 

vad den innebär. Vid upphandlingsenheten finns en avtalscontroller som ska arbeta 50% 

med avtalsuppföljning- och kontroll. Till följd av arbetsbelastning och annat som behöver 

prioriteras har detta arbete ännu inte påbörjats på ett strukturerat sätt. Varje upphandlare 

vid upphandlingsenheten har ansvar för varsitt kontor i kommunförvaltningen för vilket 

vederbörande ansvarar för att presentera statistik för kontorets ledningsgrupp avseende 

avtalstrohet samt i vilken utsträckning inköp görs inom områden där avtal saknas. Den 

statistik som tas fram hämtas från ett avtalshanteringssystem där samtliga kända avtal 

finns registrerade. Inköp från leverantörer bokförs mot de avtal som finns i systemet. 

Enligt uppgift finns dock behov av mer avancerade e-handelssystem. 

 

Planer har börjat ta form för hur avtal ska klassificeras i kommunen. Det finns ingen 

dokumentation av arbetet eller något underlag som beskriver hur långt fram i processen 

kommunen kommit. Enligt upphandlingschefen är tanken att samtliga avtal ska 

klassificeras på en skala 1-4, där avtal enligt klass 1 ska följas upp löpande med 

avstämningar med leverantören ungefär en gång per kvartal, medan avtal som 

klassificeras i grupp 4 följs upp utan kontakt med leverantören och mera sällan i form av 

så kallad ”skrivbordsuppföljning”. 

 

4.3.2 Bolaget har klassificerat sina avtal  

Som ett av de första stegen på den lista som konsulten tagit fram tillsammans med bolaget 

har klassificering/kategorisering genomförts av befintliga avtal. Kategoriseringen har 

gjorts i fyra olika grupper där det primära har varit att ange hur stort behovet av 
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uppföljning är. Avgörande för vilken kategori avtalet klassificerats i har bland annat varit 

avtalets värde men också vad som handlats upp. 

 

Klassificeringen har gjorts utifrån modellen nedan. Bilden har hämtats från Avtalsvård 

Upplands-Brohus, som är det underlag som en extern konsult tillsammans med bolaget har 

tagit fram för att strukturera och stärka avtalsförvaltningen.  

 
I bolagets avtalshanteringssystem där samtliga avtal som ingåtts av bolaget ska ligga 

anges också vem som är avtalsägare för respektive avtal. Intervjuade företrädare uppger 

dock att de anställda i bolaget själva inte helt säkert vet vem som ansvarar för respektive 

avtal. Vidare uppges det vara otydligt vad avtalsägarskapet innebär. 

 

 

4.4 Planera avtalsförvaltningen 

 
Planering av avtalsförvaltningen bör bygga på en dokumenterad plan. I planen bör det 

framgå vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när det ska genomföras. 

Planeringen bör utgå från den klassificering av avtalen som gjordes under det inledande 

steget rörande strukturering. Omfattningen av avtalsuppföljningen bör anpassas utifrån 

vilken typ av avtal det rör sig om och hur det har klassificerats.  

 

4.4.1 Nästa steg blir att ta fram förvaltningsplaner 

Kommunen arbetar idag inte med några förvaltningsplaner till sina ramavtal/avtal.  

Under 2022 är planen att upphandlingsenheten ska börja utbilda medarbetare i vad det 

innebär att vara avtalsägare och vad det innebär att vara avtalsförvaltare. I framtiden 

finns planer på att införa förvaltningsplaner, efter att samtliga existerande avtal har 

klassificerats, och avtalsägare och avtalsförvaltare har utsetts. Idag förekommer inget 

uttalat avtalsförvaltarskap respektive avtalsägarskap. Som regel gäller att avtalsägare är 

närmaste chef till den tjänsteperson som har initierat upphandlingen. Det normala är att 
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det är avdelningschef som är avtalsägare.  

 

För att kunna planera avtalsförvaltningen på ett bra sätt krävs förutom ett väl genomfört 

steg 1 enligt ovan, dvs en klassificering av avtalen, också en välfungerande och komplett 

avtalskatalog. Avtalskatalogen ska innehålla samtliga ramavtal och avtal upprättade av 

kommunen. Enligt upphandlingschefen kommer det ta cirka tre år innan avtalskatalogen är 

uppdaterad och innehåller ca 80-85% av samtliga upprättade och giltiga avtal som finns i 

kommunen. Målsättningen ska såklart vara att samtliga avtal finns i avtalskatalogen, men 

av erfarenhet upplevs detta vara så gott som omöjligt då avsteg alltid påstås göras från 

upprättade rutiner.  

 

Anledningen till att det kommer ta ytterligare tre år innan avtalskatalogen är uppdaterad 

och förhållandevis komplett uppges vara underbemanning och att många andra steg 

rörande struktur behöver tas dessförinnan. Avtalsägaren ska anges på försättsbladet till 

avtalet, i avtalskatalogen.  

 

Det finns trots detta idag i viss utsträckning angivet på vilket sätt avtalsuppföljning ska 

göras. På vilket sätt och i vilken utsträckning detta förekommer idag framgår av kapitel 5, 

där resultatet av genomförd stickprovsgranskning redovisas.  

 

4.4.2 Inte heller bolaget har förvaltningsplaner 

Upplands-Brohus har inte tagit fram förvaltningsplaner som tydligt innehåller önskvärd 
information enligt ovan.  

 

4.5 Uppföljning 

 
Genomförandet av avtalsuppföljningen bör utgå från kraven i förfrågningsunderlaget som 

tas fram inför upphandlingen av varan eller tjänsten som ska följas upp. Oavsett vilken 

metod för uppföljning som väljs bör resultaten dokumenteras och kommuniceras till 

leverantören och relevant verksamhet. I avtalet bör det regleras hur avvikelser ska 

hanteras.  

 

4.5.1 Uppföljning genomförs i viss utsträckning i kommunen 

Chefen för upphandlingsenheten har idag ingen kontroll över hur och i vilken utsträckning 

avtalen följs upp. Det understryks dock vid intervjun vikten av att en förvaltningsplan där 

uppföljningsfrekvens etc anges ska utarbetas i samband med att upphandlingsunderlagen 

tas fram. Genom avtalet får leverantören information om uppföljningsfrekvens. 

Förvaltningsplanen ska vara ett dokument för avtalsägare och avtalsförvaltare, och 

ingenting som ska delas med leverantören.  

 

Idag arbetar inte kommunen på detta sätt men arbete har initierats med att ta fram mallar 
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rörande hur uppföljning av t.ex. miljökrav, Agenda 2030 etc. ska göras.  

 

För de avtals om idag ligger i avtalsdatabasen skickas information automatiskt till angiven 

avtalsägare och till upphandlingsenheten om att avtalet löper ut om exempelvis sex 

månader eller annan period enligt avtal. På detta sätt ges avtalsägaren och 

upphandlingsenheten möjlighet att agera på om avtalet ska förlängas, avslutas eller om ny 

upphandling ska initieras. Systemet gör det möjligt att ange hur lång tid innan avtalet 

löper ut som information ska skickas till avtalsägare/upphandlingsenheten.  

 

Upphandlingsenheten har en avtalscontroller på halvtid som kvartalsvis tar fram rapporter 

som delas med respektive kontorschef samt gås igenom på respektive kontors 

ledningsgruppssammanträde, tillsammans med ansvarig upphandlare för kontoret. 

Rapporten innehåller information om avtalsägare, avtalstid, förlängningsperioder, 

avtalsområde samt namn på leverantören. Det finns en kolumn i den exempelrapport vi 

erhållit med titeln feedback. För samtliga avtal saknas information i kolumnen. I den 

exempelrapport vi erhållit inom ramen för granskningen finns avtalsägare angivet i 

samtliga fall.  

 

Rapporten kommer framgent, från och med 2022, att användas tillsammans med 

verksamhetsplanen där mål om minskning ska anges. Det är i dagsläget oklart hur dessa 

mål kommer formuleras, dvs om de kommer röra minskning av ekonomisk volym, dvs 

kostnaden för inköp, eller om det handlar om inköp från leverantörer med vilka kommunen 

inte har avtal, eller något annat.  

 

4.5.2 Bolaget har en tydligare, om än inte dokumenterad, rutin för 
avtalsuppföljning 

Ekonomichefen ansvarar för uppföljning av bolagets ramavtal, vilken normalt genomförs 
per tertial men ibland per halvår. Det uppges bero på övrig arbetsbelastning. Uppföljningen 
renderar i en tabell som presenteras för och diskuteras i bolagets ledningsgrupp. 
Uppföljningen innebär att det görs mätningar av hur stor andel av inköpen som har gjorts 
från leverantörer med vilka bolaget har ramavtal, samt till vilka summor. Uppföljningen 
innebär också att det i ledningsgruppen informeras om när och om det ska göras en 
förlängning av avtalet eller om det ska göras en förnyad upphandling.  Den uppföljning som 
görs av ramavtalen innehåller ingen information om leveranser och kvalitet har varit i 
överensstämmelse med vad som anges i avtalet. Enligt uppgift sker ingen presentation av 
uppföljningen för styrelsen.  

Rörande upphandlade byggentreprenader, renovering etc, görs uppföljningar i samband 
med kontraktpartsmöten. För detta finns checklistor där det stäms av tillsammans med 
leverantören vad som har levererats, när samt till vilken kvalitet. Bolagets projektledare 
tillsammans med leverantörens/entreprenörens projektledare genomför uppföljningen 
tillsammans, normalt var fjärde vecka under pågående projekt. Samtliga avvikelser noteras 
och i den mån det är behövligt genomförs kompletteringar för att beställd kvalitet ska 
uppnås. 

För de avtal som ligger i bolagets avtalshanteringssystem finns en liknande rutin som hos 
kommunen, där systemet flaggar när avtalet börjar nå sitt slutdatum. Det är då 



25 Yttrande avseende revisionsrapport - granskning av avtalshantering - TN 22/0031-3 Yttrande avseende revisionsrapport - granskning av avtalshantering : Granskning av avtalshantering slutversion.pdf

 

14 
 

avtalsägarens ansvar att se över om avtalet ska förlängas, avslutas eller om ny 
upphandling ska genomföras. 

 

4.6 Utvärdering 

 
Det sista steget i avtalsförvaltningsprocessen är att utvärdera avtalsperioden. I slutet av 

avtalsperioden bör organisationen utifrån uppföljningsresultatet och de inblandades 

erfarenheter genomföra en analys av de gångna avtalsperiodens måluppfyllelse. 

 

4.6.1 Systematisk utvärdering görs varken i kommunen… 

Enligt upphandlingschefen har kommunen frångått principen om att avsluta avtal som 

löper ut automatiskt, något som enligt upphandlingschefen borde vara standard. Istället 

görs en automatisk förlängning, vilket innebär att avtalet fortsätter löpa om leverantören 

också går med på det, utan att utvärdering har gjorts. Detta är enligt uppgift bättre än att 

låta avtalet löpa ut men ändå fortsätta handla från leverantören, vilket skulle innebära att 

otillåten upphandling görs. Hela förfarandet beror enligt uppgift på att verksamheterna 

inte hinner hantera avtal i den utsträckning som behövs, samt att verksamheten inklusive 

upphandlingsenheten inte bedöms ha uppnått tillräcklig mognadsgrad ännu.  

 

Någon omfattande utvärdering av avtal i samband med avtalsperiodens slut görs inte.  

 

4.6.2 …eller i bolagen 

Inte heller för det kommunala bolaget genomförs någon systematisk utvärdering efter 

avtalsperiodens slut. Däremot uppger intervjupersonerna att de uppföljningar av 

genomförandet av t.ex. entreprenader som görs i samband med byggmöten allihop ligger 

till grund för utvärdering av projektet efter avslut. Utvärderingarna dokumenteras dock 

inte i någon större utsträckning. 

 

Vad gäller upphandlade ramavtal uppges att de flesta avtal är idag utformade på ett 

sådant sätt att de aktivt måste förlängas gentemot entreprenören. Den rutin som idag 

saknas i bolaget är att i god tid innan beslut ska fattas utvärdera avtalet för att besluta om 

förlängning ska göras eller inte. Ansvaret för detta vilar på avtalsägaren. Historiskt har det 

normala varit att förlängning av avtalet sker så många gånger som det är tillåtet, utan att 

särskild utvärdering görs. Detta förfaringssätt uppges vara förhärskande till följd av 

resursbrist. 
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5. Stickprovsgranskning 

Stickprovsgranskning har gjorts av avtal för respektive nämnd samt avtal upprättade av 

Upplands-Brohus. Stickproven har bedömts utifrån huruvida avtalen innehåller relevanta 

villkor avseende uppföljning samt hur eventuella brister och avvikelser ska hanteras.  

 

5.1 Kommunstyrelsens avtal 

 
Övervakningskameror 

Ansvarig styrelse/nämnd Kommunstyrelsen 

Avtalstid Från när avtal tecknas och 2 år framåt, med möjlighet till förlängning 1+1 

år. Förlängning av avtalet ska göras skriftligt senast tre månader före 

avtalstidens utgång. 

Anges avtalsägare och/eller 

avtalsförvaltare? 

Avtalsägare anges men inte avtalsförvaltare. 

Info avseende uppföljning Uppföljningsmöten rörande genomförande och kvalitet ska ske vid begäran 

eller överenskommelse mellan kommunen och leverantören.  

Info om hur avvikelser ska 

hanteras 

Om leverantören utför uppdraget på felaktigt sätt har kommunen rätt att 

fullgöra uppdraget på annat sätt. Leverantören ska ersätta kommunen. 

Rätt till vite finns angivet i avtalet. Regler kring hävning av avtalet anges. 

Har uppföljning gjorts?  Nej. 

Övrigt Uppföljning uppges ej ha genomförts till följd av föreningar i leverans.  

Såväl sociala krav som krav på miljö- och kvalitetsarbete framgår. 

 
 
Telefoni som tjänst (avrop från Kammarkollegiets ramavtal rörande 
kommunikationstjänster inom tele- och datakom) 

Ansvarig styrelse/nämnd Kommunstyrelsen 

Avtalstid 2020-12-12 och tre år framåt, med möjlighet till förlängning i ett år. 

Anges avtalsägare och/eller 

avtalsförvaltare? 

Nej. 

Info avseende uppföljning Ingen info i avtalet. Hänvisas till bilaga Allmänna villkor.
 3
 

Info om hur avvikelser ska 

hanteras 

Ingen info i avtalet, men framgår i Allmänna villkor.  

Har uppföljning gjorts?  Ja, månatliga sammanträden, dvs mer frekvent än vad som anges i 

Allmänna villkor. Statistik gås igenom, incidenter och aktiviteter 

diskuteras. 

 
Ramavtal mark och anläggning 

Ansvarig styrelse/nämnd Kommunstyrelsen 

Avtalstid 2021-03-05 och 18 månader framåt, med möjlighet till förlängning 1+1 

år. 

Anges avtalsägare och/eller Avtalsansvarig framgår. Att likställas med avtalsförvaltare. 

 
3
 När avrop gjorts från ramavtal upprättat av Kammarkollegiet ingår omfattande Allmänna Villkor, som 

upprättats av Kammarkollegiet. Dessa kan inte avtalas bort. Här specificeras hur ofta uppföljande möten ska 
genomföras mellan leverantör och köpare, hur det ska dokumenteras etc.  



25 Yttrande avseende revisionsrapport - granskning av avtalshantering - TN 22/0031-3 Yttrande avseende revisionsrapport - granskning av avtalshantering : Granskning av avtalshantering slutversion.pdf

 

16 
 

avtalsförvaltare?  

Info avseende uppföljning Hänvisning till AB04 som reglerar upphandling och avtal rörande 

entreprenader. 

Info om hur avvikelser ska 

hanteras 

Ja, vid försening är beställaren berättigad till vite.  

Har uppföljning gjorts?  Uppföljning enligt gängse ordning inom ramen för utförande av 

entreprenad enligt avrop.  

Övrigt Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader är att betrakta 

som kontraktsvillkor.  

 
Bedömning 

Av avtal som omfattar kommunstyrelsens verksamhet framgår tydligt avtalsperiod samt 

som regel också information om hur avvikelser ska hanteras. Uppföljningar har gjorts men 

det saknas i två fall av tre information om avtalsförvaltare.  

 
 

5.2 Tekniska nämndens avtal  

 
Avfallshämtning öar 

Ansvarig styrelse/nämnd Tekniska nämnden 

Avtalstid 2021-03-10 – 2022-12-01. Om avtalsparterna bestämmer senast ett år 

innan avtalstidens utgång förlängs avtalstiden med ett år. 

Anges avtalsägare och/eller 

avtalsförvaltare? 

Nej, men kontaktperson anges. 

Info avseende uppföljning Anges att kommunen när som helst har rätt att granska entreprenörens 

fullgörande av skyldigheterna enligt avtal. 

Info om hur avvikelser ska 

hanteras 

Om leverantören utför uppdraget på felaktigt sätt har kommunen rätt att 

fullgöra uppdraget på annat sätt. Leverantören ska då ersätta kommunen. 

Rätt till vite finns angivet i avtalet. Regler kring hävning av avtalet anges. 

Har uppföljning gjorts?  Dokumentation finns från uppföljningssamtal med leverantör inför förnyad 

upphandling. Ingen uppföljning har gjorts efter sommarsäsongen 2021. 

Övrigt Generella skrivningar om att eftersträva minskad miljöpåverkan framgår.   

 
Yttre skötsel 

Ansvarig styrelse/nämnd Tekniska nämnden 

Avtalstid 2021-06-01 – 2023-05-31 med möjlighet till 1+1 års förlängning. 

Beställaren meddelar senast fyra månader innan om avtalet inte ska 

förlängas, om inte så förlängs det med ett år.  

Anges avtalsägare och/eller 

avtalsförvaltare? 

Nej, men kontaktperson anges. 

Info avseende uppföljning Statuskontroll ska genomföras om någon av parterna kräver det. 

Beställaren utför stickprovskontroller på utfört arbete. Egenkontroller ska 

utföras enligt kvalitetsplan. Gemensam besiktning kan förekomma. 

Skrivning finns om inspektion och kontroll och vilken info leverantören ska 

tillhandahålla. Kontraktsmöte genomförs två gånger per år. Driftsmöte ska 

hållas 8-10 gånger per år.  

Info om hur avvikelser ska Vid brister ska leverantören omgående kontaktas för att vidta rättelse. 
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hanteras Åtgärdsplan ska upprättas om brister identifieras rörande åtaganden om 

social hänsyn. Om leverantör inte utför arbete på kontrakterat vis kan 

kommunen vidta åtgärder på leverantörens bekostnad. Skadestånd kan 

krävas. Möjlighet att utkrävs vite regleras.  

Har uppföljning gjorts?  Dokumenterade uppföljningsmöten har ägt rum. Ett kontraktsmöte och 

fem driftmöten. Skriftlig uppföljning görs också i ”dagboksform”, varje 

vecka.  

Övrigt Generella miljömål anges. Vidare kommer kommunen under vintern jobba 

med GPS-uppföljning för att i realtid kunna följa t.ex. vinterunderhåll.  

 
Bedömning 

Av avtal som omfattar tekniska nämndens verksamhet framgår tydlig information om 

transparens och möjligheter till uppföljning. I båda fallen anges kontaktperson. Huruvida 

detta är detsamma som avtalsförvaltare är otydligt. Dokumentation finns från 

uppföljningar. I dokumentationen saknas information om huruvida de miljökrav som 

framgår av avtalet har följts upp.  

 

5.3 Upplands-Brohus avtal 

 
Råbystigen 1-7 (Entreprenad fasad och balkong) 

Ansvarig styrelse/nämnd Upplands-Brohus 

Avtalstid Framgår ej av upphandlings-PM. Flera felaktiga datumangivelser 

anges.
4
 

Anges avtalsägare och/eller 

avtalsförvaltare? 

Nej, men projektägare och projektledare anges. 

Info avseende uppföljning Hänvisning till ABT06
5
. Byggmöten genomförs löpande under 

pågående entreprenad. Besiktningar genomförs löpande till 

färdigställda delar av entreprenaden. 

Info om hur avvikelser ska hanteras Om inte fullständig slutdokumentation föreligger senast en 

vecka innan slutbesiktning kommer entreprenaden inte att 

godkännas. 

Har uppföljning gjorts?  Ja, genom byggmöten, ekonomimöte, besiktningar och 

slutbesiktning.  

Övrigt Entreprenaden ska genomföras på ett sådant sätt att den 

verksamhet eller produktion som sker inom och invid 

arbetsområde kan pågå utan hinder, avbrott eller störningar på 

grund av damm, nedsmutsning, buller eller annat hinder. Vidare 

finns bl.a. angivet att entreprenör ska redovisa mängden avfall 

som uppstår. Separat ska även redovisas mängden farligt avfall 

samt avfall som lagts på deponi. 

 
Ringblommans förskola 

Ansvarig styrelse/nämnd Kommunfastigheter 

 
4
 Vi bedömer dock ej att dessa har någon juridisk påverkan. 

5
 ABT06 är allmänna bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och 

installationsarbeten som används vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som 
totalentreprenad, dvs när entreprenören svarar för projektering och utförande. 
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Avtalstid 2018-12-03 till färdigställd entreprenad den 2020-08-30 

Anges avtalsägare och/eller 

avtalsförvaltare? 

Nej  

Info avseende uppföljning Hänvisning till ABT06. Byggmöten genomförs löpande. 

Slutbesiktning har genomförts.  

Info om hur avvikelser ska hanteras Information saknas 

Har uppföljning gjorts?  Ja, genom byggmöten, ekonomimöte, besiktningar och 

slutbesiktning. 

 
 

Kokillbacken – Nybyggnation av 152 lägenheter 

Ansvarig styrelse/nämnd Upplands-Brohus 

Avtalstid Slutbesiktning 27 månader efter att bygglov vunnit laga kraft, 

beslut om startbesked har meddelats samt arbetsområdet är 

tillgängligt för produktionsstart. 

Anges avtalsägare och/eller 

avtalsförvaltare? 

Nej, men projektchef och projektledare framgår 

Info avseende uppföljning Hänvisning till ABT06. 

Info om hur avvikelser ska hanteras Hänvisning till ABT06. Inget annat än att säkerhet ska ställas 

samt att bankgaranti ska vara utfärdad anges i avtalet.  

Har uppföljning gjorts?  Projektet är under projektering så inga uppföljningar har gjorts 

ännu.  

 

Bedömning 

Av avtal som omfattar bostadsbolaget (i ett fall fastighetsbolaget) har i samtliga fall 

hänvisning gjorts till ABT06, vilket är de allmänna bestämmelser för totalentreprenad 

avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten som används vid upphandling 

och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad, dvs när 

entreprenören svarar för projektering och utförande. Byggmöten, projektmöten och 

besiktningar bedöms genomföras löpande. Det saknas i ett fall information om 

avtalsägare/förvaltare och/eller projektledare. 
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6. Avslutande bedömning samt svar på revisionsfrågorna 

Vår övergripande bedömning är att såväl kommunen som det kommunala bolaget saknar 

flera väsentliga delar för att kunna bedömas säkerställa en ändamålsenlig kvalitetssäkring 

vid utformning av avtal samt en tillräcklig uppföljning av ingångna avtal.  

 

Såväl kommunen som bolaget har påbörjat processen med att förstärka och förbättra sin 

verksamhet vad gäller avtalshantering, vilket vi bedömer som positivt, men ännu bedöms 

koncernen ha en förhållandevis lång väg kvar till dess att verksamheten bedrivs på ett 

ändamålsenligt sätt. I kommunen har omfattande initiativ tagits för att påbörja arbetet, 

och upphandlingschefen är medveten om vilka brister som finns och vad som behöver 

göras. Vår bedömning är att fokus behöver ligga på steg 1, dvs strukturering av 

avtalsförvaltning och kategorisering av samtliga avtal. Detta kan med fördel göras 

parallellt med att utbildning sker i hela kommunförvaltningen avseende vad det innebär att 

vara avtalsägare respektive avtalsförvaltare. Därefter kan processen fortsätta med att 

utveckla en god och välfungerande avtalshantering.  

 

I det kommunala bolaget bedömer vi att processen har kommit något längre, i och med att 

det har identifierats vad som behöver göras, och avtalen har i stor utsträckning redan 

kategoriserats. Nästa steg bör således vara att utveckla förvaltningsplaner samt utbilda 

bolagets personal i vad det innebär att vara avtalsägare respektive -förvaltare. I bolaget 

verkar dock ett problem vara att rekrytera kompetent personal till uppdraget.  

 

Vad gäller utbildning av personal bör kommunen och bolaget gemensamt kunna ta fram 

utbildningsmaterial och genomföra utbildningar av avtalsägare och avtalsförvaltare. 

Samordnad utbildning leder inte bara till att arbetsbördan lättar för ansvariga utan även 

till att en ömsesidig förståelse för varandras verksamhet uppstår som en naturlig följd av 

samarbetet.  

 

 
Revisionsfråga Svar 

Säkerställer granskade nämnder 
tillräcklig kvalitet vid utformning av 
avtal?  

Nej. Det förekommer att upphandlingar 
genomförs utan att upphandlingsenheten 
deltagit och kvalitetssäkrat underlaget. 
Upphandlingsenheten har ett antal 
kvalitetssäkrade avtalsmallar att utgå från vid 
upprättande av avtal.  

KS reglerar ansvaret för avtalskvalitet i 
delegationsordningen. Arbete pågår med att 
revidera samtliga nämnders 
delegationsordningar för att förtydliga 
ansvaret. Inom tekniska nämndens 
ansvarsområde anses det vara verkställighet 
och därmed inte lika tydligt vem som ansvarar. I 
bolagets upphandlingspolicy anges att 
respektive avdelningschef ansvarar. 



25 Yttrande avseende revisionsrapport - granskning av avtalshantering - TN 22/0031-3 Yttrande avseende revisionsrapport - granskning av avtalshantering : Granskning av avtalshantering slutversion.pdf

 

20 
 

Finns systematiska rutiner för 

avtalsuppföljning?  

Nej, inte hos kommunen. Flera avtal saknar 
angiven avtalsägare samt avtalsförvaltare 
vilket gör att det är otydligt vem som ansvarar 
för att följa upp avtalet. Upphandlingsenheten 
har varken kontroll över eller ansvar för i vilken 
utsträckning avtal följs upp.  

I samtliga avtalsmallar som granskats framgår 
dock information om att och hur 
uppföljningsmöten ska genomföras.  

För bolaget genomförs ingen uppföljning 
avseende leveranser och kvalitet för de 
ramavtal som bolaget har. Vad gäller 
upphandlade byggentreprenader, renoveringar 
etc genomförs uppföljningar i enlighet med 
branschstandard och vad som anges i AB04 
respektive ABT06. 

Är kontrollerna tillräckliga i 

omfattning, kvalitet, innehåll och 

antal och har de relevant fokus?  

Delvis. I den stickprovsgranskning vi gjort har 
vissa avtal följts upp och andra inte. Den 
uppföljning som gjorts har inte alltid motsvarat 
de krav som ställs i avtalet, bland annat 
rörande miljö och sociala hänsyn.  

För bolaget genomförs kontroller enligt 
branschpraxis när det rör byggentreprenader. 
Dessa bedöms genomföras och dokumenteras 
på ett ändamålsenligt sätt. 

Analyseras resultaten av genomförda 
avtalsuppföljningar?  

Nej, inte på ett systematiskt sätt, varken i 
kommunen eller i bolaget.  

Finns rutiner som förhindrar att 
förlängning av avtal sker 
automatiskt? 

Nej, tvärtom. Rutinen i kommunen är att 
förlängning av avtal sker automatiskt för att 
förhindra att inköp görs utan giltigt avtal, vilket 
skulle rendera i otillåten upphandling. Detta är 
ett medvetet val av kommunen.  

I bolaget krävs aktiv förlängning. Däremot sker 
förlängning som rutin alltid så många gånger 
det går, utan särskild utvärdering. 

 

 
 
Kungsängen 2022-01-18 
 
 
Anders More  
Certifierad kommunal revisor 
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Tekniska nämnden 
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Yttrande avseende detaljplaneförslag för Viktor 
Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29) nr 1907 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget 

och överlämna det till Kommunstyrelsen. 

2. att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 29 september 
2021, § 46, att förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 

6:29) nr 1907 sänds ut för samråd enligt regler för standardförfarande (PBL 
2010:900).  

 
Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas 
Viktor Jonssonhuset. 

Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med 
flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor 

Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning.  
 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplan för Viktor 

Jonsson-huset och skrivit förslag till yttrande, daterat den 29 mars 2022, och 

föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar 

justering. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2022 

 Förslag till yttrande – samråd av detaljplan för Viktor Jonsson-huset 

(Bro Prästgård 6:29) 

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet, § 46, daterat den 29 

september 2021 

 Planbeskrivning daterad den 10 september 2021 

 Plankarta daterad den 10 september 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-03-29 TN 22/0038 

 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 29 september 
2021, § 46, att förslag till detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 

6:29) nr 1907 sänds ut för samråd enligt regler för standardförfarande (PBL 
2010:900).  
 

Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas 
Viktor Jonssonhuset. 

Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med 
flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor 
Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplan för Viktor 

Jonsson-huset och skrivit förslag till yttrande, daterat den 29 mars 2022, och 

föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig enligt detta förslag med omedelbar 

justering. 

Barnperspektiv 

Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits 

fram i arbetet med framtagande av detaljplanen.   

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Avdelningschef 

 

Jan Helghe  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

 

Bilagor 

1. Förslag till yttrande den 29 mars 2022 

2. Planbeskrivning den 10 september 2021 

3. Plankarta den 10 september 2021 

4. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet, § 46, daterat den 29 

september 2021 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen, dnr KS 18/0393 
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum Vår beteckning   

Andrea Jansson 

Trafiktekniker 

08-518 321 82 

andrea.jansson@upplands-bro.se 

2022-03-29 TN 22/0038   
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Yttrande - Samråd om förslag till detaljplan för 
Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29), nr 
1907 

 

Tekniska nämnden har tagit del av remissen för Viktor Jonssonhuset (Bro 

Prästgård 6:29) och ställer sig i stort positiv till förslaget till detaljplanen. 

 

Planområdet ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen, intill det hus som kallas 

Viktor Jonssonhuset. 

Syftet med den nya detaljplanen är främst att möjliggöra en förtätning med 

flerbostadshus. Den nya bebyggelsen ska passa in i omgivningen och Viktor 

Jonssonhuset ska skyddas från rivning och förvanskning. 

Tekniska nämnden lämnar följande synpunkt som yttrande till den föreslagna 

detaljplanen. 

Vatten och avlopp 

Servisledningens dimension för vatten är oklar och kan behöva dimensioneras 

upp. 

Marcus Sköld (M) 

Tekniska nämndens ordförande 
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Översiktskarta med planområdet markerat. 
2021-09-10 

  KS 18/0393 
  SAMRÅDSHANDLING 

Planbeskrivning  
Detaljplan för  

Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ) nr 1907 

Bro Upplands-Bro kommun 
 

Standardförfarande, upprättad enligt PBL 2010:900  
i lydelse efter den 1 januari 2015.  
 

Samhällsbyggnadskontoret 
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:500, daterad den 2021-09-10. 
Denna planbeskrivning (inkluderar gestaltningsprinciper) 2021-09-10 
Fastighetsförteckning 
 
Övriga handlingar 
Bullerutredning, ACAD 2021-05-05 
Vibrationsutredning, ACAD 2021-06-21 
Trafikutredning, WSP  2021-05-12 
Statusbesiktning, Structor Besiktning och Kontroll AB, 2020-02-18 
Risk-PM, Briab Brand & Riskingenjörerna AB, 2020-03-31 
Dagvattenutredning, WRS AB, 2020-06-22 reviderad 2021-05-18 
Kulturmiljöutredning (med byggnadsantikvariskt utlåtande), Nyréns Arkitektkontor, 2020-09-07 
Intervjustudie, Nyréns Arkitektkontor 2020-06-17 
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Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 
Bakgrund 
På den fastighet (Bro Prästgård 6:29) som föreslås få en ny detaljplan finns några av Bros äldsta 
byggnader. Det rör sig om det hus som kallas Viktor Jonssonhuset och ett trämagasin. Viktor 
Jonssonhuset har fått sitt namn för att det där drevs en butik av handlaren Viktor Jonsson. 
Trämagasinet tjänade som förråd åt butiken. Byggnaden är viktig för förståelsen av historien kring hur 
stationssamhället växte fram runt järnvägsstationen i Bro. 
Det byggnadsplan som i dagsläget reglerar vad som får byggas på fastigheten är från 1967. Som på 
många andra ställen under den tiden sattes inget stort värde på att bevara äldre bebyggelse, i stället 
förutsätter planen att både butiksbyggnaden och trämagasinet rivs. 
Butiken stängde 1973 och byggnaderna har inte använts under en längre tid. 
I samband med att ett Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro tog ställning till en bygglovsansökan 
där befintlig bebyggelse föreslogs rivas, i enlighet med gällande plan, konstaterades att denna behöver 
ändras för att ta hänsyn till det kulturmiljövärde som finns knutet till Viktor Jonssonhuset. 
 

 
Flygfoto över hur planområde ser ut i dagsläget 
 
Huvuddrag 
Huvuddragen i den föreslagna nya detaljplanen är att ge byggrätt åt två nya flerbostadshus samtidigt 
som Viktor Jonssonhuset bevaras. Även den delen av trädgården som ligger på kuperad mark sparas 
och hårdgörs inte. 
De två nya husen placeras dels längs Stationsvägen och dels med kortsidan mot Tunavägen, bakom 
Viktor Jonssonhuset från Stationsvägen sett. Båda de nya flerbostadshusen föreslås få tre våningar 
samt inredd vindsvåning. En av grunderna för detaljplaneförslaget är att Viktor Jonssonhuset ska 
rustas upp men en förutsättning för att bygga huset som placeras närmast Tunavägen är att 
trämagasinet rivs. 
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I de nya flerbostadshusen planeras för cirka 45-50 lägenheter, mestadels en- och tvårummare. Även 
Viktor Jonsson-huset är tänkt att inredas med lägenheter men det är också möjligt att ha verksamheter 
i byggnaden. På så sätt skapas en kontakt med husets historia.  
 

 
Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras 
 
Planens syfte 

Syftet med den nya detaljplanen är att:  
• disponera om den byggrätt som finns i gällande plan så att det fortfarande är möjligt 

att förtäta fastigheten med flerbostadshus men att denna byggrätt inte förutsätter att 
Viktor Jonssonhuset rivs 

• med egenskapsbestämmelser reglera att ny bebyggelse passar in i omgivningen 
• med egenskapsbestämmelser skydda Viktor Jonssonhuset från rivning och 

förvanskning men ändå ge möjlighet att restaurera huset så att det kan ges en modern 
användning 

• ge möjlighet för Viktor Jonsson-huset att användas både för verksamhet/butik och 
bostäder 

• styra så att tillägget i form av nya flerbostadshus ska anpassas till omgivningen och 
den befintliga kulturmiljön 

• reglera att parkering kan ordnas för nya boende 
• de nya bostadshusen kan byggas utan att riskera en försämrad dagvattenmiljö eller 

risk för översvämning 
• de nya bostadshusen kan uppföras säkert med hänsyn till frågor om olyckor med 

farligt gods från järnvägen 
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Planprocessen 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 2019-08-28 §38, samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram förslag till ny 
detaljplan för Viktor Jonsson-huset genom standardförfarande. 
 
Handläggning 
Handläggning av detaljplanen sker med standardförfarande. 
 
 

 
 
Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där synpunkter 
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov, innan ett granskningsförslag upprättas. 
 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (SBU)    Kvartal 3, 2021  
Samrådstid      Kvartal 4, 2021 
Granskningstid     Kvartal 2, 2022 
Antagande (KS)     Kvartal 4, 2022 
 
 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer. Något riksintresse 
enligt 4 kapitlet berörs inte.  
 
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. 
Området är redan i dagsläget omgivet av bostadsbebyggelse och en förtätning i ett kollektivtrafiknära 
läge ses som ett lämpligt användande av marken. 
 
Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 
och ekologiskt känsliga områden.  
 
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. 
För Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) gäller att det genereras trafikbuller från järnvägen. På 
Mälarbanan passerar mer än 30.000 tåg/år och den omfattas därmed av miljökvalitetsnormerna för 
omgivningsbuller. Frågan om hur kommande bebyggelse ska kunna anpassas till bullersituationen har 
studerats i en särskild utredning  
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Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin undersökning av betydande miljöpåverkan att genomförandet 
av detaljplanen för Viktor Jonsson-huset (Bro Prästgård 6:29) inte medför risk för betydande 
miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten och andra resurser 
påverkas så att en MKB behöver upprättas.  
 
Upplands-Bro kommun gör den övervägda bedömningen att planen inte medför en risk för betydande 
miljöpåverkan. Det motiveras i att planen innebär en småskalig förtätning inom sammanhållen 
bebyggelse i centrala Bro. Fastighetens kollektivnära läge med närhet till offentlig och kommersiell 
service anses bidra till en god hushållning av mark och vatten. Planförslaget innebär en liten 
förändring av centrala Bros karaktär när tillkommande flerbostadshus möter fristående villor. Dock 
finns det redan andra flerbostadshus i grannområdet.  
Genomförandet av planen innebär en ökning av hårdgjorda ytor och kan delvis en begränsa 
omfattningen av gröna ytor. Välfungerande åtgärder för rening och fördröjning av dagvatten förväntas 
avskilja tillräckligt mycket föroreningar för att säkerställa att belastningen till ytvattenrecipienten inte 
ökar. Området är också utsatt för buller men inte i sådan omfattning att det inte går att skapa goda 
boendemiljöer som uppfyller de miljökvalitetsnormer som finns för en god akustisk miljö. 
Bedömningen görs att planen inte medför några risker för människors hälsa eller för miljön samt att 
hushållningen av mark och vatten är god, vilket inte skapar grund för upprättandet av en MKB. 
Undersökningen om miljöpåverkan har genomförts av kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån 
tillgängligt kunskapsunderlag. 
 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är ca 0,3 hektar (3000 m2) ha stort och ligger i tätorten Bro utmed Stationsvägen. I väster 
avgränsas planområdet av Tunavägen. Norr, väster och öster om planområdet består närliggande 
bebyggelse av fristående villor, kedjehus samt flerbostadshus. Omkringliggande bebyggelsen med 
tillhörande tomter består av stora grönytor, träd och vegetation på kuperad mark. I söder avgränsas 
området av Stationsvägen som ligger mitt emot Bro pendeltågsstations infartsparkering, 
Stationsparken och järnvägen Mälarbanan. 
 

 
Flygfoto med planområdet markerat. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheterna Bro Prästgård 6:29 som ägs av Vivante AB. Den del som ligger på 
allmän platsmark på delar av Tunavägen för parkering är en del av fastigheten Bro Prästgård 4:1 som 
ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
 
Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse 
Söder om planområdet går Mälarbanan, som är ett riksintresse för kommunikation, cirka 35 meter från 
planområdet. Mälarbanan trafikerar persontrafik och godstrafik, även transporter av farligt gods sker 
där. 
 
Vattenskyddsområde 
Från fastigheten sker avrinning av dagvatten via vattendraget Brobäcken. Bäcken är avrinningsområde 
till 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 
I plankartan för RUFS 2050 pekas fastigheten ut som sekundärt bebyggelseläge (RUFS 2050, 2018, 
14–15). Det sekundära bebyggelselägena innebär att planområdet med sitt geografiska läge har 
utvecklingspotential och kan kompletteras i framtiden. Ny bebyggelse bör först och främst uppkomma 
på platser med hög regional tillgänglighet i form av tillgång till kollektivtrafik under rusningstid 
(RUFS 2050, 2018, 70).  
 
Kommunala planer och program 
Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010, s. 11) pekas planområdet ut som ett stationsnära läge vilket är 
särskilt intressant för förtätning. Planförslaget sker i enlighet med översiktsplanen eftersom 
lokalisering av ny bostadsbebyggelse uppfyller punkten ”förtätning av befintliga tätorter”. Enligt 
översiktsplanen har planområdet en geografisk position i ett stationsnära läge till kollektivtrafik, både 
till pendeltågsstationen i Bro samt bussförbindelser. Det skapar goda förutsättningar för att bidra till 
ett mer hållbart samhälle utan bilberoende och att effektivt kunna samordna den tekniska försörjningen 
samt skapa underlag för god service (ÖP 2010, s. 10–12). Planförslaget stämmer överens med ÖP 
2010. 
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Planen går i linje med kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning genom att utbyggnaden av nya 
bostäder främst ska ske genom förtätning av befintliga tätorter och genom tätortsutvidgning.  
 
Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet finns gällande detaljplan:  

• Byggnadsplan för Bro stationssamhälle, Finnsta 1:2 och Härnevi 1:4, 6803, Upplands-Bro 
kommun, Stockholm län, 1967. I detaljplanen är planområdet utpekat som Bro Prästgård 6:29 
och har enligt gällande byggnadsplan bestämmelsen BHIII. Bestämmelsen tillåter bostads- 
och handelsändamål inom fastigheten. Byggnader på fastigheten får maximalt uppgå till tre 
våningar. 
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Gällande byggnadsplan med det aktuella planområdet markerat. 
 
När den nya detaljplanen fått laga kraft upphör den del av den äldre byggnadsplanen som ingår i 
planområdet att gälla. 
 
 
Förutsättningar och planförslag  
Natur 
Mark och vegetation 
Nuläge 
På den aktuella tomten finns i dag, förutom Viktor Jonsson-huset ett äldre trämagasin i sämre skick, ett 
växthus och en lekstuga. På fastigheten finns en asfalterad yta ut mot Tunavägen. I övrigt består 
vegetation av gammal tomtmark.  
 
Trädgårdens norra del består av det högre bergspartiet som reser åtta höjdmeter över marknivån.   
Längs med bergets fot löper en låg mur, muren är beklädd med öländsk kalksten. Ovan muren finns 
mindre terrasseringar av natursten. I söder mot Stationsvägen avgränsas trädgården av en 
hagtornshäck och mot grannfastigheten i öster avgränsas trädgården av storväxta lövträd.  
Trädgårdens karaktär har formats av högt gräs och sly vilket gör den något svårläst. Mitt i trädgården 
står en flerstammig blodbok och det finns ett flertal olika sorters rosor och perenner. Intill Viktor 
Jonsson-huset finns en äldre björk och ett äppelträd. Mot fastigheten i öster står ett par storväxta 
lövträd varav en ask eventuellt står inom fastigheten (Nyréns Arkitektkontor, 2020, s. 28).  
 
Inom fastigheten förekommer spridningssamband för arter knutna till ädellövmiljöer. Fastigheten 
bedöms inte ha särskilt höga naturvärden, däremot kan uppvuxna träd och trädgårdskaraktären bidra 
med värdefulla kvaliteter för de framtida bostäderna. 
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Bild på den obebyggda delen av planområdet. 
 
Förslag 
Fastighetens norra kuperade delar kommer bevaras med mur och terrasseringar och befintlig 
växtlighet. Äldre och storväxta träd kommer i möjligaste mån bevaras. 
Mellan byggnaderna skapas en gårdsmiljö med växtlighet och genomsläppliga material. 

  
Inspirationsbilder på hur en framtida gårdsmiljö kan utformas. 
 
Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Till viss grad kännetecknas planområdet av det korta geografiska avståndet till järnvägen i söder samt 
omkringliggande villor i grannskapet. Marken i området är kuperad och planområdet ingår i ett 
sammanhang med tvåplansvillor och enstaka flerbostadshus. 
Förslag 
Kommande bebyggelse med flerbostadshus innebär en att fastigheten förtätas. Det kan komma att 
påverka stads- och landskapsbilden med något högre byggnadshöjder men även ökad uppsikt mot 
gatan, för ett tryggare gaturum. Den nya bebyggelsen skapar ett intimare gårdsrum på baksidan samt 
tydliggör gränsen mot den gamla trädgården och skapar en koppling till gatan samt tillgängliggör och 
synliggör Viktor Jonsson huset. Byggnaden som ligger längs med Stationsvägen dras tillbaka något för 
att ytterligare synliggöra den gamla byggnaden och för att skapa förgårdsmark och entré från 
Stationsvägen. 
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Skiss på gårdsrummet 

 
Skiss på gaturummet 
 
Fornlämningar 
Enligt Fornsök, Riksantikvarieämbetet, finns det inga arkeologiska kulturmiljöer, fornlämningar eller 
riksintressen inom fastigheten. 
 
Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Enligt SGUs kartunderlag består marken inom planområdet av postglacial lera. På fastighetens norra 
del består marken av ett bergsparti som reser åtta höjdmeter över marknivån nivån invid 
huvudbyggnaden. Tomtmarken grönytor utgörs delvis av högt gräs och sly.  
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Förslag 
Någon geoteknisk utredning har inte gjorts i detta skede. Grundläggningsförhållandena bedöms utifrån 
kända förutsättningar inte utgöra något hinder för byggnation. En geoteknisk utredning kommer att 
behöva tas fram till kommande planskede. 
 

 
Utdrag ur SGU:s kartunderlag 
 

Bebyggelseområden 
Kulturmiljö 
I Upplands-Bros kommuns kulturmiljöutredning för Bro (WSP Samhällsbyggnad, 2019) pekas 
planområdet ut som ett särskilt värdefullt område med kulturvärden. Planområdet ingår i ett större så 
kallat karaktärsområde, vilket innebär att området bär en viktig karaktär där särskild hänsyn behöver 
tas till kravet om varsamhet. Norr om planområdet markeras både Bro prästgård och villor i dess 
omgivning ut som särskilt värdefulla bebyggelseområden samt agrara byggnader uppförda före år 
1930. Dessa bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning bör råda 
inom dessa. Miljöerna representerar olika delar av Bros historia såsom jordbrukets prägel på samhället 
men även hur dragningen av järnväg medförde stationssamhällets framväxt. Under 1900-talet 
etablerades en del handel och service runtomkring stationshuset. Exempel på detta är butiker, 
järnaffär, postkontor och konditori. Ett flertal av dessa finns bevarande men några är ombyggda. 
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Utdrag ur kulturmiljöutredning 
 
Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
I samband med planläggningen har det gjorts en kulturmiljöutredning för Viktor Jonsson-huset (Bro 
Prästgård 6:29) (Nyréns Arkitektkontor, 2020). Enligt kulturmiljöutredningen har Viktor Jonsson-
huset ett kulturhistoriskt värde eftersom dess bebyggelsemiljö berättar om Bros historia som 
stationssamhälle. Viktor Jonsson-husets kulturhistoriska värde grundar sig i dess nuvarande karaktär, 
som kommer ur ombyggnaden år 1937 då huvudbyggnaden tillsammans med det intilliggande 
posthuset gav stationssamhället en modern front gentemot anländande från stationen.  
 
Byggnaderna på fastigheten har anpassats till topografin och disponerats med hänsyn till platsens 
naturliga förutsättningar, vilket bidrar till fastighetens kulturhistoriska läsbarhet. Ingen del av 
bebyggelsen har bedömts ha hög känslighet utifrån dess kulturhistoriska värdering och 
förändringshistorik. Villan och trämagasinet har bedömts vara känsliga för förändring utifrån att de har 
förhållandevis välbevarade karaktärer från ombyggnadsåret 1937.  
  
Förslag 
All exploatering i befintliga miljöer innebär en förlust av kulturhistoriska värden. En avvägning bör 
alltid göras där kulturvärden vägs mot andra samhällsintressen så att en god helhetsverkan uppnås. 
Exploatering kan även ha positiv påverkan utifrån att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
kan ges långsiktigt skydd i detaljplan i form av rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser  
 
I planförslaget införs varsamhetsbestämmelse gällande Viktor Jonsson-husets exteriöra karaktärsdrag 
som ska bibehållas till sin utformning, vilket innefattar byggnadens volym, taktäckning, spröjsade 
fönster i trä samt butikens skyltfönster mot gatan. Skyddsbestämmelse om införs för det dörrparti som 
tillhör den tidigare butiken och vetter mot Stationsvägen, som ska bevaras. Bestämmelse om 
rivningsförbud införs.  
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Trämagasinet är i sämre skick än huvudbyggnaden och planen möjliggör en byggrätt som förutsätter 
att magasinet rivs. I kommande bebyggelse ska element från trämagasinet tas tillvara i gestaltningen. 
 
Ny bebyggelse 
Den nya bebyggelse som föreslås i detaljplanen består av två nya bostadshus, ett som orienterar sig 
utmed Stationsvägen och ett som placeras i det läge där trämagasinet ligger idag. Dessutom bevaras 
Viktor Jonssonhuset och får en framträdande roll i den nya bebyggelsegruppen. 
 

 
Situationsplan över den föreslagna nya bebyggelsen 



26 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29) nr 1907 - TN 22/0038-3 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29) nr 1907 : Bilaga 2 - Planbeskrivning

 
Detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ), nr 1907 Planbeskrivning 

 
Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras 
 
Placeringen av den nya bebyggelsen är orienterad så att den påverkar omgivande grannar så lite som 
möjligt. Den är också anpassad till den stora höjdskillnad som finns på tomten, där ambitionen är att 
försöka undvika sprängning. 
 

 
Illustration över hur den föreslagna bebyggelsen skulle kunna utföras 
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Den nya bebyggelsen skapar ett intimare gårdsrum på baksidan samt tydliggör gränsen mot den gamla 
trädgården och skapar en koppling till gatan samt tillgängliggör och synliggör Viktor Jonsson huset. 
Byggnaden som ligger längs med Stationsvägen dras tillbaka något för att ytterligare synliggöra den 
gamla byggnaden och för att skapa förgårdsmark och entré från Stationsvägen. De nya volymerna 
förhåller sig respektfull mot Viktor Jonsson-huset som får stå fritt och framträdande. 
Magasinsbyggnaden ersätts med en volym i suterräng, med tydliga referenser till den befintliga 
byggnaden. Byggnaden dras in så det fortfarande är fri sikt utåt för grannhuset bakom. Den nya 
volymen längs gatan dras in från gatan för att låta Viktor Jonsson-huset komma fram och vara stjärnan 
i trion. Indraget ger även plats för grönska längs gaturummet 
 
Gestaltning, material och byggteknik 
Tanken med den nya bebyggelsen är att det är tre byggnader med olika karaktär, som stärker platsens 
identitet och trivsel med avstamp i den historiska kulturmiljön. 
 
1. ”Viktor Jonsson huset” 
Känslan av den forna lanthandeln från 40-talet återskapas genom renovering av huset och möjlighet 
till bokaler med publik verksamhet i bottenvåning. I övrigt bostäder. 
 
2. ”Magasinet” (Gårdshuset) 
Faluröd ladugårdsbyggnad med sadeltak och fönsterkupor påminner om den gamla 
magasinsbyggnaden som står där idag. 
 
3. ”Järnvägshuset” (Gathuset) 
Bostadshus i naturliga kulörer som anspelar på gamla stationssamhällets trähusbebyggelse och 
trädgården. En samtida volym med balkonger och förgårdsmark mot gatan samt en indragen takvåning 
eller vindsvåning. 
 

 
 



26 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29) nr 1907 - TN 22/0038-3 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29) nr 1907 : Bilaga 2 - Planbeskrivning

 
Detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ), nr 1907 Planbeskrivning 

 
Situationsplan 
Parkering förläggs längs med Tunavägen (delvis på egen fastighet) samt i garage på den egna 
fastigheten. I detta förslag skapas en innergård med en nära kontakt med den gamla fruktträdgården. 
Äppelträdet samt trappan upp mot växthuset kan bevaras. Gården kring Viktor Jonsson-huset lyfter 
fastighetens identitet och blir tillgänglig för allmänheten. 
 

 
Situationsplan över den föreslagna bebyggelsen och de tilltänkta nya parkeringsplatserna 
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Volymer 
De föreslagna nya husen kommer att vara ligga souterrängläge. Från Stationsvägen kommer höjden 
vara tre våningar men från den sida där de kommer skära in i berget kommer höjden vara två våningar. 
Husen måste uppföras med sadeltak med en taklutning på 25 grader och utöver ordinarie våningar 
kommer det finnas möjlighet att inreda en vindsvåning. 
 

 
 
 
Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Viktor Jonsson-huset har en historia som butik för stationssamhället. År 1957 byggdes butiken om till 
en självbetjäningsaffär men fick stänga år 1973. Lagret hade varit orört sedan nedläggningen 1973. 
Byggnaden har efter nedläggningen haft andra verksamheter i den före detta butikslokalen, och 
ovanvåningens lägenhet har delats upp i flera lägenheter.  
 
Förslag 
I dagsläget finns det inga aktiva verksamheter inom planområdet. Den föreslagna nya bebyggelsen 
uppförs som flerbostadshus med mindre lägenheter. I bottenplan på Viktor Jonsson-huset planeras det 
för så kallade bokaler. Det innebär att det både är möjligt att använda som lokal för en verksamhet 
men också som bostad. Under planprocessen har det föreslagits att kommunen borde etablera sig i 
byggnaden. Några sådan planer finns inte i dagsläget men med bestämmelsen för centrumändamål (C) 
finns möjligheten. 
 
Tillgänglighet 
Nuläge 
I dagsläget är Viktor Jonssonhuset inte tillgängligt för allmänheten och de lägenheter som ryms i 
byggnaden nås endast via trappor. 
 
Förslag 
Alla byggnader nås från den stenlagda innergården och parkering sker delvis längs med Tunavägen 
och delvis i garage i anslutning till gatuhuset där även parkering för rörelsehindrade ska finnas. 
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Viktor Jonsson huset förses med utvändigt hisschakt för att möjliggöra bostäder. Cykelrum och 
barnvagnsrum föreslås i de nya byggnaderna. 
 
Trafik och kommunikationer 
Gatunät och parkering 
Nuläge  
Bro Prästgård 6:29 ligger i gamla Bro. Direkt söder om tomten ligger Stationsvägen och västerut 
ligger Tunavägen. Trafikflödena i området är låga.  
Parkeringssituationen är däremot relativt ansträngd då många använder de infartsparkeringar som 
ligger direkt norr om järnvägsspåren. 
 
Förslag 
Den beräknade tillkomna biltrafiken från fastigheten bedöms inte orsaka några kapacitetsproblem. 
 

 
 
Enligt den riktlinjer för parkering som står i Teknisk handbok (2019) ska en bebyggelse i ett läge som 
ligger närmare än 600 meter från stationen förses med 0,25 parkeringsplatser per liten lägenhet, 0,45 
för mellanstora och 0,75 för stora lägenheter. För den planerade bebyggelsen ger det ett behov av 18 
parkeringsplatser. Dessa ordnas delvis inne på kvartersmark och delvis längs Tunavägen. 
 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Nuläge  
Gång- och cykelmöjligheterna är goda för Bro Prästgård 6:29. Cykeltransport till vardagsmålpunkter 
går minst lika fort som biltransport. Det finns ett befintligt cykelstråk mellan kommunens två största 
tätorter Bro och Kungsängen, cykelavståndet mellan Bro och Kungsängen är ca 8 km.  
Förslag 
Komunens kriterier för flerbostadshus innefattar bla. att en bra cykelparkering ska finnas. Kommunen 
definierar att en bra cykelparkering innebär att inomhusparkeringen ska vara lättillgänglig vilket 
innebär att cykeln inte ska behöva lyftas samt att dörren går att ställa upp. Utomhusparkering av cyklar 
ska vara i närhet av entréerna och vara väderskyddade, trygga, upplysta samt att det ska vara möjligt 
att låsa fast cykelramen. Vidare måste både inomhus- och utomhusparkeringarna ha plats för lådcyklar 
och cykelkärror. 
Det ska finnas eluttag för både cykel och bil, att cykelparkeringen är särskild från 
barnvagnsparkeringen samt att det finns ett uppvärmt cykelrum med cykelpump och möjligheter till 
mindre cykelreparationer.  
 
Kollektivtrafik 
Platsen ligger cirka 300 meter från Bro station som trafikeras av både bussar och pendeltåg. 
 
Störningar och risker 
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Buller och vibrationer 
Nuläge  
En bullerutredning har genomförts i samband med framtagandet av detaljplanen. Trafikbullret i 
området domineras av spårtrafiken från Mälarbanan, söder om planområdet. Ekvivalenta ljudnivåer 
för det utbyggda området beräknas som högst bli 60 dBA vid fasad år 2021. Ljudnivåerna förväntas 
minska fram till 2040 då spårtrafiken på Mälarbanan förändras. Båda punkthusen i området beräknas 
ha tillgång till ytor med ekvivalenta ljudnivåer som är lägre än 50 dBA både 2021 och 2040.  
 
 

  
Beräkning av bullervärden, utdrag ur bullerutredning, ACAD 
Förslag 
Med hänsyn till ovan nämnda värden och de riktvärden som presenteras i förordning 2015:216 (med 
ändringar enligt 2017:359) kan lägenhetsutformning ske godtyckligt då inga fasader utsätts för 
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ljudnivåer som överstiger 60 dBA. Uteplatser kan placeras så att de är inom de zoner som har lägre än 
70 dBA maximal ljudnivå för år 2021.  
 
Radon 
Någon radonmätning är inte gjord till detta skede.  
 
Översvämning 
Nuläge  
Vid ett kraftigt skyfall kommer ytvattnet från planområdet att rinna söderut, mot banvallen och 
därifrån vidare mot Brobäcken och Mälaren. En skyfallsmodellering visar en teoretisk lågpunkt intill 
Stationsvägen med översvämningsrisk vid 100 mm regn, denna punkt ligger dock i anslutning till ett 
befintligt dike som löper parallellt med vägen. 
 

 
Lågpunktskartering och ansamling av stående vatten på och runtom planområdet vid applicering av 100 mm nederbörd 
(WRS). 
 
Förslag 
Höjdsättningen av marken och den nya bebyggelsen inom planområdet ska utföras på så sätt att 
dagvatten vid skyfall kan avledas utan att riskera skador på byggnader och infrastruktur. 
 
Farligt gods  
Nuläge  
Planområdet är beläget ca 32 m från Mälarbanan. Figuren nedan visar planområdet i förhållande till 
länsstyrelsens rekommenderade riskhanteringsavstånd från järnväg. Inom den så kallade Zon B (30 – 
50 meter från spår, gul färg i figuren) behöver riskreducerande åtgärder vidtas när nya bostäder och 
verksamheter ska möjliggöras. 
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Planområdet (blåmarkerat) med Länsstyrelsens skyddsavstånd. 
 
Med tanke på områdets närhet till järnvägen har en riskutredning tagits fram. (Briab Brand & 
Riskingenjörerna AB, 2020-03-31) Förslag till åtgärder redovisas nedan. 
 
Förslag 
Då Viktor Jonsson-huset och det ena av de två föreslagna bostadshusen ligger inom 
riskhanteringsavståndet på 50 m från Mälarbanan och saknar framförliggande bebyggelse som skydd 
föreslås följande åtgärder:   

• Från samtliga utrymmen med stadigvarande vistelse ska minst en utrymningsväg mynna bort 
från riskkällan.  

• Loftgångar eller trapphus som vetter mot järnvägen, och som utgör enda utrymningsvägen, 
ska utföras inbyggd så att skydd mot utrymmande säkerställs under den tid det tar att utrymma 
(minst 30 minuter). Trapphus från loftgång ska utföras så att det även medger utrymning bort 
från järnvägen.  

• Friskluftsintag ska placeras mot trygg sida, dvs. på byggnadernas tak eller bort från järnvägen.  
• För lägenheter som är försedda med självdragsventilation ska ventilationsöppningar som 

vetter mot Mälarbanan vara möjliga att stänga.  
 
Åtgärderna regleras med planbestämmelser för de aktuella byggnaderna.  
 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram för planförslaget (WRS AB, 2020-05-22). I kommunens 
checklista för dagvattenutredningar framgår att minst de första 20 mm av ett regn ska gå igenom 
öppna dagvattenanläggningar. Flödesberäkningarna ska utgå från ett 20-års regn med klimatfaktor 
1,25. Belastningen på nedströms liggande dagvattensystem ska inte öka. Utredningen har utgått från 
dessa krav. 
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Genomsläppligheten inom planområdet kan rimligen antas vara generellt låg på grund av förekomsten 
av lera och att jordtäcket i sluttningen är tunt på urberg. Dagvattenhanteringen inom planområdet sker 
i dagsläget genom ytlig avrinning från de högre belägna delarna i planområdet över den asfalterade 
ytan mellan Viktor Jonssonhuset och ladan samt ned i ett dike som löper parallellt med Stationsvägen. 
Vattnet från diket och Tunavägen avrinner till kommunala dagvattenledningar.  
 

 
Topografiska förhållanden och aktuell avrinning av dagvatten inom och runt planområdet (WRS).  
 
För att uppfylla fördröjningskravet på 20 mm regn behöver totalt 35 m3 dagvatten kunna magasineras 
inom fastigheten. Dagvattnet kan förslagsvis fördröjas med en kombination av växtbäddar, 
genomsläpplig beläggning, infiltrationsstråk samt diken (till exempel makadamdiken). Växtbäddarna 
och infiltrationsstråket placeras så att takvattnet kan avledas med stuprör via utkastare. När 
anläggningarna är fyllda behöver dessa kunna brädda både till dräneringsledningar via ett 
bräddningssystem samt att vatten ska kunna avledas ytledes vid skyfall utan att skada byggnader. Ett 
förslag till positionering av dagvattenanläggningar inom kvartersmark redovisas i figuren nedan. 
 

 
Förslag till positionering av diken, infiltrationsstråk samt växtbäddar. Under de genomsläppliga beläggningarna läggs ett 
lager med makadam (WRS). 
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Reningsbehovet av föroreningar i dagvattnet varierar mellan olika ämnen. Samtliga 
dagvattenanläggningar har en reningsgrad på 40 % eller mer för de aktuella ämnena. Utifrån det görs 
bedömningen att föroreningsbelastningen från fastigheten kommer att vara oförändrad eller minska 
beroende på ämne. Recipientens status bedöms därmed inte påverkas negativt av den planerade 
exploateringen. 
 
Med föreslagna dagvattenåtgärder för rening och fördröjning kommer belastningen från planområdet 
på nedströms liggande ytvattenrecipienter inte öka efter genomfört planförslag. 
 
Vatten och avlopp 
Platsen är sedan tidigare försedd med koppling till kommunalt vatten och avlopp, ingen förändring av 
detta avses i planförslaget. 
Värme 
Planområdet ligger inom och kopplas till Bro tätorts fjärrvärmenät. 
El, tele, bredband 
Planområdet ligger inom tätorten och ska förses med tele och bredband i samma utsträckning som 
resten av tätorten. 
Avfall 
Utrymme för avfallshantering och källsortering för anläggningen ska finnas. Avfallsutrymmet ska 
dimensioneras så att så kallad fastighetsnära källsortering kan ske, av det avfall som uppkommer inom 
planområdet. Sophantering ska lösas inom fastigheten. Upplands-Bro kommun har infört ett system 
för insamling av matavfall. 
 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
Ur ett miljömässigt perspektiv är det viktigt att i samhällsplaneringen skapa så bra förutsättningar som 
möjligt för alla att göra hållbara val. Ur det perspektivet är det positivt att förtäta i ett läge med så pass 
goda kollektivtrafikförbindelser som detta. I övrigt förväntas inte förslaget inte innebära några stora 
miljömässiga konsekvenser. 
Ekonomiska konsekvenser 
Ur ekonomisk synvinkel är det positivt att förtäta i en tätort där infrastruktur redan finns. På så sätt 
utnyttjas denna mer effektivt och man kan skapa ett bättre ekonomiskt underlag för att ta hand om 
befintlig infrastruktur. En av grunderna till projektet är också att den kommande exploateringen ska ge 
ekonomisk möjlighet att rusta upp Viktor Jonssonhuset. 
Sociala konsekvenser 
Utgångspunkten för projektet är att bygga mindre lägenheter. Gamla Bro består av en blandning av 
flerbostadshus och markbostäder och de tilltänkta lägenheterna kan på så sätt komplettera det totala 
bostadsbeståndet med ett tillskott av en lägenhetstyp som i dagsläget är ovanlig i denna del av Bro. I 
ett område med många villor kan detta ge möjlighet för äldre personer som vill flytta ifrån villan men 
ändå bo kvar i området. Det kan också vara en lämplig första bostad för ungdomar. 
Barnkonsekvenser 
Planen ger möjlighet att bevara Viktor Jonssonhuset vilket är viktigt för att skapa en möjlighet att se 
spår av Bros historia. Särskilt kan detta vara viktigt för barn och ungdomar som inte har egna minnen 
av denna tid. I övrigt bedöms inte planen medför några särskilda konsekvenser för barn och unga.  
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Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Planen möjliggör för byggande av parkeringsplatser på mark som idag tillhör kommunen. Kommunen 
kommer fortsatt att äga parkeringsplatserna, som planeras som kvartersmark, men boende kommer att 
ha möjlighet att hyra dessa. I övrigt planeras den kommande byggnationen att ske helt och hållet på 
exploatörens egen fastighet. 
 
Avtal 
Kommunen har tecknat ett planavtal med Signum fastigheter som reglerar hur planarbetet ska 
bekostas.  
Den lösning av parkeringsfrågan som förutsätter att boende parkerar på kommunal mark måste 
regleras i ett kommande avtal.  
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Ägarförhållanden 
De fastigheter som är aktuella att planläggas är Bro Prästgård 6:29, som ägs av Vivante AB och del av 
Bro Prästgård 4:1 som ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
Fastighetsbildning  
Om fastighetsbildningsåtgärder behöver vidtas ska dessa betalas av exploatören. 
 
Servitut, ledningsrätter och andra fastighetsrättsliga avtal 
Inga kända servitut, ledningsrätter eller fastighetsrättsliga avtal som berör detaljplanen är kända. 
 
Ekonomiska frågor 
Driftkostnader 
Planens genomförande medför små ökade driftskostnader för kommunen. De parkeringsplatser som 
planeras på kommunalmark måste underhållas. Då de planeras som kvartersmark som ska vara i 
kommunal ägo finns det en möjlighet att ta betalt för användandet av dem. 
 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
 
Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  
 
Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
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Detaljplan för Viktor Jonssonhuset (Bro Prästgård 6:29 ), nr 1907 Planbeskrivning 

Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av Upplands-Bro kommun och av konsulter. Ett flertal 
medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och 
miljöavdelning har också bidragit till arbetet.  
 
 
 
Upprättad 2021-09-10  
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
Henric Carlson   Joakim Olsson Syvälouma 
Planchef    Projektledare exploatering 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.
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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 

2022-03-29 TN 22/0069  

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 avseende detaljplaneförslag för Ålsta-
Aspvik-Ensta, samrådsskede 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande som sitt eget och 

överlämna det till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 25 augusti 2021, § 
37, att förslag till detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802 sänds ut för 

samråd enligt regler för normalt förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i 
lydelse före den 1 januari).  

 
Planområdet ligger sydväst om Kungsängen, strax söder om Mälarbanan vid 
Aspvik. 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för cirka 40 nya bostäder 
inom planområdet samt öka byggrätten för befintliga bostadsfastigheter i 

området. Den nya bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng och anpassas 
till omgivningen samtidigt som områdets naturkaraktär ska bibehållas.  
 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplan för Ålsta-

Aspvik-Ensta och skrivit förslag till yttrande, daterat den 29 mars 2022, och 

föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig enligt detta förslag. 

Beslutsunderlag 

 Samhällskontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2022 

 Förslag till yttrande – samråd av detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta 

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet, § 37, daterat den 25 

augusti 2021 

 Planbeskrivning daterad den 2 februari 2022 

 Plankarta daterad den 1 juni 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   TN 22/0069 

 
 

Ärendet 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 25 augusti 2021, § 
37, att förslag till detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802 sänds ut för 

samråd enligt regler för normalt förfarande, plan- och bygglagen (2010:900 i 
lydelse före den 1 januari).  
 

Planområdet ligger sydväst om Kungsängen, strax söder om Mälarbanan vid 
Aspvik. 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för cirka 40 nya bostäder 
inom planområdet samt öka byggrätten för befintliga bostadsfastigheter i 
området. Den nya bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng och anpassas 

till omgivningen samtidigt som områdets naturkaraktär ska bibehållas.  
 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget till detaljplan för Ålsta-

Aspvik-Ensta och skrivit förslag till yttrande, daterat den 29 mars 2022, och 

föreslår nu Tekniska nämnden att yttra sig enligt detta förslag. 

 

Barnperspektiv 

Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits 

fram i arbetet med framtagande av detaljplanen.    

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Avdelningschef 

 

 

 

Jan Helghe  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

 

Bilagor 

1. Förslag till yttrande den 29 mars 2022 

2. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadskontoret, § 37 den 25 augusti 2021 

3. Planbeskrivning den 2 februari 2022 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   TN 22/0069 

 
 

4. Plankarta den 1 juni 2021 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen, dnr KS 15/0027 
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  YTTRANDE 1 (1)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum Vår beteckning   

Andrea Jansson 

Trafiktekniker 

08-518 321 82 

andrea.jansson@upplands-bro.se 

2022-03-29 TN 22/0069 

 

  

  

 
 

 

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 - Samråd om förslag till detaljplan för 
Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802 

 

Tekniska nämnden har tagit del av remissen för Ålsta-Aspvik-Ensta och ställer 

sig i stort positiv till förslaget till detaljplanen. 

 

Planområdet ligger sydväst om Kungsängen, strax söder om Mälarbanan vid 

Aspvik. 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för cirka 40 nya bostäder 

inom planområdet samt öka byggrätten för befintliga bostadsfastigheter i 

området. Den nya bebyggelsen ska anpassas till befintlig terräng och anpassas 

till omgivningen samtidigt som områdets naturkaraktär ska bibehållas.  

 

Tekniska nämnden lämnar följande synpunkter som yttrande till den föreslagna 

detaljplanen. 

Vatten och avlopp 

Det befintliga privata VA-ledningsnätet i området sträcker sig utanför 

planområdet och det behöver säkerligen tas hänsyn vid dimensioneringen av 

vatten och avlopp. Det är lämpligt att kartlägga om eventuella kommande 

exploateringar söder om planområdet behöver tas med i VA-ledningsnätets 

dimensionering.  

Dagvattenutredning med skyfallskartering saknas men troligen har det bedömts 

att områdets karaktär inte kräver det.   

Marcus Sköld (M) 

Tekniska nämndens ordförande 
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PROTOKOLL 3 (10)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-08-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 37 Beslut om samråd - Detaljplan för 
Ålsta-Aspvik-Ensta, nr 0802 

 Dnr KS 15/0027 

Beslut 
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 

samrådsredogörelse del 2. 

2. Underlaget kompletteras med FÖP för landsbygden och information 
som belyser exploateringens påverkan på och även från de areella 
näringarna i nära anslutning till denna. 

3. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att sända ut 
förslag till detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta på samråd. 

Sammanfattning 
Planområdet är beläget sydväst om Kungsängens, cirka 1 kilometer från 
centrum. Bebyggelsen på befintliga bostadsfastigheter inom planområdet 
utgörs främst av fritidshus som genom åren omvandlats till permanentbostäder. 
I området finns även ett antal större, obebyggda fastigheter. 

När en ansökan inkom under 2000-talet om avstyckning gjorde Upplands-Bro 
kommun bedömningen att det inte vore lämpligt att bebygga området enligt 
gällande byggnadsplan nr 8109, bland annat för att en gemensam VA-lösning 
saknades. 

Kommunstyrelsen beslutade därför den 3 februari 2010 att upphäva 
byggnadsplan nr 8109 och påbörja ett nytt planarbete där även byggnadsplan nr 
6001 släcks ut. Planen gick ut på samråd 2013 med förutsättningen att området 
låg innanför tätortsavgränsningen. Efter samrådet har områdets förutsättningar 
förändrats så att det nu befinner sig utanför tätortsavgränsningen varpå 
planavdelningen beslutat om att förnyat samråd ska genomföras. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 40 nya bostäder inom 
fastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10 i området Ålsta-Aspvik-
Ensta i Upplands-Bro kommun. Syftet är även att öka byggrätten för befintliga 
bostadsfastigheter i området och säkerställa möjligheten till en framtida 
breddning av befintliga vägar enligt gällande vägstandard. Detaljplanen syftar 
även till att bibehålla den naturkaraktär som finns i området genom att varsamt 
anpassa den nya bebyggelsen till befintlig terräng och bebyggelsekaraktär. 
Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet är en förutsättning för 
att området ska kunna planläggas med större byggrätter än idag. 
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PROTOKOLL 4 (10)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2021-08-25 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Översiktsplan, ÖP 2010, Antagen av Kommunfullmäktige den 15 

december 2011, § 162 

• Fördjupad överiskiktsplan för landsbyggden, FÖP 2016. Antagen av 
Kommunfullmäktige den 14 juni 2017, § 81 

• Planprogram för Ålsta-Aspvik-Ensta, godkänt av Kommunstyrelsen 
den 10 oktober 2012, § 121 

• Förslag till Plankarta, 2021-08-09 

• Förslag till Planbeskrivning, 2021-08-09 

• Samrådsredogörelse del 2, 2021-08-09 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att godkänna 

samrådsredogörelse del 2 

2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att sända ut 
förslag till detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta på samråd 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Brofalk (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg av 
att följande text läggs in som beslutspunkt två: 

”Underlaget kompletteras med FÖP för landsbygden och information som 
belyser exploateringens påverkan på och även från de areella näringarna i nära 
anslutning till denna.” 

Jan Stefansson (KD) yrkar för Alliansens räkning bifall till Christina Brofalks 
(C) tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 
med Christina Brofalks (C) tilläggsyrkande och att Samhällsbyggnadsutskottet 
har beslutat i enlighet med detta. 

Beslut skickas till: 

• Planavdelning 
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Ålsta-Aspvik-Ensta           nr 0802 

Kungsängen  
Upplands-Bro kommun 
 

Samt upphävande av delar av byggnadsplan nr 6001 
 
Normalt förfarande       
Upprättad enligt PBL 2010:900 i lydelse före den 1 januari 2015 
 
Planbeskrivning  

 
Översiktskarta med planområdet markerat med röd oval.
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000, daterad den 2021-06-01. 
Denna planbeskrivning. 
 
Planprogram, juli 2012 
Fastighetsförteckning 
Samrådsredogörelse del 1, 19 september 2012 
Samrådsredogörelse del 2, 16 juni 2021 
 
Övriga handlingar 
Behovsbedömning, 1 juli 2009 
Arkeologisk undersökning, Stockholms länsmuseum, 2011 
Naturvärdesinventering, Enetjärn natur AB, september 2018 
Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning, Arkeologikonsult AB, 2019 
Utredning gällande spridning av hästallergen vid Aspviks ridcenter, COWI, oktober 2020 
PM Ytlig vattenavrinning, WRS AB, februari 2021 
Trafikbullerutredning, Structor, april 2021 
Illustrationsplan, WSP, maj 2021  
 
  
Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Större delen av planområdet regleras av byggnadsplan nr 6001. Byggnadsplanen avser fritidsboende 
och begränsar byggnadsarean till 80 m2 per fastighet varav huvudbyggnad 60 m2 och 
komplementbyggnad 20 m2. På fastigheten Aspvik 1:5 i planområdets västra del ersattes i början av 
1980-talet byggnadsplan nr 6001 av byggnadsplan nr 8109 som möjliggör fritidsboende inom 
fastigheten Aspvik 1:5.  
 
När en ansökan inkom under 2000-talet om avstyckning enligt gällande byggnadsplan nr 8109 gjorde 
Upplands-Bro kommun bedömningen att det inte vore lämpligt att bebygga området enligt 
byggnadsplan nr 8109, bland annat för att en gemensam VA-lösning saknades. Planens inriktning på 
fritidsboende stämde inte heller med markägarens önskemål om att stycka av fastigheter för 
permanentboende. Kommunen vill även möjliggöra en större byggrätt för fastigheterna inom 
byggnadsplan nr 6001 då den byggrätt som anges i byggnadsplanen har överskridits. 
 
Kommunstyrelsen beslutade därför den 3 februari 2010 att upphäva byggnadsplan nr 8109 och påbörja 
ett nytt planarbete där även byggnadsplan nr 6001 släcks ut. Planen gick ut på samråd 2013 med 
förutsättningen att området låg innanför tätortsavgränsningen. Efter samrådet har områdets 
förutsättningar förändrats så att det nu befinner sig utanför tätortsavgränsningen varpå 
planavdelningen beslutat om att förnyat samråd ska genomföras. 
 
Planförslaget innebär även att del av detaljplan nr 9504 upphävs för att möjliggöra väganslutningar 
från planområdet till Mjölkvarnsvägen. 
 
Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra cirka 40 nya bostäder inom fastigheterna Aspvik 1:5 och 
Kungsängens-Ålsta 1:10 i området Ålsta-Aspvik-Ensta i Upplands-Bro kommun. Syftet är även att 
öka byggrätten för befintliga bostadsfastigheter i området och säkerställa möjligheten till en framtida 
breddning av befintliga vägar enligt gällande vägstandard. Detaljplanen syftar även till att bibehålla 
den naturkaraktär som finns i området genom att varsamt anpassa den nya bebyggelsen till befintlig 
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Detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta (Aspvik 1:5 mfl ), nr 0802
  Planbeskrivning  

terräng och uppföra byggnader i dova, mörka och jordnära färger. Detaljplanen syfte är också att 
upphäva byggnadsplan nr 6001 inom de smala kantområden som uppstår mellan fastighetsgränser och 
den äldre plangränsen så att dessa delar blir oplanlagda likt resten av de berörda fastigheterna. 
 
Planområdet är beläget sydväst om Kungsängens centrum, söder om Mälarbanan, och har närhet till 
både tätorten och landsbygden. Sedan 2017 ingår inte längre planområdet i översiktsplanens 
tätortsavgränsning. 
 
Bebyggelsen på befintliga bostadsfastigheter inom planområdet utgörs främst av fritidshus som genom 
åren omvandlats till permanentbostäder där byggrätten som anges i gällande detaljplan överskridits. 
Som en följd av omvandlingen till permanentboende har miljöbelastningen på områdets recipienter 
ökat då området inte är anslutet till det kommunala avloppsnätet och de avloppsanläggningar som 
finns har konstaterats som undermåliga. Anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet är en 
förutsättning för att området ska kunna planläggas med större byggrätter än idag. Planförslaget 
möjliggör en största byggnadsarea om 120 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnader 
inom befintliga bostadsfastigheter. 
 
På exploateringsfastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10 i den västra delen av 
planområdet avses bostäder uppföras i befintligt skogsområde i ett högt läge i landskapet varpå en god 
gestaltning är betydelsefullt för att bevara platsens karaktär. De nya bostadshusen anpassas till platsens 
förutsättningar och naturområdets nuvarande karaktär. Bostäderna består av friliggande enfamiljshus 
samt parhus och föreslås uppföras i 2 våningar med en största tillåtna byggnadsarea om 70-120 m2 för 
huvudbyggnad beroende på vilken typ av hus som kan möjliggöras inom den enskilda 
styckningslotten. Inom några delar av exploateringsfastigheterna kräver markens förutsättningar att 
bostäderna uppförs med suterrängvåning vilket regleras med planbestämmelse. 
 

 
Figur 1, översikt av fastigheter inom och i anslutning till planområdet. 
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Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2012 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse före den 1 januari 
2015. Handläggning av detaljplanen sker med normalt förfarande. 
 
 

 
 
 
Det aktuella planskedet är samråd då remissinstanser, fastighetsägare och andra berörda får ta del av 
förslaget och komma med synpunkter. Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där synpunkter 
som framförts under samrådet redovisas. Planförslaget kan komma att justeras och kompletteras vid 
behov innan ett granskningsförslag upprättas. 
 
Preliminär tidplan 
Samrådsbeslut (KS)   januari 2013  
Samrådstid     februari-april 2013 
Förnyad samrådstid   februari-mars 2022 
Granskningstid    våren/hösten 2022 
Antagande (KF)    hösten 2022 
 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav 10 oktober 2012 §121, Tillväxtchefen, numera samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta genom normalt förförande, Plan 
och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
Upphävande av gällande byggnadsplan 
Byggnadsplan nr 6001 kommer i och med detaljplanens antagande att släckas ut helt och till största 
delen ersättas med den nya detaljplanen. Byggnadsplanen är ritad för hand med användningsgräns i 
fastighetsgräns och plangräns cirka 1-5 meter utanför fastighetsgränsen. Ytan mellan fastighetsgräns 
och den gamla plangränsen är planlagda som väg och natur. Planavdelningen har gjort bedömningen 
att dessa ytor är för smala för att användningsbestämmelsen ska ha något syfte. Den nya 
planområdesgränsen placeras som regel i fastighetsgräns, vilket innebär att byggnadsplanen upphävs 
inom de smala områdena så att dessa blir oplanlagda.  
 
 
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 kulturmiljö och rörligt friluftsliv. 
 
Hushållning med mark- och vattenområden 
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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. 
 
Planens genomförande innebär att naturmark tas i anspråk för ny bebyggelse. Enligt utförd 
naturvärdesinventering finns det naturvärden inom klass 2-4 inom planområdet. Utformningen av 
bostadsområden har anpassats så att inga områden med naturvärdesklass 2 berörs. Stora 
sammanhängande skogspartier kommer att bevaras i omgivningen.  
 
Detaljplanen föreslår inte någon bebyggelse på jordbruksmark. 
 
Påverkan på riksintressen 
Riksintresse för kulturmiljövård 
Planområdets östra delar ligger inom Görvälns riksintresseområde för kulturmiljövård, enligt 3 kap. § 
6 MB. Detaljplanen bedöms inte medföra någon större påverkan på riksintresset.  
Detaljplaneområdet omfattar inte utpekade kärnområden i riksintresset.  
 
Områdets ursprungliga karaktär med mindre fritidshus förändras delvis med föreslagen detaljplan i 
och med större byggrätter och möjliggör för en viss förtätning. Övergripande historiska samband, 
främst synliga i fornlämningar, bevarad topografi och natur samt ursprungliga vägsträckor, kommer 
fortsättningsvis vittna om områdets historia.  
 
Riksintresse för rörligt friluftsliv 
Planområdet ligger inom riksintresseområde för rörligt friluftsliv enligt 4 kap 2 § MB, Mälaren med 
öar och strandområden. 
 
Detaljplanen bedöms inte medföra någon större påverkan på riksintresset. Riksintressets huvudsakliga 
värden bedöms kunna bevaras då större delen av naturmarken bibehålls och gångförbindelser genom 
områdets västra delar utvecklas. De skogspartier som föreslås bebyggas bedöms inte ha så höga 
rekreationsvärden att en exploatering inverkar negativt på riksintresset.  
 
Riksintresse för kommunikation  
Järnvägen som går genom kommunen från Kallhäll till Bålsta är av riksintresse för kommunikation 
enligt 3 kap. § 8 MB. Områden som är av riksintresse för järnvägens anläggningar ska skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Järnvägen 
nyttjas främst för persontransporter men viss del av transporterna utgörs även av farligt gods. 
Mälarbanan ligger strax norr om detaljplaneområdet varpå planförslaget inte påverkar en framtida 
utveckling av riksintresset. 
 
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, då det rör sig om öppen bebyggelse och trafikmängderna i omgivningen är måttliga. I 
dagsläget finns inga kända områden i Upplands-Bro kommun där miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft överskrids. Anledningen är att sådana områden präglas av höga trafikvolymer i relativt 
slutna gaturum alternativt tunnlar.  
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Vatten 
Planområdet är beläget inom avrinningsområdet för ytvattenförekomsten Mälaren-Görväln 
(SE659044-160864) och Lillån (SE659811-653026) för vilka fastställda miljökvalitetsnormer ska 
följas. 
 
Den ekologiska statusen i Mälaren-Görväln och Lillån (Kungsängen) är enligt VISS maj 2021 klassad 
som måttlig med en tidsfrist att uppnå god ekologisk status år 2027. För att nå god ekologisk status 
måste utsläppen till recipienterna minska. 
 
Den kemiska statusen i Mälaren-Görväln enligt VISS maj 2021 ej god kemisk ytvattenstatus. Detta 
orsakas av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena Perfluoroktansulfon (PFOS), kadmium (Cd), 
bly (Pb), antracen, tributyltenn (TBT), Kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyleterar (PBDE) 
överskrids i vattenförekomsten. 
 
Den kemiska statusen i Lillån (Kungsängen) uppnår enligt VISS maj 2021 ej god kemisk 
ytvattenstatus på grund av att gränsvärdena för de prioriterade ämnena kvicksilver (Hg) och 
polybromerade difenyleterar (PBDE) överskrids i vattenförekomsten. 
 
Detaljplanen bedöms ha en positiv påverkan på miljökvalitetsnormerna då området bland annat 
kommer att anslutas till det kommunala avloppsnätet. Möjligheterna för infiltrering och därmed rening 
och fördröjning av dagvattnet kommer att öka i och med planens genomförande. Dels genom fyllning 
av idag hårdgjord mark men främst genom de infiltrationsdiken som ska finnas inom delar av 
vägområdet. Föreslagna infiltrationsdiken är den huvudsakliga åtgärden för dagvattenhanteringen i 
området och säkerställs med en planbestämmelse i plankartan. 
 
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. Läs mer 
om buller på sid 29. 
 
Ekologiskt känsliga områden 
I Upplands-Bro finns ett antal ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) som ofta sammanfaller 
med områden av riksintresse för natur- och kulturminnesvård eller friluftsliv. Enligt 3 kap, 3 § 
Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön.  
 
På cirka 1 respektive 1,5 kilometers avstånd från planområdet ligger två ekologiskt särskilt känsligt 
område (ESKO) enligt MB 3 kap., Tibbleviken och 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. 
 
Behovsbedömning 
Upplands-Bro kommun konstaterar i sin behovsbedömning att genomförandet av detaljplanen för 
Ålsta-Aspvik-Ensta inte medför risk för betydande miljöpåverkan. Varken miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark, vatten och andra resurser påverkas till en sådan grad att en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.  
 
Behovsbedömningen genomfördes 2009 i samband med framtagande av detaljplaneprogram av 
kommunens sakkunniga tjänstemän utifrån tillgängligt kunskapsunderlag. Samråd med Länsstyrelsen i 
Stockholm genomfördes i samband med programsamrådet som delar kommunens bedömning. 
Kommunens bedömning i frågan om en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
göras tillgängligt för allmänheten. Nedan följer en sammanfattning av behovsbedömningen: 
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Följande aspekter kommer enligt kommunen att följas upp i planarbetet och påverkan och anpassning 
av planförslaget redovisas i planhandlingarna: 
 

- Påverkan av landskapsbild och kulturmiljö 
- Dagvatten och påverkan på miljökvalitetsnormer 
- Påverkan av buller från Mälarbanan 
- Olägenheter i form av hästallergener 

 
Aspekterna ovan har utretts under planarbetet och redovisas under motsvarande rubrik i kommande 
kapitel Förutsättningar och planförslag.   
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är cirka 25 ha stort och ligger sydväst om Kungsängen strax söder om Mälarbanan. 
Planområdet avgränsas i norr av Mjölkvarnsvägen och åkermark samt Ensta gård i öster. Området 
söder om planområdet består av åkermark och i väst avgränsar planområdet till Aspviks ridcenter. 
 

 
Figur 2, Flygfoto med planområdet markerat med röd linje. 

 
Markägoförhållande 
Området utgörs av fastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10 m.fl. Marken är i privat ägo 
med undantag för fastigheten Sylta 1:61 som ägs av Upplands-Bro kommun. 
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
Riksintresse 
Planområdet ligger inom två riksintresseområden; riksintresse för kulturmiljövård samt riksintresse för 
rörligt friluftsliv.  
 
I planområdets närhet finns järnvägen Mälarbanan som är av riksintresse för kommunikation. 
 

 
Figur 3, Karta över riksintresse för rörligt friluftsliv med rosa skraffering samt riksintresse för kulturmiljövård med orange 
skraffering. Planområdet är markerat med röd linje. 

 
Vattenskyddsområde 
Planområdet ligger inom sekundär zon för Östra Mälarens vattenskyddsområde (MB 7 kap.). Inom 
skyddszonen finns det speciella föreskrifter vad gäller bland annat hantering av dagvatten och 
utformning av dräneringssystem. Avrinning från planområdet sker mot Tibbleviken och Broviken som 
är ett avrinningsområde till Östra Mälarens vattenskyddsområde. Tibbleviken och Broviken är 
ekologiskt särskilt känsliga vattenområden och värdefulla natur- och reproduktionsområden för fiskar 
och fåglar. Broviken är fastställd av Länsstyrelsen som ett Natura 2000-område (områdeskod SE 
0110130) och ett av Stockholms läns fågelrikare område, även flora i hagmarkerna är skyddsvärd. De 
båda vikarna och dess tillrinningsområden är mycket känsliga för påfrestningar.  
 
Regionala planer och program 
RUFS 
Planområdet omnämns inte i RUFS 2050 och berörs inte av några bevarandevärden eller är inom 
tätortsområde. Området är dock utpekat som tätortsnära landsbygd i bilagan Landsbygds- och 
skärgårdsstrategin. 
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Kommunala planer och program 
Översiktsplan 
I gällande översiktsplanen från 2010 ligger planområdet inom Kungsängens tätortsavgränsning och är 
utpekat som ett utbyggnadsområde för bostäder. 2017 antogs en fördjupad översiktsplan för 
landsbygden där planområdet ingår varpå planområdet därmed utgick från tätortsavgränsningen som 
anges i översiktsplanen.  
 
Fördjupad översiktsplan för landsbygden (FÖP 2016) 
Landsbygdsplanen, FÖP 2016, beskriver att planområdets utveckling ska präglas av landsbygdens 
karaktär med fortsatt vägsamfällighet. Totalt cirka 25-30 bostäder bedöms tillkomma i den västra 
delen av planområdet. Ålsta-Aspvik-Ensta är även utpekat som prioriterat område för anslutning av 
kommunalt vatten och avlopp i både översiktsplanen och kommunens VA-plan. 
 
Bostadsförsörjningsprogram 
Nedan finns ett urval av riktlinjerna i bostadsförsörjningsprogrammet som anses relevanta för 
planförslaget: 
 

• Kommunen ska eftersträva en blandning av bostadstyper och upplåtelseformer för att uppnå 
en allsidigt sammansatt social struktur.  

• Ny bebyggelse på landsbygden ska i första hand lokaliseras till utpekade landsbygdskärnor, 
bebyggelseutvecklingsstråk och bebyggelseutvecklingsområden.  

 
VA-plan 
Området är utpekat som utbyggnadsområde för VA i kommunens VA-plan från 2017. 
 
Grönplan 
Detaljplaneområdet ligger i kanten av den regionala Görvälnkilen, en av Stockholms läns tio gröna 
kilar. Kilarna innehåller natur-, kultur- och sociala värden och sträcker sig från länets ytterområden in 
mot Stockholms stads centrala delar. Grönkilarna är viktiga för regionen ur ett rekreativt, biologiskt 
och kulturhistoriskt perspektiv.  
 

 
Figur 4, bild ut RUFS 2050 med planområdet markerat i rött. 

 Enligt Upplands-Bros kommuns Grönplan (antagen i Kommunstyrelsen 2008-12-03 § 156) och den 
naturinventering som gjordes under slutet av 1980-talet ingår detaljplaneområdet i ett område klassat 
som naturvärde på grund av sitt helhetsvärde. Det innebär att området i sin helhet har vissa värden ur 
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natur-, kultur-, landskapsbild- och/eller friluftslivssynpunkt. Vid exploatering i detta område bör 
helhetsvärdet tas i beaktande.   
 
Detaljplaneprogram 
Ett planprogram finns för området och antogs av Kommunstyrelsen den 10 oktober 2012 § 121. 
Slutsatserna i programmet ligger till grund för detta planförslag och delar av planbeskrivningen är 
baserad på detaljplaneprogrammet.  
 
Detaljplaner och förordnanden 
För planområdet finns gällande detaljplaner:  

• Byggnadsplan nr 6001. Byggnadsplanen medger allmänt ändamål, park och väg samt 
bostadsändamål. 

• Detaljplan nr 9504. Detaljplanen medger GC-väg inom berört område. 
 
I området gäller en äldre byggnadsplan med viss del allmänna ändamål så som gata och park. Inom 
dessa ytor gäller förordnande enligt 113 § BL som reglerar ägoförhållanden och rätten att nyttja den 
allmän platsen. Förordnandet upphör inte automatiskt för att områdesplanen ersätts med en ny 
detaljplan, men i detta fall sammanfaller allmän plats i den nya planen med allmän plats i befintlig 
byggnadsplan. Förordnandet får därmed ingen påverkan på planerad utbyggnad. 
 
 
Förutsättningar och planförslag  
Natur 
Mark och vegetation 
Nuläge 
Området gränsar till och ingår delvis i Görvälnkilen som omfattar tätortsnära natur, strandpromenader 
och kulturlandskap. Några hundratal meter norrut ligger Lillsjön-Örnässjöns naturreservat som ingår 
som en viktig del i den gröna kilen. 
 
Vegetationen är relativt enhetlig och kan beskrivas som en typ av blandskog där tall dominerar, även 
hällmarkstallskog förekommer. Skogen är delvis igenväxande med en hel del relativt unga partier med 
triviallövträd (asp, sälg, björk etc). Av de stora äldre trädens utveckling kan man förstå att 
skogsmarken tidigare haft en öppnare karaktär.  
 
Enligt framtagen naturvärdesinventering finns områden med naturvärdesklass 2-4  samt lågt 
naturvärde inom planområdet. 15 naturvärdesobjekt identifierades med en sammanlagd areal av cirka 
12 hektar vilket utgör tre fjärdedelar av inventeringsområdet. Nio objekt på sammanlagt cirka 7 hektar 
har naturvärdesklass 3 (påtagligt naturvärde) eller högre, varav fyra objekt på sammanlagt cirka 3 
hektar utgörs av naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Övriga, drygt 4 hektar, har naturvärdesklass 4 
(visst naturvärde). Inga objekt med högsta naturvärde, naturvärdesklass 1, hittades.  
 
Huvuddelen av naturvärdesobjekten är hällmarkstallskog eller blandskog med ett tydligt inslag av 
gamla tallar. Några tallar är mycket gamla, uppskattningsvis uppemot 300 år. Omkring 150-200 år 
gamla tallar är relativt vanliga i inventeringsområdet, en del är storvuxna och grova. 
I de lägre delarna som angränsar mot åkermark växer mycket asp och enstaka ek. Här finns grövre 
aspar och en del död ved av olika lövträd. Den östra delen av området utgörs av blandskog som betats 
under senare tid och har minst naturvärdesklass 4. De delar som har lågt naturvärde består främst av 
ung tallskog och planterad granskog, förutom ett par gamla tallar. Två områden, I och J, bedömdes 
utgöra Natura 2000-naturtypen Taiga på grund av skogsstruktur och förekomst av typiska arter. 
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Figur 5Tallar inom planområdet (Ramböll) 

 
Figur 6, Översikt av naturvärden inom planområdet (Enetjärn natur AB) med markering av befintlig och tillkommande 
bebyggelse. 

Förslag 
De områden med naturvärdesklass 2 planläggs som natur medan delar av område G, D och C som 
utgörs av naturvärdesklass 3 kommer att ianspråktas för bostadsbebyggelse. En stor del av 
naturmarken bibehålls genom gröna släpp mellan bebyggelsen och genom att en naturridå sparas i de 
yttre delarna i norr och väster. Inom delar av kvartersmarken säkerställs bevarande av träd med en 
stamdiameter över 30 cm genom planbestämmelse. För naturmarken avses en skötselplan upprättas.  
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Landskapsbild 
Nuläge 
Planområdet utgörs huvudsakligen av en utbredd moränhöjd bevuxen med blandskog. Det 
skogsbeklädda området kan beskrivas som en ö som ansluter till ett flackt jordbrukslandskap med 
öppen betes- och åkermark. Vägarna inom planområdet är smala och grusade och avslutas i 
återvändsgator vilket medför en viss enklavkaraktär. Inom planområdet finns idag ingen 
gatubelysning, planområdet lyses upp med hjälp av enskilda fastigheters rums- och fasadbelysning 
vilket ger en särskild karaktär till området. 
 
Förslag 
Den yttre ring av naturmark som finns i norr och öster bibehålls för att inte påverka den nuvarande 
landskapsbilden som finns från omgivande områden. De befintliga vägarna avses bibehållas i 
nuvarande skick, planförslaget medger dock en breddning av vägområdet om behov av en sådan 
åtgärd krävs i framtiden. Nya vägar inom planområdets västra del ges en större bredd och grusas för 
att erhålla landsbygdskaraktär. Inga gång- eller cykelvägar föreslås inom planområdet och eventuell 
gatubelysning i det nya bostadsområdet utformas med varsamhet. Ett par grönsläpp föreslås i 
exploateringsområdet i väster med promenadstigar som gör landskapet tillgängligt för gående. Den 
kuperade terrängen påverkar möjligheterna för vägar och dess placering varpå vägarna blir slingrade.  
 
Kulturmiljö och fornlämningar 
Nuläge 
Detaljplaneområdet ligger i den nordvästra delen av Lennartsnäshalvön. Den västra delen av halvön 
utgör ett typiskt exempel på hur kulturlandskapet i Stockholms län i regel utvecklats. På höjdpartierna 
ligger flera mindre gårdar, till dessa kan förhistoriska gravfält knytas som vittnar om att gårdarna har 
anor från järnåldern. Intill detaljplaneområdet finns gravfält med gravformer från yngre järnåldern i 
den mittersta/nordöstra delen.  
 
Under det senaste årtiondet har området i den västra delen av halvön, runt Aspvik – Ålsta – Skälby – 
Frölunda, ändrat karaktär och förvandlats från jordbruksbygd till framförallt blandad 
bostadsbebyggelse. I området finns idag både äldre gårdar, äldre fritidsbebyggelse och nutida 
bostadshus av enklare karaktär. Stora delar av Lennartsnäshalvön ingår i ett för kulturmiljövården 
större riksintresseområde, Görvälns riksintresse. En liten del av detaljplaneområdets östligaste del 
ingår i detta riksintresseområde. Väster om detaljplaneområdet ligger Aspviks gård, som är en väl 
bevarad gårdsanläggning.  
 
En översiktlig arkeologisk utredning utfördes vid framtagande av planprogrammet 2011. Under arbetet 
med framtagande av detaljplanen har en arkeologisk förundersökning tagits fram i avgränsande syfte 
för fastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10. 
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Figur 7, Ungefärligt planområde med de aktuella undersökningsområdena och närliggande fornlämningar som de var 
registrerade i KMR innan förundersökningens början. (Arkeologikonsult AB) 

Under den arkeologiska förundersökningen påträffades ytterligare fem fornlämningar: ett så kallat 
femstenarör (en gränsmarkering av äldre typ), en hålväg, ett område med fossil åkermark, ett röse, två 
gravfält och flertal stensättningar. Av stensättningarna var tre ensamliggande gravar (L2015:7421, 
L2015:8030, L2019:2720), två ingick i en gravgrupp (L2019:2722, 2723) och resterande var fördelade 
på två gravfält. Ett objekt fick bedömningen övrig kulturhistorisk lämning; en fossil åker med 
tillhörande stensträng. En tidigare registrerad stensättningsliknande lämning kunde inte återfinnas. Ett 
tidigare okänt område med tre stensättningar (L2019:2720, 2722, 2723) påträffades under utredningen. 
 
En färdväg som troligen gått ihop med den påträffade hålvägen (L2013:7623) syns på en historisk 
karta från år 1727. Vägen har lett fram till soldattorpet Kopladal (L2015:7623). Hålvägen kan ha äldre 
anor än till 1700-talet. Den fossila åkern (L2013:7627) kan inte beläggas i det historiska kartmaterialet 
och inget daterbart material påträffades vid undersökningen. Området är tydligt stenröjt och avgränsas 
av en nyupptäckt stensträng i väster och en stenrik moränbacke i öster. 
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Figur 8, Resultaten av förundersökningen inom exploateringsfastigheterna (Arkeologikonsult AB) med föreslagen bebyggelse 
markerad. 

  
Förslag 
Utvecklingen mot en något tätare bostadsbebyggelse fortsätter i och med detaljplanens genomförande. 
Bebyggelse möjliggörs på moränhöjden i anslutning till befintlig bebyggelse och med skyddande 
vegetationsridåer mot det omkringliggande öppna landskapet. Placering av bebyggelse, reglering av 
minsta fastighetsstorlek, skalan på byggnader och styrd färgsättning säkerställer att ny bebyggelse inte 
på ett avgörande sätt påverkar kulturlandskapet och riksintresset i större utsträckning.  
 
Tillkommande bostäder och vägstruktur har placerats med hänsyn till fornlämningarna inom området 
och tillgängligheten till några utav fornlämningarna förbättras genom detaljplanen. Samtliga fasta 
fornlämningar inom exploateringsfastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängen-Ålsta 1:10 ligger inom 
användningen NATUR. Fornlämningar inom befintliga bostadsfastigheter redovisas på plankartan 
samt att det finns en upplysning om kulturmiljölagen. Soldattorpet Kopladal inom fastigheten 
Kungsängens-Ålsta 1:9 anses ha ett högt bevarandevärde på grund av dess historik och betydelse 
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genom tiden. Fornlämningen och torpet är skyddat genom kulturmiljölagen men torpets nuvarande 
karaktär säkerställs genom planbestämmelse q1 - Kulturhistorisk värdefull byggnad som ska 
bibehållas till sin ursprungliga karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material 
och materialbehandling, färgsättning samt detaljeringsnivå. Fastigheten tillåts inte avstyckas i och 
med att fornlämning L2015:7623 upptar större delen av fastigheten. Fastigheten Sylta 3:10 tillåts inte 
avstyckas med anledning av att delar av fastigheten är beläget inom riksintresse för kulturmiljö. De 
fastigheter som är synliga från riksintresset för kulturmiljö får en begränsning genom reglering i 
plankartan som tillåter en minsta fastighetsstorlek om 1500 m2 så att övergången mellan 
jordbruksmarken och bostadsområdet kan bibehållas i stor utsträckning. 
 
 
Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Området ligger till största delen på en skogsholme som utgörs främst av berg i dagen och sandig 
morän. I detaljplaneområdets sydöstra del övergår landskapet delvis i öppet, låglänt betes- och 
åkerlandskap med främst lera och finmo. I planområdets västra del finns ett område med sand. 
 
Ett grundvattenrör har installerats i närområdet, 12R05GV. Grundvattenröret är beläget i en hästhage 
utanför planområdet där leran är som mäktigast. Röret har installerats ner till underliggande 
friktionsjord.  Den utförda mätningen visar på artesiskt grundvattentryck i friktionsjorden under leran. 
En äldre mätserie från ett rör i närheten av Mälarbanan indikerar på att grundvattenytan ligger i nivå 
med markytan vilket innebär 0-1 m under mark. 
 
Inga kända områden med stabilitetsproblem förekommer med dagens marknivåer och lastförhållanden. 
 
Förslag 
På höjden i västra delen av planområdet, där stora delar av exploateringen kommer att ske på fast berg, 
föreligger inga problem med grundläggning. I områdets syd-östra del, där lera och finmo förekommer 
krävs fördjupad utredning för föreslagen vändplan vid Enstavägen. Fyllning kommer att krävas mellan 
gata och bebyggelse för att möjliggöra en bra angöring till bostadshusen vid en eventuell utbyggnad av 
vägen.  
 
Eventuell fyllning vid utbyggnaden av nya vägar kommer huvudsakligen att ge upphov till mindre 
elastiska sättningar. Dessa kan även kallas för momentana sättningar och innebär att det uppkommer i 
samband med att lasten påföres. Inga konsolideringssättningar över tid har bedömts uppkomma vid 
rådande grundvattennivåer. Lokalt kan något större sättningar förväntas där lerdjupen är större. 
 
De geotekniska förutsättningarna inom aktuellt område kan betraktas som relativt goda med mycket 
fastmarkspartier och mycket ytnära berg. Leran är normal- till överkonsoliderad och dess mäktighet är 
relativt liten vid korsande ledningar vilket leder till att inga förstärkningsåtgärder bedöms vara 
nödvändiga vid gällande utformning av vägar. Eventuellt förekommande organiska jordar bör skiftas 
ut i läge för planerade vägar. 
 
Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse (B) 
Nuläge 
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av äldre fritidshus. Husen är främst uppförda i en 
våning med tillhörande komplementbyggnad. Under senare år har området ändrat karaktär och en 
omvandling till permanentboende sker successivt. I gällande detaljplan finns planbestämmelse om en 
minsta fastighetsstorlek om 1000 m2 och en största byggnadsarea om 80 m2 varav huvudbyggnad  
60 m2 och komplementbyggnad 20 m2.   
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Bebyggelsen är brokigt utformad och inom fastigheterna finns ofta huvudbyggnad med tillbyggnader, 
friggebodar, carports och uppställningsytor för husvagnar och lastbilar. På ett antal fastigheter har 
mark planlagd med prickmark i gällande plan bebyggts och många utav fastigheterna har överstigit 
byggrätten på 80 m2 per fastighet. 
 
Byggnadsarea är den markyta som byggnaden ianspråktar, måttet tar inte hänsyn till hur många 
våningar huset är. 
 
Förslag 
Befintlig fritidshusbebyggelse planeras få en utökad byggrätt om totalt 170 m2  byggnadsarea per 
fastighet, varav huvudbyggnad 120 m2, vilket regleras på plankartan. Minsta tillåtna fastighetsstorlek 
är 1000 m2 för majoriteten av fastigheterna med undantag för fastigheterna längst i söder som syns 
från riksintresset för kulturmiljö som ges en minsta fastighetsstorlek om 1500 m2. Fastigheterna Sylta 
3:10 och Kungsängens-Ålsta 1:9 ges en större begränsning då de ligger delvis inom riksintresse för 
kulturmiljö eller inom ett fornlämningsområde. Detta säkerställs genom en minsta tillåtna fastighet om 
3 600 m2. 
 
Ny bostadsbebyggelse ska utformas med hänsyn till omgivande bostadshus och landskapets kvaliteter 
och karaktär. Byggnaderna anpassas i den mån det går till den kuperade terrängen för att så långt som 
möjligt bibehålla naturlandskapet och undvika större ingrepp i marken. Husen tillåts uppföras i två 
våningar. Byggnadernas höjd regleras genom planbestämmelse på plankartan med högsta tillåtna 
högsta byggnadshöjd om 7 meter över markplanet beroende på styckningslottens markförutsättningar 
och plats i landskapet. Byggnadernas takvinkel är 15-45 grader och regleras med bestämmelse på 
plankartan. 
 
Huvudbyggnadernas placering regleras med planbestämmelse som medger att friliggande 
enbostadshus ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska placeras minst 
2 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas.  
 
Ny bebyggelse, bostäder (B) 
Ny bostadsbebyggelse inom exploateringsfastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängen-Ålsta 1:10 3 
föreslås bestå av fristående hus i två olika storlekar samt parhus för att skapa en blandning av 
bostadstyper i området. Den kuperade terrängen föranleder att några utav styckningslotterna inte kan 
förses med en större byggrätt varpå mindre hus är en förutsättning för planens genomförande. Den 
kuperade terrängen kräver även att några styckningslotter får tvingande suterrängvåning vilket regleras 
genom planbestämmelse på plankartan.  
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Figur 9, Översikt med exploateringsfastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10 markerade med blå skraffering 
och planområdet i röd linje. 

Några utav de nya styckningslotterna som är svåra att bebygga utan större markingrepp får en 
begränsning i form av prickmark eller korsmark på plankartan som medger att byggnader ej får 
uppföras. Inom prickmarken finns planbestämmelse n1 som anger att träd med en stamdiameter över 
30 cm inte får fällas samt b1 som anger att marken ej får hårdgöras för att bibehålla naturen i dess 
ursprungliga form i så stor utsträckning det är möjligt samt möjliggöra för infiltration av dagvatten. 
 
Husen tillåts uppföras i två våningar inklusive suterrängvåning. Byggnadernas höjd regleras genom 
planbestämmelse på plankartan med en högsta tillåtna nockhöjd över nollplanet eller 
högsta byggnadshöjd om 7 meter över markplanet beroende på styckningslottens markförutsättningar 
och plats i landskapet. Byggnadernas takvinkel är 15-45 grader och regleras med bestämmelse på 
plankartan. 
 

 
Figur 10, illustration av byggnadshöjd, nockhöjd och totalhöjd. 
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Figur 11, Illustrationsplan över planområdet (WSP). 

 
Husplacering 
Den kuperade terrängen innebär att olika typer av byggnader är lämpliga inom 
exploateringsfastigheterna. Inom styckningslotter där marken är mer plan krävs inga större 
markingrepp, så som sprängning, schaktning eller fyllning, för att möjliggöra byggnation.  
 
Där marken är mer kuperad föreslås att suterränghus uppförs där en plan yta kan möjliggöras mot väg 
för att klara kraven för angöring till bostaden. Beroende på husens placering i terrängen kräver en del 
styckningslotter att fyllnad görs mellan huvudbyggnad och väg medan det för andra hus innebär att 
sprängning eller schaktning måste utföras för att skapa en tillgänglig entré, se principskisser nedan. Ett 
alternativ för att undvika större fyllning eller schaktning är att uppföra huset på pålar eller med förhöjd 
sockel. Inom några av de brantaste styckningslotterna krävs förmodligen en kombination av suterräng 
och pålhus. 
 

 
Figur 12, Principsektion som visar husens förhållande till marknivån, fyllning krävs mot väg (WSP). 
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Figur 13, Principsektion vid fornminne L2013-7589 och L2015-8030 med exempel för fyllnad mot väg för det vänstra huset 
(WSP). 

 

 
Figur 14, Principsektion C-C som visar husens förhållande till marknivån. Fyllning alternativt sprängning krävs 
i anslutning till vägen. Naturmarken bevaras på husens baksidor. (WSP) 
 

 
Fristående hus 120 m2 

14 fristående hus med en största tillåten byggnadsarea om 170 m2 per fastighet, varav huvudbyggnad 
120 m2, möjliggörs inom Aspvik 1:5. Minsta fastighetsstorlek är 1000 m2 vilket regleras på plankartan. 
Några utav husen inom de mest kuperade styckningslotterna får tvingande suterräng genom 
planbestämmelse.  
 
Fristående hus 80 m2 

12 mindre fristående hus med en högsta tillåtna byggnadsarea om 130 m2 per fastighet, varav 
huvudbyggnad 80m2, möjliggörs på de mer kuperade styckningslotterna. I och med den kuperade 
terrängen kan dessa hus endast uppföras som suterränghus alternativt på pålar. En höjdbestämmelse 
som anger en högsta nockhöjd över nollplanet regleras på plankartan för att undvika att husen sticker 
upp och syns på långt håll i landskapet. En minsta fastighetsstorlek om 1000 m2 regleras på plankartan. 
 
Parhus 70 m2 

Åtta parhus, varav sex inom Aspvik 1:5 och två inom Kungsängens-Ålsta 1:10, med totalt 16 bostäder 
föreslås ges en största exploateringsgrad om 17 % av fastighetens yta samt en största byggnadsarea om 
120 m2 för huvudbyggnad per fastighet. Detta för att möjliggöra även för friliggande enfamiljshus 
inom dessa områden vilket gör planen mer flexibel. En minsta fastighetsstorlek om 500 m2 regleras på 
plankartan. Detta innebär en största byggnadsarea om 85 m2 per fastighet med en högsta byggnadsarea 
om 70 m2 för huvudbyggnad. Om marken avstyckas i större fastighetsstorlekar, exempelvis om 1000 
m2, kan en huvudbyggnad om 120 m2 för fristående enfamiljshus möjliggöras. Majoriteten av husen 
uppförs i suterräng vilket regleras med planbestämmelse.  
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Figur 15, översikt av bebyggelsetyper och dess reglering. 

För samtliga tomter regleras huvudbyggnadernas placering med en planbestämmelse som medger att 
friliggande enbostadshus ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad ska 
placeras minst 2 meter från fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns.  
 
Gestaltning 
Inom exploateringsfastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängs Ålsta 1:10 byggs ny sammanhängande 
bebyggelse som även i delar medger tätare bebyggelse än den befintliga bebyggelsen. Det är i första 
hand inom dessa delar som nedan gestaltningsregler gäller. Inom den befintliga bebyggelsen där 
byggnader kan ersättas eller kompletteras medges en större frihetsgrad i gestaltningen. 
 
Höjd och takutformning 
Husen är i en till två plan, med eller utan suterrängvåning. Husens höjd är anpassad till terrängen och 
omkringliggande byggnader. Takformen föreslås vara av typen pulpet- eller sadeltak med en högsta 
lutning om 45 grader. Taket ska vara svart eller vegetationsbeklätt, med exempelvis sedum, vilket 
säkerställs genom planbestämmelse. Vegetationstak tillför viktig grönyta som ersätter den bebyggda 
ytan på marken och är även positiv för dagvattenhantering.  
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Färgsättning och fasadmaterial 
Färgpaletten är jordfärger med mycket svärta för att på ett mjukt sätt inkorporera sig i landskapet och 
harmoniera med omkringliggande natur. Det huvudsakliga fasadmaterialet är trä i form av stående 
eller liggande panel. Panelen föreslås behandlas med impregnering, slamfärg, tjära eller bränning som 
låter träets naturliga yta och struktur framhävas. Taket utgör den femte fasaden och svart plåt samt 
sedumbeklädda ytor faller väl in i omgivningen. Takfärgen regleras med en bestämmelse inom 
exploateringsfastigheterna. Sedum varierar i sina färger mellan årstiderna och bidrar till att främja 
biologisk mångfald. Detaljer och accenter utförs i trä eller plåt, även dessa inom jordfärgsskalan ner 
till svart. 
 

 
Figur 16, Exempel färgskala jordnära färger och exempel fasad med detalj i cortenplåt.  
 

Fönster 
Fönstersättning sker omsorgsfullt för att skapa utblickar samt 
minimera insyn till och från grannar. Fönsterkarmar kan med 
fördel harmonisera med fasaden och vara i samma kulör som 
huskroppen eller svarta eller träfärgade. 
 
Balkonger och terrasser 
Terrass i markplan utförs i trä eller sten på husens södra eller 
sydvästra sida. Balkonger skyddas från insyn genom 
omsorgsfullt utformade räcken, företrädesvis klädda med 
träpanel likt fasad i de lägen där insyn kan uppstå. 
 
Trädgårdsmark 
Trädgårdsmark utförs förslagsvis med grusad parkering samt 
gångväg till entré. Plattor av sten kan även användas 
omsorgsfullt med hänsyn till infiltreringen av dagvatten. 

Naturmarken inom varje fastighet bevaras i den mån det är 
möjligt. Planteringar längs tomtgräns samt gräsytor utförs 
omsorgsfullt och anpassas till terrängen. Gräsytor och 
planteringar kan även bidra till omhändertagande av 

dagvatten. 
 

Exempel sedumtak på pulpettak samt fasad i falu rödfärg. Exempel svart plåt på sadeltak samt fasad i järnvitriol. 

 Figur 17, Exempel fönstersättning och 
fasadfärg 
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Figur 18, Exempel terrass med stenbeläggning och plantering anpassad efter 
terrängen. 

    
Garage och carport 
Garage kan antingen integreras i huvudbyggnaden eller byggas fristående. Komplementbyggnader 
föreslås ha samma färgskala som huvudbyggnaden för att skapa ett enhetligt intryck. 
 
Carportens struktur föreslås utföras i trä med sidopartier av spaljétyp. Det ger ett luftigt och 
genomsiktligt intryck samtidigt som det avser att delvis dölja parkerade bilar. Klätterväxter kan med 
fördel delvis bekläda sidorna för ökad lummighet. 
 

 
Figur 19, Exempel på suterränghus med integrerat garage. 

 
Figur 20, Exempel carport. 

Stödmurar 
Stödmurar föreslås främst uppföras med naturmatrial i form av sten eller trä där det är möjligt för att 
smälta in i naturen. Bygglov krävs för murar som är högre än 80 centimeter. 
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Figur 21, Exempel på stödmur av gabioner fyllda med sten. 

Tillgänglighet och angöring 
Nuläge 
Planområdet är väldigt kuperad och har svårframkomlig terräng. Angöring till befintliga 
bostadsfastigheter sker från enskilda vägar inom området. 
 
Förslag 
Marken inom planområdet är kraftigt kuperat. Inom delar av planområdet kräver 
markförutsättningarna att hus uppförs i suterräng för att skapa god tillgänglighet till bostäderna. Detta 
regleras med planbestämmelse på plankartan. Även för hus som inte byggs i suterräng kommer 
anpassning av marken mellan huset och gatan behöva ske för att säkerställa tillgänglig entré. Nya 
bostadshus placeras med omtanke så att baksidan av tomten kan bibehålla befintliga marknivåer i så 
stor utsträckning som möjligt. På plankartan är bakre delen av tomterna skyddad med prickmark och 
en bestämmelse om att träd inom dessa delar ska sparas. 
 
Angöring sker fortsatt från enskilda vägar inom området. En ny infartsväg från Mjölkvarnsvägen i 
norr rör sig i en halvcirkel runt planområdets västra delar och möter sedan upp Klodalsvägen söderut 
som angör nya styckningslotter inom Aspvik 1:5. För styckningslotter inom Kungsängens-Ålsta 1:10 
föreslås en mindre väg, med rundkörning runt naturmark, som enkelriktas. De nya vägarnas lutning 
anpassas till maximal lutning för brandbil och är grusade för att bibehålla områdets 
landsbygdskaraktär.  
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Trafik och kommunikationer 
 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Nuläge  
Inom planområdet finns gång- och cykelväg inom kommunens 
fastighet Sylta 1:61. En befintlig gång- och cykelbro över järnvägen 
kopplar samman planområdet med den övriga tätorten och skapar en 
god förbindelse till kollektivtrafikanslutning.  
 
Inom befintlig naturmark finns flera mindre stigar varav en större 
naturstig som löper i nord-sydlig riktning från Mjölkvarnsvägen som 
ansluter till Klodalsvägen i söder. I övrigt delar gång- och 
cykeltrafikanter utrymme med övriga fordon inom befintligt 
vägområde. 
 
Förslag 
Inga nya gång- och cykelvägar planeras inom ramen för detaljplanen. 
Gående och cyklister avses dela utrymme med vägfordon då 
trafikintensiteten på vägarna är låg att inget behov av att anlägga 
gång-och cykelvägar finns i dagsläget. Den naturstig som idag går 
mellan Mjölkvarnsvägen och Klodalsvägen ersätts med en ny stig 
som utgör en genväg för gångtrafikanter i området. 
 
Planområdet omfattar en del av en kommunal gång- och cykelbro 
med angränsande gångbanor. Denna kommer bibehålla den funktion 
den har i dag. 
 
Kollektivtrafik 
Nuläge  
Området ligger i ett kollektivtrafiknära läge. Det är cirka 400-600 meter via gång- och cykelbron över 
järnvägen till busshållplats på Enköpingsvägen där anslutningsbussar till pendeltåget går. Turtätheten 
mellan Bro och Kungsängen är i dagsläget låg. Bussar trafikerar i högtrafik (vardagar morgon och 
eftermiddag/kväll) Enköpingsvägen, mellan Bro och Kungsängen, var trettionde minut. Under de 
resterande delarna av dygnet och på helger trafikeras sträckan endast en gång i timmen. 
Pendeltågsstation finns i centrala Kungsängen och går i 15-minuterstrafik mot Stockholm. 
 
Förslag 
Inga nya busshållplatser planeras inom planområdet.  
 
Gatunät 
Nuläge  
Detaljplaneområdet är sammanlänkat med det övergripande vägnätet via Lennartsnäsvägen som 
ansluter till Enköpingsvägen. Åtkomst till områdets norra delar sker via Mjölkvarnsvägen till 
Vickbergahöjden och till den södra delen via Klodalsvägen som i söder ansluter till Kronogårdsvägen. 
Väganslutningen från Mjölkvarnsvägen till Vickbergahöjden saknar delvis planstöd inom fastigheten 
Sylta 1:28 och Sylta 1:61. 
 
Befintliga vägar inom området har idag låg standard då de är smala och har på vissa sträckor en 
lutning över 8 % vilket försvårar sådant som avfallshämtning och uppställning av räddningsfordon. 
Vägarna avslutas med återvändsgator och är därmed inte sammanlänkade vilket försvårar 
framkomligheten inom området och medför en viss enklavkaraktär. Gatubelysning saknas och vägarna 
är idag enskilda och förvaltas genom olika vägföreningar.   
 

Figur 22, markering ny stig  
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Figur 23, Befintliga vägar inom planområdet (Ramboll). 

Förslag 
En ny vägkoppling från Klodalsvägens avslut skapas i en halvcirkel mot väster som ansluter till 
Mjölkvarnsvägen i norr för att möjliggöra angöring till det nya bostadsområdet inom fastigheten 
Aspvik 1:5. Klodalsvägen förlängs norrut och möter upp Vickbergahöjden i öster för att tillskapa 
förbättrad framkomlighet genom området. En mindre enkelriktad tillfartsväg planeras inom 
Kungsängen-Ålsta 1:10 för att möjliggöra angöring till nya styckningslotter. Inför granskningsskedet i 
planprocessen kommer en vägprojektering för exploateringsfastigheterna tas fram som säkerställer 
genomförandet av vägutbyggnaden. I norr säkerställs anslutning till Mjölkvarnsvägen för 
Vickbergahöjden och föreslagen ny väg. 
 
Nya diken planeras längs gatorna där så är möjligt. Stora delar av marken är bergig, men där marken 
består av morän eller ny uppfyllnad kan diken med en renande, fördröjande och infiltrerade funktion 
ordnas.  
 
Planförslaget medger att även det befintliga vägnätet kan få en något breddad körbana och 
infiltrationsdiken kan möjliggöras inom stora delar av vägområdet utan att intrång görs på befintliga 
fastigheter. En kort sträcka av Enstavägen är för smal för att möjliggöra diken, här kan dock vatten 
avledas till diken belägna längre ner där fördröjning och infiltration kan ske. 
 
Parkering sker inom den egna fastigheten. 
 
Vägarna inom planområdet föreslås få fortsatt enskilt huvudmannaskap för att få en enhetlig 
förvaltning av vägnätet i området. 
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Figur 24, Gatusektioner med infiltrationsdike för avledning och infiltration av dagvatten (WSP). 
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Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Nuläge 
Det finns ett antal lågpunkter inom området som påverkar befintlig bebyggelse. Dessa lågpunkter 
ligger inom nuvarande detaljplan på prickmark, vilket innebär att byggnad ej får uppföras. Detta har 
dock inte hindrat fastighetsägare från att uppföra komplementbyggnader inom dessa områden. 
Avrinningen följer den naturliga topografin i området och sker i alla väderstreck. Topografin i området 
gör att vatten naturligt avrinner nedåt i alla riktningar. Geologin består av mycket berg i dagen, 
sannolikt tunna moränlager och lera i kanterna vilket innebär att dagvatten inte kan infiltreras i stor 
utsträckning inom den egna fastigheten. Dåliga infiltrationsmöjligheter tillsammans med den lutande 
topografin gör att en stor del av avrinningen sker ytligt inom området. Morän har generellt god 
infiltration men topografin och de tunna jorddjupen i området innebär att mycket dagvatten även från 
dessa ytor avrinner neråt från de högst belägna områdena. Flera av vägarna inom planområdet saknar 
diken och avvattningen sker direkt mot bostadsfastigheterna.   
 

 
Figur 25, Ytlig avrinning inom planområdet med en äldre version av strukturplanen (WRS AB). 

 
Förslag 
Lokalt omhändertagande av dagvatten inom den egna fastigheten föreslås i den mån det är möjligt. 
Tillkommande bostäder inom exploateringsfastigheterna kommer delvis att kräva fyllning mot väg för 
att möjliggöra angöring vilket ger något bättre förutsättningar för infiltration. De fyllda ytorna mellan 
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väg och bostadshus ska utföras med genomsläppligt material i syfte att ge bättre förutsättningar för 
lokalt omhändertagande av dagvatten. Om bostäderna inom exploateringsfastigheterna även uppförs 
med vegetationsbeklätt tak bidrar även de till viss fördröjning inom den egna fastigheten. 
 
Avrinning föreslås fortsatt ske mot flacka lågpunkter. Lågpunkter belägna inom kvartersmark regleras 
med prickmark på plankartan som medger att ingen byggnad får uppföras samt bestämmelse b1 som 
medger att marken ej får hårdgöras.  
 
Det dagvatten som inte kan infiltreras och fördröjas inom den egna fastigheten avrinner till naturmark 
eller närliggande gata. Detaljplanen reglerar infiltrationsdiken utmed gatans sidoområde med 
avledning till befintlig lågpunkt inom naturmarken på fastigheten Sylta 1:2 invid Mjölkvarnsvägen 
samt i anslutning till Enstavägen. Då infiltrationsdikets bredd utgör nästan 50 % av gatubredden är det 
troligt att en stor del av vattnet hinner fördröjas och renas inom planområdet innan det når 
recipienterna. 
 
Vatten och avlopp 
Nuläge 
Planområdet är idag anslutet till det kommunala vattennätet men saknar kommunalt avlopp. Den 
avloppsinventering som utfördes 2003 visade att miljöbelastningen i detta område bedöms vara måttlig 
till hög. Spillvatten omhändertas enskilt inom varje fastighet och avloppen är av varierande standard.  
 
Planområdet ligger idag utanför Upplands-Bro kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp 
men är utpekat i kommunens VA-plan som ett utbyggnadsområde för det kommunala vatten- och 
avloppsnätet.  
 
I jordbruksmarken mellan Mjölkvarnsvägen och planområdet går huvudledningarna för vatten och 
spillvatten mellan Bro och Kungsängen. Till huvudledningarna hör pumpstationer och andra tekniska 
anordningar. Ledningarna ligger utanför planområdets gränser och omfattas av ledningsrätt. 
 
Förslag 
Enligt kommunens VA-plan planeras planområdet anslutas med kommunalt vatten- och avloppsnät för 
att minska miljöbelastningen på recipienterna. En utbyggnad av avloppsnätet är en förutsättning för att 
möjliggöra permanentboende inom planområdet. I VA-planen finns mer information kring planerad 
utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet inom kommunen samt kostnader för 
anslutning. Detaljplanen säkerställer en anslutning till det kommunala avloppsnätet för nya bostäder 
genom planbestämmelse om att bygglov inte får ges för bostadsändamål förrän gemensam väg samt 
vatten- och avloppsanläggning kommit till stånd. 
 
Värme 
Nuläge 
Idag finns varierande enskild uppvärmning inom planområdet. 
 
Förslag 
Det bedöms inte finnas förutsättningar för att installera fjärrvärme inom planområdet varpå den 
enskilda fastighetsägaren själva får avgöra vilket värmesystem som är lämpligt för sin fastighet.  
 
El, tele, bredband 
Nuläge 
Inom planområdet finns anslutning till el- och telenätet från luftledningar till befintliga bostäder. I 
området finns två befintliga nätstationer. Nätägaren EON Elnät har bedömt att de befintliga 
nätstationerna har tillräcklig kapacitet för att försörja den planerade bostadsutbyggnaden. Anslutning 
till bredband finns inom planområdet. 
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Förslag 
Befintliga luftledningar för el och tele kommer att behållas och säkerställs med l-område inom 
kvartersmark på plankartan. Längs nyanlagda gator kommer elledningar och ledningar för bredband 
att markförläggas. 
Befintliga tekniska anläggningar säkerställs med E-områden på plankartan. 
 
Avfall 
Nuläge 
Sophämtning inom området sker idag vid fastighetsgräns.  
Närmaste återvinningsstation ligger vid bensinstationen vid Tibblegårdsrondellen.  
 
Förslag 
Utrymme med plats för kärl anordnas inom den enskilda fastigheten. Sophämtning sker fortsatt vid 
fastighetsgräns. Föreslagna vändplatser har dimensionerats för avfallsfordon. 
 
Störningar, risker och olägenheter 
Buller och vibrationer 
Planområdet exponeras främst för buller från Mälarbanan. Den totala dygnsekvivalenta ljudnivån från 
både väg och spår uppgår till som mest 57 dBA vid fasad och den maximala ljudnivån nattetid uppgår 
till som mest 75 dBA för fasader som vetter mot Mälarbanan.  
 
Planarbetet på denna plan påbörjades före den 2 januari 2015 varför de tidigare riktvärdena gäller för 
detaljplanen. Enligt då gällande Trafikbullerförordning bör buller från spårtrafik och vägar inte 
överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 70 dBA maximal ljudnivå 
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
Samtliga planerade bostäder inom exploateringsfastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10 
klarar riktvärdet om 55 dBA ekvivalent ljudnivå för trafikbuller vid bostadsfasad. För en befintlig 
bostad överskrids riktvärdet om 55 dBA vid fasad med som mest 2 dBA. För bostaden kan 
Länsstyrelsens avstegsfall A tillämpas då tillgång till mindre bullrig sida för minst hälften av 
boningsrummen med nivåer betydligt lägre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå uppnås för bostaden. Med 
en lokal skärm vid bostadens befintliga uteplats kan högst 55 dBA ekvivalentnivå och högst 70 dBA 
maximalnivå klaras. På plankartan finns bestämmelse om att varje bostad ska uppföras så att 
ljuddämpad uteplats kan anordnas. 
 

 
Figur 26, Ekvivalent ljudnivå inom planområdet (Structor). 
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Radon 
Radonförekomst är inte känd.  
 
Översvämning 
Då planområdet ligger inom en upphöjning av morän på berg i landskapet anses 
avrinningsförutsättningarna som relativt goda. Enligt Länsstyrelsens skyfallskartering för 100-årsregn 
förekommer ingen större översvämningsrisk inom planområdet.  

 
Figur 27, Utsnitt från Länsstyrelsens web-GIS som visar översvämningsrisker. Ungefärligt planområde markerat med röd 
oval. 

Farligt gods  
Detaljplaneområdet ligger i närheten av Mälarbanan som utgör en viktig transportled för farligt gods. 
Enköpingsvägen, delen Bro – Granhammarsvägen, utgör en sekundär transportled för farligt gods. De 
sekundära transportlederna är avsedda för lokala transporter till och från de primära transportlederna. 
Riskhanteringsavstånd från järnväg till nya bostäder är 50 meter och 75 meter från väg till bostäder.  
 

 
Figur 28, Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och  
olika typer av markanvändning. Avstånden mäts från den närmaste 
vägkanten respektive närmaste spårmitt. (Länsstyrelsen Stockholm) 
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Störningar från jordbruk 
Runt planområdet finns ytterligare jordbruksverksamhet som vid enstaka tillfällen under året (t.ex. vid 
skörd) kan orsaka damm och visst buller. Då huvuddelen av den tillkommande bebyggelsen avskiljs 
från jordbruksverksamheten med skogspartier bedöms denna påverkan inte utgöra en störning. Enstaka 
befintliga villatomter i direkt anslutning till jordbruksmarken kan styckas av och bebyggas med nya 
hus. Det rör sig om ett litet antal bostäder (4st) som inte ändrar områdets lantliga karaktär. Eventuell 
förekommande störningar från jordbruksverksamheten bedöms som rimliga och förväntade i denna 
miljö. De tillkommande bostäderna bedöms därmed heller inte påverka jordbrukens möjlighet att 
bedriva sin verksamhet som tidigare. 
 
Hästallergener 
Hästgårdarna Aspviks gård och Ensta gård, med 50 respektive 22 stallplatser, ligger i planområdets 
närhet. Kombinationen av bostäder och småskalig hästverksamhet är något som tillhör områdets 
lantliga karaktär och ses som en tillgång i landskapet. Hästhållning och ridning i anslutning till 
bostads- och fritidsområden kan orsaka problem hos allergiker. Hästallergen är ett mycket starkt 
allergen som kan ge symptom även vid låga halter. Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till 
olägenhet som allergi etc. Rekommenderat skyddsavstånd mellan bostadsbebyggelse och hästhållning 
varierar och påverkas av antalet djur och djurslag men även av vegetation, klimat och topografiska 
förhållanden. 
 
Boverket ger inte längre några riktlinjer för skyddsavstånd mellan bostäder och hästverksamhet, utan 
lutar sig mot de lagkrav som finns i PBL och Miljöbalken. Boverket pekar på aktuell forskning som 
visar att halterna av allergener är mycket låga 50–100 meter utomhus eller 10 meter inomhus från 
källan. Det som påverkar är främst antal hästar, vindriktning, topografi och vegetation.   
 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 meter mellan hästverksamheter som 
stall, hästhagar, paddock och bebyggelse. Detta avstånd ska ses som utgångspunkt för vidare utredning 
i varje enskilt fall. Folkhälsomyndigheten pekar på att förhöjda halter har återkommande uppmätts på 
100 – 200 m avstånd, men mer sällan längre bort. Finns ett avskiljande skyddande skogsområde eller 
kulle mellan hästverksamheten och bebyggelsen kan ett kortare skyddsavstånd än 200 m vara 
tillräckligt för att halten hästallergen ska vara låg. Omvänt gäller att ett avstånd längre än 200 meter 
kan behövas om bebyggelse ligger i vindriktningen och att skyddande kulle/topografi eller växtlighet 
saknas. Det bör uppmärksammas att både Boverket och Folkhälsomyndigheten lutar sig mot aktuell 
forskning, men det spann där allergener uppmätts är längre enligt Folkhälsomyndigheten. 
 
 
I dag finns flera domar från mark- och miljödomstolen som tillåter kortare avstånd mellan 
hästverksamheter och bostadshus. Två domar från mark- och miljööverdomstolen finns där avstånd 
ner till 20 meter mellan hästverksamhet och bostad har ansetts vara godtagbart. Motiveringen från 
mark- och miljööverdomstolen i de två domarna M 4048-2007 och M 8448-2007 överensstämmer och 
de huvudsakliga domskälen var att:  

⁻ Området har lantlig karaktär.  
⁻ Området är utpräglad landsbygdsmiljö.   
⁻ Det finns ytterligare en hästgård i området.  
⁻ Visst inslag av ljud och lukt från hästar får anses som ett naturligt inslag i området.   

 
Enligt framtagen hästallergenutredning visar beräkningarna av hästallergen för planområdet halter 
över 2 U/m³ vid de mest västliga byggrätterna, för 99-percentilen av timmedelvärdet, vilket innebär 
den 88:e värsta timman under ett år.  
I spridningsberäkningarna inkluderas en lokal meteorologi, främst med avseende på vindhastighet och 
vindriktning, vilket täcks till stor del av lokalt framtagna indata. Men då området har specifika 
topografiska förutsättningar, med flera kullar och Aspviks ridcenter lokaliserat i en dalgång, påverkar 
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detta spridningen av allergen. Detta gör att de högsta halterna erhålls centralt inom gårdens eget 
område. Planområdet ligger lokaliserat på en höjd i landskapet och mellan föreslagna bostäder och 
ridcentret sparas en vegetationsridå varpå hästallergenhalterna blir lägre. 
 

 
Figur 29, Karta över 99-percentilen av halten hästallergen vid Aspviks ridcenter med en tidigare utbredning av bebyggelsen 
(Cowi). 

Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
Detaljplaneförslaget innebär att skog kommer avverkas inom fastigheterna Aspvik 1:5 och 
Kungsängens-Ålsta 1:10 samt eventuellt inom övriga fastigheter som önskas avstyckas. Ett förbud mot 
fällning av träd med en stamdiameter över 30 cm säkerställs med planbestämmelse n1 inom prick- och 
korsmark. Det finns även en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för fällning av träd med 
större stamdiameter än 30 centimeter. Inom prick- och korsmarken tillåts inte marken hårdgöras. På så 
sätt skapas förutsättningar för att behålla landskaps- och naturkvaliteter samt få en mjuk övergång från 
kvartersmark till naturmark. Vissa större trädindivider kan gynnas av den urglesning av skogen som 
planens genomförande kommer medföra.  
 
Bevarande av befintliga skogsridåer i planens ytterkant i de västra och nordliga delarna ger goda 
förutsättningar för ett bevarande av landskapsbilden tillsammans med planbestämmelse om svarta eller 
vegetationsbeklädda tak och en dov färgsättning. Planavdelningen bedömer att de åtgärder som har 
vidtagits är tillräckliga för att säkerställa att naturmiljön och landskapsbilden i största möjliga mån kan 
bevaras. 
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Dagvattnet föreslås tas omhand lokalt inom den egna fastigheten men då möjligheterna till infiltration 
för området anses låg föreslår detaljplanen att en gemensam dagvattenanläggning inrättas. Detta 
genom infiltrationsdiken utmed vägarna i området som avleder vattnet till lägre belägna områden. 
Planavdelningen bedömer att rening och fördröjning kan klaras innan vattnet når ansamlingsplatsen 
längre ner i terrängen. Miljökvalitetsnormerna för recipienterna bedöms påverkas positivt av planens 
genomförande då området ska anslutas till det kommunala avloppsnätet samt att rening och 
fördröjning möjliggörs inom planområdet innan vattnet kan avledas till omkringliggande 
markavvattningsföretag vilka bedöms kommer att påverkas i mindre utsträckning efter ett 
genomförande av planen. Avståndet till recipienterna anses också vara så pass långt att eventuell 
kvarstående rening kan klaras innan vattnet når recipienten. Planavdelningen gör bedömningen att de 
åtgärder som vidtagits i och med planförslaget för att minska belastningen på recipienterna är 
tillräckliga. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Planen möjliggör att nya bostäder kan utvecklas inom området och ger därmed möjlighet för ökad 
inflyttning till kommunen. Det kan i sin tur bland annat bidra till att stärka kommunens attraktionskraft 
för nya företagsetableringar vilket är positivt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. För enskilda 
fastighetsägare innebär möjligheten att bygga nya bostäder med stöd av detaljplanen ökade 
fastighetsvärden. Befintliga byggrätter i planen utökas vilket även det leder till ökade fastighetsvärden 
för berörda fastighetsägare. Berörda fastighetsägare kommer att finansiera ökade värden av den egna 
fastigheten genom avgifter till kommunen. Läs mer om hur enskilda fastigheter påverkas av 
detaljplanen under rubrikerna Fastighetsrättsliga konsekvenser och Ekonomiska frågor. Kommunen 
får genom utbyggnaden av vatten och avlopp inom området nya anläggningstillgångar samt framtida 
drifts- och underhållskostnader. Kommunens investering kommer att finansieras genom uttag av 
anslutningsavgift vilken är reglerad i kommunen vatten- och avloppstaxa. Detaljplanen innebär inte 
någon annan utbyggnad av kommunalt ägda anläggningar. 
 
Sociala konsekvenser 
Planförslaget möjliggör utbyggnad av fristående enfamiljshus i olika storlekar samt parhus för att 
möjliggöra en något större socioekonomisk variation inom området. I området idag bor det främst två 
personer per hushåll medan tillkommande byggrätter troligtvis kommer att attrahera fler barnfamiljer 
vilket kommer ge en mer balanserad demografi där människor från olika åldersgrupper tillåts mötas.  
 
De gröna släppen och naturstigarna som bevaras mellan bostadsområdena bidrar till att allmänheten 
fritt kan röra sig genom området och ges en bättre framkomlighet till några utav fornlämningarna. 
Planavdelningen bedömer att planförslaget därmed innebär en positiv förändring ur ett socialt 
perspektiv. 
 
Barnkonsekvenser 
Planområdet möjliggör relativt stora byggrätter i närheten av naturmark. Närhet till naturen är viktigt 
för barns kognitiva utveckling och det finns stora ytor för utforskande och lek. Hästgårdarna i närheten 
inbjuder till möten med djur vilket stimulerar barns utveckling, samspel med djur och empatiförmåga. 
Bristen på separata gång- och cykelvägar inom planområdet kan innebära otrygghet för barn men då 
hastigheterna är låga inom området bedömer planavdelningen att trafiksäkerheten ur ett barnperspektiv 
är acceptabel. 
 
Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Gällande riktvärden för uteplats klaras för samtliga bostäder inom exploateringsfastigheterna. För ett 
befintligt bostadshus behövs lokal skärm för att uteplatsen ska klara gällande riktvärden. För övriga 
befintliga bostadshus klaras riktvärden om 55 dBA dygnsekvivalent och 70 maximal ljudnivå vid 
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fasad. På plankartan säkerställs bullernivå vid uteplats med bestämmelse om att uteplats ska anordnas 
på ljuddämpad sida samt bullerplank vid det bostadshus som inte klarar riktvärden för buller. 
 
Planavdelningen bedömer att de åtgärder som vidtagits inom ramen för detaljplanen är tillräckliga för 
att uppnå en god boendemiljö. Inomhusbuller regleras genom BBR och hanteras vid 
bygglovsprövning. 
 
Radon 
Radonrisk utreds före exploatering. Byggnader ska, om radonhalten kräver, uppföras radonsäkra och 
eventuella åtgärder med anledning av radon ska hanteras i bygglovskedet. 
 
Översvämning 
Planförslaget bedöms inte påverka översvämningsrisken negativt då området inte är särskilt utsatt för 
större vattensamlingar. Nuvarande infiltrationsförmåga bedöms inte påverkas negativt av 
tillkommande byggnader då marken idag till stor del är hårdgjord då marken främst utgörs av berg. 
Tillkommande fyllning och eventuellt vegetationsbeklädda tak förväntas snarare bidra till en 
förbättrad möjlighet att lokalt omhänderta dagvattnet inom den egna fastigheten. Föreslagna 
infiltrationsdiken utmed vägarna anses ha kapacitet för att kunna avleda större mängder av 
skyfallsvatten. Vid kraftiga skyfall där fördröjningen inte blir tillräcklig innebär det att 
omkringliggande åkermark riskeras att översvämmas. 
 
Där risk föreligger för en mindre ansamling vatten inom planområdet är marken enligt planförslag 
planlagd med NATUR eller kvartersmark för bostadsändamål. Inom kvartersmarken tillåts inga 
byggnader uppföras i närheten av lågpunkterna. 
 
Planavdelningen bedömer att de åtgärder som vidtagits är tillräckliga och eventuella konsekvenser på 
naturmark och kvartersmark vid ett skyfall är acceptabla. 
 
Farligt gods  
Ny bebyggelse inom detaljplaneområdet planeras som närmast cirka 300 meter från Enköpingsvägen 
och cirka 150 meter från järnväg varpå skyddsavstånden för föreslagen användning är acceptabla. 
 
Hästallergener 
Inför förnyat samråd har en allergenutredning tagits fram som redovisar att delar av planområdet där 
det planeras för bostäder kan påverkas av hästallergener under delar av året. Med platsens läge i 
beaktande och den landsbygdskaraktär som finns på platsen bedömer planavdelningen att detta är en 
acceptabel nivå då hästar och dess miljöer anses vara ett naturligt inslag i området. 
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Genomförande 
För genomförandet av en detaljplan krävs i de flesta fall fastighetsrättsliga åtgärder som exempelvis 
avstyckning och bildande av servitut, ledningsrätt eller gemensamhetsanläggning. I 
detta kapitel finns information om hur detaljplanen är avsedd att genomföras. Av 
redovisningen framgår de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och 
ändamålsenligt sätt. 
 
Organisatoriska frågor 
Etappindelning 
Kommunen ska bygga ut kommunalt vatten och avlopp innan annan utbyggnad enligt detaljplanen kan 
starta. Etappindelningen är reglerad i plankartan med en administrativ bestämmelse om att bygglov 
inte får ges för bostadsändamål förrän gemensam väg samt vatten- och 
avloppsanläggning har kommit till stånd. När kommunen har slutfört sina arbeten kan annan 
utbyggnad ske efter att nödvändiga lov och tillstånd har skaffats. 
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Allmän platsmark 
Med huvudman för allmän plats menas den som ansvarar för och bekostar anläggande samt drift och 
underhåll av det område som den allmänna platsen avser. Planförslaget innehåller allmän plats med 
både kommunalt och enskilt huvudmannaskap. 
 
Upplands-Bro kommun är huvudman för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Den 
allmänna platsen omfattar befintlig gång- och cykelbro vilken är reglerad med planbestämmelsen 
GATA i plankartan. 
 
Enskilt huvudmannaskapet för allmän platsmark inom planområdet omfattar gator och natur enligt 
detaljplanen markerat med GATA1 och NATUR1 på plankartan. Det enskilda huvudmannaskapet inom 
planområdet motiveras med att befintliga gator inom planområdet samt befintliga anslutningsvägar till 
planområdet, Mjölkvarnsvägen och Klodalsvägen, är enskilda idag. Enskilt huvudmannaskap för 
vägarna och naturmarken har stöd i kommunens fördjupande översiktsplan för landsbygden. 
 
Allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap inom detaljplanen inrättas som en eller flera 
gemensamhetsanläggningar som kan förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar som ansvarar 
för drift och underhåll av berörda anläggningar som ingår i gemensamhetsanläggningen. Du kan läsa 
mer om gemensamhetsanläggningar under rubriken Fastighetsbildning. För naturmarken avses en 
skötselplan upprättas. Naturmarken ägs idag av privatpersoner som inte har för avsikt att avsäga sig 
markområdet. Ansvar för utbyggnad av nya vägar med tillhörande dagvattenhantering åligger 
fastighetsägarna till fastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10.  
 
Vatten och avlopp 
Detaljplaneområdet ingår i utbyggnadsplanen som är fastslagen i kommunen VA-plan. 
Detaljplaneområdet kommer därför att ingå det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. Upplands-Bro kommun är huvudman för det allmänna vatten- och spillvattennätet och 
ansvarar för drift, underhåll och utbyggnad av vatten- och spillvattenledningar fram till 
anvisad förbindelsepunkt vid fastighetsgräns. Från förbindelsepunkten ansvarar den 
enskilda fastighetsägaren för utbyggnad, inkoppling, drift och underhåll. 
 
Kvartersmark 
För utbyggnad inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare.  
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Avtal 
Planavtal 
Kommunen har tecknat planavtal med ägarna av fastigheten Aspvik 1:5 och respektive fastigheten 
Kungsängens-Ålsta 1:10. Planavtalen med nämnda fastighetsägare reglerar kostnaderna för 
planarbetet. Fastighetsägarna ovan bekostar planarbetet för sina respektive fastigheter och någon 
planavgift kommer därmed inte att tas ut i samband med bygglov inom de delar som vid antagandet av 
detaljplanen ingick i fastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10.  
 
För övriga fastigheter som ingår i detaljplanen kommer planavgift att tas ut i samband med bygglov, 
läs mer under rubriken Ekonomiska frågor. 
 
Genomförandeavtal avseende utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp m.m. 
Kommunen avser teckna ett genomförandeavtal med ägarna av fastigheten Aspvik 1:5 respektive 
fastigheten Kungsängens-Ålsta 1:10. Avtalet kommer att reglera principerna för utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp samt andra samordningsfrågor och kostnadsfördelning mellan 
kommunens och fastighetsägarnas arbeten.  
 
Utbyggnadsavtal avseende kommunalt vatten och avlopp 
Kommunen avser även att teckna utbyggnadsavtal med Vickbergahöjdens stugförening samt med 
övriga berörda fastighetsägare inom området för att förtydliga ansvar, tider och återställningsarbeten 
för kommunens arbeten med att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området.  
 
Verkan på befintliga detaljplaner 
Planförslaget innebär att gällande byggnadsplan nr 6001 och detaljplan nr 9504 upphör att gälla inom 
planområdet. 
 
Upphävande av byggnadsplan 
Planförslaget innebär att gällande byggnadsplan nr 6001 inom fastigheterna Aspvik 1:1 och Sylta 1:29 
upphävs. Planförslaget innebär även att delar av byggnadsplan nr 6001 inom fastigheten Sylta 1:28 
upphävs. Ett upphävande av befintlig byggnadsplan nr 6001 innebär att planlöst läge uppstår inom 
dessa delar. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Nedan redovisas de fastighetsrättsliga frågor som behöver hanteras vid genomförandet av detaljplanen. 
Under rubriken Fastighetsrättsliga konsekvenser hittar du en sammanfattning av information i 
plankartan och den här planbeskrivningen som övergripande beskriver och förtydligar de 
konsekvenser som detaljplanen medför för enskilda fastigheter inom detaljplaneområdet. 
 
Ägoförhållanden 
Tabellen nedanför redovisar vilka fastigheter som detaljplanen omfattar och vem som är lagfaren 
ägare till respektive fastighet vid tidpunkten för när detaljplaneförslaget upprättades. I det fall ägaren 
av fastigheten är en privatperson anger tabellen ägoförhållandet privat. 
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Tabell. Fastigheter och ägoförhållanden 
FASTIGHET ÄGARE 
ASPVIK 1:1 (1) Privat 
ASPVIK 1:5 Sofiero Fastighets AB 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:10 (1) Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:10 (2) Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:10 (3) Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:11 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:12 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:13 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:14 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:15 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:16 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:17 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:18 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:19 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:20 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:21 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:22 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:23 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:24 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:25 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:26 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:27 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:28 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:29 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:3 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:30 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:37 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:4 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:5 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:6 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:7 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:8 Privat 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:9 Privat 
SYLTA 1:2 Vickbergahöjdens stugförening 
SYLTA 1:28 Privat 
SYLTA 1:29 Privat 
SYLTA 1:40 Privat 
SYLTA 1:41 Privat 
SYLTA 1:42 Privat 
SYLTA 1:43 Privat 
SYLTA 1:44 Privat 
SYLTA 1:45 Privat 
SYLTA 1:46 Privat 
SYLTA 1:47 Privat 
SYLTA 1:48 Privat 
SYLTA 1:49 Privat 
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FASTIGHET ÄGARE 
SYLTA 1:50 Privat 
SYLTA 1:51 Privat 
SYLTA 1:52 Privat 
SYLTA 1:53 Privat 
SYLTA 1:61 (11) Upplands-Bro kommun 
SYLTA 3:10 Privat 
SYLTA 3:8 Privat 
SYLTA 3:9 Privat 
ÖRÅKER 2:1 (2) Privat 

 
Fastighetsbildning  
Fastighetsbildning krävs för att genomföra detaljplanen och möjliggörs när detaljplanen vinner laga 
kraft. Nedan följer en beskrivning av vilka fastighetsbildningsåtgärder kommunen anser behöver 
vidtas och hur denna kan genomföras. Beskrivningen är inte bindande för lantmäterimyndigheten vid 
prövning i kommande lantmäteriförrättningar och det kan i vissa fall finnas andra möjliga åtgärder att 
vidta för att genomföra en viss del av planen. 
 
Fastighetsreglering och avstyckning 
Det är möjligt att med stöd av detaljplanen ansöka om reglering av mark och avstyckning för att bilda 
nya fastigheter.  
 
Blivande kvartersmark inom fastigheterna Aspvik 1:5 respektive Kungsängens-Ålsta 1:10 kan styckas 
av och bilda nya fastigheter. Läs mer om hur enskilda fastigheter påverkas och vilka som med stöd av 
detaljplanen kan ansöka om avstyckning under rubriken Fastighetsrättsliga konsekvenser. 
 
Servitut som har bildats genom beslut av lantmäterimyndigheten (officialservitut) kan behöva 
omprövas eller upphävas för att det ska vara möjligt att bebygga vissa fastigheter på ett visst sätt. För 
att förändra eller upphäva ett befintligt officialservitut krävs att rättigheten prövas av 
lantmäterimyndigheten i en lantmäteriförrättning genom en ansökan om fastighetsreglering. Läs mer 
om befintliga servitut under rubriken nedan. 
 
Servitut  
Ett servitut är en rättighet som är knuten till en viss fastighet. Servitut gäller därför oberoende av vilka 
personer som äger fastigheterna. Ett servitut kan till exempel avse rätt att för ägaren till en viss 
fastighet ta väg över en annan fastighet. Servitut kan bildas genom lantmäteriförrättning 
(officialservitut) eller genom avtal mellan två fastighetsägare (avtalsservitut).  
 
Inom planområdet finns fem kända servitut vilka sammanfattas i tabellen nedan tillsammans med en 
översiktlig beskrivning om hur detaljplanen påverkar dessa. Det kan finnas ytterligare rättigheter inom 
området vilket kan behöva utredas i den fortsatta processen. 
 
  



27 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Ålsta-Aspvik-Ensta, samrådsskede - TN 22/0069-2 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Ålsta-Aspvik-Ensta, samrådsskede : Bilaga 3 - Planbeskrivning

  Sida 41 av 48 
 
 
 

 
Detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta (Aspvik 1:5 mfl ), nr 0802
  Planbeskrivning  

Tabell. Översikt servitut och möjliga konsekvenser 
RÄTTIGHETER INOM PLANOMRÅDET KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
0139-08/34.2  
OFFICIALSERVITUT FÖR AVLOPPSLEDNINGAR  

Rättigheten är till förmån för fastigheten Kungsängens-Ålsta 
1:4 och belastar fastigheten Kungsängens-Ålsta 1:37. 
Detaljplanen påverkar inte rättigheten. Vid utveckling av 
fastigheten Kungsängens-Ålsta 1:37 kan rättigheten behöva 
omprövas eller upphävas. Fastighetsägaren till Kungsängens-
Ålsta 1:37 kan i det fall rättigheten inte kan kvarstå vara 
ersättningsskyldig för att anordna en fungerande lösning för 
fastigheten Kungsängens-Ålsta 1:4.  
 

013908/34.1  
OFFICIALSERVITUT FÖR AVLOPP  

Se beskrivningen ovan, rättighetsförhållandet och möjlig 
konsekvens är samma. 

0139-89/54.6 
OFFICIALSERVITUT FÖR VÄG 

Rättigheten är till förmån för fastigheten Aspvik 1:5 och 
belastar fastigheten Aspvik 1:1. I detaljplanen möjliggörs en 
ny väg varför servitutet inte längre behövs. Servitutet kan 
upphöra att gälla genom en lantmäteriförrättning efter att 
detaljplanen vunnit laga kraft. 
 

01-IM5-05/3911  
OFFICIALNYTTJANDERÄTT FÖR TELE 

Rättighetsområdet har inte lokaliserats när 
detaljplaneförslaget upprättades. Rättigheten belastar flera 
fastigheter inom planområdet och är till förmån för Telia 
Sverige AB. Läs mer under rubriken Fastighetsrättsliga 
konsekvenser som redogör för vilka fastigheter som belastas 
av rättigheten. Den nya detaljplanen bedöms inte påverka 
rättigheten då hänsyn tagits till befintliga ledningar i 
området. Detaljplanen medger markreservat för 
allmännyttiga luftledningar markerat med ”l” på plankartan 
inom kvartersmark. Vidare utredning kan krävas. 
 

01-IM5-97/88311  
AVTALSSERVITUT FÖR VATTENTÄKT 

Fastigheten Sylta 1:42 belastas av ett avtalsservitut för 
vattentäkt till förmån för fastigheten Sylta 1:42. 
Rättighetsområdet har inte lokaliserats när 
detaljplaneförslaget upprättades. Vidare utredning kan 
krävas. 
 

 
Med anledning av detaljplanens genomförande kan behov av nya rättigheter uppstå. Det finns idag 
inga kända behov av nya servitut inom området med anledning av detaljplanens genomförande.  
 
Gemensamhetsanläggningar  
En gemensamhetsanläggning är en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som ska 
skötas gemensamt. Inrättandet av en gemensamhetsanläggning prövas vid förrättning av 
lantmäterimyndigheten med stöd av anläggningslagen. I beslutet (så kallat anläggningsbeslut) om att 
inrätta en gemensamhetsanläggning framgår vad som ingår i anläggningen (till exempel en väg eller 
en brunn).  
 
En samfällighetsförening kan bildas för förvaltning av en eller flera gemensamhetsanläggningar. 
Samfällighetsföreningen har endast rätt att ansvara för underhåll och drift av den eller de anläggningar 
som beskrivs i anläggningsbeslutet. Om det inte bildas en samfällighetsförening sker förvaltningen av 
gemensamhetsanläggningen genom så kallad delägarförvaltning, vilket innebär att alla deltagare i 
gemensamhetsanläggningen måste vara överens om de beslut som fattas.  
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Idag finns det två gemensamhetsanläggningar som påverkas av detaljplanen, se tabellen nedan som 
även övergripande redovisar möjliga konsekvenser av detaljplanen. Vilka fastigheter som ingår i 
respektive gemensamhetsanläggning beskrivs under rubriken Fastighetsrättsliga konsekvenser. Det 
finns även fastigheter inom området idag som inte är anslutna till någon av de befintliga 
gemensamhetsanläggningarna. Vägen och naturmarken inom Vickbergahöjden är inte inrättad som en 
gemensamhetsanläggning utan förvaltas av Vickbergahöjdens stugförening som också äger marken.  
 
Tabell. Översikt gemensamhetsanläggningar och möjliga konsekvenser 

GEMENSAMHETSANLÄGGNING KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA GA:1 
 
 

Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Ålsta samfällighetsförening. 
Merparten av fastigheterna i planområdets södra del med angöring till 
området via Klodalsvägen är idag anslutna till 
gemensamhetsanläggningen. 
 
Gemensamhetsanläggningen kan omprövas för att omfatta nya 
anläggningar med anledning av detaljplanens genomförande. 
Andelstalen kan omprövas och nya fastigheter kan ansluta till 
gemensamhetsanläggningen.  
 

SYLTA GA:2 Gemensamhetsanläggningen förvaltas av Vickbergavägens 
samfällighetsförening. Fastigheterna i planområdets norra del med 
angöring till området via Mjölkvarnsvägen är idag anslutna till 
gemensamhetsanläggningen. 
 
Gemensamhetsanläggningen kan omprövas för att omfatta nya 
anläggningar med anledning av detaljplanens genomförande. 
Andelstalen kan omprövas och nya fastigheter kan ansluta till 
gemensamhetsanläggningen.  
 

 
För genomförandet av den nya detaljplanen föreslås all mark som utgör allmän platsmark med enskilt 
huvudmannaskap inrättas som en eller flera gemensamhetsanläggningar. Allmän platsmark gata 
(GATA1) enligt detaljplanen kan med fördel ingå i någon av de befintliga 
gemensamhetsanläggningarna. Anläggningarna behöver då omprövas vilket kommer att innebära att 
andelstalen justeras utifrån bedömd nytta av respektive anläggning. Gemensamhetsanläggningar kan 
även behöva bildas för avfallshantering, dagvattenanläggningar samt andra gemensamma anläggningar 
inom området. 
 
Ägaren till en fastighet som ska ha en andel i en gemensamhetsanläggning får ansöka om att det ska 
bildas en gemensamhetsanläggning eller att en befintlig gemensamhetsanläggning ska omprövas. Om 
en fastighet enligt detaljplanen helt eller delvis ska användas som allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap kan fastighetsägaren ansöka om att bilda en gemensamhetsanläggning. Även 
kommunen har rätt att ansöka. 
 
Ledningsrätter 
En ledningsrätt innebär en rättighet för ledningshavaren att vidta de åtgärder som behövs för att dra 
fram och använda en ledning eller annan anordning på den belastade fastigheten. Inrättandet av en 
ledningsrätt prövas vid förrättning av lantmäterimyndigheten med stöd av ledningsrättslagen.  
 
Inom planområdet finns tre kända ledningsrätter. Det kan finnas ytterligare rättigheter inom området 
vilket kan behöva utredas i den fortsatta processen. Allmänna ledningar skyddas genom att de är inom 
allmän plats i den nya detaljplanen. Befintliga ledningsrätter påverkas därför inte av detaljplanens 
genomförande. Rättigheterna nedan är inom planområdet och belastar fastigheterna Sylta 1:2, 1:28 och 
1:61. 
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• 0139-15/4.1 avser fjärrvärmeledning med tillhörande anordningar.  
• 01-KUN-481.1 avser vatten. 
• 0139-99/9.1 avser vatten och avlopp. 

 
Ny ledningsrätt för kommunalt vatten och avlopp är möjlig att bilda med stöd av detaljplanen inom 
allmän platsmark. Detaljplanen bekräftar även EON:s befintliga nätstationer med planbestämmelsen 
”E” i plankartan. Befintliga luftledningar för el och tele skyddas genom markreservat inom 
kvartersmark med bestämmelsen ”l” i plankartan. Berörda ledningsägare kan med stöd av detaljplanen 
ansöka om ledningsrätt inom berörda områden. 
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Det här avsnittet sammanfattar översiktligt information som finns i förslaget till detaljplan och 
redovisar övergripande de konsekvenser som förslaget innebär för enskilda fastigheter inom 
detaljplaneområdet. Tabellen nedanför sammanfattar övergripande konsekvenser i frågor som handlar 
om att: stycka av mark, skapa nya rättigheter eller förändra rättigheter som finns idag samt hur 
eventuella byggrätter inom fastigheterna påverkas med anledning av den nya detaljplanen. 
 
Tabell. Översikt fastighetsrättsliga konsekvenser per fastighet 

FASTIGHET KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
ASPVIK 1:1  
(1) 

En mindre del av fastigheten längs med fastighetsgräns är planlagd med mark 
som inte får bebyggas. Den nya detaljplanen upphäver gällande byggnadsplan 
nr 6001 och planlöst läge uppstår inom dessa områden. Befintligt servitut för 
väg belastar fastigheten till förmån fastigheten Aspvik 1:5. Servitutet tjänar 
inte längre något syfte i och med den nya detaljplanen och kan upphöra att 
gälla, läs mer under rubrik Servitut. Ingår i GA:2 och kan beröras av 
förändringar av gemensamhetsanläggningen, läs mer under rubrik 
Gemensamhetsanläggningar. 
 

ASPVIK 1:5 Fastigheten omfattas idag inte av någon plan. Den nya detaljplanen möjliggör 
avstyckning och möjlighet att bebygga fastigheten med nya bostäder markerat 
med ”B” på plankartan. Delar av fastigheten planläggs som allmän platsmark 
med enskilt huvudmannaskap med användning för ”GATA1”och ”NATUR1”. Ny 
användning för tekniska anläggningar markerat med ”E” på plankartan 
tillkommer för att bekräfta befintlig nätstation samt markreservat för befintlig 
luftledning markerat med ”l”. Till förmån för fastigheten finns ett servitut för 
väg som belastar fastigheten Aspvik 1:1. Servitutet tjänar inte längre något 
syfte i och med den nya detaljplanen och kan upphöra att gälla, läs mer under 
rubrik Servitut. Ingår i GA:2 och kan beröras av förändringar av 
gemensamhetsanläggningen, läs mer under rubrik 
Gemensamhetsanläggningar. 
 

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:10  
(1) 

Fastigheten består av tre skiften. Området är planlagt för allmän plats med 
användning för park och fritidsområde. Den nya detaljplanen ersätter befintlig 
plan och anger användning för ”NATUR1” mot bakgrund av identifierade 
naturvärden och fornlämningar. Fastigheten belastas av officialservitut för 
tele, läs mer under rubrik Servitut. Fastigheten ingår inte i någon befintlig 
gemensamhetsanläggning och kan beröras av framtida anläggningsförrättning, 
läs mer under rubrik Gemensamhetsanläggningar.  
 

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:10  
(2) 

Fastigheten består av tre skiften. Området är planlagt för allmän plats med 
användning för väg och parkering. Den nya detaljplanen ersätter befintlig plan 
och bekräftar befintlig användning för ”GATA1”. Fastigheten belastas av 
officialservitut för tele, läs mer under rubrik Servitut. Fastigheten ingår inte i 
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FASTIGHET KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
någon befintlig gemensamhetsanläggning och kan beröras av framtida 
anläggningsförrättning, läs mer under rubrik Gemensamhetsanläggningar.  
 

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:10  
(3) 

Fastigheten består av tre skiften. Området är planlagt för allmän plats med 
användning för park och fritidsområde. Den nya detaljplanen ersätter befintlig 
plan och möjliggör avstyckning och möjlighet att bebygga fastigheten med nya 
bostäder markerat med ”B” på plankartan. Del av fastigheten planläggs 
för”GATA1”samt”NATUR1” mot bakgrund av identifierade naturvärden och 
fornlämningar i området. Fastigheten belastas av officialservitut för tele, läs 
mer under rubrik Servitut. Fastigheten ingår inte i någon befintlig 
gemensamhetsanläggning och kan beröras av framtida anläggningsförrättning, 
läs mer under rubrik Gemensamhetsanläggningar. 
 

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:11 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:12 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:13 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:14 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:16 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:17 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:18 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:19 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:20 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:21 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:22 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:23 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:4 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:7 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:8 

Fastigheterna är planlagda för bostad i gällande plan med en minsta 
fastighetsstorlek om 1000 kvm. Den nya detaljplanen bekräftar användning 
för bostad markerat med ”B” på plankartan med minsta fastighetsstorlek om 
1000 kvm och ger en utökad byggrätt. Berörda fastighetsägare har för liten 
fastighet för att kunna stycka av sin fastighet i flera fastigheter. Alla 
fastigheter belastas av officialservitut för tele och fastigheten Kungsängens-
Ålsta 1:4 har förmånsrättigheter inom fastigheten Kungsängens-Ålsta 1:37. Läs 
mer under rubrik Servitut. Alla fastigheter ingår i GA:1 och kan beröras av 
förändringar av gemensamhetsanläggningen, läs mer under rubrik 
Gemensamhetsanläggningar. 

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:26 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:27 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:28 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:29 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:30 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:5 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:6 
SYLTA 3:8 
SYLTA 3:9 

Fastigheterna är planlagda för bostad i gällande plan med en minsta 
fastighetsstorlek om 1000 kvm. Den nya detaljplanen bekräftar användning 
för bostad markerat med ”B” på plankartan och ger en utökad byggrätt. 
Minsta fastighetsstorlek om 1000 kvm i gällande plan ändras till 1500 kvm i ny 
detaljplan med hänsyn till riksintresset för kulturmiljö. Fastighetsägarna av 
fastigheterna Kungsängens-Ålsta 1:6, Sylta 3:8 och 3:9 kan med stöd av planen 
ansöka om avstyckning. Övriga har för små fastigheter för att kunna stycka av. 
Alla fastigheter belastas av officialservitut för tele förutom fastigheterna Sylta 
3:8 och Sylta 3:9, läs mer under rubrik Servitut. Alla fastigheter förutom 
fastigheterna Kungsängens-Ålsta 1:28 och 1:37 ingår i GA:1. Alla fastigheter 
kan beröras av förändringar av gemensamhetsanläggningen, läs mer under 
rubrik Gemensamhetsanläggningar. 
 
 

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:9 
 

Fastigheten är planlagd för bostad och allmänt ändamål i gällande plan med 
en minsta fastighetsstorlek om 1000 kvm. Den nya detaljplanen bekräftar 
användning för bostad markerat med ”B” på plankartan och ger en utökad 
byggrätt. Byggrätt för allmänt ändamål utgår. Minsta fastighetsstorlek ändras 
till 3600 kvm i ny detaljplan med anledning av en fornlämning. 
Fastighetsägaren har ingen avstyckningsmöjlighet. Befintligt torp anses ha ett 
högt bevarandevärde. Fornlämningen och torpet är skyddat genom 
kulturmiljölagen. Torpet säkerställs med planbestämmelse ”q1” på plankartan. 
Fastighetsägaren kan yrka på ersättning enligt 14 kap 10 § PBL, läs mer under 
rubriken Ekonomiska frågor. Inom fastigheten läggs även ett markreservat ut 
för befintlig luftledning markerat med ”l” på plankartan. Belastas av 
officialservitut för tele, läs mer under rubrik Servitut. Fastigheten ingår i GA:1 



27 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Ålsta-Aspvik-Ensta, samrådsskede - TN 22/0069-2 Yttrande avseende detaljplaneförslag för Ålsta-Aspvik-Ensta, samrådsskede : Bilaga 3 - Planbeskrivning

  Sida 45 av 48 
 
 
 

 
Detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta (Aspvik 1:5 mfl ), nr 0802
  Planbeskrivning  

FASTIGHET KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
och kan beröras av förändringar av gemensamhetsanläggningen, läs mer 
under rubrik Gemensamhetsanläggningar. 

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:15 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:3 

Fastigheterna är planlagda för bostad i gällande plan med en minsta 
fastighetsstorlek om 1000 kvm. Den nya detaljplanen bekräftar användning 
för bostad markerat med ”B” på plankartan med minsta fastighetsstorlek om 
1000 kvm och ger en utökad byggrätt. Fastighetsägarna kan med stöd av 
planen ansöka om avstyckning. Berörda fastigheter belastas av officialservitut 
för tele, läs mer under rubrik Servitut. Berörda fastigheter ingår i GA:1 och kan 
beröras av förändringar av gemensamhetsanläggningen, läs mer under rubrik 
Gemensamhetsanläggningar. 
 

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:24 
KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:25 
SYLTA 1:40 
SYLTA 1:42 
SYLTA 1:43 
SYLTA 1:44 
SYLTA 1:45 
SYLTA 1:46 
SYLTA 1:47 
SYLTA 1:49 
SYLTA 1:50 
SYLTA 1:51 
SYLTA 1:51  

Fastigheterna är planlagda för bostad i gällande plan med en minsta 
fastighetsstorlek om 1000 kvm. Den nya detaljplanen bekräftar användning 
för bostad markerat med ”B” på plankartan med minsta fastighetsstorlek om 
1000 kvm och ger en utökad byggrätt. Berörda fastighetsägare har för liten 
fastighet för att kunna stycka av sin fastighet i flera fastigheter. Fastigheten 
Sylta 1:42 belastas av ett avtalsservitut för vattentäkt, läs mer under rubrik 
Servitut. Berörda fastigheter ingår i GA:2 och kan beröras av förändringar av 
gemensamhetsanläggningen, läs mer under rubrik 
Gemensamhetsanläggningar. 

KUNGSÄNGENS-ÅLSTA 1:37 Fastigheterna är planlagda för bostad i gällande plan med en minsta 
fastighetsstorlek om 1000 kvm. Den nya detaljplanen bekräftar användning 
för bostad markerat med ”B” på plankartan med minsta fastighetsstorlek om 
1000 kvm och ger en utökad byggrätt. Fastighetsägaren har för liten fastighet 
för att kunna stycka av sin fastighet i flera fastigheter. Fastigheten belastas av 
officialservitut för avloppsledningar och avlopp, läs mer under rubrik Servitut. 
Fastigheten ingår inte i någon befintlig gemensamhetsanläggning och kan 
beröras av framtida anläggningsförrättning, läs mer under rubrik 
Gemensamhetsanläggningar. 
 

SYLTA 1:2 Fastigheten är planlagd för allmän plats med användning för park och 
fritidsområde samt för väg och parkering i gällande byggnadsplan nr 6001. 
Den nya detaljplanen bekräftar befintlig användning i gällande plan med 
användning allmän platsmark med användning för ”GATA1”och ”NATUR1”. Ny 
användning för gata ”GATA1” tillkommer i syfte att möjliggöra en ny 
anslutning från det idag obebyggda området till Mjölkvarnsvägen. Ny 
användning för tekniska anläggningar markerat med ”E” på plankartan 
tillkommer för att bekräfta befintlig nätstation. Inom fastigheten finns 
befintliga rättigheter, läs mer under rubriken Ledningsrätter. Fastigheten ingår 
inte i någon befintlig gemensamhetsanläggning och kan beröras av framtida 
anläggningsförrättning, läs mer under rubrik Gemensamhetsanläggningar. 
 

SYLTA 1:28 Del av fastigheten längs med fastighetsgräns är planlagd för allmän plats med 
användning för park och fritidsområde och mark som inte får bebyggas. Den 
nya detaljplanen upphäver gällande byggnadsplan nr 6001 och planlöst läge 
uppstår inom dessa områden. Fastigheten är även planlagd för väg och 
parkering. Användningen bekräftas och utökas något i den nya detaljplanen 
med användning för ”GATA1” i syfte att fortsatt säkerställa och möjliggöra en 
anslutning från Vickbergahöjden till Mjölkvarnsvägen. Fastigheten ingår i GA:2 
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FASTIGHET KONSEKVENSER AV DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
och kan beröras av förändringar av gemensamhetsanläggningen, läs mer 
under rubrik Gemensamhetsanläggningar. 

SYLTA 1:29 En mindre del av fastigheten längs med fastighetsgräns är planlagd för allmän 
plats med användning för väg och parkering och mark som inte får bebyggas. 
Den nya detaljplanen upphäver gällande byggnadsplan nr 6001 och planlöst 
läge uppstår inom dessa områden. Fastigheten ingår i GA:1 och kan beröras av 
förändringar av gemensamhetsanläggningen, läs mer under rubrik 
Gemensamhetsanläggningar. 
 

SYLTA 1:41 
SYLTA 1:48 
SYLTA 1:53 

Fastigheterna är planlagda för bostad i gällande plan med en minsta 
fastighetsstorlek om 1000 kvm. Den nya detaljplanen bekräftar användning 
för bostad markerat med ”B” på plankartan med minsta fastighetsstorlek om 
1000 kvm och ger en utökad byggrätt. Fastighetsägarna kan med stöd av 
detaljplanen ansöka om avstyckning. Alla fastigheter ingår i GA:2 och kan 
beröras av förändringar av gemensamhetsanläggningen, läs mer under rubrik 
Gemensamhetsanläggningar. 
 

SYLTA 1:61 
(11) 

Befintlig användning i gällande detaljplan nr 9504 bekräftas i ny plan. 
 
 

SYLTA 3:10 Fastigheten är planlagd för bostad i gällande plan med en minsta 
fastighetsstorlek om 1000 kvm. Den nya detaljplanen bekräftar användning 
för bostad markerat med ”B” på plankartan och ger en utökad byggrätt. 
Minsta fastighetsstorlek ändras från 1000 kvm i gällande plan till 3600 kvm i 
ny plan med anledning av att fastigheten ligger inom riksintresset för 
kulturmiljö. Fastighetsägaren har ingen avstyckningsmöjlighet. Fastigheten 
ingår i GA:1 och kan beröras av förändringar av gemensamhetsanläggningen, 
läs mer under rubrik Gemensamhetsanläggningar. 
 

ÖRÅKER 2:1  
(2) 

En mindre del av fastigheten längs med fastighetsgräns är planlagd för allmän 
plats med användning för park och fritidsområde samt väg och parkering. Den 
nya detaljplanen bekräftar befintlig användning i gällande plan med 
användning”GATA1”och ”NATUR1”. Fastigheten ingår i flera 
gemensamhetsanläggningar vara GA:1 är en och kan beröras av förändringar 
av gemensamhetsanläggningen, läs mer under rubrik 
Gemensamhetsanläggningar. 
 

 
Tekniska frågor 
Tekniska utredningar/undersökningar 
Inför att detaljplanen skickas ut för granskning kommer en vägprojektering för vägarna inom 
fastigheterna Aspvik 1:5 respektive Kungsängens-Ålsta 1:10 att tas fram. Syftet med projekteringen är 
att säkerställa fungerande anslutning mot befintliga vägar i området och välfungerande 
dagvattenhantering från vägarna inför ett framtida genomförande.  
 
Ekonomiska frågor 
Värdeökningar  
I samband med att detaljplanen vinner laga kraft förväntas värdeökningar uppstå för 
nya byggrätter inom fastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10. Befintliga byggrätter i 
gällande byggnadsplan utökas i den nya detaljplanen vilket också medför ökade fastighetsvärden. 
Förväntningsvärden för fastigheterna kan uppstå tidigare. 
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Inlösen och ersättningar 
Fastighetsägare som upplåter mark för nya rättigheter så som servitut, ledningsrätt eller 
gemensamhetsanläggning har rätt till ersättning för mark som denne avstår. Ersättningen bestäms i 
samband med beslut av lantmäterimyndigheten eller genom en överenskommelse mellan berörda 
parter.  
 
Ersättning på grund av skyddsbestämmelser 
Detaljplanen innehåller skyddsbestämmelsen ”q” vilket innebär att berörd fastighetsägare kan yrka på 
ersättning enligt 14 kap 10 § i Plan- och bygglagen. Kommunen kan bli skyldig att ersätta 
fastighetsägare som berörs för den skada som ersättningen medför. Rätten till ersättning gäller endast 
om pågående markanvändning avsevärt försvårats. Den som vill begära ersättning ska göra det inom 
två år från den dag då detaljplanen vinner laga kraft. 
 
Utbyggnads-, drift-, och underhållskostnader 
Allmän plats 
Kostnad för utbyggnad av nya anläggningar inom allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap med 
anledning av den nya bebyggelsen inom fastigheterna Aspvik 1:5 och Kungsängens-Ålsta 1:10 
bekostar fastighetsägarna. Anläggningarna kommer att ingå i en gemensamhetsanläggning varför drift 
och underhållskostnader kommer att bekostas av delägande fastigheter i gemensamhetsanläggningen. 
Se även beskrivning under rubriken Ansvarsfördelning och huvudmannaskap. 
 
Vatten och avlopp 
Upplands-Bro kommun bekostar utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp inom området. Som 
huvudman svarar kommunen även för framtida drift- och underhållskostnader. Se även beskrivning 
under rubriken Ansvarsfördelning och huvudmannaskap. 
 
Avgift för vatten och avlopp 
Respektive fastighetsägare betalar en anslutningsavgift till egen fastighet enligt vid tidpunkten 
gällande VA-taxa. 
 
Planavgift 
Kommunen har tecknat planavtal med ägarna av fastigheten Aspvik 1:5 respektive fastigheten 
Kungsängens-Ålsta 1:10. Planavtalen med nämnda fastighetsägare reglerar kostnaderna för 
planarbetet. Avtalen innebär att fastighetsägarna bekostar planarbetet för sina respektive fastigheter 
och någon planavgift kommer därför inte att tas ut i samband med bygglov. 
 
Alla fastigheter, utöver ovan nämnda, kommer att betala en planavgift i samband med att de ansöker 
om bygglov för att utnyttja den byggrätt som möjliggörs i detaljplanen.   
 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Avgift för bygglov, 
marklov samt andra tillstånd och dispenser betalas av fastighetsägaren/den som söker lovet, enligt vid 
tidpunkten gällande taxor. 
 
Avgift för övriga anslutningsavgifter 
Anslutningsavgifter för el-, tele- och fibernät betalas av respektive fastighetsägare till respektive 
ledningsägare enligt vid tidpunkten gällande taxor. 
 
Lantmäteriförrättning 
Fastighetsbildning, justering av gränser eller avstyckningar inom kvartersmark sker på initiativ från 
fastighetsägaren som också bekostar dem. Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i 
Stockholms län.  
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  Planbeskrivning  

 
Detaljplanen medför behov av att inrätta en eller flera gemensamhetsanläggningar. Genom att ansöka 
om anläggningsförrättning hos lantmäteriet kan en befintlig gemensamhetsanläggning omprövas och 
kostnader fördelas efter nyttan med åtgärden. Kostnader för utförande och drift fördelas efter andelstal 
efter beslut av lantmäteriet eller genom en överenskommelse bland berörda parter. 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år. Genomförandetiden gäller från den dag detaljplanen vinner 
laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad byggrätt i enlighet med 
planen. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras, ersätts eller 
upphävs. 
 
Medverkande i projektet 
Till grund för detaljplanen ligger flera studier av Ramboll, Structor, Cowi, WRS AB, Enetjärn natur 
AB, Arkeologikonsult AB, WSP och Stockholms länsmuseum. Planhandlingarna har tagits fram av 
Julia Ederyd, plankonsult WSP. Avsnitt om genomförande har upprättats i samråd med Sandra Henze, 
exploateringsingenjör WSP. Ruth Wiberg, arkitekt WSP, och Aino Virta, kartingenjör WSP, har 
medverkat i framtagandet av planhandlingarna. Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på 
kommunens tekniska avdelning, byggavdelning och miljöavdelning har också bidragit till arbetet.   
 
 
 
Upprättad 2021-08-09  
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
Henric Carlsson   Samuel Eketorp 
Planchef    Projektledare exploatering 
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Lokalgata

GATA

1

NaturområdeNATUR

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningar

E

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

gc-bro

1

Gång- och cykelbro,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

dike

1

Dagvattendike med en bredd av 1 meter och ett djup av 0.5 meter

ska finnas inom vägområdet,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 17 % av fastighetsarean inom

användningsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 170 kvm per fastighet varav

huvudbyggnad 120 kvm och komplementbyggnad 50 kvm,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 130 kvm per fastighet varav

huvudbyggnad 80 kvm och komplementbyggnad 50 kvm,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

e

4

Största byggnadsarea är 120 kvm per fastighet för huvudbyggnad

för friliggande enfamiljshus,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Största byggnadsarea är 70 kvm per fastighet för huvudbyggnad för

parhus,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

d

1

Minsta fastighetsstorlek är 500 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

2

Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

3

Minsta fastighetsstorlek är 1500 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d

4

Minsta fastighetsstorlek är 3600 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Placering

p

1

Friliggande enfamiljshus ska placeras minst 4 meter från

fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p

2

Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från

fastighetsgräns eller sammanbyggas i fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1

p.

Utformning

f

1

Endast friliggande enfamiljshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Endast parhus eller friliggande enfamiljshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Tak ska vara svart eller vegetationsbeklätt,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Huvudbyggnaden ska utföras med suterrängvåning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Ny bebyggelse ska målas i dova, mörka och jordnära kulörer,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Ny bebyggelse ska utformas med träfasad eller annat naturmaterial,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Takvinkeln ska vara mellan 15 och 45 grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Varje bostad ska uppföras så att ljuddämpad uteplats kan anordnas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

7

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Marken får ej hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Förbud mot fällning av träd med en stamdiameter över 30 cm med

undantag för sjuka träd och träd som utgör fara för hälsa,  4 kap. 10 §

Markens nivåer ska bibehållas inom all prickmark,  4 kap. 10 §

Inom område med användning bostad ska minst 80% av markytan inom respektive fastighet

utföras icke hårdgjord,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

Skydd av kulturvärden

q

1

Kulturhistorisk värdefull byggnad som ska bibehållas till sin

ursprungliga karaktär med avseende på volym, proportioner,

indelning, material och materialbehandling, färgsättning samt

detaljeringsnivå,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år efter det att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Ändrad lovplikt

Bygglov krävs även för mur högre än 0.8 meter,  4 kap. 15 § 1 st 1 p.

Marklov krävs även för fällning av träd med en stamdiameter över 30 cm,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

Villkor för lov

Bygglov får inte ges för bostadsändamål förrän gemensam väg samt vatten- och

avloppsanläggning har kommit till stånd.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat

l

1

Markreservat för allmännyttig ledning i form av luftledning,  4 kap. 6 §
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över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller

skada en fast fornlämning.

I planbeskrivningen finns gestaltningsprinciper med kulörbeskrivningar

som ska vara rådgivande vid bygglovprövning.

Planavgift tas ut i samband med bygglov med undantag för bebyggelse

inom de delar som vid antagandet ingick i fastigheterna Aspvik 1:5 och

Kungsängens-Ålsta 1:10.

Normalt förfarande

Upprättad enligt PBL 2010:900 i lydelse före den 1 januari 2015.

Koordinatsystem Sweref99 1800 i plan och RH2000 i höjd.

UPPHÄVANDE

Gräns för planområde med skafering, inom vilken byggnadsplan

nr 6001, laga kraft 1960-04-21 upphävs.

Samrådshandling

Skala: 

8050 100100 Meters20 30 40 9060 70

1:1000 utskriftsformat A0

Beslutsdatum Instans

Ålsta-Aspvik-Ensta

Upplands-Bro kommun Stockholms län

Planavdelningen och Mark- och exploateringsavdelningen

2021-06-01 Reviderad

Henric Carlsson

Planchef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:

Planprogram

Samrådsredogörelse del 1

Planbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Fastighetsförteckning

Samrådsredogörelse del 3 Illustration

Granskningsutlåtande

Samrådsredogörelse del 2

Gestaltningsprogram

Kvalitetsprogram

Detaljplan och upphävande av byggnadsplan nr 6001, laga

kraft 1960-04-21, för



28 Yttrande avseende förslag till detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88), granskningsskede - TN 22/0051-3 Yttrande avseende förslag till detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88), granskningsskede : Yttrande avseende förslag till detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88), granskningsskede

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Andrea Jansson 

Trafiktekniker 

Enheten Gata/Park/Trafik 

+46 0851832182 

Andrea.jansson@upplands-bro.se 

2022-03-29 TN 22/0051  

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 avseende förslag till detaljplan för 
Brogård (del av Brogård 1:88), 
granskningsskede 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att inte yttra sig i ärendet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 19 augusti 2020, § 

37, att förslag till ändring av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för 

Brogård (delar av Brogård 1:99), nr 0315Ä, sänds ut för granskning enligt 

regler för normalt planförfarande, (plan- och bygglagen, 2010:900, i dess 

lydelse före 1 januari 2015.) 

Planområdet utgörs av olika delar som alla ligger i eller i direkt anslutning till 

det område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof. I samband med att 

detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta 

bestämdes aldrig exakt. 

Syftet med planen är att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och 

naturreservatet. Förvaltningsrätten har också konstaterat att delar av banan är 

byggd i strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även 

denna del av planen föreslås ändras. Utöver dessa förändringar föreslås ett 

antal justeringar i gällande plan. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget och konstaterar att 

ändringen i den föreslagna detaljplanen inte berör Tekniska nämndens 

ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet, § 37, daterat den 19 

augusti 2020 

 Planbeskrivning Brogård 1:88, daterad den 31 mars 2021 

 Plankarta del 1 – Slottsområdet, daterad den 31 mars 2021 

 Plankarta del 2 – Strandområdet, daterad den 31 mars 2021 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   TN 22/0051 

 
 

Ärendet 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade den 19 augusti 2020, § 

37, att förslag till ändring av detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning för 

Brogård (delar av Brogård 1:99), nr 0315Ä, sänds ut för granskning enligt 

regler för normalt planförfarande, (plan- och bygglagen, 2010:900, i dess 

lydelse före 1 januari 2015.) 

Planområdet utgörs av olika delar som alla ligger i eller i direkt anslutning till 

det område som är detaljplanerat för golfbanan Bro Hof. I samband med att 

detaljplanen antogs instiftades även ett naturreservat men läget på detta 

bestämdes aldrig exakt. 

Syftet med planen är att tydliggöra gränsdragningen mellan golfbanan och 

naturreservatet. Förvaltningsrätten har också konstaterat att delar av banan är 

byggd i strid mot gällande detaljplan, dock utan krav på återställande. Även 

denna del av planen föreslås ändras. Utöver dessa förändringar föreslås ett 

antal justeringar i gällande plan. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av förslaget och konstaterar att 

ändringen i den föreslagna detaljplanen inte berör Tekniska nämndens 

ansvarsområde. 

Barnperspektiv 

Samhällsbyggnadskontoret hänvisar till den barnkonsekvensanalys som tagits 

fram i arbetet med framtagande av detaljplanen.  

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Avdelningschef 

 

 

 

Jan Helghe  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   TN 22/0051 

 
 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet, § 37, den 19 augusti 2020 

2. Planbeskrivning Brogård 1:88, den 31 mars 2021 

3. Plankarta del 1 – Slottsområdet, den 31 mars 2021 

4. Plankarta del 2 – Strandområdet, den 31 mars 2021 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen, dnr 15/0348 

 



28 Yttrande avseende förslag till detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88), granskningsskede - TN 22/0051-3 Yttrande avseende förslag till detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88), granskningsskede : Bilaga 1 - Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsutskottet

  PROTOKOLL 11 (17)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2020-08-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 37 Beslut om granskning - ändring och 
utökning av detaljplan för Brogård (del 
av Brogård 1:88) 

 Dnr KS 15/0348 

Beslut 
1 Samrådsredogörelse tillhörande förslag till ändring och utökning av 

detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88) godkänns. 
2 Förslag till ändring och utökning av detaljplan för Brogård (del av 

Brogård 1:88) sänds ut för granskning. 

Sammanfattning 
På den plats som nu är aktuell för ändring och utökning av detaljplan finns det 
sedan den 17 september 2004 en lagakraftvunnen detaljplan för golfbana, 
konferensanläggning och whiskeydestilleri. I november 2009 förelade Bygg- 
och miljönämnden i Upplands-Bro kommun Bro Hof att återställa delar av 
golfanläggningen närmast Broviken till ursprungsskick. Anledningen var att 
banan här anlagts delvis i strid mot detaljplanen och delvis inom 
naturreservatet. Förvaltningsrätten konstaterade att golfbanan byggts i strid mot 
beviljat bygglov och gällande detaljplan. Dock ansåg förvaltningsrätten att 
föreläggandet skulle medföra sådan skada för enskilda intressen jämfört med 
vad det allmänna tillförs i värde vid ett återställande, att föreläggandet 
upphävdes. I dom i Mark- och miljööverdomstolen anser man att gränsen för 
naturreservatet inte kan utläsas ur naturreservatsbeslutet. Mark- och 
miljööverdomstolen menade också att då det framgår att strandskyddet är 
upphävt i de delar som inte sammanfaller med naturreservatet, så utgör inte 
bebyggelsen något intrång i strandskyddet.  

Den juridiska situationen efter de två domarna är att golfbanan byggts i strid 
med detaljplanen men inte gjort något intrång vare sig i naturreservatet eller i 
strandskyddat område. Den delen som är byggd i strid med detaljplanen 
behöver heller inte återställas. Alltså har golfbanan stöd för att vara kvar i 
oförändrat skick.  

Domarna ändrar dock inte formellt den gällande detaljplanen och de byggrätter 
som denna medger. Planens syfte är därför att ändra gällande detaljplan så att 
den följer domsluten. Planen utformas också så att ett nytt naturreservatsbeslut 
kan tas. 

Utöver detta görs ett antal mindre ändringar som inte har varit föremål för 
behandling i domstol. 
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  PROTOKOLL 12 (17)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 
2020-08-19 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020 

• Kommunfullmäktiges beslut om planuppdrag i samband med 
intentionsavtal för Bro Hof, den 12 juni 2013, § 80 

• Detaljplan för Brogård 1:88, 0315 

• Dom från förvaltningsrätten i Stockholm, 2013-06-19 

• Dom från mark- och miljööverdomstolen, 2015-06-23 

• Kommunstyrelsens beslut om samråd den 25 april 2018, § 59 

Förslag till beslut 
1 Samrådsredogörelse tillhörande förslag till ändring och utökning av 

detaljplan för Brogård (del av Brogård 1:88) godkänns. 
2 Förslag till ändring och utökning av detaljplan för Brogård (del av 

Brogård 1:88) sänds ut för granskning. 
Beslutet skickas till: 

• Bro Hofs Golfklubb 
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Ändring och utökning av detaljplan för Brogård (Brogård 1:88 m fl), nr 1802 Planbeskrivning 
 

 
 

2018-04-12 (reviderad 2021-03-31) 
KS 15-0348 (tidigare2012-000204) 

Samhällsbyggnadskontoret GRANSKNINGSHANDLING 
 
Ändring och utökning av detaljplan för 
Brogård (del av Brogård 1:88 m.fl.) nr 1802 
Bro 
Upplands-Bro kommun 

Normalt planförfarande 

 
 
Planbeskrivning 
 
 
 
 

 
 
Områden aktuella för ändring/utökning 
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HANDLINGAR 
Två plankartor med bestämmelser i skala 1:2 000, upprättade den 12 april 2018, 
reviderade den 31 mars 2021. 
Denna planbeskrivning. 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad den 30 maj 2018, reviderad den 31 mars 2021. 
 
 
Övriga handlingar 
PM Antikvariska synpunkter på förslag till justering av detaljplan över Bro Hof Slott Golf Club, 
den 13 februari 2018. 
PM Konsekvenser för naturmiljön vid föreslagen planändring - Bro Hof, februari 2018 
Dom från förvaltningsrätten i Stockholm, datum 2013-06-19 
Dom från mark- och miljööverdomstolen, datum 2015-06-23 
 
 
PLANENS SYFTE, BAKGRUND OCH HUVUDDRAG 
Bakgrund 
Golfbanan vid Bro Gård och Broängarnas naturreservat planeras samtidigt. 
Våren 2003 påbörjades arbetet med att ta fram en detaljplan för Bro Gård 1:88. Syftet med 
planen var att skapa förutsättningar för att anlägga en golfanläggning med två banor, varav en 
skulle vara av internationell mästerskapsklass. Vidare en konferensanläggning och ett whisky-
destilleri. Då området för planen ligger i direkt anslutning till Mälaren och inom ett område som 
är av stor betydelse för fågellivet, beslöt Kommunfullmäktige att anta ett naturreservat samtidigt 
som man antog detaljplanen. 
Detta för att kompensera för de 
värden för naturen och friluftslivet 
som går förlorade i och med 
antagandet av planen. 
 
Skötselplanen till naturreservats- 
beslutet samt exploateringsavtalet 
reglerar också iståndsättandet av 
naturvärdena inom reservatet. 
Planen innehåller också detaljerade 
beskrivningar av hur golfbanan ska 
anpassas till den kulturhistoriska 
miljön kring herrgården samt hur ett 
stort antal av de förfallna kultur-
byggnaderna och kulturmiljön skulle 
rustas och skyddas. 
 
Planen antogs 2004-08-23 och vann laga kraft 2004-09-17. 
  

Bro Hof Slott GK och Broängarnas naturreservat 
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Bygg- och miljönämnden förelägger Bro Hof att vidta åtgärder. 
I november 2009 förelade Bygg- och Miljönämnden i Upplands-Bro kommun Bro Hof att 
återställa delar av golfanläggningen närmast Broviken till ursprungsskick. Anledningen var att 
banan här anlagts delvis i strid mot detaljplanen och delvis inom naturreservatet. Föreläggandet 
gällde tretton punkter. Bro Hof bestred tolv av de tretton punkterna i föreläggandet. 
 
Enligt rättspraxis 2009 prövades frågor om brott mot Plan- och bygglagen i Förvaltningsrätten 
och frågor om brott mot miljöbalken i Mark- och miljödomstolen. Följaktligen prövades frågan 
om huruvida banan byggts i strid mot detaljplanen i Förvaltningsrätten och frågan om huruvida 
banan gjort intrång i naturreservatet i Mark- och miljödomstolen. 
 
Förvaltningsrätten upphäver föreläggandet 
Förvaltningsrätten konstaterade att golfbanan byggts i strid mot beviljat bygglov och gällande 
detaljplan. Dock ansåg förvaltningsrätten att föreläggandet skulle medföra sådan skada för 
enskilda intressen jämfört med vad det allmänna tillförs i värde vid ett återställande, att 
föreläggandet upphävdes. Domen överklagades inte av någon part. 
 
Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att naturreservatets gränser aldrig fastställts 
I den andra prövningen bedömde först Länsstyrelsen och sedan Mark- och miljödomstolen att 
golfbanan hade gjort intrång i naturreservatet då den hade byggts utanför gränsen för 
detaljplanen. Domen överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som ändrade domen 
och upphävde kommunens vite och förelägganden. I beslutet konstaterades att gränsen för 
naturreservatet inte kan utläsas ur naturreservatsbeslutet. Domstolen ansåg vidare att det är 
ostridigt att gränsen inte satts ut inom den i naturreservatsbeslutet föreskrivna ettårsfristen. 
Domstolen ansåg därför att, om inte gränserna varit klarlagda, så är det inte möjligt att påstå 
att Bro Hof vidtagit otillåtna åtgärder inom ett område som hör till ett naturreservat, eller att 
kräva att parten på grund därav ska återställa marken 
 
Rättsläget efter de två domarna 
Strandskyddsdispens har beviljats för de delar som inte sammanfaller med naturreservatet. 
Den juridiska situationen efter de två domarna är därmed att golfbanan visserligen har 
byggts i strid med detaljplanen, men inte gjort något intrång vare sig i naturreservatet eller i 
strandskyddat område. Den delen som är byggd i strid med detaljplanen behöver heller inte 
återställas. Alltså har golfbanan stöd för att vara kvar i oförändrat skick. 
 
Planens syfte 
Domarna ändrar dock inte formellt den gällande detaljplanen och de byggrätter som denna 
medger. Planens syfte är därför att ändra gällande detaljplan så att den följer domsluten. 
Planen utformas också så att ett nytt naturreservatsbeslut kan tas där gränsen för naturreservatet 
fastställs. Syftet är att skapa klarhet i de förhållanden som gäller vid golfbanan så att både 
golfbanan och naturreservatet kan fortsätta att förvaltas utan konflikter. Utöver detta görs ett 
antal mindre ändringar som inte har varit föremål för behandling i domstol. 
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FÖRESLAGEN ÄNDRING OCH UTÖKNING AV DETALJPLANEN 
Ändringarna av planen sker huvudsakligen i de delar där banan är anlagd i strid mot gällande 
detaljplan, eller utanför planområdet. I dessa delar ändras planbestämmelserna och gränserna 
så att golfanläggningen utökas och justeras på sådant sätt att gränslinjen följer anlagd 
golfbana. 
 
I Kvarnängen finns byggrätt för golfbana i den gällande planen som inte har utnyttjats. Syftet 
med detta område var att här kunna anlägga en utslagsplats, en så kallad backtee, för 
mästerskapstävlingar. 
 
Som banan nu är anlagd, ligger detta område inte rätt i spellinjen och man vill från Bro Hof 
ändra läget för backtee-området. Man vill därför ta bort en del som ligger direkt mot Mälaren 
från detaljplanen för att tillföra denna till naturreservatet. Denna del av den gällande 
detaljplanen föreslås därför upphävas. Istället utökas planområdet på en närliggande del för att 
möjliggöra för mästerskapsutslagsplatser vid hål 18. I samband med planens antagande 
kommer utsättning och fastställande att ske av naturreservatets gränser samt skötselplanen att 
aktualiseras. 
 
Längst i väster finns ett träningsområde – en s k driving range. Det ursprungliga området har 
visat sig vara för litet och området måste utökas. 400 meter väster om slottsparken innehåller 
därför planen ett område som medger en utökning av den befintliga driving rangen och som till 
en del redan har tagits i anspråk för detta ändamål. 
 
Förutom för golfbanan föreslås några mindre justeringar av planen runt Slottsområdet. I en 
del, vid de gamla ekonomibyggnaderna, vill man ta bort prickmark (mark som ej får bebyggas) 
i syfte att ge möjlighet att uppföra servicebyggnader – bl a en redan anlagd spolplatta för 
golfbanans arbetsmaskiner (temporärt bygglov har beviljats för denna i avvaktan på 
planändring). Den sammanlagda byggrätten begränsas här till 1000 m2, med en maximal 
byggnadsarea om 200 m2 för varje enskild byggnad. Vidare så stärks skyddet av den gamla 
ladugården genom en bestämmelse om rivningsförbud. 
 

 
Bro Hof Slott från söder 
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PLANPROCESSEN 
Handläggning 
Detaljplanen innebär en ändring av gällande detaljplan, men också en mindre utökning av 
planområdet, anpassad till den pågående verksamheten. 
 
Vid ändring av en detaljplan medges normalt inte att planområdet utökas, vilket är fallet här. Det 
har emellertid bedömts vara värdefullt att behandla och redovisa både ändringen och utökningen i 
en och samma handling och detaljplanen rubriceras därför som ändring och utökning av detaljplan 
för Brogård 1:88 m fl. Planen handläggs som en ny detaljplan med normalt planförfarande. 
 
Detaljplanearbetet inleddes 2012 och handläggs enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
enligt dess lydelse mellan 2 maj 2011 och 31 december 2014. 
 
Eftersom situationen på plats har stöd i domstolsbeslut, bedöms att planarbetet kan inledas 
utan att föregås av ett programskede. 

 
Plansamråd har genomförts och samrådsredogörelse har upprättats. Efter bearbetning är nu 
planförslaget föremål för granskning. 
 
 

Samrådsbeslut (KS) 25 april 2018 
Samrådstid 17 oktober - 12 november 2018 
Beslut om granskning (SBU) juni 2020 
Granskningstid jan-feb 2022 
Antagande (KF) våren 2022 
 
 
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 4 angående natur- och kulturvärden och 5 
kapitlet angående miljökvalitetsnormer. 
 
 
BEHOVSBEDÖMNING 
Enligt Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ska en myndighet eller en 
kommun som upprättar en plan göra en behovsbedömning huruvida planens genomförande 
kan medföra betydande miljöpåverkan. Om planen antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska planen genomgå en miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättas. 
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Kommunen har konstaterat att genomförandet av detaljplanen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Detta är kopplat till de höga kultur- och naturvärdena inom och i anslutning 
till planområdet samt att planområdet sträcker sig in i skyddade områden som naturreservat, 
Natura 2000-område samt skyddsområde för ytvattentäkten Mälaren. Frågor som enligt 
behovsbedömningen särskilt behöver belysas är konsekvenser för den värdefulla kulturmiljön, 
naturmiljön samt vattenmiljön. 
 

PLANDATA 
Läge och areal 
Planområdet är beläget söder om Bro samhälle och i direkt anslutning till Mälaren. 
Detaljplanen utgör ändring av den gällande detaljplanen för Brogård och omfattar en 
sammanlagd areal om 8,0 ha, fördelad på fem delområden. Utöver dessa delområden ingår ett 
område om 0,2 ha som avses upphävas och överföras till naturreservatet. 
 
Detaljplanen är fördelad på två plankartor. Karta 1 - Slottsområdet - innehåller två områden 
väster och nordväst om slottet och slottsparken Karta 2 - Strandområdet - innehåller området 
vid sjön inklusive den del av gällande detaljplan som avses att upphävas. 
 
Markägoförhållande 
All mark inom planområdet är i privat ägo. 
 
 
GÄLLANDE PLANER OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Riksintresse 
Mälaren med öar och strandområden är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena i sin helhet av riksintresse (4 kap miljöbalken). Turismen och friluftslivets intressen 
ska särskilt beaktas. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd 
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. 
Mälaren är också riksintresse för yrkesfisket. 
Vattenmiljön söder om Bro Hof, Broviken, är Natura 2000-område och därmed 
riksintresseområde. En mindre del av området sammanfaller med området som är aktuellt för 
planändring. 
Slottsmiljön med Bro gårds säteri ingick tidigare i riksintresset för kulturmiljön, men har genom 
beslut av Riksantikvarieämbetet avregistrerats som riksintresse. Som skäl att avstå anspråket 
anges bl a att säteribildningen och omgivande odlingslandskap har försvagats genom landskapets 
omvandling till golfbana. 
Söder om golfanläggningen är Broängarnas naturreservat beläget, vilket inrättades i samband 
med att gällande detaljplan upprättades. Stora delar av naturreservatet utgör även 
fågelskyddsområde. Naturreservatets gränser ska sättas ut och fastställas i samband med 
detaljplanens antagande. 
 

Översiktsplan 
I kommunens översiktsplan (ÖP 2010) är området utpekat som golfbana. 
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Gällande detaljplan 
För området gäller detaljplan för Brogård nr 0315. 
 
 

 
Gamla ladugården som nu används som driftcenter för golfbanan 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH GESTALTNINGSPRINCIPER 

Planområdet omfattar mestadels mark som redan är ianspråktagen som golfbana. Vid den 
udde där det femtonde hålets green går ut läggs en bestämmelse till som syftar till att bevara 
naturen. Marken får användas till golfbanan, men då som en del där banan sköts på naturens 
villkor. Den ska inte iordningställas som fairway eller green. Vid Kvarnängen läggs en del till 
den ursprungliga banan för att kunna användas som backtee. I området mellan dessa ytor och 
den ursprungliga banan får tees och ruff anläggas. Övriga ytor inom detta område bör skötas 
som det omgivande naturreservatet. 
 
Golfanläggning 
Ändringarna av golfbaneområdet innebär huvudsakligen att planbestämmelser och gränser 
justeras så att dessa följer anlagd golfbana. Utöver detta justeras läget för en så kallad 
backtee, för mästerskapstävlingar, på Kvarnängen. 
 
Kravet i gällande detaljplan, att dräneringsvatten från golfbanan inte får avledas direkt ut i 
Mälaren/Broviken, gäller även fortsättningsvis för hela golfbaneområdet. 
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Vattenområde 
För att möjliggöra framtida renoveringar av golfbanans strandskoning, omfattar planen ett 
vattenområde som ligger ca 10 meter utanför denna. Gränsen för naturreservatet kommer att 
ligga utanför detta vattenområde. 
 

 
Utökad del av planområdet som innefattar vattenområde har markerats med gult. 
 
Området får inte bebyggas eller fyllas ut, utan ingår i planen enbart för att möjliggöra framtida 
underhåll av befintlig strandskoning.  
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Grumling av vattenområdet 
Länsstyrelsen har påpekat att det pågår en kontinuerlig grumling i Broviken. Bakgrunden till 
grumlingen är att sjöbottnen utanför strandskoningen utgjordes av åkermark fram till år 2000, då 
skyddsvallen, som anlades på 1940-talet, brast och cirka 40 hektar åkermark vattendränktes. 
Strandskoningen behövs och måste kunna underhållas löpande, då marken annars blir blottad för 
vattnets rörelser. 
 

 
Golfhål 15. Nära strandskoningen finns grumligt vatten ett par meter ut från strandlinjen. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen behandlas grumlingsproblematiken ingående och ett förslag till 
åtgärdsprogram har inlämnats till länsstyrelsen. I programmet, som godkändes av länsstyrelsen 
hösten 2019, föreslås bland annat nedanstående åtgärder, delvis i kombination: 
 

o Förstärkning av strandskoningen, med en kombination av grövre och mindre stenar, för att 
fylla igen tidigare håligheter där jord/lera sköljts ur. 

 

o Släntning av markprofilen samtidigt som en grässvål etableras, eller befintlig stärks. 
 

o Utläggning av sand på sjöbottnen utanför strandskoningen, 4-5 meter ut från strandlinjen, 
med en tjocklek på 6-8 cm. 

 
Flygfotografering kommer också att ske med drönare sommartid i syfte att dokumentera 
förhållandena i den inre delen av Broviken. 
 
Strandskydd 
Planändringen innebär att planområdet utökas med en närliggande del av Kvarnängen och att en 
del av Kvarnängen som ligger direkt mot Mälaren tas bort från detaljplanen för att tillföras 
naturreservatet. Strandskyddet återinträder inom den del av området där gällande plan upphävs, 
men dispens krävs i den del där en ny utslagsplats planeras.  
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Kvarnängen i planområdets sydvästra del. Rödmarkerat område visar det område som i gällande detaljplan 
avsatts för golfändamål och som nu planeras tillföras naturreservatet. Blåmarkerat område är i gällande 
detaljplan avsatt som naturmark men planeras nu tillföras golfbanan för att kunna användas som utslagsplats vid 
mästerskapstävlingar. 
 
I Miljöbalken 7 kap. 18 c § 4 anges att särskilt skäl i fråga om upphävande eller dispens från 
strandskyddet endast får beaktas om området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
denna inte kan genomföras utanför området. Detta skäl anses uppfyllt här då det handlar om att 
utöka pågående golfbaneanläggning. Denna kan inte utökas till något område som inte omfattas 
av strandskydd. 
 
Då det område som tillförs naturreservatet har ett högre naturvärde (påtagligt naturvärde, klass 3) 
än det område som ianspråktas (visst naturvärde, klass 4) och är beläget närmare Mälaren bedöms 
konsekvenserna som helhet vara positiva. 
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Bebyggelseområden 
Förutom för golfbanan föreslås några mindre justeringar av planen runt Slottsområdet. 
Vid de gamla ekonomibyggnaderna tas prickmark bort för att ge möjlighet att uppföra 
servicebyggnader. 
 
Den sammanlagda byggrätten begränsas här till 1000 m2, med en maximal byggnadsarea om 
200 m2 för varje enskild byggnad. 
 
Den tidigare varsamhetsbestämmelsen (q1), för anpassning till den kulturhistoriskt värdefulla 
miljön, bibehålls. 
 
Gestaltningsprinciper 
Mindre komplementbyggnader väster om slottet/parken 
Gällande detaljplan ger möjlighet att anlägga en konferensanläggning och ett whiskydestilleri 
väster om slottet/parken. Denna del av miljön är den som historiskt utgjort området för 
ekonomibyggnaderna till Bro Hof (Bro Gård) och där åtskilliga byggnader funnits under 
historiens lopp, men där idag endast ett fåtal kvarstår från äldre tid, exempelvis den gamla 
ladugården. Avsikten är att nya komplementbyggnader ska inordnas i nuvarande struktur. 
 
Nya byggnader ska ges en väl genomarbetad arkitektur som harmonierar med befintliga 
ekonomibyggnader, som gamla stallet/ladugården, och i linje med de kulturhistoriska 
hänsynskrav som finns i planen. 

Avseende utformning och placering av tillkommande bebyggelse finns en tydlig vägledning i 
det historiska förloppet, uttryckt i de äldre kartorna över Bro Gård, som innebär att 
byggnaderna inom området genomgående, med vissa undantag, har varit orienterade parallellt 
med vägen som löper från slottet mot kyrkan. Den bevarade ladugården från 1800-talet bildar 
här en tydlig referens och hållpunkt för en utbyggnad som innebär att tillkommande 
byggnader anpassas till form och riktning till befintlig bebyggelse. Avseende gestaltning, 
material och kulörer bör publika tillkommande byggnader infogas i den genomgående hållning 
i området, där publika byggnader givits en ljus puts eller träkaraktär med mörkare inslag i tak, 
socklar och detaljer, till skillnad från ekonomibyggnader som genomgående har faluröda 
fasader med inslag av tegel. Publika byggnader kan även här ges ett mer modernistiskt 
arkitektoniskt formspråk som då ska fungera väl i den kulturhistoriska miljön. 
En väl infogad bebyggelse i rådande mönster bedöms förstärka och tydliggöra bilden av 
området som plats för komplementbyggnader och andra byggnader för slottets behov, i linje 
med tidigare perioders bebyggelsesituation. 
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Konsekvenserna av att planen ändras blir att golfbanan kan ligga kvar i befintligt läge i 
enlighet med domslut i Förvaltningsrätten samt i Mark och Miljööverdomstolen. 
 
Planjusteringen innebär att hål 18 på mästerskapsbanan förlängs genom att en ny utslagsplats 
anläggs så att banans avslutningshål får en tillräcklig svårighetsgrad för internationella 
stortävlingar. Den del närmast Mälaren, som i gällande detaljplan är reserverat för golfbanan 
men som inte har utnyttjats, föreslås upphävas och tillföras naturreservatet. Då det område som 
härigenom tillförs naturreservatet har ett högre naturvärde än det område som tas i anspråk för 
den nya utslagsplatsen, bedöms konsekvenserna som helhet vara positiva. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Organisatoriska frågor 
Huvudmannaskapet inom gällande detaljplan förändras inte genom de planändringar som 
föreslås. Planen innehåller ingen allmän plats. 
 
 
Avtal 
Parallellt med detaljplanearbetet pågår en diskussion om ny/aktualiserad skötselplan för 
naturreservatet samt att naturreservatets gränser ska fastställas samtidigt med denna detaljplan. 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Ägoförhållanden 
Planändringen påverkar inga fastighetsrättsliga frågor. Ägoförhållandena är oförändrade. 
 
 
Fastighetsbildning 
Planändringen kräver inga fastighetsbildningsåtgärder. 
 
 
Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. 
 
 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är fem år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
 
Medverkande i projektet 
Planen är framtagen av plan- och exploateringsavdelningarna i Upplands-Bro kommun i 
samarbete med Structor genom Per Fladvad, Kent Edström och Petra Adrup. I projektgruppen 
har även Hans Sandberg, Biomedia och Dan Carlsson, Arendus, ingått. 
 
 
 
Upprättad 2018-04-12, reviderad 2021-03-31 
Planavdelningen 
 
 
 
Henric Carlson 
Planchef 
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Ändring och utökning av detaljplan för

              - Slottsområdet
BRO, UPPLANDS-BRO KOMMUN

Brogård 1:88 m fl

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

Detaljplanegräns

Användningsgräns

Hotell, konferens, golfcentrum

ANVÄNDNING AV MARK

Egenskapsgräns

GolfanläggningR    1

     e    000 Största byggnadsarea i kvadratmeter

UTNYTTJANDEGRAD

Värdefull miljö.

Ändring av byggnad eller mark får inte förvanska dess karaktär eller

anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse och markanvändning
ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart.

q 1

Högsta antal våningarIII,

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft

Genomförandetid

Byggnad ska uppföras friliggandev1

Byggnad får inte uppta större byggnadsarea än 200 m²v2

Öppet vattenområde.

Åtgärder för att hålla vattenområdet öppet och förstärkning

av strandkanten får utföras.

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE

Område inom vilket gällande detaljplan upphävs

UPPHÄVANDE AV DETALJPLAN

W    1

Gräns för upphävande av detaljplan

ORC               1

MARKENS ANORDNANDE

Vegetationen ska hållas låg med hänsyn till fågellivet.
Avvattning från greener och delar av fairways som gödslas eller
behandlas med bekämpningsmedel ska avledas till lokala dammar
så att läckage till Mälaren undviks.

n 1

Plankarta 1 av 2

Strandlinje

Beläggningskant
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Vägkant

Stödmur

Trappa

Sandbunker

Fasad (byggnad)

Skärmtak

Komplementbyggnad

Plank

Häck

Betongmur

Dikesmitt

Dikeskant

Servituträtt

Ledningsrätt

Höjdkurva halvmeter

Höjdkurva 1 meter

Höjdkurva 2 meter

Höjdkurva 5 meter

Höjdkurva 10 meter

Lövträd stamdiameter < 0,5 meter

Planteringsyta

Damm

Lövträd stamdiameter > 0,5 meter

Höjd vattenyta

Höjd hårdgjord yta

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Planområdet är beläget inom

Östra Mälarens vattenskyddsområde.

För åtgärder inom vattenområde kan tillstånd

eller anmälan krävas enligt 11 kap miljöbalken. Byggnaden får inte rivas.q 2
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Annika Askeljung Jonsson 

Kartingenjör 

Mät- och GIS-enheten 

2022-03-30 TN 20/0238  

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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Svar på ansökan om namnändring av 
Brogårdsvägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att godkänna fastighetsägarens ansökan om namnändring av 
Brogårdsvägen till Bro Hof Slottsväg. 

2. att uppdra till Samhällsbyggnadskontoret att genomföra adressbyte för 
befintliga adresser längs med nuvarande Brogårdsvägen. 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren för  har i april 2020 

inkommit med ansökan om att få ändra namnet Brogårdsvägen till Bro Hof 

Slottsväg. En likadan ansökan avslogs av samhällsbyggnadsnämnden 2008 

men fastighetsägaren anser nu att omständigheterna förändrats. Golfbanan är 

vida känd och man vill att det ska bli lättare att hitta dit med ett nytt vägnamn 

som anknyter till den kommersiella verksamhet som bedrivs där. 

Namnberedningen ska vid varje förslag till ortnamn väga förslaget mot 

gällande namnpolicy och följa de riktlinjer som gäller för 

namnberedningsgruppen. Namnberedningen lyfter att det finns flera punkter i 

namnpolicyn som talar emot att godkänna Bro Hof Slottsväg som nytt namn. 

Namnet är ett företagsnamn samt innehåller ett nobiliserande namntillägg. 

Vägen och nuvarande vägnamn anknyter till ett känt och hävdvunnet namn 

med kulturhistoriska anor inom kommunen, platsen Brogård.   

Samtidigt har det tydliggjorts att Upplands-Bro kommun ska ha ett tydligt 

näringslivsperspektiv. I förslag till beslut ska det tas hänsyn till näringslivet 

och hur det påverkas av beslutet. Besöksnäringen har en särskild position i vår 

kommun. Få platser kan erbjuda ett lika varierat och naturnära utbud av 

konferensanläggningar, samt en sportnäring med bland annat två av Europas 

bästa golfbanor vid Bro Hof Slott. Bro Hof Slott bidrar till kommunens stärkta 

attraktivitet och lockar många besökare årligen samt bidrar till ökad tillväxt 

och till flertalet arbetstillfällen. Det är ett starkt varumärke och bidrar till att 

stärka kommunens attraktionskraft. 

I det här fallet står god ortnamnssed och näringslivsperspektivet emot varandra 

och Tekniska nämnden behöver avgöra vilket som väger tyngst. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 2 (5)  
2022-03-30 TN 20/0238 

 
 

Namnberedningsgruppen gör bedömningen att utifrån riktlinjerna skulle 

sökandes namnförslag kunna godtas trots att det inte följer god ortnamnssed.  

Längs den aktuella vägen finns idag två bostadsadresser. Ändring av 

vägnamnet innebär ett adressbyte för de boende. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2022 

 Fastighetsägarens ansökan inkommen den 28 april 2020 

 Riktlinjer för namnberedningsgruppen antagna den 7 mars 2022 

 Namnpolicy antagen den 30 september 2020 

Ärendet 

Ansökan 

Fastighetsägaren för  har i april 2020 

inkommit med ansökan om att få ändra namnet Brogårdsvägen till Bro Hof 

Slottsväg. En likadan ansökan avslogs av samhällsbyggnadsnämnden 2008 

men fastighetsägaren anser nu att omständigheterna förändrats. Golfbanan är 

vida känd och man vill att det ska bli lättare att hitta dit med ett nytt vägnamn 

som anknyter till den kommersiella verksamhet som bedrivs där. I det 

närliggande området Tegelhagen byggs nu bostäder som marknadsförs under 

namnet Brogårdsstaden, vilket fastighetsägaren menar kan skapa risk för 

sammanblandning.  

Sammanblandning med närliggande ny bebyggelse 

Brogårdsstaden är idag inget beslutat ortnamn, och finns därför inte med i 

officiella kartor eller på vägskyltar, vilket gör att en adressökning inte skulle 

leda dit. Dessa bostäder och eventuella verksamheter som nu byggs 

har/kommer att ges belägenhets- och postadresser respektive lägenhetsnummer 

längs med de vägar de byggs och kommer då vara fullt sökbara med vägnamn 

och adressplats.  

Brogårds huvudbyggnad är den som nu kallas Bro Hof Slott och hela området 

Tegelhagen ingick en gång i tiden i Brogårds ägor. 

Byte av vägnamn 

Sedan 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf om ortnamn införd i 

kulturminneslagen 1:a kapitel (lag (1988:950) om kulturminnen m.m.). I och 

med 1 kap. 4 § (lag (1988:950) om kulturminnen m.m.) likställdes ortnamn 

med övriga kulturminnen. I lagtexten finns att läsa följande ”Vid statlig och 

kommunal verksamhet skall god ortnamnssed iakttagas. Detta innebär att 

hävdvunna ortnamn inte ändras utan starka skäl.”  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 3 (5)  
2022-03-30 TN 20/0238 

 
 

Namngivning av alla vägar inom en kommun är en kommunal angelägenhet. 

Samtidigt är den aktuella vägen en enskild väg som enbart leder till en enskild 

verksamhet. 

Ett vägnamn kan inte ändras varje gång ett företag längs vägen önskar ändra 

vägnamnet efter sitt företagsnamn. Bro Hof Slott är dock en av Europas bästa 

golfbanor och är på så sätt vida känt. Bro Hof Slott bidrar till kommunens 

stärkta attraktivitet och lockar många besökare årligen samt bidrar till ökad 

tillväxt och till flertalet arbetstillfällen. Det är ett starkt varumärke och bidrar 

till att stärka kommunens attraktionskraft.  

Vägnamn och andra ortnamn bör inte ändras om inga särskilda skäl finns, t.ex. 

vid förtätning av området eller om räddningstjänst m.fl. samhällsviktiga 

funktioner inte kan hitta på grund av det gällande vägnamnet. Man skulle 

kunna hävda att namnet Bro Hof eller Bro Hof Slott har blivit lokaliserande i 

sig då många, både kommuninvånare och besökare, vet om platsen såsom en 

välkänd golfbana och var den ligger. 

Längs den aktuella vägen finns idag två bostadsadresser. Ändring av 

vägnamnet innebär ett adressbyte för de boende. 

Namnförslaget 

I kommunens namnpolicy står vilka lagar och regler som styr hur namnsättning 

i kommunen ska ske. Bland annat: 

Upplands-Bro kommun ska följa Ortnamnsrådets rekommendationer om att 

avstå bruk av kommersiella/säljande namn, exempelvis: företagsnamn, namn 

på engelska, namn med efterled som -strand, -park, -staden, -gård, 

nobiliserande namntillägg som till exempel gård, herrgård, slott, säteri, 

hov/hof. Utifrån gällande namnpolicy är inte förslaget Bro Hof Slottsväg 

förenligt med god ortnamnsed. Bro Hof Slottsväg är ett exempel på vad som 

inte är god ortnamnssed: gammalstavning, särskrivning, stor bokstav och inget 

genitiv-s.    

I ärendet har namnberedningsgruppen inhämtat synpunkter från Upplands-Bros 

hembygdsföreningar angående namnförslaget. Efter kontakt med Upplands-

Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) har det framkommit att vägen 

till Brogård refererats till Brogårdsvägen i folkmun och således haft ett 

inofficiellt namn. Ortnamnet Brogård har förekommit i de skriftliga källorna 

sedan medeltiden och även benämnts så av den lokala befolkningen ända till 

dags datum och är således ett vedertaget ortnamn. Ortnamnet Brogård är ett 

hävdvunnet namn och starkt förknippat med Upplands-Bro historia. Det finns 

ingen hävd bakom namnet Bro Hof. Namnförslaget gäller endast vägen till 

platsen Brogård, inte byggnaden eller ortnamnet. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 4 (5)  
2022-03-30 TN 20/0238 

 
 

Näringslivsperspektiv 

Upplands-Bro kommun ska ha ett tydligt näringslivsperspektiv. I förslag till 

beslut ska det tas hänsyn till näringslivet och hur det påverkas av beslutet. 

Besöksnäringen har en särskild position i vår kommun. 

Få platser kan erbjuda ett lika varierat och naturnära utbud av 

konferensanläggningar, samt en sportnäring med bland annat två av Europas 

bästa golfbanor vid Bro Hof Slott. Bro Hof Slott bidrar till kommunens stärkta 

attraktivitet och lockar många besökare årligen samt bidrar till ökad tillväxt 

och till flertalet arbetstillfällen. Det är ett starkt varumärke och bidrar till att 

stärka kommunens attraktionskraft. 

Det som tillkommit efter 2008 är kommunens tydliga ställningstagande om att 

ha ett näringslivsperspektiv i de beslut som tas. Den 7 mars 2022 beslutade 

Tekniska nämnden om reviderade riktlinjer för namnberedningsgruppen där 

näringslivsperspektivet togs med. Namnberedningen kan nu väga in ett 

näringslivsperspektiv vid särskilda omständigheter. Sådana särskilda 

omständigheter kan vara en enskild väg som leder till en specifik verksamhet 

eller ligger inom den specifika verksamhetens område och som inte leder till 

någon annan målpunkt. Att väga in ett näringslivsperspektiv innebär att 

namnberedningen vid sådana omständigheter kan ta större hänsyn till 

verksamhetens önskemål om namn på vägen. Vägnamnet ska ta hänsyn till den 

gällande namnpolicyn, men i de fall det bedöms att nyttan för näringslivet 

väger tyngre kan avvägda avsteg från policyn göras. 

Namnberedningens ställningstagande samt förslag till beslut 

Namnberedningsgruppen står fast vid det som lades fram då frågan om 

namnbyte av Brogårdsvägen togs upp i Samhällsbyggnadsnämnden 2008 vad 

gäller god ortnamnssed, det vill säga att namnet Bro Hof Slottsväg följer inte 

god ortnamnssed. 

Den aktuella vägen skulle kunna falla under det som kallas särskilda 

omständigheter. Det är en enskild väg som leder till en specifik verksamhet och 

ligger inom den specifika verksamhetens område. Idag leder vägen vidare till 

det gamla tegelbruket och Fiskartorp i Tegelhagen. När den pågående 

utbyggnaden av Tegelhagen är klar kommer dessa områden istället nås via 

Sparres väg genom Tegelhagen. Den aktuella vägen kommer därmed inte leda 

till några andra målpunkter än den specifika verksamheten.  

Tekniska nämnden behöver alltså i det här fallet väga god ortnamnssed mot 

kommunens näringslivsperspektiv. Namnberedningsgruppen gör bedömningen 

att utifrån riktlinjerna skulle sökandes namnförslag kunna godtas trots att det 

inte följer god ortnamnssed.  
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Samhällsbyggnadskontoret 

Datum Vår beteckning 5 (5)  
2022-03-30 TN 20/0238 

 
 

Barnperspektiv 

Tydliga adresser och namn på andra platser underlättar för räddningstjänsten 

att hitta vid olyckor eller andra händelser som kräver utryckning. Detta 

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

uppehåller sig påverkar barns trygghet och säkerhet positivt.  

Samhällsbyggnadskontoret 

Lina Delde  

Ordförande namnberedningsgruppen  

Bilagor 

1. Fastighetsägarens ansökan 

Beslut sänds till 

 Sökande 

 Enheten Mark- och naturförvaltning 
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Till Tekniska Nämnden   April 2020 

Upplands Bro Kommun    

      

 

Ansökan om namnändring på nuvarande Brogårdsvägen i 
Upplands Bro kommun. 

Till: Bro Hof Slottsväg  

 

Härmed inkommer undertecknad med ansökan om ändring av vägnamn i 
Upplands Bro kommun. 

Ansökan gäller ändring av nuvarande Brogårdsvägen till Bro Hof 
Slottsväg. 

Denna fråga har tidigare varit föremål för prövning år 2008. 

Ett antal omständigheter kring området och vägen, i förhållande till 2008, 
har nu förändrats vilket enligt vår uppfattning stärker skälen till 
namnändring och därför inger vi nu denna ansökan. 

Aktuell sträcka (se bilagd skiss) avser den korta delen från  

 och berör endast två 

mindre bostadshyresobjekt. Husen tillhör fastigheten  som 

ägs av  och de ingår i driften av golfverksamheten.  

Vi har återigen analyserat underlag och motiveringar inför beslut som 

fattades 2007/2008 då man hänvisade till lagar och förordningar kring 

ortnamn, belägenhetsadresser och historia mm.   

Med detta som bakgrund menar vi att bland annat följande skäl borde  

kunna föranleda en annan tolkning än den tidigare; 

 

- Idag tillkommer stora exploaterade områden som använder  

Bro gård i områdesnamnen och det skapar lätt viss förvirring. 

Med nytt vägnamn är det lättare att särskilja alla områden 

och målpunkter inom gamla Brogårdområdet från varandra. 

Exempelvis den nya Brogårdsstaden (marknadsförs som del 

av Tegelhagenområdet). 

- Ett av motargumenten i tidigare beslut, det då nya antagna 

namnet Lertagsvägen sades vara viktigt för orienterbarhet 
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mm. Namnet Lertagsvägen är nu cirka 10 år senare borrtaget 

enligt beslut 2020. 

- Det handlar om en begränsad privat vägsträcka om cirka 1 

km - inget ändrat ortnamn. 

- Bro Hof Slott har alltmer blivit erkänt som destination och 

begrepp då Bro Hof golfbana och slottet nu blivit ett känt 

namn i hela Sverige och i golfvärlden och bidragit till att sätta 

Upplands Bro kommun på kartan på ett positivt sätt.  

- Vid sökning, på sökmotorn Google och deras kartfunktion 

Maps, på namnet ”Bro gård” hamnar man direkt utanför 

Nyköping eller Agunnaryd och vid sökning på Bro Hof slott 

hamnar man däremot direkt i Upplands Bro. Således en 

bättre orienterbarhet i dagens moderna kartor och bibliotek. 
 

 

Med förhoppning om förståelse för de nya argumenten och därmed 
önskemålet om en ändring i samklang med förändringarna i närområdet 
och omvärlden. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

För fastighetsägaren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga; vägsträckning 
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Bilaga     april 2020 

Till ansökan om vägnamnbyte på nuvarande Brogårdsvägen. 

Karta över aktuell vägsträckning. 

Hela Brogårdsvägen gulfärgad i bilden. Cirka 1 km. 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Emelie Zandhoff 

Projektledare 

VA-enheten 

+46 8-518 399 67 

Emelie.zandhoff@upplands-bro.se 

2022-04-01 TN 17/0044  

Tekniska nämnden 
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Fastställande av utökat verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar  

1 att fastställa utökat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 

avseende dricksvatten och spillvatten för bebyggelseområdena Ådö 

Skog, Ekdalen, Lilla Lugnet, Stora Lugnet samt Ekbacken enligt bilaga 

1, karta inklusive förteckning över fastigheter som föreslaget 

verksamhetsområde omfattar. 

 

2 att fastställa utökat verksamhetsområde för allmänna vattentjänster 

avseende dricksvatten och spillvatten för fastigheter som geografiskt 

angränsar till arbetet med överföringsledningarna gällande vatten och 

spillvatten till Tjustaområdet enligt bilaga 2, karta inklusive förteckning 

över fastigheter som föreslaget verksamhetsområde omfattar. 

 

Sammanfattning 

Enligt 6§ punkt 1, lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska kommunen 

bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas.  

Fastställande av utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 

föreslås för bebyggelseområdena Ådö Skog, Ekdalen, Lilla Lugnet, Stora 

Lugnet samt Ekbacken enligt bilaga 1, samt för fastigheter i nära anslutning till 

arbetet med överföringsledningen gällande vatten och spillvatten till 

Tjustaområdet enligt bilaga 2.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 1 april 2022. 

 Bilaga 1, karta inklusive förteckning över fastigheter som föreslaget 

verksamhetsområde omfattar, den 1 april 2022. 

 Bilaga 2, karta inklusive förteckning över fastigheter som föreslaget 

verksamhetsområde omfattar, den 1 april 2022. 

 VA-plan, antagen av kommunfullmäktige 2018-06-13. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-04-01 TN 17/0044 

 
 

 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 6. 

Ärendet 

I kommunens VA-plan har ett antal områden identifierats ha behov av 

allmänna vattentjänster. Ett arbete med att förse dessa områden med allmänna 

vatten- och spillvattentjänster är påbörjat och enligt 6§ punkt 1, lag (2006:412) 

om allmänna vattentjänster ska kommunen bestämma det verksamhetsområde 

inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas.  

En allmän VA-anläggnings verksamhetsområde är det geografiska område 

inom vilket en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom allmän 

VA-anläggning. 

Vattentjänster definieras som vattenförsörjning och avlopp (dag- och 

spillvatten) enligt lagen (2006:412). Inom beslutat verksamhetsområdet gäller 

kommunens "Allmänna bestämmelser för brukandet av Upplands-Bros 

allmänna vatten- och avloppsanläggning" (ABVA) och kommunens VA-taxa.  

Fastställande av utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 

föreslås för bebyggelseområdena Ådö Skog, Ekdalen, Lilla Lugnet, Stora 

Lugnet samt Ekbacken enligt bilaga 1, samt för fastigheter i nära anslutning till 

arbetet med överföringsledningen gällande vatten och spillvatten till 

Tjustaområdet enligt bilaga 2. 

Barnperspektiv 

Kommunen strävar efter att skapa en långsiktig och hållbar försörjning av 

vatten och avlopp för att möta nuvarande och framtida behov, krav och 

utmaningar. Beslut om verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp 

bedöms gynna närmiljön för nuvarande boenden och för framtida generationer 

när fastigheter ges möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp i 

stället för att nyttja enskilda vatten- och avloppsanläggningar med varierad 

funktion och kvalité.    
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-04-01 TN 17/0044 

 
 

 

 

 

Tomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Chef Tekniska avdelningen 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Bilaga 1, karta inklusive förteckning över fastigheter som föreslaget 

verksamhetsområde omfattar, den 1 april 2022. 

2. Bilaga 2, karta inklusive förteckning över fastigheter som föreslaget 

verksamhetsområde omfattar, den 1 april 2022. 

 

Beslut sänds till 

 Marcus Eriksson, Mät och GIS, Upplands-Bro kommun 
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Bilaga 1, Verksamhetsområde Ådö skog med flera

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
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2022-04-01 
 

Förteckning över fastigheter som föreslaget verksamhetsområde omfattar. 

Ådö 1:10 Ådö 1:34 Ådö 1:55 
Ådö 1:11 Ådö 1:35 Ådö 1:56 
Ådö 1:12 Ådö 1:36 Ådö 1:57 
Ådö 1:13 Ådö 1:37 Ådö 1:84 
Ådö 1:14 Ådö 1:38 Ådö 1:85 
Ådö 1:15 > 2 Ådö 1:39 Ådö 1:86 
Ådö 1:20 Ådö 1:40 Ådö 1:88 
Ådö 1:21 Ådö 1:41 Ådö 1:89 
Ådö 1:22 Ådö 1:42 Ådö 1:90 
Ådö 1:23 Ådö 1:43 Ådö 1:91 
Ådö 1:24 Ådö 1:44 Ådö 1:92 
Ådö 1:25 Ådö 1:45 Ådö 1:93 
Ådö 1:26 Ådö 1:46 Ådö 1:113 
Ådö 1:29 Ådö 1:47 Ådö 2:1 
Ådö 1:30 Ådö 1:50 Ådö S:2 >3 
Ådö 1:31 Ådö 1:51 Ådö 1:119 
Ådö 1:32 Ådö 1:52 Ådö 1:120 
Ådö 1:33 Ådö 1:53  
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april 1, 2022

1:2 000

o

50 0 50 100 150 [m]

Bilaga 2, Verksamhetsområde, fastigheter längs med överföringsledning till Tjustaområdet

Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

Utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten 
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2022-04-01 
 

Förteckning över fastigheter som föreslaget verksamhetsområde omfattar. 

Backabo 1:2 Tibble kyrkby 3:6 Tibble kyrkby 3:21 
Backabo 2:2 Tibble kyrkby 3:15 Tibble kyrkby 3:22 
Tibble kyrkby 2:12 Tibble kyrkby 3:20 Tibble kyrkby 9:1 
Tibble kyrkby 3:4   
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Elisabeth Claesson 
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Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 
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Tekniska nämnden 
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Ordförandeinitiativ - Borttagande av 
boulebanan på torget i Kungsängen 

Ordförandes förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar 

att ta bort boulebanan på den horisontella delen av torget. 

Sammanfattning 
Ända sedan torgytan färdigställdes 2019 har det varit problem med att 
munstyckena för fontänen har satts igen eller på annat sätt slutat fungera som 
de ska på grund av sand. Reparationerna av munstyckena har hittills kostat 320 
000 kr. Ett försök att åtgärda detta gjordes genom att ta bort den mest 
finkorniga sanden vid lekytan, men detta avhjälpte inte problemen med 
munstyckena. Av denna anledning bör även sanden som utgör boulebanan tas 
bort. 

Det har även visat sig efter dessa snart 3 år att boulebanan inte används. De 
som spelar boule använder istället banan under järnvägsbron vid 
Prästhagsvägen då de spelar utomhus eller hallen i Bro då de spelar inomhus. 

I ett försök att hindra sanden från att komma i fontänens munstycken har 
stockar satts upp som avskärmning. Dessa förhindrar inte helt problemet med 
sanden i munstyckena och utgör istället en snubbelrisk samt förfular torgytan. 

Beslutsunderlag 
• Ordförandeinitiativ – Borttagande av boulebanan på torget i 

Kungsängen 
 

Marcus Sköld (M) 
Ordförande Tekniska nämnden 

 
 

 

 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-04-27 TN 22/0193 

 
 

 

Bilagor 
1. Ordförandeinitiativ – Borttagande av boulebanan på torget i 

Kungsängen. 

Beslut sänds till 
• Marcus Sköld (M) 
 



Ordförandeinitiativ 

Borttagande av boulebanan på torget i Kungsängen 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att ta bort boulebanan på den horisontella delen av torget. 

 

Ända sedan torgytan färdigställdes 2019 har det varit problem med att munstyckena för fontänen 
har satts igen eller på annat sätt slutat fungera som de ska på grund av sand. Reparationerna av 
munstyckena har hittills kostat 320 000 kr. Ett försök att åtgärda detta gjordes genom att ta bort den 
mest finkorniga sanden vid lekytan, men detta avhjälpte inte problemen med munstyckena. Av 
denna anledning bör även sanden som utgör boulebanan tas bort. 

Det har även visat sig efter dessa snart 3 år att boulebanan inte används. De som spelar boule 
använder istället banan under järnvägsbron vid Prästhagsvägen då de spelar utomhus eller hallen i 
Bro då de spelar inomhus. 

I ett försök att hindra sanden från att komma i fontänens munstycken har stockar satts upp som 
avskärmning. Dessa förhindrar inte helt problemet med sanden i munstyckena och utgör istället en 
snubbelrisk samt förfular torgytan. 

 

Marcus Sköld (M) 
ordförande tekniska nämnden 
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Elisabeth Claesson 
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Tekniska nämnden 
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Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) 
- Uppföljning, utvärdering, översyn av Brunna 
logistikområde samt förslag till åtgärder. 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 
Vi Socialdemokrater föreslår att Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att 
genomföra en uppföljning, utvärdering, översyn av Brunna logistikområde 
samt att kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande 
åtgärder. 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har Brunna logistikområde expanderat kraftigt. 

Det är nu nästan färdigbyggt. 

Därför anser vi Socialdemokrater att det finns anledning att nu göra en 
uppföljning, utvärdering samt översyn av hur det blivit. 

Det har framförts synpunkter på bland annat stora trafikmängder, bristande 
trafiksäkerhet, trafikstockningar i och till området, samt buller i området och 
närliggande bostadsområden. 

Fungerar det på bästa möjliga sätt? Behöver skyltningen förbättras? 

Vilka kompletterande åtgärder behöver vidtas i och runt omkring området? 

Vi Socialdemokrater föreslår att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att 
genomföra en uppföljning, utvärdering, översyn av Brunna logistikområde 
samt att kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande 
åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - Uppföljning, 

utvärdering, översyn av Brunna logistikområde samt förslag till 
åtgärder. 

Bilagor 
1. Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) - Uppföljning, 

utvärdering, översyn av Brunna logistikområde samt förslag till 
åtgärder. 



 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2022-04-25 TN 22/0186 

 
 

Beslut sänds till 
• Catharina Andersson (S) 
 



 
Ledamotsinitiativ från Catharina Andersson (S) i Tekniska nämnden. 

Uppföljning, utvärdering, översyn av Brunna logistikområde samt förslag till 
åtgärder.


Under de senaste åren har Brunna logistikområde expanderat kraftigt.

Det är nu nästan färdigbyggt.

Därför anser vi Socialdemokrater att det finns anledning att nu göra en 

uppföljning, utvärdering samt översyn av hur det blivit. 

Det har framförts synpunkter på bl.a. stora trafikmängder, bristande 

trafiksäkerhet, trafikstockningar i och till området, samt buller i området 

och närliggande bostadsområden.


Fungerar det på bästa möjliga sätt?

Behöver skyltningen förbättras?

Vilka kompletterande åtgärder behöver vidtas i och runt omkring området?


Vi Socialdemokrater föreslår att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att 
genomföra en uppföljning, utvärdering, översyn av Brunna logistikområde samt att 
kontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till kompletterande åtgärder.


Brunna 20220424


Catharina Andersson

2:e vice ordförande, Tekniska nämnden

Upplands-Bro kommun
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