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Tertialrapport 2 2022 Tekniska nämnden 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsrapport per den 31 augusti 2022 och överlämnar den 
till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Tekniska nämndens verksamhetsrapport redovisar nämndens ekonomiska utfall 
för perioden januari till augusti 2022 samt en helårsprognos för nämndens 
ekonomiska resultat. Prognosen för året visar på en negativ avvikelse. Detta 
härrör främst från lägre intäkter på grund av att parkeringsautomaterna vid 
infartsparkeringen är avstängda i väntan på nya som kan fungera för de nya 
gröna korten som SL utfärdar samt högre kostnader för vinterunderhåll och 
parkunderhåll. Efter beslut av Kommunstyrelsen tas inte heller någon avgift ut 
för markhyror vid allmänna platser såsom torghandel med mera under hela 
2022, vilket ger lägre intäkter för upplåtelse av allmän platsmark.  

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2022 

• Tertialrapport 2, 2022 (Tekniska nämnden) 

Barnperspektiv 

Tekniska nämndens verksamheter berör i allra högsta grad barn och unga i sin 
vardag. Tertialrapporten lyfter på vilket sätt verksamheterna verkar för att det 
ska vara tryggt och snyggt att vistas i och röra sig i kommunen. 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Tekniska nämndens verksamheter fokuserar under 2022 på: 

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

För att uppnå detta genomförs trygghetsarbeten, åtgärder utifrån trafik- och 
tillgänglighetsplan samt förvaltning och skötsel av befintligt bestånd. 
Kommunen har sedan årsskiftet tagit över ansvaret för insamlingen av kontorspapper 
och framtagandet av ny avfallsplan pågår och ligger just nu ute för granskning. 
VA-verksamheten arbetar systematiskt med förbyggande underhållsarbete där bland 
annat åtgärder uppströms Trädgårdsstadens pumpstation genomförts med goda resultat. 
Arbetet med att byta ut vattenmätare till digitala vattenmätare fortsätter. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Ansvarsområde 

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät, 
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t.ex. parkeringar) och torg, sköter 
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. 
Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av 
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och 
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar 
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom 
myndighetsutövning för bl.a. entreprenörer. 
Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor 
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att 
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för 
namnsättning av t.ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar. 
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. 

Organisation 

Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för 
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Verksamheterna avfall, gatu och park 
och vatten- och avlopp, som alla genomför arbetet inom nämndens ansvarområde, är 
organiserade under Tekniska avdelningen. Mät- och GIS-verksamheten är organiserade 
under kontorets stab. 
Kontoret har ytterligare en avdelning där bygglov, miljö/livsmedel samt 
plan/exploatering/strategisk planering ingår. 
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1.3 Viktiga händelser under året 

Gatu och park  

Under året har arbeten i olika stadier pågått med gång- och cykelväg Kockbacka, gång- 
och cykelramp vid Granhammarsvägen/Mätarvägen, gång- och cykelväg Tjusta samt 
tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs Frekvensvägen. 
Granhammarsvägen (mellan Pettersbergsrondellen och påfarten till E18) har asfalterats. 
Verksamheten har under året deltagit i en trygghetsvandring i Bro och påbörjat åtgärder 
utifrån trygghetsvandringen. Det syns en tillfällig ökning av klotter, särskilt 
koncentrerat till Bro, Assurs väg. Klottersanering genomförs enligt gällande rutiner. 
Nyckelbergssparken har färdigställts och invigdes i maj. 
Inom parkverksamheten har siktröjningar, framkomlighets-, föryngrings- och 
uppbyggnadsbeskärningar pågått under vinterhalvåret/tidig vår och utsmyckningar har 
satts upp vid alla hjärtans dag och påsk. Vårblommor i urnor har placerats ut. 

Affärsverksamheterna 

Avfall 

I samverkan med Håbo, Sigtuna och Knivsta kommuner pågår arbetet med att ta fram 
en ny avfallsplan som nu är ute på granskning. Inom samverkan bevakas även de nya 
kraven som kommer läggas på kommunerna: kommunalt ansvar för 
förpackningsinsamling senast 2027 samt högre krav på att tillhandahålla möjlighet till 
källsortering av bygg- och rivningsavfall från privatpersoner. 
Sedan våren 2022 är Upplands-Bro en av landets första kommuner att återvinna salterna 
som uppstår i askan vid förbränning av vårt insamlade restavfall, den så kallade 
flygaskan. 

Vatten och avlopp 

VA-verksamheten har arbetat med flera fokusområden under året: 
Dagvattenplan samt dagvattenpolicy för Upplands-Bro kommun har antagits. 
Automatisk fjärravläsning av vattenmätare genomförs nu i Kungsängen och planering 
av detsamma i Bro pågår. 
Tillskottsvattengruppen och dricksvattengruppen har arbetat systematiskt med 
förbyggande underhållsarbete. En tillskottsvattenutredning uppströms Trädgårdsstadens 
pumpstation har utförts med efterföljande åtgärder och resulterat i mätbar minskning av 
inflödet till pumpstationen vid större regn. 
Utbyggnad av Ådö Skog blev klar under sommaren och området är nu anslutet till det 
kommunala VA-nätet. Utbyggnad av Tjusta pågår och beräknas vara klar under 2023. 



Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2022 5(29) 

2 Mål och resultat 

2.1 Stärka demokratin 

2.1.1 Uppdrag: Ökad medborgardialog och kunskapshöjande insatser 

Beskrivning 

Kommunen har aktiva medborgare som har många goda förslag på förbättringar men 
även synpunkter. Genom att öka medborgarnas delaktighet och lyssna in goda idéer och 
synpunkter kan nämndens verksamhet utvecklas, den upplevda delaktigheten kan öka 
genom att korta svarstider på frågor, synpunkter och förslag. Nämnden kan bidra med 
att lyfta skolbarns och -ungdomars kunskap om samhällets infrastruktur genom aktiv 
delaktighet i skolorna. För de yngre barnen tas kunskap emot genom lek varför de 
kommunala lekplatserna ska vara en plats för stimulans och utveckling. 

 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Antal genomförda 
medborgardialoger 

 
2 1 1 2 

Antal 
medborgarundersö
kningar inom 
områdena tryggt, 
snyggt och 
tillgänglighet. 

 

 3 3 1 

Antal nya eller 
befintliga 
kommunala 
lekplatser där det 
anlagts lärande lek 
under året 

 

3 2 2 2 

Antal 
kunskapshöjande 
insatser inom 
teknisk 
infrastruktur 
riktade till 
skolbarn/-
ungdomar 

 

 2 2 2 

Antal genomförda medborgardialoger 

En trygghetsvandring har genomförts den 6 april i Bro. Den 15 september genomförs en 
trygghetsvandring i Brunna. 

Antal medborgarundersökningar inom områdena tryggt, snyggt och tillgänglighet. 

Genom projektet Omdaning Bro så har representant från enheten gatu och park utfört tre 
medborgarundersökningar för området. 
- Enkätundersökning om var det i Bro saknades parkbänkar. 
- Undersökning om hur lätt det är att hitta målpunkter i Bro 
- Undersökning om brister i befintlig belysning, samt vilken typ av belysning som 

uppskattas av medborgare. 
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Antal nya eller befintliga kommunala lekplatser där det anlagts lärande lek under året 

Inom den nya Nyckelbergsparken har lärande lek gått som en röd tråd genom hela 
projektet. I denna nya park så kan barn och unga träna upp bland annat balans, 
koordination och motorik. 
Finnstagårdsparken har under året utvecklats till en lekotop med vikingatema där barnen 
kan lära sig känna igen dåtidens bebyggelser och utsmyckning (vikingabåt, bro och 
hyddor) samt att balansen och motoriken sätts på prov när barn hoppar mellan bland 
annat nedgjutna Karl Johan-svampar i parken. 

Antal kunskapshöjande insatser inom teknisk infrastruktur riktade till skolbarn/-
ungdomar 

Cykelskolan genomfördes för sex skolor i kommunen i slutet av april. 
Den 23 mars tog Skällsta kretsloppscentral emot skolungdomar från klass 5 på 
Häneviskolan för ett studiebesök. 

2.1.2 Nämndmål: Ökad interaktion och dialog med invånarna 

Beskrivning 

Öka delaktigheten och inhämtande av synpunkter från medborgare. Inlyssnande och 
tillvaratagande på medborgares idéer. 
Medborgarundersökningar ska omfatta områdena trygg, snygg och tillgänglig kommun. 

 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Antal genomförda 
medborgardialoger 

 
2 1 1 2 

Andel 
medborgarförslag i 
Tekniska nämnden 
som besvarats 
inom 6 månader 

 

   100% 

Genomföra 
trygghetsvandring
ar tillsammans 
med medborgare 

 

3 1 1 3 

Andel besvarade 
frågor och 
synpunkter från 
medborgare som 
Kontaktcenter 
svarar på. 

 

 90% 90% 93% 

Andel besvarade 
felanmälningar och 
synpunkter från 
medborgare som 
önskar 
återkoppling 

 

 100% 100% 100% 

Antal 
medborgarundersö
kningar inom 
områdena tryggt, 
snyggt och 
tillgänglighet. 

 

 3 3 1 
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Antal genomförda medborgardialoger 

En trygghetsvandring har genomförts den 6 april i Bro. Den 15 september genomförs en 
trygghetsvandring i Brunna. 

Andel medborgarförslag i Tekniska nämnden som besvarats inom 6 månader 

Följs upp på årsbasis. 

Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med medborgare 

En trygghetsvandring har genomförts den 6 april i Bro. Den 15 september genomförs en 
trygghetsvandring i Brunna och en trygghetsvandring är planerad i Kungsängen senare i 
höst. 

Andel besvarade frågor och synpunkter från medborgare som Kontaktcenter svarar på. 

Under årets två första tertialer har 90% av inkomna frågor och synpunkter från 
medborgare besvarats av Kontaktcenter. Arbete pågår löpande för att stötta 
Kontaktcenter att kunna besvara fler frågor och synpunkter. 

Andel besvarade felanmälningar och synpunkter från medborgare som önskar 
återkoppling 

Alla inkomna felanmälningar och synpunkter besvaras om det önskas. 

Antal medborgarundersökningar inom områdena tryggt, snyggt och tillgänglighet. 

Genom projektet Omdaning Bro så har representant från enheten gatu och park utfört tre 
medborgarundersökningar för området. 
- Enkätundersökning om var det i Bro saknades parkbänkar. 
- Undersökning om hur lätt det är att hitta målpunkter i Bro 
- Undersökning om brister i befintlig belysning, samt vilken typ av belysning som 

uppskattas av medborgare. 

2.2 Meningsfullt åldrande 

2.2.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet och kvalitet för umgänge, vila 

och rekreation. 

Beskrivning 

Kommunens allmänna ytor ska vara lätta att ta sig till samt att det finns ytor som lockar 
till att umgås på och som bidrar till lugn och även upptäckande. 

 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Andel parkbänkar 
längs gång- och 
cykelvägar som är 
tillgänglighetsanpa
ssade 

 

   40% 

Andel 
busshållplatser i 
kommunen som är 
tillgänglighetsanpa
ssade. 

 

60% 85% 85% 80% 
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Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Antal befintliga/nya 
parkytor/naturområ
den som anpassas 
till möjlighet till 
umgänge och vila 
på kommunens 
allmänna platser 

 

2 3 3 2 

Andel parkbänkar längs gång- och cykelvägar som är tillgänglighetsanpassade 

Utfall beror delvis på Omdaning Bro, vilket redovisas på årsbasis 

Andel busshållplatser i kommunen som är tillgänglighetsanpassade. 

I dagsläget är ca 85% av kommunens busshållplatser inom tätort tillgänglighets-
anpassade. Alla tillkommande busshållplatser utformas tillgänglighetsanpassade där nu 
två planeras vid Enköpingsvägen och två vid Österhagen. 

Antal befintliga/nya parkytor/naturområden som anpassas till möjlighet till umgänge och 
vila på kommunens allmänna platser 

Utveckling av parkområdet vid Finnstagårdsparken. Fram till tertial 2 har området 
utvecklats till en tilltalande plats för umgänge och vila där nya 
parkbänkar/grillar/lekotop och blomsterprakt har tillförts till parken. 
Avdelningen arbetar (gemensamt med AME) med att bygga nya 
picknickbord/parkbänkar som kommer ställas ut i befintliga kommunala 
parker/lekplatser. Nya bänkar har tillförts i Syltaområdet (Lillsjön). 
Avdelningen deltar i projektet Vinterrum som påbörjar byggnation under tertial 3 där 
området vid Råbyskog utvecklas till en plats för umgänge och vila. 
Arbetet med Nyckelbergsparken (ny lekplats, utegym och samlingsplats) har under 
perioden blivit färdigställt. 

2.3 Lustfyllt lärande 

2.3.1 Nämndmål: Öka antalet kommunala lekplatser som bidrar till lärande lek 

för alla. 

Beskrivning 

Genom att integrera lärande lek och utrustning i kommunala lekparker som stimulerar 
barnens fantasi så bidrar kommunen med ett lustfyllt lärande på kommunens allmänna 
ytor. Att leka sig till kunskap är det bästa sättet att lära sig på, för med lekplatser som är 
lärande och utvecklande kan barnet samla på sig kunskap genom egen erfarenhet. 

 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Antal nya eller 
befintliga 
kommunala 
lekplatser där det 
anlagts lärande lek 
under året 

 

3 2 2 2 
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Antal nya eller befintliga kommunala lekplatser där det anlagts lärande lek under året 

Inom den nya Nyckelbergsparken har lärande lek gått som en röd tråd genom hela 
projektet. I denna nya park så kan barn och unga träna upp bland annat balans, 
koordination och motorik. 
Finnstagårdsparken har under året utvecklats till en lekotop med vikingatema där barnen 
kan lära sig känna igen dåtidens bebyggelser och utsmyckning (vikingabåt, bro och 
hyddor) samt att balansen och motoriken sätts på prov när barn hoppar mellan bland 
annat nedgjutna Karl Johan-svampar i parken. 

2.3.2 Nämndmål: Öka elevernas kunskap om den tekniska 

infrastrukturen/tekniska systemen som håller samhället igång 

Beskrivning 

Genom att kunna erbjuda föreläsning, studiebesök, material mm får eleverna en ökad 
chans till dels insikt i viktiga delar av samhällets infrastruktur men även ökar sina 
kunskaper inom områden som är viktiga nu och i framtiden. 

 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Antal 
kunskapshöjande 
insatser inom 
teknisk 
infrastruktur 
riktade till 
skolbarn/-
ungdomar 

 

 2 2 2 

Antal kunskapshöjande insatser inom teknisk infrastruktur riktade till skolbarn/-
ungdomar 

Cykelskolan genomfördes för sex skolor i kommunen i slutet av april. 
Den 23 mars tog Skällsta kretsloppscentral emot skolungdomar från klass 5 på 
Häneviskolan för ett studiebesök. 

2.4 Hållbart liv och hälsa 

2.4.1 Nämndmål: Öka invånarnas tillgänglighet till offentliga utemiljöer och 

upplevda trygghet inom kommunen. 

Beskrivning 

Tekniska nämnden ska utveckla och tillvarata den utemiljö kommunen har samt öka 
tillgängligheten till densamma. 
Tekniska nämnden ska förbättra förutsättningarna för blåljusaktörerna att ta sig fram till 
insatser inom kommunen snabbare. 
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Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Andel genomförda 
projekt av 
beslutade projekt 
med prioritet 1 i 
Trafik- och 
tillgänglighetsprogr
am 2022 

 

90% 33% 33% 100% 

Andel utförda 
åtgärder som finns 
i åtgärdsplan 2022 
från 
trygghetsvandring
ar 

 

100% 33% 33% 100% 

Andel genomförda projekt av beslutade projekt med prioritet 1 i Trafik- och 
tillgänglighetsprogram 2022 

Enligt Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2022 finns tre projekt med prioritering 1: 
- Gång- och cykelväg längs Tjustavägen, projektet planeras att upphandlas under hösten 

och genomföras nästa år. 
- Nya busshållplatser på Enköpingsvägen vid Österhagen, projektet är genomfört. 
- Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, byggstart planerat i slutet av september. 

Andel utförda åtgärder som finns i åtgärdsplan 2022 från trygghetsvandringar 

Trygghetsvandring i Bro är utförd och 100% av åtgärdslistan är genomfört. 
Trygghetsvandringar för Brunna och Kungsängen är inplanerade under tertial 3. 

2.5 Hållbart samhällsbyggande 

2.5.1 Uppdrag: Smart och hållbar samhällsbyggnad 

Beskrivning 

Ett obrutet digitalt informationsflöde genom hela samhällsbyggnadsprocessen 
eftersträvas och tekniska nämnden ska vara en del av det. För att skapa en effektivare 
samhällsbyggnadsprocess fortsätter samarbetet inom förvaltningen. Tekniska nämnden 
har genom sin verksamhet möjlighet att påverka kommunens hållbarhet med bland 
annat förebyggande och beteendepåverkande åtgärder. Genom att öka tillgängligheten 
och utveckla gång- och cykelvägnätet kan fler invånare få möjlighet att gå och cykla. 
Kommunens utemiljö ska tas tillvara och utvecklas genom bland annat röjningar och 
ny-/omplanteringar för att skapa förutsättningar för den biologiska mångfalden. 
Tillgängligheten ska öka så att det är lätt för invånare att ta del av värdefull utemiljö. 
För att minska näringsbelastningen på kommunens vattendrag och sjöar genomförs en 
stor insats med att förnya avloppsledningsnätet och ansluta abonnenter som har haft en 
egen, och ofta äldre, avloppsanordning. För att minska risk för påverkan på människors 
hälsa ska åtgärder vidtas för att minska bullerbelastningen från kommunens vägar. För 
att möta ett ökat driftbehov och tillgängliggöra yta bör upplaget för drift flyttas och 
moderniseras. 
 
Uppdraget bidrar även till övergripande målet "Stärka demokratin". 
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Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Ett nytt upplag har 
skapats 

 
  Delvis uppnått  Delvis uppnått  

Antal 
bulleråtgärder som 
utförts på befintliga 
vägar 

 

   1 

Andel 
exploaterings- och 
planprojekt där 
expertis från 
Tekniska 
nämndens 
verksamheter 
deltar 

 

100% 100% 100% 100% 

Ökning av antalet 
cykelresor inom 
kommunen 

 

   0,8% 

Antal genomförda 
beteendepåverkan
de insatser för att 
minska 
bilanvändandet 
enligt målet i 
Cykelstrategi 
2020-2025 

 

1 2 2 2 

Andel villahushåll 
och fritidshus som 
är anslutna till 
fyrfackssystemet. 

 

99% 99% 99% 99% 

Andel invånare 
anslutna till det 
kommunala VA-
nätet 

 

   92% 

Ett nytt upplag har skapats 

Projekt pågår. 

Antal bulleråtgärder som utförts på befintliga vägar 

Åtgärd längs Bygdegårdsvägen pågår. 

Andel exploaterings- och planprojekt där expertis från Tekniska nämndens verksamheter 
deltar 

Nämndens verksamheter har varit delaktiga i samtliga projekt under året. 

Ökning av antalet cykelresor inom kommunen 

Följs upp på årsbasis. 

Antal genomförda beteendepåverkande insatser för att minska bilanvändandet enligt 
målet i Cykelstrategi 2020-2025 

Digital cykelräknare har köpts in och monterats vid regionala gång- och cykelvägen i 
Bro. 
Det har anordnats en cykelskola för barn i sex olika skolor 

Andel villahushåll och fritidshus som är anslutna till fyrfackssystemet. 

Andelen anslutna villahushåll är fortsatt 99%. 



Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2022 12(29) 

Andel invånare anslutna till det kommunala VA-nätet 

Ådö skog har anslutits till kommunalt VA under årets andra tertial. Beräkningen görs 
dock en gång per år vid årsbokslut. 

2.5.2 Uppdrag: Trygg, snygg och tillgänglig kommun 

Beskrivning 

Många stora insatser har genomförts för att öka tryggheten och detta arbete ska fortsätta. 
Nya mötesplatser, förbättrad belysning och åtgärder som underlättar friluftsliv och 
rekreation är ett fortsatt fokusområde. Grönytorna ska upplevas trygga, trevliga och 
välskötta. Det ska vara lätt att ta sig till kommunens allmänna  
ytor. Vägarna ska vara framkomliga, trafiksäkra och tillgängliga året om. Vägunderhåll 
med ny beläggning, hastighetsdämpande åtgärder och förstärkning av belysning vid 
bland annat övergångsställen minskar risk för olyckor. Nämnden fortsätter insatserna 
med tillgänglighetsanpassningar och framkomlighetsåtgärder som  
kommunen behöver göra i samband med att befolkningen i kommunen ökar. Det ska 
vara smidigt att ta sig från en kommundel till en annan. 

 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Andel parkbänkar 
längs gång- och 
cykelvägar som är 
tillgänglighetsanpa
ssade 

 

   40% 

Andel 
busshållplatser i 
kommunen som är 
tillgänglighetsanpa
ssade. 

 

60% 85% 85% 80% 

Antal befintliga/nya 
parkytor/naturområ
den som anpassas 
till möjlighet till 
umgänge och vila 
på kommunens 
allmänna platser 

 

2 3 3 2 

Andel utförda 
åtgärder som finns 
i åtgärdsplan 2022 
från 
trygghetsvandring
ar 

 

100% 33% 33% 100% 

Andel parkbänkar längs gång- och cykelvägar som är tillgänglighetsanpassade 

Utfall beror delvis på Omdaning Bro, vilket redovisas på årsbasis. 

Andel busshållplatser i kommunen som är tillgänglighetsanpassade. 

I dagsläget är ca 85% av kommunens busshållplatser inom tätort tillgänglighets-
anpassade. Alla tillkommande busshållplatser utformas tillgänglighetsanpassade där nu 
två planeras vid Enköpingsvägen och två vid Österhagen. 

Antal befintliga/nya parkytor/naturområden som anpassas till möjlighet till umgänge och 
vila på kommunens allmänna platser 

Utveckling av parkområdet vid Finnstagårdsparken. Fram till tertial 2 har området 
utvecklats till en tilltalande plats för umgänge och vila där nya 
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parkbänkar/grillar/lekotop och blomsterprakt har tillförts till parken. 
Avdelningen arbetar (gemensamt med AME) med att bygga nya 
picknickbord/parkbänkar som kommer ställas ut i befintliga kommunala 
parker/lekplatser. Nya bänkar har tillförts i Syltaområdet (Lillsjön). 
Avdelningen deltar i projektet Vinterrum som påbörjar byggnation under tertial 3 där 
området vid Råbyskog utvecklas till en plats för umgänge och vila. 
Arbetet med Nyckelbergsparken (ny lekplats, utegym och samlingsplats) har under 
perioden blivit färdigställt. 

Andel utförda åtgärder som finns i åtgärdsplan 2022 från trygghetsvandringar 

Trygghetsvandring i Bro är utförd och 100% av åtgärdslistan är genomfört. 
Trygghetsvandringar för Brunna och Kungsängen är inplanerade under tertial 3. 

2.5.3 Nämndmål: Skapa förutsättningar för hållbara infrastrukturlösningar vid ny 

exploatering 

Beskrivning 

Tekniska nämnden har en betydande roll i samhällsbyggnadsprocessen när nya områden 
tillskapas och genom sin verksamhet ett stort ansvar för en hållbar infrastruktur. För att 
säkerställa goda förutsättningar för en hållbar infrastruktur vid ny exploatering är det 
viktigt att nämnden är en del i arbetet redan vid planering och projektering. Det ska 
tillses att infrastrukturlösningar i såväl ny som befintlig exploatering bidrar till bra 
trafikflöden. 

 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Andel 
exploaterings- och 
planprojekt där 
expertis från 
Tekniska 
nämndens 
verksamheter 
deltar 

 

100% 100% 100% 100% 

Andel genomförda 
garantibesiktningar 
av genomförda 
entreprenadarbete
n 

 

100%   100% 

Andel exploaterings- och planprojekt där expertis från Tekniska nämndens verksamheter 
deltar 

Verksamheterna har deltagit i alla av kontorets projekt. 

Andel genomförda garantibesiktningar av genomförda entreprenadarbeten 

Följs upp på årsbasis. 
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2.5.4 Nämndmål: Skapa förutsättningar så att invånarnas negativa 

miljöpåverkan minskas och den biologiska mångfalden ökas. 

Beskrivning 

Kommunens utemiljö ska tas tillvara och utvecklas genom bland annat röjningar och 
ny-/omplanteringar för att det ska vara snyggt och tryggt, samt för att, där det är möjligt 
skapa förutsättningar för den biologiska mångfalden. Verksamheten samarbetar med 
AME i arbetet med röjning av allmänna ytor och bostadsnära naturmark samt 
snickeriarbeten.  
En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och rent vatten. Tekniska 
nämnden har genom sin verksamhet möjlighet att påverka med förebyggande och 
beteendepåverkande åtgärder. Bland annat genom att öka insatser för 
beteendepåverkande åtgärder för att få fler invånare att gå och cykla samt utveckla 
gång- och cykelvägnätet. Tekniska nämnden ska bidra till fler laddplatser i kommunen. 

 
Indikatorer  Utfall 2021 Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Målvärde 2022 

Mängden 
förpackningar och 
tidningar i 
restavfall 

 

   <15% 

Mängden matavfall 
i restavfall 

 
   <30% 

Antal bräddningar 
  2 2 2 

Andel 
tillskottsvatten i 
spillvatten till 
Käppala 

 

43%   38% 

Ökning av antalet 
cykelresor inom 
kommunen 

 

   0,8% 

Antal genomförda 
beteendepåverkan
de insatser för att 
minska 
bilanvändandet 
enligt målet i 
Cykelstrategi 
2020-2025 

 

1 2 2 2 

Antal riktade 
insatser som 
främjar den 
biologiska 
mångfalden i 
kommunen 

 

10 10 10 10 

Andel villahushåll 
och fritidshus som 
är anslutna till 
fyrfackssystemet. 

 

99% 99% 99% 99% 

Dricksvattenläckag
e 

 
   11% 

Mängden förpackningar och tidningar i restavfall 

Följs upp på helåret då plockanalysen utförs Q2-Q3 2022. 

Mängden matavfall i restavfall 

Följs upp på helåret då plockanalysen utförs Q2-Q3 2022. 
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Antal bräddningar 

Onsdag 23 februari skedde ett strömavbrott i Nygårds pumpstation. Vid ett 
strömbortfall ska reservkraften starta, vilket vid detta tillfälle inte skedde. Orsaken till 
detta var att batterierna inte fungerade. Ny rutin är nu framtagen att regelbundet 
kontrollera batterierna och att byta ut dessa behov. Mängden bräddat spillvatten 
uppskattades till 70 kubikmeter. 
Måndag morgon den 2 maj upptäcktes att Nygårds pumpstation hade bräddat under hela 
den gångna helgen från fredag kväll till måndag morgon. Bräddad mängd uppskattades 
till 1200 kubikmeter. Orsaken till att pumpstationen kunde brädda under en sådan lång 
tid var att larmsystemet inte skickade ut något larm från pumpstationen. Nödvippan som 
också ska indikera vid fel hade fastnat på en fettkaka. Ett åtgärdsprogram har tagits fram 
för att säkerställa att en bräddning inte ska kunna pågå under tid oberoende av fel i 
anläggningen. Åtgärdsprogrammet avser samtliga pumpstationer inom 
vattenskyddsområde eller med dricksvattentäkt som recipient. En åtgärd är att 
pumpstationers kommunikation numer dagligen kontrolleras manuellt. Långsiktigt ska 
fiber byggas ut till pumpstationer där de som har bräddning till Mälaren prioriteras.   
Samtliga bräddningar anmäls omedelbart vid upptäckt till Länsstyrelse och 
dricksvattenproducent. 

Andel tillskottsvatten i spillvatten till Käppala 

Följs upp på årsbasis. 

Ökning av antalet cykelresor inom kommunen 

Följs upp på årsbasis. 

Antal genomförda beteendepåverkande insatser för att minska bilanvändandet enligt 
målet i Cykelstrategi 2020-2025 

Digital cykelräknare har köpts in och monterats vid regionala gång -och cykelvägen i 
Bro. Ännu en kommer installeras i Kungsängen under hösten. 
Det har anordnats en cykelskola för barn i sex olika skolor 

Antal riktade insatser som främjar den biologiska mångfalden i kommunen 

Ett flertal insatser har skett i utemiljön för att främja den biologiska mångfalden, 
exempelvis: 
- Invasiva arter, inventering samt bekämpning av jätteloka och parkslide. 
- Sådd av ängsblommor och solrosor vid bland annat Tegelhagen, Köpmanvägen, Bro 

centrum och Finnstagårdspark. Totalt nio platser. 
- Skapande av faunadepåer i form av kvarlämning av död stående och liggande ved vid 

strategiskt utvalda platser i skog. 

Andel villahushåll och fritidshus som är anslutna till fyrfackssystemet. 

Andelen anslutna villahushåll är fortsatt 99%. 

Dricksvattenläckage 

Följs upp på årsbasis. 
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 202208 Redovisat 202208 Avvikelse 202208 
Avvikelse 

202108 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Gator & vägar 30 959 958 29 206 1 474 1 753 516 2 269 895 

Parkeringsöverva
kning 855 1 267 1 078 1 199 -223 -68 -291 -714 

Vinterväghållning 4 037 0 4 616 0 -579 0 -579 1 066 

Parkverksamhet 6 765 67 6 315 13 450 -54 396 215 

Bostadsanpassni
ngsbidrag 2 447 0 1 424 0 1 023 0 1 023 301 

Allmän platsmark 30 567 0 433 30 -134 -104 501 

Skrotbilshanterin
g 113 60 117 117 -4 57 53 -14 

Mät 2 919 1 173 2 800 1 560 119 387 506 270 

GIS 3 249 0 2 892 25 357 25 382 784 

Summa 51 374 4 092 48 448 4 821 2 926 729 3 655 3 304 

 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 202208 Redovisat 202208 Avvikelse 202208 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Gator & vägar 16 316 3 723 15 873 3 352 443 371 814 

Parkeringsöverv
akning 35 11 35 11 0 0 0 

Parkverksamhet 963 264 965 265 -2 -1 -3 

Mät 418 17 296 6 122 11 133 

GIS 33 2 0 0 33 2 35 

Summa 17 765 4 017 17 169 3 634 596 383 979 

 

Affärsverksamhet 

  Budget 202208 Redovisat 202208 Avvikelse 202208 
Avvikelse 

202108 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Avfallsverksamhe
t 23 782,7 

23 566,
3 19 895,4 

23 865,
1 3 887,3 298,8 4 186,1 722,3 

Vatten och 
avlopp 42 924,8 

46 021,
8 44 893,6 

32 966,
3 -1 968,8 

-13 
055,5 

-15 
024,3 -12 245,1 

Summa 66 707,5 
69 588,

1 64 789,0 
56 831,

4 1 918,5 
-12 

756,7 
-10 

838,2 -11 522,8 
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3.2 Helårsprognos 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Gator & vägar 46 759 1 437 46 071 1 697 688 260 948 

Parkeringsövervakning 1 283 1 900 1 586 1 295 -303 -605 -908 

Vinterväghållning 6 430 0 6 900 0 -470 0 -470 

Parkverksamhet 10 293 100 10 409 13 -116 -87 -203 

Bostadssociala bidrag 3 670 0 3 670 0 0 0 0 

Upplåtelse allmän 
platsmark 45 850 30 433 15 -417 -402 

Skrotbilshantering 170 90 170 150 0 60 60 

Mät 4 538 1 759 4 680 2 000 -142 241 99 

GIS 5 048 0 5 058 64 -10 64 54 

Summa 78 236 6 136 78 574 5 652 -338 -484 -822 

 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Gator och vägar 24 474 5 585 24 153 5 064 321 521 842 

Parkeringsövervakn
ing 52 16 52 16 0 0 0 

Parkverksamhet 1 445 396 1 445 396 0 0 0 

Mät 627 26 380 10 247 16 263 

GIS 50 3 40 1 10 2 12 

Summa 26 648 6 026 26 070 5 487 578 539 1 117 

 

Affärsverksamhet 

  Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Avfallsverksamhet 34 938 34 938 34 938 34 938 0 0 0 

Vatten och avlopp 65 393 65 393 65 393 65 393 0 0 0 

Summa 100 331 100 331 100 331 100 331 0 0 0 

3.3 Ekonomisk analys 

Skattefinansierade verksamheter 

Sammantaget visar de tekniska verksamheterna ett överskott för de första åtta 
månaderna på 3,7 mnkr. Avvikelserna för intäkterna kommer från högre försäljning 
inom verksamheten mät samt gator och vägar medan intäkterna från upplåtelse av 
platsmark blivit lägre. 
För kostnaderna utgörs avvikelserna i första hand av lägre bidragskostnader för 
bostadsanpassning och parkverksamheten medan högre kostnad för vinterväghållningen 
samt lägre kapitalkostnader för gator och vägar, mät och GIS. 
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Gator och vägar 

Verksamheten har ett överskott för driften som till största delen beror på betydligt lägre 
avskrivningskostnader under perioden då ett flertal stora anläggningar ännu inte blivit 
aktiverade. Dessa räknas med från och med halvårsskiftet men har i budget beräknats 
utifrån helår. Prognosen för helåret visar därför på ett överskott för verksamheten. 

Parkeringsövervakning 

Lägre intäkter på grund av att parkeringsautomaterna vid infartsparkeringen, efter ett 
ordförandebeslut, är avstängda i väntan på nya som kan fungera för de nya gröna korten 
som SL utfärdar. Därmed blir det lägre intäkter under året vilket enheten tagit viss höjd 
för i budget. Det råder en större osäkerhet nu om de nya automaterna kommer vara på 
plats under hösten vilket gör att prognosen för helåret bedöms gå över budget till följd 
av intäktsbortfallet men även att övervakningstjänsten blivit dyrare vilket ger ett 
underskott för helårsprognosen. 

Vinterväghållning 

Visar ett underskott för första månadernas vinterunderhåll där kostnaden initialt blivit 
högre än budget. Utfallet som är högst beroende av vädret gör prognosen osäker och 
entreprenören har justerat sina priser utifrån det högre konstadsläget för drivmedel. 
Därav bedöms prognosen för helår visa på ett underskott jämfört mot budget. 

Parkverksamhet 

Verksamheten har haft ett nettoöverskott under perioden som i huvudsak kommer av 
lägre kostnader för köp inom huvudverksamheten, vilket kommer av färre 
beläggningsarbeten. Det rådande högre kostnadsläget och ett utökat driftunderhåll av 
vissa grönområden gör att årsprognosen förväntas visa på ett underskott mot budget. 

Bostadssociala bidrag 

Verksamheten visar ett överskott under årets första tertial då antalet ansökningar om 
bidrag varit lägre i början av året. Prognosen för helåret är att de förväntas vara i linje 
med budget. 

Markupplåtelse 

Kommunstyrelsen har för detta år beslutat att inga avgifter för markhyror vid allmänna 
platser såsom torghandel mm ska tas ut under hela 2022 med anledning av pandemin. 
Detta leder till ett intäktsbortfall för denna verksamhet som leder till ett underskott i 
prognosen för i år. 

Skrotbilshantering  

Periodens utfall visar på ett mindre överskott till följd av bidrag från naturvårdsverket 
för flyttning av fordon och prognosen för helår är att verksamheten fortsatt kommer 
vara inom budget. 

Mät 

Försäljning av nybyggnadskartor och primärkartor var högre än budgeterat för våren. 
Hösten förväntas inte gå lika bra, men tack vare överskottet från våren ligger 
helårsprognosen till och med något över budget. 
Försäljningsintäkter för mättjänster och kartor är svårt att sätta prognos på eftersom det 
är så beroende på vad som händer i omvärlden. Med tanke på det ekonomiska läget kan 
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det förväntas vara en lägre efterfrågan på dessa tjänster en tid framöver, i takt med att 
efterfrågan att bygga sjunker. 
Inköp av nya bilar har försenats och därför har inte kapitalkostnaderna för detta 
aktiverats än. 

GIS 

Förväntade intäkter för externa GIS-arbeten leder till något högre intäkter än budgeterat. 
Kostnadssidan visar inga större avvikelser mellan helårsprognos och budget. 

Affärsverksamheterna 

Avfall 

Fler nya abonnemang och adresser vilket medför fler hämtställen under året. Viss 
eftersläpning av fakturering från entreprenörer samt högre priser och därmed intäkter 
för metallåtervinning i början av året har givit ett överskott under perioden. Detta 
bedöms dock jämna ut sig på årsbasis där prognosen förväntas bli i nivå med budget. 

Vatten och avlopp 

VA-verksamhetens överskott eller underskott behandlas som en skuld respektive 
fordran till abonnentkollektiven. Efter denna åtgärd redovisar verksamheterna ett 
nollresultat. 
In till 2022 hade VA-verksamheten med sig ett underskott från föregående år. Under 
perioden har kostnaden från Käppalaverket blivit högre än förväntat efter deras 
justering. Det finns en eftersläpning av intäkter då höjningen av VA taxan sker etappvis 
under en fyra års period. 

3.4 Investeringsredovisning 

Projekt Total budget 
Förbrukat tom 

2021 
Redovisat 

202208 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gatubelysning 4 000 2 055 390 1 152 762 

Beläggningsunderhåll 8 985 2 952 2 116 5 266 3 150 

Lekplatser 4 261 3 298 2 718 3 700 982 

Bullerdämpande 
åtgärder 4 180 878 105 3 826 3 721 

Trafik och 
tillgänglighetsprogram 15 476 8 653 4 851 16 265 11 414 

Trafik och 
tillgänglighetsprojekt  
statliga bidrag) 11 873 19 818 -6 122 0 6 122 

Parkeringspaket 
Kungsängen 877 2 293 0 800 800 

Trygghetsskapande 
åtgärder 3 845 3 050 216 3 241 3 025 

Investering upplag 500 0 0 330 330 

Gröna Dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 

Kungsängens C lekyta 616 84 573 616 43 

Gång och cykelramp 750 0 651 750 99 

Brorenovering 5 000 0 28 5 000 4 972 
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Projekt Total budget 
Förbrukat tom 

2021 
Redovisat 

202208 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

Båtramp Björknäs 200 0 0 200 200 

Fordon (Mät) 800 0 0 800 800 

Mätutrustning 500 0 0 500 500 

Drönare 200 0 0 200 200 

Automatisering manuella 
processer 300 0 0 300 300 

Trivselbelysning 
(Omdaning Bro) 1 000 152 0 1 000 1 000 

Hastighetsdämpande 
åtgärder (Omdaning 
Bro) 3 000 0 0 3 000 3 000 

Markutrustning 
(Omdaning Bro) 2 035 0 0 2 035 2 035 

Permaodling (Omdaning 
Bro) 300 0 0 300 300 

Skyltning (Omdaning 
Bro) 500 0 0 500 500 

Utemiljö (Omdaning Bro) 1 000 0 0 1 000 1 000 

Summa 71 698 43 233 5 526 52 281 46 755 

 

Investeringsredovisning Avfall 

Projekt Total budget 
Förbrukat tom 

2021 
Redovisat 

202208 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Containrar 
kretsloppscentraler 765 0 0 765 765 

Summa 765 0 0 765 765 

 

Investeringsredovisning VA 

Projekt Total budget 
Förbrukat tom 

2021 
Redovisat 

202208 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Diverse maskiner 1 141 50 181 500 319 

Pumpstationer 10 817 774 208 11 962 11 754 

Tillskottsvatten 13 407 182 0 52 318 52 318 

LPS pumpar 6 097 112 472 6 388 5 916 

Åtgärder 
spillvattenledning 149 503 4 184 9 403 135 588 126 185 

UBS-ledning 
(Sigtunaledning) 29 030 2 753 0 17 109 17 109 

Vattenkiosker 1 193 0 602 1 089 487 

Dagvatten 22 832 1 522 0 26 740 26 740 

Nya ledningar ospec 
ledningsrenovering & 
servis ofördelat 22 402 2 406 14 806 26 460 11 654 

Utökat VA 
verksamhetsområde 52 922 14 0 33 999 33 999 
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Ådö utbyggnad 43 172 16 424 17 438 21 772 4 334 

Överföringsledning 
Säbyholm 10 000 45 0 17 889 17 889 

Nya fordon 5 110 0 693 4 749 4 056 

Parken Gröna dalen 12 500 848 0 10 182 10 182 

Norrvatten ledningsflytt 10 000 2 003 67 3 478 3 411 

Tjusta 2 905 6 216 16 373 55 484 39 111 

Upplagsplats 3 500 0 42 3 500 3 458 

Anläggningsavgifter 0 -13 378 -29 782 0 29 782 

Nya ledningsrätter 0 143 76 0 -76 

Summa 396 531 24 298 30 579 429 207 398 628 

3.5 Investeringsredovisningsprognos 

Investeringsredovisningsprognos 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2021 

Prognos 
2022 Budget 2022 

Kvar av 
budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Gatubelysning 4 000 2 055 1 152 1 152 0 

Beläggningsunderhåll 8 985 2 952 5 266 5 266 0 

Lekplatser 4 261 3 298 3 700 3 700 0 

Bullerdämpande åtgärder 4 180 878 3 826 3 826 0 

Trafik och 
tillgänglighetsprogram 15 476 8 653 16 265 16 265 0 

Parkeringspaket 
Kungsängen 877 2 293 0 800 800 

Trygghetsskapande åtgärder 3 845 3 050 3 200 3 241 41 

Investering upplag 500 0 330 330 0 

Gröna dalen 1 500 0 0 1 500 1 500 

Kungsängens lekyta 616 84 616 616 0 

Gång och cykelramp 750 0 750 750 0 

Brorenovering 5 000 0 100 5 000 4 900 

Båtramp Björknäs 200 0 200 200 0 

Fordon (Mät) 800 0 800 800 0 

Mätutrustning 500 0 500 500 0 

Drönare 200 0 200 200 0 

Automatisering manuella 
processer 300 0 300 300 0 

Trivselbelysning (omdaning 
Bro) 1 000 0 1 000 1 000 0 

Hastighetsdämpande 
åtgärder (omdaning Bro) 3 000 0 3 000 3 000 0 

Markutrustning (omdaning 
Bro) 2 035 0 2 035 2 035 0 

Permaodling (omdaning Bro) 300 0 300 300 0 

Skyltning (omdaning Bro) 500 0 500 500 0 

Utemiljö (omdaning Bro) 1 000 0 1 000 1 000 0 

Summa 59 825 23 263 45 040 52 281 7 241 



Tekniska nämnden, Tertialrapport 2 2022 22(29) 

Investeringsredovisningsprognos Avfall 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Kvar av 
budget 

2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Containrar kretsloppscentraler 765 0 765 765 0 

Summa 765 0 765 765 0 

 

Investeringsredovisningsprognos VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat 
tom 2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Kvar av 
budget 

2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Diverse maskiner 1 141 50 500 500 0 

Pumpstationer 10 817 774 4 000 11 962 7 962 

Tillskottsvatten 13 407 182 7 000 52 318 45 318 

LPS pumpar 6 097 112 1 500 6 388 4 888 

Åtgärder spillvattenledning 149 503 4 184 12 403 135 588 123 185 

USB-ledning (Sigtunaledning) 29 030 2 753 0 17 109 17 109 

Vattenkiosker 1 193 0 600 1 089 489 

Dagvatten 22 832 1 522 5 000 26 740 21 740 

Nya ledningar ospec 
ledningsrenovering & servis 22 402 2 406 25 000 26 460 1 460 

Utökat VA verksamhetsområde 52 922 14 3 000 33 999 30 999 

Ådö utbyggnad 43 172 16 424 18 000 21 772 3 772 

Överföringsledning Säbyholm 10 000 45 0 17 889 17 889 

Nya fordon 5 110 0 700 4 749 4 049 

Parken Gröna dalen 12 500 848 0 10 182 10 182 

Norrvatten ledningsflytt12 10 000 2 003 67 3 478 3 411 

Tjusta 2 905 6 216 24 000 55 484 31 484 

Upplagsplats 3 500 0 500 3 500 3 000 

Anläggningsavgifter 0 -13 378 0 0 0 

Nya ledningsrätter 0 143 0 0 0 

Summa 396 531 24 298 102 270 429 207 326 937 

 

Exploateringsprojekt VA 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2021 Prognos 2022 
Totalt upparbetat 

2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto 

Trädgårdsstaden Bro 0 1 533 30 000 31 533 

Husbytorp/Tegelhagen 0 20 626 6 700 27 326 

Viby 0 0 825 825 

Summa 0 22 159 37 525 59 684 
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3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Gatu- och parkenheten samt Mät och GIS 

Gatubelysning 

Vintern 2020/2021 genomfördes en inventering av kommunens samtliga 
belysningspunkter, mätarcentraler och utlösningsvillkor. Inventeringen visade att det på 
flera platser i kommunen är för många belysningspunkter, kopplade till samma 
elcentral, vilket medför att en säkerhetsrisk och måste åtgärdas. Brunna och Bro 
åtgärdades 2020 och 2021 och under 2022 kommer Kungsängen åtgärdas. 

Beläggningsunderhåll 

Ett åtgärdsprogram har tagits fram under 2020-2021 där det framgår när och var ny 
beläggning behövs för att bevara vägkroppen och ha körbara ytor för att minska risken 
för olyckor. Delar av Granhammarsvägen har fått ny asfalt under våren/sommaren samt 
Enköpingsvägen mellan Sylta och Aspviksbacken, Flanellvägen, Lärftvägen, 
Vadmalsvägen och del av Mätarvägen. 

Lekplatser 

Nyckelbergsparken har färdigställts under våren och invigdes i maj. 

Bullerdämpande åtgärder 

Åtgärder som planeras 2022 för att minska bullernivåer vid fastigheter som ligger över 
gällande riktvärden är bullermätningar, byggnation av bullerplank längs 
Bygdegårdsvägen och höjning av bullervall längs Granhammarsvägen. 

Trafik- och tillgänglighetsprogram 

Behovet av nya gång- och cykelbanor som ansluter till nya områden, samt 
hastighetsdämpande åtgärder är stort. Beslut om prioriterade projekt ska fattas av 
nämnden i maj. Kommunen har fått beviljat statlig medfinansiering (upp till 50% av 
byggkostnaden) för några projekt som löper mellan 2021 och 2022. 

Parkeringspaketet Kungsängen 

Nya automater kommer på plats i år. 

Trygghetsskapande åtgärder 

Åtgärder som planeras för 2022 är bland annat förbättrad belysning, nya platser för 
människor att mötas på, åtgärder som gör att fler människor väljer att vara ute samt 
röjningar och ny-/omplanteringar. 

Investering upplag 

Projekt pågår för att tillskapa ett nytt upplag i samarbete mellan gatu och park och VA. 

Kungsängens C lekyta 

Stolar har monterats och rabatterna har förbättrats. 

Gång och cykelramp 

Gång- och cykelramp Granhammarsvägen/Mätarvägen har byggts. 
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Brorenovering 

Åtgärder genomförs efter genomförda besiktningar. Blir endast färdiga till viss del i år. 

Båtramp Björknäs 

En båtramp ska anläggas vid Björknäs. 

Fordon 

Inköp pågår av två nya mätbilar. 

Mätutrustning 

Inköp pågår av kompletterande mätutrustning. 

Drönare 

Regelverket för användning av drönare är fortsatt osäkert och fördjupad analys pågår. 

Automatisering manuella processer 

Finansieras via medel från den centrala digitaliseringspotten. Inköp och införande pågår. 

Trivselbelysning 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. 

Hastighetsdämpande åtgärder 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. 

Markutrustning 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. 

Permaodling 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. 

Skyltning 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. 

Utemiljö 

Medel används inom projektet Omdaning Bro. 

Affärsverksamheterna 

Avfall 

Containrar kretsloppscentraler 

Nya containrar planeras köpas in under året enligt beviljade medel. 

Vatten och avlopp 

De flesta av VA-verksamhetens investeringsprojekt pågår under flera år och medlen 
flyttas därför med från år till år för dessa projekt tills projekten är avslutade och 
aktiverade. 

Diverse maskiner 

Schaktlåda har köpts in för 130 tkr samt en ringkap och kärnborrmaskin. 
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Pumpstationer 

Projektet löper över ytterligare fyra år och medlen flyttas med årligen. 
Planerade investeringar under året är: 

• Installation av fiberanslutning (IT) i samtliga pumpstationer  
• Pumpstationen på Skogsklockevägen ska renoveras för ca 1Mkr. Det har ännu 

inte påbörjats. 
• Övriga elarbeten, pumpbyten, byten av PLC, ombyggnation etc utförs 

kontinuerligt under året. 
Prognos att 4 Mkr arbetas upp under året. 

Tillskottsvatten 

Projekt avser investeringar för att minska mängden tillskottsvatten i spillvattenledningar 
och innefattar utredningar och efterföljande åtgärder. Projektet löper över flera år och 
medlen flyttas med årligen. 
En tillskottsvattenutredning uppströms Trädgårdsstadens pumpstation har utförts under 
2022. Detta initierades utifrån uppkommen bräddning i pumpstationen under sommaren 
2021. Utredningen har hittills identifierat åtta felkopplingar från fastighet, vilka har 
åtgärdats av fastighetsägare. Två inläckage på spillvattennätet har identifierats och 
åtgärdats. 

LPS-pumpar 

Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 
50 stycken LPS-pumpar, även kallat LTA-pump, för 1 Mkr har beställts. En LPS-pump 
installeras på fastigheter för pumpning av spillvatten till huvudledningssystemet där det 
ej kan rinna via självfall. 

Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln 

Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 
Underprojekt: 

• Jurstaledningen ska dimensioneras upp under 2022-23 med en budget på 
12 Mkr.  

• Projektering av en helt ny pumpstation i Nygård med tillhörande reservkraft 
hade påbörjats där den befintliga pumpstationen rivs. Ny placering krävs dock, 
vilket kommer att påverka både tidsplan och ekonomisk prognos. 
Entreprenadarbetet flyttas till 2023 för med en kostnad på 10 Mkr.  

• Kungsängens pumpstation planeras att ersättas under 2023. 

UBS-ledningen 

Projektet är klart och har stängts. Överskjutande medel kommer därmed inte nyttjas 
utan lämnas tillbaka. 

Vattenkiosker 

Vattenkiosken i Tjusta är klar och projektet är stängt. Överskjutande medel lämnas 
tillbaka. 
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Dagvattendammar 

Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 
En funktionskontroll ska och har utförts på samtliga dagvattendammar under maj till 
september i år och åtgärder planeras utifrån resultatet av denna kontroll. 
Informationsskyltar om dagvattendammarna har satts upp i anslutning till dammarna. 
Informationen innehåller syftet med dammen och hur den fungerar. Även dess flora och 
fauna samt lite kuriosa som kan härledas dammen kan läsas. 

Nya ledningar, renovering och serviser. 

Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 
En ny dagvattenledning planeras vid fastigheten Klöv-Lilla Ullevi för 2 Mkr. 
Spill- och dagvattenanslutning från Klövbergaområdet till kommunens VA-system ska 
uppdateras och läggas om för 4 Mkr och beräknas vara klar sommaren 2023. 
En priolista för ledningar som behöver renoveras har tagits fram utifrån filmning av 
dessa. Fem sträckor åtgärdades 2021 och under 2022 planeras ytterligare två sträckor. 
Prognostiserad budget 2 Mkr. 
Projekt Snickarvägen innefattas av förnyelse av spill-, dricks-, och dagvattenledningar 
samt serviser. Projektet kommer att pågå fram till 2023. Total projektkostnad på 20 Mkr 
med en prognos på 18,5 Mkr under 2022. 
En redundansledning på Musikvägen planerades för 2 Mkr, men flyttas fram till 2023 
för att möjliggöra en synergi med projekt inom Gatu- och parkenheten. 

Utökat VA-verksamhetsområde 

Investering utökat VA-verksamhetsområde löper fram till 2035 inkluderat ett 20-tal 
projekt utifrån VA-plan. Projektet löper över flera år och medlen flyttas med årligen. 

• VA-anslutning av 2 st. fastigheter i Fiskartorp som ligger inom 
verksamhetsområdet påbörjas under 2022 med en budget på 1 Mkr. 

• Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Kyrkbytorp, ledningssträckning 
ca 1,7 km till en kostnad av 17 Mkr med tidsplanen 2022 till 2024. Projektering 
utförs under 2022. 

• Utbyggnad av kommunalt VA till Håbo-Tibble Kyrkby. Projektering utförs 
under 2022. 

Prognostiserad budget för 2022, 3 Mkr 

Ådö utbyggnad 

Utbyggnad av kommunalt VA till Ådö blev klar under sommaren. 
Slutkostnad 34 Mkr. Intäkter via anslutningsavgift beräknas till 14 Mkr, vilket 
motsvarar en täckningsgrad på ca 41 %. 

Överföringsledning Säbyholm 

Ledningen är projekterad och beräknas kosta ca 18 Mkr. Detaljplanen för Säbyholm har 
blivit överklagad, vilket innebär att ledningsdragning till Säbyholm kommer att 
senareläggas och att projektet därmed beräknas bli klart under 2024 och inte 2023 som 
angetts tidigare. Prognostiserad budget har justerats ner till 0 Mkr under 2022. 
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Fordon 

En ny servicebuss (ett verkstadsinrett servicefordon) för 700 tkr har erhållits samt att 
upphandling av grävmaskin för 1,5 Mkr pågår, men pga lång leveranstid kommer 
därmed kostnadsutfallet ske 2023. 
Fordonsparken förnyas och utökas efter en fordonsplan. Bytesintervall för servicebussar 
är 7år och 10 år för hjullastare. Fordonsplan framåt: 

• 2023 en lastbil för 3 Mkr samt en pick-up för 500tkr 
• 2024 en servicebuss 800 tkr 
• 2025 en servicebuss 800 tkr 
• 2026 en servicebuss 800 tkr 

Norrvattens ledningsflytt 

Projektet är nu avslutat och överskjutande medel lämnas tillbaka. 

Tjusta 

Utbyggnad av kommunalt VA till Tjusta. Projektet pågår och löper över flera år. 
Parallellt upprättas väg, GC-väg samt belysning i Gatu- och parkenhetens regi. Projektet 
beräknas pågå en bit in i 2023 
Prognostiserad budget för 2022, 24 Mkr 
Kostnaden för projektet har ökat rejält och en omfördelning av medel till Tjusta på 
34 Mkr har gjorts. De ökade kostnaderna orsakas av både från ej påverkansbara 
kostnadsökningar såsom utökade råvarupriser, ökade transport- och tippkostnader etc, 
men även utifrån ej tidigare identifierade krävda åtgärder som fördyring av pumpstation 
pga krävd spont längs med väg, kostnader av trädfällning etc. 
Men den främsta orsaken till den stora kostnadsökningen är att kostnadskalkylen för 
hela Tjusta VA-utbyggnad är baserat på en meterkostnad som är till hälften av de 
faktiska meterkostnaderna vid utförande för nedlagt ledningsträcka. 

Ny upplagsplats 

Sprängning planeras efter att grävning utförts på området. Projektet har en budget på 
3,5 Mkr. 

Nya ledningsrätter 

Kostnader för ledningsrätter av nya ledningssträckor samt av äldre ledningar som inte 
har ledningsrätter idag. 
Innefattar investeringskostnader som inte går att förutse och har därför inte budgeterats. 

Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt) 

Projektet omfattar endast intäkter från anläggningsavgifter. Alla fakturerade 
anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett vilka projekt, exploateringar eller 
fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras över 40 år, förlängt från tidigare 
30 år för att bättre spegla den längre livslängden och avskrivningstiden på 
anläggningarna. 
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4 Intern styrning och kontroll 

4.1 Uppföljning av kontrollmoment 

4.1.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: Dokumenthantering 

Förtydligande av process 

Dokumenthantering är en stödprocess till samtliga verksamhetsprocesser och beskriver 
hur upprättade handlingar ska hanteras för att dels följa lagkrav på att upprätta en 
dokumenthanteringsplan, dels för att stötta en effektiv och kvalitetssäker handläggning 
av ärenden. 

Risker: Redan beställda och/eller genomförda analyser, rapporter och förarbeten tillvaratas inte 

i efterkommande arbeten 

Kontrollmoment Kommentar 

Aktuell dokumenthanteringsplan finns  
 
 

Uppdaterad dokumenthanteringsplan har inte antagits 
under årets första två tertialer. 

Process: Genomförande av uppdrag 

Förtydligande av process 

Processen hanterar att och hur uppdrag givna av nämnden tas emot, följs upp och 
levereras på ett systematiskt sätt. 

Risker: Beslutade uppdrag genomförs inte 

Kontrollmoment Kommentar 

Beslutade uppdrag finns i balanslista  
 
 

Uppdrag beslutade i nämndens verksamhetsplan följs 
upp genom tertialrapporter och årsberättelse. Uppdrag 
beslutade under årets nämndmöten följs upp i upprättad 
balanslista. 

Process: Kompetensförsörjning 

Förtydligande av process 

Processen hanterar ett systematiskt och strategiskt kompetensförsörjningsarbete. 

Risker: Ej säkerställd kompetensförsörjning 

Kontrollmoment Kommentar 

Kompetensförsörjningsplan finns för varje avdelning  
 
 

Kompetensförsörjningsplan tas fram i samband med 
verksamhetsplaner, vilket är senarelagt detta år med 
anledning av valår. 
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4.1.2 Tillförlitlig finansiell rapportering 

Process: Ekonomisk uppföljning 

Förtydligande av process 

Processen hanterar att ekonomiska effekter av beslut och genomförda projekt 
uppmärksammas och tas med i budget och prognos. 

Risker: Framtida driftkostnader till följd av investeringar identifieras inte och tas med i budget. 

Kontrollmoment Kommentar 

Framtida kapital- och driftskostnader är identifierade i 
exploateringsprojekten.  
 
 

Ett förbättringsarbete har inletts och en särskild 
controllerfunktion för exploateringsprojekt har införts. 

Process: Driftövertagande från exploateringsprojekt 

Förtydligande av process 

Processen hanterar övertagandet av kommunala vägar och allmän platsmark från 
exploateringsprojekt till driftverksamhet. 

Risker: Förluster i ekonomi och kunskap vid övertagande 

Kontrollmoment Kommentar 

Kontrollera att upprättade rutiner efterlevs  
 
 

Inga exploateringsprojekt har överlämnats fullt ut för drift 
under året. 

4.2 Uppföljning av åtgärder 

4.2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

Process: Dokumenthantering 

Risker: Redan beställda och/eller genomförda analyser, rapporter och förarbeten tillvaratas inte 

i efterkommande arbeten 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Besluta om ny dokumenthanteringsplan  
 

 Pågående/Försenad (styrd av start- och 
slutdatum) 

2022-06-
30 

Nya dokumenthanteringsplaner ska vara 
processtyrda. Projektkartläggning pågår som 
grund för framtagande av ny 
dokumenthanteringsplan. 

Process: Genomförande av uppdrag 

Risker: Beslutade uppdrag genomförs inte 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Föra in beslutade uppdrag i balanslista  
 

 Pågående/Försenad (styrd av start- och 
slutdatum) 

2022-12-
31 

Balanslista är upprättad och följs upp löpande. 

 



TN 22/0322

Upphandling entreprenad Tjusta 
Denna punkt på agendan är sekretessbelagd. 
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Lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats, 
väjningsplikt m.fl. på Granhammarsvägen 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

1. att lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats, väjningsplikt, 
huvudled och högsta tillåten hastighet på Granhammarsvägen antas.

2. att lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Granhammarsvägen 
upphävs.

3. att de föreslagna lokala trafikföreskrifterna träder i kraft den 18 
oktober 2022.

Sammanfattning 

Till följd av ombyggnad av Granhammarsvägen mellan Norrbodarondellen och 

Mätarvägen har nya vägmärken tillkommit som kräver lokal trafikföreskrift. 

Samhällsbyggnadskontoret har även sett över de gällande föreskrifterna vilket 

har föranlett vissa ändringar av dessa. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 augusti 

2022

 Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Granhammarsvägen

 Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Granhammarsvägen

 Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Granhammarsvägen

 Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen

 Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen

 Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen

 Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen

 Upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på

Granhammarsvägen
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Datum Vår beteckning 2 (4) 
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 Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på

Granhammarsvägen

Ärendet 

Till följd av ombyggnad av Granhammarsvägen mellan Norrbodarondellen och 

Mätarvägen har nya vägmärken tillkommit som kräver lokal trafikföreskrift. 

Samhällsbyggnadskontoret har även sett över de gällande föreskrifterna vilket 

har föranlett vissa ändringar av dessa. 

Cirkulationsplats 

2011 beslutade dåvarande Samhällsbyggnadsutskott om cirkulationsplats för 

Norrbodarondellen. Platsen avser dock korsningen 

Granhammarsvägen/Pettersbergsvägen/Körsbärsvägen, kallad 

Pettersbergsrondellen varför föreskriften måste ändras. 

Ny föreskrift införs för den nybyggda cirkulationsplatsen som kallas 

Norrbodarondellen. 

Väjningsplikt 

Den nybyggda korsningen som kallas för Vibyrondellen är byggd som en 

sekundärvägskorsning med dropprefug. För sikt och utformning ska samma 

principer gälla som för cirkulationsplats, dock får vägmärke för cirkulationsplats 

inte användas. Med anledning av detta införs väjningsplikt på 

Granhammarsvägen för fordon som kommer från Brunna-hållet. 

Huvudled 

Den gällande föreskriften om huvudled ändras till följd av införandet av 

väjningsplikt vid Vibyrondellen. 

Förbud att parkera 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att föreskriften om parkeringsförbud 

mellan Tranbyggevägen och entrén till Livgardet upphävs då kommunen inte 



 

 
   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2022-08-30 TN 22/0209 

 
 

är väghållare för sträckan. Det finns enligt föreskriften inga vägmärken 
uppsatta.  

Begränsad hastighet 

På sträckan mellan Massvägen och Tranbyggevägen råder enligt skyltning 70 
kilometer i timmen men saknar lokal trafikföreskrift. Sträckan ligger utanför 
tättbebyggt område där kommunen är väghållare. Enligt trafikförordningens 10 
kap. 3 § meddelas lokala trafikföreskrifter av kommunen för vägar utom 
tättbebyggt område för vilka kommunen är väghållare. 

Barnperspektiv 
Trafik- och parkeringsbestämmelser är nödvändiga för trafiksäkerheten och 
framkomligheten. Tydliga trafikregler eliminerar risken för trafikolycka med 
fordon som även barn kan drabbas av som medpassagerare.    

 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Avdelningschef 

 
 
 

Jan Helghe  

Enhetschef Gata/Park/Trafik  

 

Bilagor 

1. Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Granhammarsvägen 
2. Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Granhammarsvägen 
3. Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Granhammarsvägen 
4. Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen 
5. Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen 
6. Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen 
7. Lokal trafikföreskrift om huvudled på Granhammarsvägen 
8. Upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 

Granhammarsvägen 
9. Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Granhammarsvägen 
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om 
cirkulationsplats på Granhammarsvägen.

Beslutade den 3 oktober 2022.

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

1 §   Platsen, Pettersbergsrondellen, där Granhammarsvägen, 
Pettersbergsvägen och Körsbärsvägen möts ska vara cirkulationsplats.

Denna författning träder i kraft den 18 oktober 2022 då Upplands-Bro 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2011-00032) om lokala 
trafikföreskrifter om cirkulationsplats för Norrbodarondellen ska upphöra 
att gälla.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om 
cirkulationsplats på Granhammarsvägen.

Beslutade den 3 oktober 2022.

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

1 §   Platsen, Norrbodarondellen, som markerats på kartbild ska vara 
cirkulationsplats.

Denna författning träder i kraft den 18 oktober 2022.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om 
väjningsplikt på Granhammarsvägen.

Beslutade den 3 oktober 2022.

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

1 §   Förare av fordon på Granhammarsvägen enligt markering på kartbild 
som kör in på Granhammarsvägen har väjningsplikt mot fordon på 
Granhammarsvägen.

Denna författning träder i kraft den 18 oktober 2022.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled 
på Granhammarsvägen.

Beslutade den 3 oktober 2022.

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

1 §   Granhammarsvägen mellan Tranbyggevägen och Effektvägen på de 
sträckor som markerats på kartbild ska vara huvudled.

Denna författning träder i kraft den 18 oktober 2022 då Upplands-Bro 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2011-00249) om huvudled på 
Granhammarsvägen ska upphöra att gälla.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled 
på Granhammarsvägen.

Beslutade den 3 oktober 2022.

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

1 §   Granhammarsvägens västra körbana mellan påfarten till E18 och 
Pettersbergsvägen på de sträckor som markerats på kartbild ska vara 
huvudled.

Denna författning träder i kraft den 18 oktober 2022 då Upplands-Bro 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2011-00249) om huvudled på 
Granhammarsvägen ska upphöra att gälla.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled 
på Granhammarsvägen.

Beslutade den 3 oktober 2022.

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

1 §   Granhammarsvägens östra körbana mellan Körsbärsvägen och 
Effektvägen på de sträckor som markerats på kartbild ska vara huvudled.

Denna författning träder i kraft den 18 oktober 2022 då Upplands-Bro 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2011-00249) om lokala 
trafikföreskrifter om huvudled på Granhammarsvägen ska upphöra att 
gälla.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om huvudled 
på Granhammarsvägen.

Beslutade den 3 oktober 2022.

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

1 §   Granhammarsvägen mellan Pettersbergsvägen/Körsbärsvägen och 
Enköpingsvägen ska vara huvudled.

Denna författning träder i kraft den 18 oktober 2022 då Upplands-Bro 
kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2011-00249) om lokala 
trafikföreskrifter om huvudled på Granhammarsvägen ska upphöra att 
gälla.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

Upplands-Bro kommuns lokala trafikföreskrifter om 
upphävande av Upplands-Bro kommuns lokala 
trafikföreskrifter (0139 2011:00319) om förbud att parkera på 
Granhammarsvägen.

Beslutade den 3 oktober 2022.

Upplands-Bro kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
16 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) att Upplands-
Bro kommuns lokala trafikföreskrifter (0139 2011:00319) om förbud att 
parkera på Granhammarsvägen ska upphöra att gälla den 18 oktober 
2022.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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BETECKNING

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

Beslutade den 3 oktober 2022.

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

1 §   På Granhammarsvägen mellan Massvägen och Tranbyggevägen på 
den sträcka som markerats på kartbild får fordon inte föras med högre 
hastighet än 70 kilometer i timmen.

Denna författning träder i kraft den 18 oktober 2022.

På Upplands-Bro kommuns vägnar.

Marcus Sköld, Ordförande Tekniska nämnden

Andrea Jansson
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Lina Bergkvist 
   
Enheten Gata/Park/Trafik 
   
Lina.Bergkvist@upplands-bro.se 

2022-08-30 TN 21/0501  

Tekniska nämnden 
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Yttrande över medborgarförslag om att skapa 
en välkomstpark vid trafikplats Kockbacka 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar 

att anta Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 30 augusti 2022 
som sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en 
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka, ” Bro välkomstpark”. Den 10 
november 2021 beslutade Kommunfullmäktige att förslaget skall överlämnas 
till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Kultur- och fritidsnämnden för 
yttrande. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 30 augusti 
2022. 

Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är att platsen som pekats ut inte anses 
vara lämplig för parkändamålet eftersom den ligger i anslutning till 
motorvägsavfart, samt att många av förslagen kommer troligen också att 
förverkligas i redan pågående projekt såsom Omdaning Bro i vilket det pågår 
planering för park- och aktivitetsytor och eller finns redan till förfogande inom 
naturområde Hällkana. 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget bifalles i den grad 
som är möjlig och vill framställa förslaget om att sätta upp ”Välkommen till 
Bro”-skylt samt ”Tack för besöket”-skylt på lämplig plats intill trafikplats 
Kockbacka, likt de andra motorvägs på-/avfarterna i kommunen. 

Avseende övriga förslag föreslår Tekniska nämnden att det är lämpligt att 
avvakta med anledning av arbetet med detaljplan Trumpetartorp.  

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig positiv 
till medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer. 

Beslutsunderlag 

• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2022 
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• Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 30 augusti 2022 

• Medborgarförslag om att skapa en välkomstpark vid trafikplats 
Kockbacka ”Bro välkomstpark”, den 20 september 2021 

• Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige § 148, den 10 november 
2021 

Ärendet 

Den 20 september 2021 så inkom ett medborgarförslag om att skapa en 
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka ”Bro välkomstpark”. Som bilaga till 
medborgarförslaget medföljer en idéskiss, samt en punktlista med förslag på 
saker och funktioner som skulle finnas i ”Bro välkomstpark”. 

Nedan listas förslag på dessa saker och funktioner: 

• Informationstavla som syns från E18 med information om vad som 
händer i Bro just nu.  

• ”Välkommen till Bro”- och ”Tack för besöket”-skyltar.  

• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i området. 

• Skridskoåkning på sjön under vintern.  

• Planare gräsytor för exempelvis brännboll.   

• Parkering med informationstavla om vad man kan göra i kommunen.  

• Grillplatser och picknickbord.   

• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man gräver ut sjön. 

• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och slingrande stigar 
och kanske någon sorts hinderbana och boot camp- hinder. 

• Elljusspår, delar av motionsspåren blir skidspår på vintern. 

• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan 
motionsspåren.  

• Enklare och större utegym.  

• Förlänga motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen. Dessa spår 
ansluts med ”Bro välkomstpark” och på så sätt skapas flera spår mitt i 
samhället som är lättare att nå än att ta sig till Lillsjön eller Lejondal. 
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Förslagsställarens idéskiss över ”Bro välkomstpark” 

Den 10 november 2021 beslutade Kommunfullmäktige att förslaget skall 
överlämnas till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande. 

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig, enligt Samhällsbyggnadskontorets 
förslag till yttrande den 30 augusti 2022. 

Samhällsbyggnadskontorets uppfattning är att platsen som pekats ut inte anses 
vara lämplig för parkändamålet som föreslås eftersom den ligger i anslutning 
till motorvägsavfart, samt att många av förslagen kommer troligen också att 
förverkligas i redan pågående projekt såsom ”Omdaning Bro” i vilket det pågår 
planering för park- och aktivitetsytor och eller finns redan till förfogande inom 
naturområde Hällkana. 
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Samhällsbyggnadskontoret föreslår att medborgarförslaget bifalles i den grad 
som är möjlig och vill framställa förslaget om att sätta upp ”Välkommen till 
Bro”- samt ”Tack för besöket”-skyltar på lämplig plats intill trafikplats 
Kockbacka, likt de andra motorvägs på- och avfarterna i kommunen. 

Avseende övriga förslag föreslår Tekniska nämnden att det är lämpligt att 
avvakta med anledning av arbetet med detaljplan Trumpetartorp.  

Samhällsbyggnadskontoret tackar för medborgarförslaget och ställer sig positiv 
till medborgare som engagerar sig i kommunens utemiljöer. 

Barnperspektiv 

Att kunna erbjuda kreativa, spännande och lustfyllda utemiljöer är viktigt för 
att främja rörelse, utevistelse och social samvaro eftersom detta bidrar till ökad 
livskvalitet och bättre hälsa hos allmänheten. 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Maja Taaler Larsson 

 Teknisk chef 

 

Jan Helghe  

Chef Gatu- och parkenheten  

 

Bilagor 

1 Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande, den 30 augusti 2022 
2 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige § 148, den 10 november 2021 
3 Medborgarförslag om att skapa en välkomstpark vid trafikplats Kockbacka 

”Bro välkomstpark”, den 20 september 2021 
 

Beslut sänds till 

• Kommunstyrelsen, KS 21/0508 
 



 

  FÖRSLAG TILL YTTRANDE 1 (1)  

 
Samhällsbyggnadskontoret 
 Datum Vår beteckning Er beteckning 

  2022-08-30 
rev. 2022-09-27 

TN 21/0501 KS 21/0508 

Kommunstyrelsen 
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Yttrande över medborgarförslag om att skapa 
en välkomstpark vid trafikplats Kockbacka 
 

Tekniska nämndens beslut § XX den xx månad ÅÅÅÅ 

Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en 
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka, ” Bro välkomstpark”. Den 10 
november 2021 beslutade Kommunfullmäktige att förslaget skall överlämnas 
till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och Kultur och fritidsnämnden för 
yttrande. 

Tekniska nämndens uppfattning är att platsen som pekats ut inte anses vara 
lämplig för parkändamålet som föreslås eftersom den ligger i anslutning till 
motorvägsavfart, samt att många av förslagen kommer troligen också att 
förverkligas i redan pågående projekt såsom ”Omdaning Bro” i vilket det pågår 
planering för park- och aktivitetsytor och eller finns redan till förfogande inom 
naturområde Hällkana. 

Tekniska nämnden ställer sig positiv till förslaget om att sätta upp 
”Välkommen till Bro”- samt ”Tack för besöket”-skyltar på lämplig plats intill 
trafikplats Kockbacka, likt de andra motorvägspå- och avfarterna i kommunen. 

Avseende övriga förslag anser Tekniska nämnden att det är lämpligt att 
avvakta med anledning av arbetet med detaljplan Trumpetartorp.  

 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 
 
 
Marcus Sköld (M) 

Tekniska nämndens ordförande   
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (31) 

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-11-10 

§ 148 Medborgarförslag om att skapa en
välkomstpark vid trafikplats Kockbacka 
- "Bro Välkomstpark"
Dnr KS 21/0508 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och 

Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Sammanfattning 

Den 20 september 2021 inkom ett medborgarförslag om att skapa en 

välkomstpark vid trafikplats Kockbacka – ”Bro Välkomstpark”. 

Förslagsställaren bifogar en idéskiss som visar på olika saker och funktioner 

som skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”.  

Nedan listas förslag på dessa saker och funktioner: 

• Informationstavla som syns från E18 med information om vad som händer i 
Bro just nu.

• ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar”.

• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i området.

• Skridskoåkning på sjön under vintern.

• Planare gräsytor för brännboll exempelvis.

• Parkering med "infotavla" om vad man kan göra i kommunen.

• Grillplatser och picknickbord.

• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man gräver ut sjön.

• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och slingrande stigar och 
kanske någon sorts hinderbana och ”boot camp hinder”.

• Elljusspår.

• Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern.

• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan motionsspåren.

• Enklare och större utegym.

• Förlänga motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen. Dessa spår ansluts 
med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt skapas flera spår ”mitt i samhället” 
som är lättare att nå än att ta sig till Lillsjön eller Lejondal.

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 20 september 2021.
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PROTOKOLLSUTDRAG 8 (31)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2021-11-10 

 

 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden och 

Kultur- och fritidsnämnden för yttrande. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktigehar beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 Tekniska nämnden 

 Kultur- och fritidsnämnden 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 210920-medborgarforslag-OE02

Inskickat 2021-09-20 15:07

Skicka in ditt förslag

Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Mitt medborgarförslag går ut på att vi skapar ”Bro
Välkomstpark” vid Trafikplats Kockbacka. På så sätt ger vi
invånarna en fin infart till Bro och flyttar möjligheterna till motion
och friluftsliv närmare invånarna.

Motivering - Här kan du lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera
gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det i så fall skulle kunna ske

Skissen ska ses som en idéskiss och nedan följer saker och
funktioner som skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”:
• Infotavla som syns från E18 med information om vad som
händer i Bro just nu.
• ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar”
• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i
området
• Skridskoåkning på sjön under vintern
• Planare gräsytor för brännboll exempelvis
• Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen
• Grillplatser och picknickbord
• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man
gräver ut sjön – låt det bli kommunens bästa!
• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och
slingrande stigar och kanske någon sorts hinderbana och ”boot
camp hinder”.
• Elljusspår så klart
• Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern
• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan
motionsspåren.
• Enklare och större utegym – behöver inte vara lika avancerat
som i Råby.
• Man förlänger motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen.
Dessa spår ansluts med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt
skapar man flera spår ”mitt i samhället” som är lättare att nå än
att ta sig till Lillsjön eller Lejondal.

Har bilder jag vill lämna in, vilken mejl kan jag skicka dem till?

Sida 1 av 1  
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Medborgarförslag ”Bro Välkomstpark” 
 

Namn och adress:  

Telefon:  E-post:  

Mitt medborgarförslag går ut på att vi skapar ”Bro Välkomstpark” vid 
Trafikplats Kockbacka. På så sätt ger vi invånarna en fin infart till Bro och flyttar 
möjligheterna till motion och friluftsliv närmare invånarna. 

Skissen ska ses som en idéskiss och nedan följer saker och funktioner som 
skulle kunna finnas i ”Bro Välkomstpark”: 

• Infotavla som syns från E18 med information om vad som händer i Bro just nu. 

• ”Välkommen-till-Bro-skyltar” och ”Tack-för-besöket-skyltar” 

• En konstgjord sjö för att främja djurliv och våtmarksliv i området 

• Skridskoåkning på sjön under vintern 

• Planare gräsytor för brännboll exempelvis 

• Parkering med ”infotavla” om vad man kan göra i kommunen 

• Grillplatser och picknickbord 

• En rejäl pulkabacke med massorna som skapas när man gräver ut sjön – låt det bli 

kommunens bästa! 

• Motionsspår där man skapat tuffa uppförsbackar och slingrande stigar och kanske 

någon sorts hinderbana och ”boot camp hinder”. 

• Elljusspår så klart 

• Delar av motionsspåren blir skidspår på vintern 

• Kortare promenadstråk kring sjön och mindre dammar mellan motionsspåren. 

• Enklare och större utegym – behöver inte vara lika avancerat som i Råby. 

• Man förlänger motionsspåren ut på ängarna vid Rosenängen. Dessa spår ansluts 

med ”Bro Välkomstpark” och på så sätt skapar man flera spår ”mitt i samhället” som 

är lättare att nå än att ta sig till Lillsjön eller Lejondal. 

 

Se idéskisser på följande sidor. 
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Idéskiss av , 15 september 2021 
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Idéskiss över motionsspårens vidare sträckning på Rosenängens ängar. 

Håller man sig ute på Rosenängarnas ängar kan man skapa ett spår som boende i området 
lätt kan ansluta till nära sina bostäder. Sträckning av spåret blir nära cykelvägarna och så 
långt från befintliga bostäder som möjligt för att inte störa. 

Spåren blir så klart elljusspår och kan fungera som skidspår på vintrarna. 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 



 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Elisabeth Claesson 
   
Samhällsbyggnadskontoret/TN 
   
Elisabeth.Claesson@upplands-bro.se 

2022-09-12 TN 20/0109  

Tekniska nämnden 

 
 

 

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

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Övriga frågor 
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