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Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Att exploateringsavtal, inklusive bilagor, med Genova Viby Fastighet 

AB för detaljplan Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, godkänns. 

2. Att granskningsutlåtande tillhörande detaljplan för Viby (Viby 19:3), 

Kungsängen, nr 2001, godkänns. 

3. Att detaljplaneförslaget för Viby (Viby 19:3), Kungsängen, nr 2001, 

antas i enlighet med 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140 Tillväxtchefen i uppdrag 

att ta fram förslag till ny detaljplan för fastigheten Viby 19:3 enligt reglerna för 

utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Syftet med 

detaljplanen är att möjliggöra utveckling av en blandad stadsdel med som mest 

850 bostäder i varierade former och storlekar. I området möjliggörs även för 

grundskola och förskola samt centrumverksamheter och kontor. 

Bostadsbebyggelsen är begränsad till högst fyra våningar. 

Parkering för bostäder sker i viss utsträckning på kommunalägd kvartersmark i 

syfte att uppnå högre trafiksäkerhet genom att backning över gångbana kan 

undvikas i trafikerade stråk. 

Förslaget har reviderats efter att planen var på granskning, huvudsakligen 

avseende total byggrätt genom sänkta hushöjder och begränsning i antalet 

tillåtna våningar. Villkor kring utbyggnadsordningen med hänsyn till 

verksamhetsbuller har utretts ytterligare och reviderats därefter.  

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, den 2 november 2021 

 Beslut om planuppdrag, KS den 11 november 2015, § 140 

 Behovsbedömning, den 18 december 2018 

 Plankarta, upprättad den 3 juli 2020, reviderad den 7 juni 2021 och den 

4 november 2021 
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 Planbeskrivning, den 4 november 2021 

 Illustrationsplan, den 4 november 2021 

 Viby gestaltningsprogram, den 4 november 2021 

 Utredning granskning – Risk, den 13 oktober 2021 

 Utredning granskningsskede – Buller, den 14 oktober 2021 

 Utredning etapp- och skedesplan – Buller, den 22 september 2021  

 Granskningsutlåtande, den 4 november 2021 

 Samrådsredogörelse, den 7 juni 2021 

 Exploateringsavtal, den 4 november 2021 inklusive bilagor enligt 

nedan: 

- Plankarta (1) 

- Planbeskrivning (2) 

- Överenskommelse om fastighetsreglering (3) 

- Bytesavtal (4) 

- Utbyggnads- och driftskalkyl (5) 

- Etapp- och skedesplan (6) 

- Moderbolagsgaranti (7) 

- Etappindelning fastighetsreglering (8) 

 

Ärendet 
Planområdet är cirka 14 hektar stort och ligger vid infarten till trafikplats 

Brunna samt väg E18. Planen omfattar fastigheten Viby 19:3, ägd av Genova 

Viby Fastighet AB, samt en del av Viby 19:18 och Brunna 5:1 som båda ägs av 

Upplands-Bro kommun. I öster avgränsas planen av Granhammarsvägen och 

av Effektvägen i söder, Energivägen i väster samt ett verksamhetsområde i 

norr. Berörda sträckor av Energivägen och Effektvägen ingår dock i 

planområdet i sin fulla bredd. Planområdet är flackt men med ett mindre 

kuperat och delvis trädbeklätt landskap i söder. Området är en tidigare 

handelsplats med tillhörande ytparkeringar som omvandlas genom att i 

föreslagen detaljplan medge utveckling av bostäder. Föreslagna bostäder utgör 

i en för platsen lämplig blandning av radhus, kedjehus och flerbostadshus. 

Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140 i planuppdrag att ta fram 

förslag till ny detaljplan för fastigheten Viby 19:3 enligt reglerna för utökat 

förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planförslaget var på samråd 

under september – oktober 2020. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

beslutade den 16 juni 2021 § 33 att sända ut förslag till detaljplan för Viby 
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(Viby 19:3), nr 2001, på granskning enligt reglerna för utökat förfarande och 

nu är förslaget uppe för antagande. Inkomna synpunkter från samrådet har 

beskrivits och sammanställts i en samrådsredogörelse och synpunkter från 

granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

Tongivande yttranden har under planprocessen handlat om risk- och 

bullersituationen, påverkan på trafiksituationen lokalt och för E18, friyta för 

förskola och skola, hushöjder, framkomlighet för större fordon och 

begränsningar för befintliga verksamheter. Efter granskningen har 

exploateringsgraden minskats genom att byggnadshöjden för alla 

flerbostadshus sänkts och dessutom försetts med bestämmelse om högst fyra 

våningar. 

En fullt utbyggd detaljplan uppfyller gällande riktvärden för trafik- och 

verksamhetsbuller. Då området är långsträckt och kommer att byggas ut i 

etapper över en längre tidsperiod har bullersituationen studerats särskilt med 

tanke på etapputbyggnad och villkorliga planbestämmelser som syftar till detta 

har reviderats efter granskningen. Trots dessa villkorsbestämmelser, finns det 

en liten eller måttlig risk, oavsett var man börjar att bygga ut, för att det 

kommer kunna inträffa enskilda kortvariga händelser där någon av 

verksamheterna inom Brunna verksamhetsområde ger upphov till lite för höga 

ljudnivåer. Idag finns dock inga sådana kända nattverksamheter av bullrande 

karaktär. 

Parkering för bostäder kommer enligt planförslaget i viss utsträckning ske på 

kommunalägd kvartersmark i syfte att uppnå högre trafiksäkerhet. Bakgrunden 

är att i samrådsförslaget föreslogs dessa parkeringsplatser inom kvartersmark 

med backning ut i gångbana, vilket inte bedömdes trafiksäkert längs de större 

allmänna gatorna. 

Syfte och mål 
I översiktsplanen (ÖP 2010) är området utpekat som existerande och nytt 

verksamhetsområde. Eftersom det nya planförslaget delvis inte följer 
översiktsplanen handläggs planen enligt reglerna om utökat förfarande, PBL 

2010:900.  

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en 

blandad stadsdel med cirka 850 bostäder i varierade former och storlekar. 

Bostäderna kombineras med en grundskola och förskola, samt med 

centrumfunktioner i form av en livsmedelsbutik bland annat.  

Bostäderna föreslås utgöra en blandning av radhus, kedjehus och 

flerbostadshus. Bostadsbebyggelsen kombineras med en grundskola för 600 

elever med tillhörande idrottshall och förskola bestående av åtta avdelningar 

som högst. Förslaget medger centrumfunktioner i form av bland annat en 

livsmedelsbutik som lokaliseras till ett strategiskt läge i planområdet. Den 

planerade livsmedelsbutiken ligger nära både skola, utfart till befintligt vägnät 
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samt gång- och cykelstråk, som kopplar samman planområdet med övriga 

Brunna. I övriga centrala bostadskvarter möjliggörs lokaler för mindre 

centrumverksamheter och kontor i bottenvåningarna.  

Efter granskningen har följande revideringar gjorts i detaljplaneförslaget: 

 För att begränsa den totala byggrätten har följande åtgärder gjorts, 

vilket ger en minskning av byggrätten med ca 10 000 kvm bruttoarea: 

Byggnadshöjd på flerbostadshusen har sänkts i syfte att medge som 

mest fyra våningar jämfört med tidigare som mest fem våningar.  

Plankartan har kompletterats med bestämmelse om att högst fyra 

våningar tillåts. Byggrätternas utbredning har minskats i tre kvarter för 

att begränsa den totala byggrätten. 

 Syftet med planen har förtydligats om att planen syftar till att uppföra 

som mest 850 bostäder istället för tidigare ca 830–850. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning om tänkt 

fördelning mellan stora och små lägenheter i flerbostadshusen. 

 Solstudie och andra tematiska kartor har justerats utifrån den minskade 

exploateringen.  

 Beskrivningen av cykeltrafiken har förtydligats gällande säker skolväg.   

 Planbestämmelser om skydd mot störning gällande buller och till dem 

hörande administrativa bestämmelser om startbesked har förtydligats 

och kompletterats för att säkerställa rättsverkan och genomförbarhet.  

 Formuleringar av bestämmelser för bebyggandets omfattning har 

förtydligats (e1-e4 samt korsmark).  

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar 

tillkommit. Kontoret bedömer att de kompletteringar och revideringar som 

gjorts efter granskning är av begränsad omfattning, med undantag för sänkta 

hushöjder, vilket dock inte bedöms medföra några negativa konsekvenser och 

därmed likställs med en revidering i begränsad omfattning. Kontoret bedömer 

därför att detaljplanen inte behöver skickas på granskning igen. 

 

Barnperspektiv 
En barnkonsekvensanalys (Ramböll, 2020) togs fram inför slutförandet av 

samrådsförslaget i syfte att identifiera och analysera vilka konsekvenser som 
detaljplaneförslaget får för barn och unga. Det gäller både för barn och unga i 

närområdet, men även de som kommer bo och vistas i området efter planens 
färdigställande. Vidare syftar utredningen till att föreslå åtgärder för att mildra 
de negativa effekterna samt för att stärka de positiva konsekvenserna. 

Utredningen belyser att delar av planområdets befintliga vegetation bevaras till 
skol- och förskolegård, samt förklarar varför det är positivt. Den lyfter fram 

den rådande bristen på målpunkter för barn och unga i området, vilket 
planförslaget vill förändra genom tillämpning av bostäder, skola och andra 
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offentliga rum. För att styrka detta ytterligare bör skolans lokaler vara öppna 

och tillgängliga för aktiviteter utöver ordinarie verksamheter samt tider. 
Förskolan flyttades till en innergård efter samrådet för att minska 

bullerpåverkan från trafiken.  

Föreslagen bebyggelse anses medföra en variation av bostadsformer- och 
storlekar, vilket kan främja social mångfald i området. Barn och ungdomar kan 

med fördel involveras i processen framöver, exempelvis vid detaljutformning 
av någon av stadsdelens nya platser.  

I närheten av planområdet finns större idrottsplatser och grönområden inom 

räckhåll. Nya rörelsemönster ställer krav på trygga och säkra gång- och 

cykelvägar både inom samt utanför planområdet. Främst gäller det i relation till 

de större vägar som avgränsar planen i dagsläget, där passagen över 

Granhammarsvägen i höjd med busshållplatsen måste göras trafiksäker.  

 
 

 

 

Thomas Lenell Jerker Parksjö 

Samhällsbyggnadschef t.f. avdelningschef Projekt och 

myndighet 

 

Bilagor 
1. Exploateringsavtal, den 4 november 2021 inklusive bilagor (bilaga 1 

och 2 till exploateringsavtal är plankarta och planbeskrivning vilket 

redan är bilagor till denna tjänsteskrivelse): 

- Överenskommelse om fastighetsreglering (3) 

- Bytesavtal (4) 

- Utbyggnads- och driftskalkyl (5) 

- Etapp- och skedesplan (6) 

- Moderbolagsgaranti (7) 

- Etappindelning fastighetsreglering (8) 

2. Plankarta, den 4 november 2021 

3. Planbeskrivning, den 4 november 2021 
4. Illustrationsplan, den 4 november 2021 

5. Viby gestaltningsprogram, den 4 november 2021 
6. Utredning granskningsskede – Risk, den 13 oktober 2021 
7. Utredning granskningsskede – Buller, den 14 oktober 2021 

8. Utredning etapp- och skedesplan – Buller, den 22 september 2021 
9. Granskningsutlåtande, den 4 november 2021 
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Beslut sänds till 
 Genova Viby Fastighet AB 
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Exploateringsavtal 
mellan Parterna 

Upplands-Bro kommun (organisationsnummer 212000-0100), 196 81 

Kungsängen, nedan kallad Kommunen 

och 

Genova Viby Fastighet AB (organisationsnummer 556708-3323) c/o Genova Property Group 

AB, Smålandsgatan 12, 111 46 Stockholm, nedan kallad Bolaget  

Bägge parter ovan benämns gemensamt för Parterna.  

 

§ 1 Syfte, markägar- och ansvarsförhållanden m.m. 

Syftet med exploateringsavtalet, nedan kallat Avtalet, mellan Parterna är att reglera frågor om 

exploatering. Parterna ingår Avtalet för att klargöra ansvars- och kostnadsförhållandena samt 

möjliggöra utbyggnad i enlighet med detaljplanen för Viby (Viby 19:3). nr. 2001 nedan kallad 

Detaljplanen.  

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad 

bebyggelse med som mest 850 bostäder i varierade bostadstyper och storlekar. Det planeras för 

en grundskola för ca 600 elever med tillhörande idrottshall och en förskola för som mest åtta 

avdelningar, samt centrumfunktioner, bland annat en livsmedelsbutik.  

Kommunen och Genova Property Group AB har tidigare ingått ett planavtal den 5 mars 2018.  

§ 2 Villkor för avtalets giltighet 

 Avtalet är för sin giltighet beroende av: 

 att Bolagets styrelse godkänner Avtalet senast 2021-12–14. 

 att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2021-12-15 godkänner 

Avtalet genom beslut som sedan vinner laga kraft. 

 att Behörigt beslutsorgan i Kommunen senast 2021-12-15 genom 

beslut som sedan vinner laga kraft, antar Detaljplanen som i 
huvudsak är överensstämmande med bifogad plankarta, se bilaga 1, 

daterad 2021-11-04, samt planbeskrivning, se bilaga 2, daterad 2021-
11-04 

Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är Avtalet till alla delar förfallet. 

§ 3 Avtalsområde  

Avtalsområdet består av Detaljplanens planområde, se bilaga 1 daterad 2021-11-04 
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§ 4 Överenskommelse om fastighetsreglering och särskilt om ersättning 

Överenskommelser om fastighetsreglering behandlas i bilaga 3 till detta avtal. Ansökan om 
fastighetsbildning kommer ske i två etapper enligt bilaga 8. Ansökan om fastighetsbildning för 

etapp 1 lämnas in direkt när planen vunnit laga kraft.  

Överenskommelsen avser medgivanden om fastighetsreglering för bildande av allmän plats och 
reglerar: 

i. Medgivande till överföring om fastighetsreglering  

ii. Överenskommelse om tillträdesdag. 

iii. Medgivande till ersättningens storlek.  

iv. Medgivande till ansvar för förrättningskostnader för allmän platsmark.   

v. Ansökan om lantmäteriförrättning för allmän platsmark. 

vi. Överenskommelsens giltighet. 

Bolaget förklarar härmed sin intention att inte söka inlösen av allmän platsmark enligt 
bestämmelserna i plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Till dess att lantmäteriet beslutat om fastighetsbildning som sedermera vinner laga kraft medger 
härmed bolaget att kommunen för uppförande av allmänna anläggningar utan ersättning får 
nyttja det markområde som fastighetsbildningen avser. 

Bytesavtal för bildande av kvartersmark behandlas i bilaga 4. 

Bytesavtalet skall ligga till grund för bildande av fastigheter lämpade för parkeringsändamål och 

reglerar: 

i. Överenskommelse om byte av markområden utgörande kvartersmark. 

ii. Överenskommelse om tillträdesdag. 

iii. Överenskommelse om byteslikvid. 

iv. Överenskommelse om ansvar för förrättningskostnader för kvartersmark.   

v. Ansökan om lantmäteriförrättning för kvartersmark. 

vi. Överenskommelsens giltighet. 
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§ 5 Servitut, ledningsrätt och övriga rättigheter 

Det åligger respektive fastighetsägare inom kvartersmark att informera sig om befintliga servitut 
och ledningsrätter och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, 

ombildande eller upphävande av dessa, alternativt stationer eller liknande som kan påverkas i 
samband med genomförande av byggnation. Fastighetsägaren ombesörjer och bekostar 
eventuella förrättningsåtgärder som krävs för detta.  

Övriga servitut och gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark som på grund av 
Detaljplanens genomförande måste bildas, ombildas eller upphävas ombesörjs och bekostas av 

respektive fastighetsägare.  

Det åligger Kommunen att inom allmän platsmark informera sig om befintliga servitut och 
ledningsrätter och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, 

ombildande eller upphävande av dessa, alternativt stationer eller liknande som kan påverkas i 
samband med genomförande av byggnation. Kommunen ombesörjer och Bolaget bekostar 

eventuella förrättningsåtgärder som krävs för detta.   

Övriga servitut inom allmän platsmark som på grund av Detaljplanens genomförande måste 
bildas, ombildas eller upphävas ombesörjs av Kommunen och bekostas av Bolaget.  

§ 6 Allmänna anläggningar 

Utbyggnad av de allmänna anläggningarna inom Avtalsområdet kräver teknisk samordning med 

övrig bebyggelse. Kommunens vid tidpunkten senast gällande tekniska handbok ska följas vid 
projektering och utbyggnad. 

Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och finplanering av allmänna anläggningar 

som gata, gångväg, cykelväg, gångväg och cykelväg under mark, torg, belysning, skyltar, 
dagvattenanläggningar, VA och övrig media i mark inom och i anslutning till Avtalsområdet i 

enlighet med Detaljplanen med tillhörande illustrationer och gestaltningsprogram för Viby 19:3. 
Kommunen iordningställer även parkmark samt upprättar ett skyltprogram. Ersättning regleras i 
§ 8.  

Anslutning av vatten, spill- och dagvatten ska ske till Kommunens VA-nät på det ställe som 
Kommunens VA-avdelning anvisar.  

§ 7 Kvartersmark 

Bolaget förbinder sig att följa de ambitioner som redovisas i gestaltningsprogrammet. 
Kommunen ska, i syfte att följa upp villkoret, ges möjlighet att under en tidsperiod på 15 
arbetsdagar granska bygglovshandlingarna innan dessa lämnas in, för att i god tid kunna bedöma 

att de är i enlighet med villkoret ovan. Har kommunen inte återkopplat inom utsatt tid kan 
exploatören ansöka om bygglov.  Vid bedömningen av huruvida bygglovet i allt väsentligt 

överensstämmer med villkoret lägger Kommunen särskild vikt vid att illustrationsplanens 
redovisade bostäder, högst 850, inte överskrids.   

För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till ett väl varierat bostadsbestånd behöver 

de dominerande storlekarna på lägenheter vara 45 kvm och större. En jämn fördelning mellan de 
mindre lägenheterna eftersträvas och enrumslägenheter ska inte dominera denna kategori. 

Undantag från denna princip kan göras vid behov av specialboende för exempelvis äldre eller 
studenter. Dialog om lägenhetsfördelning ska ske mellan byggaktör och kommunen innan 
inlämnande av bygglovshandlingar. 
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§ 8 Ersättning för allmänna anläggningar och lokal 
infrastruktur 

Det åligger Bolaget att bekosta faktiska och verifierade kostnader för exploateringens 

projektering och genomförande exklusive utbyggnad av VA enligt § 6. Kostnader och avgifter 
som tas ut i ett led av detta är momsfria. Som grund till dessa kostnader ligger Kommunens 
utbyggnads- och driftkalkyl enligt Bilaga 5. Oväntade kostnader överstigande denna kalkyl ska 

hanteras separat mellan Kommunen och Bolaget.  

Om Kommunen inte kan färdigställa allmän plats inom avtalsområdet på grund av Exploatörens 

pågående exploatering har Kommunen rätt att tillgodose de boendes och allmänhetens behov av 
tillgång till gator, kommunikationer och annan allmän plats genom tillfälliga åtgärder som 
bekostas av Exploatören. 

Dessa kostnader ingår inte i bilaga 5 utan kan komma att faktureras Bolaget utöver kalkylen. 
Kommunen ska löpande och senast 15 dagar innan åtgärden vidtas meddela Exploatören om 

sådana åtgärder vidtas. 

Kommunen tillhandahåller en projektledare som ansvarig kontaktperson, samt en byggledare för 
kvalitetskontroll av projektering och utförande av anläggningar enligt § 6. Tid för arbete i 

projektet debiteras exploatören löpande med dagbok som underlag. 

Bolaget förbinder sig att ersätta Kommunens faktiska verifierade kostnader i anledning av 

Avtalet och för Kommunens eget arbete i enlighet med vid varje tid gällande timtaxa. Parterna 
ska gemensamt arbeta för att minimera kostnaderna. Kommunen äger rätt att löpande kvartalsvis 
fakturera Bolaget. Som betalningsvillkor ska gälla trettio (30) dagar från fakturadatum. Godkänd 

faktura ska ställas till Bolaget. 

Kommunen utreder förutsättningarna för en ny anslutning mellan E18 och Brunna 

verksamhetsområde som ett led i att på lång sikt avlasta Granhammarsvägen samt 
Granhammarsrondellen. Genom medfinansieringsersättning kan kommuner ta ut ersättning av 
exploatörer för att bidra till kommunens finansiering av infrastruktur (6 kap. 40 § PBL). 

Villkoret för att exploatörer ska betala medfinansieringsersättning är att infrastrukturen antas ge 
dennes fastighet en värdeökning. Åtagandet ska därutöver även vara rimlig i förhållande till 

nyttan denne får av planen. 

När en ny anslutning mellan E18 och Brunna verksamhetsområde genomförs åtar sig 
exploatören, genom detta avtal att medfinansiera den del av utbyggnaden som denne anstår. 

Detta förutsätter att en oberoende utredning som redogör de grundläggande förutsättningarna och 
principerna för uttag av medfinansieringsersättning tas fram i samband med genomförandet. 

Utredningen ska redogöra för exploatörens nytta av åtgärden samt förväntad värdeökning. 
Utifrån resultatet av denna utredning kan ersättningsnivån avgöras.   

§ 9 Tekniska anläggningar 

Kommunen upplåter utrymme för ledningar inom allmän platsmark genom ledningsrätt. 

Enskilda dagvatten- och dräneringsledningar får dock ej förekomma i allmän platsmark. Enligt 

överenskommelse mellan Kommunen och Exploatören förläggs dessa i kvartersmark. 

Planen medger utrymme för tre elnätsstationer, för vilka kvartersmark är avsatt på plankartan. 

Markåtkomst för elnätsstationer kan lösas med fastighetsbildning, bildande av ledningsrätt eller 
avtalsnyttjanderätt. Hur detta genomförs avgörs av ledningsägaren tillsammans med 

Exploatören. Elnätsstationer ägs normalt av ledningsägaren.  
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De ledningshavare som enligt ledningskollen 2019-11-22 har ledningar inom området är IP 

Only, Skanova, Eon, STOKAB och Kommunen.  

För flytt och rivning av ledningar inom allmän platsmark åligger det Kommunen att påkalla detta 

till ledningsägaren. Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Bolagets bekostnad. 

För flytt och rivning av Ledningar inom kvartersmark åligger det Bolaget att påkalla detta till 
ledningsägaren. Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Bolagets bekostnad. 

Kommunen ansvarar och Bolaget bekostar all erforderlig flytt och rivning av befintliga va- och 
dagvattenledningars inom Avtalsområdet. 

Kommunen ansvarar för och bekostar all erforderlig flytt och rivning av befintliga va- och 
dagvattenledningars anslutning till Avtalsområdet och som uppstår till följd av utbyggnad av 
allmänna va- och dagvattenanläggningar inom Avtalsområdet.  

Kommunen ansvarar och bekostar eventuella uppdimensioneringar av ledningar för spill, vatten 
och dagvatten inom och i anslutning till Avtalsområdet. 

§ 10 Dagvattenhantering 

Kommunen ska bygga ut dagvattensystem så att de nivåer på dagvattenreningskrav som 
redovisas i dagvattenutredningen för VIBY 19:3 uppfylls på allmän platsmark. Huvuddragen för 

dagvattenhanteringen är att höjdsättningen på allmän platsmark gata och kvartersmark gata följs. 
Det ska finnas skelettjordar och dagvattenmagasin på allmän platsmark för hanteringen av 

dagvatten. Genom dessa åtgärder förbättras kvaliteten på dagvattnet jämfört med utan 
åtgärderna.  

Bolaget ansvarar för att dagvattenhanteringen på kvartersmark sker i enlighet med 

dagvattenutredningen för VIBY 19:3. Bolaget förbinder sig att utföra åtgärder så att fördröjning 
av dagvatten sker inom kvartersmark. Bolaget ansvarar även för att dagvattenhantering sköts 

under byggskedet. Under byggskedet ska Bolaget följa Käppalaförbundets riktlinjer för 
länshållningsvatten. 

§ 11 Parkering 

Parkeringsbehovet för bostäderna med mera ska lösas enligt kommunens parkeringstal som den 
anges i tillhörande trafikutredning och mobilitetsutredning till detaljplanen eller motsvarande 

dokument vid tidpunkten för genomförandet av Detaljplanen.  

751 parkeringsplatser inom detaljplanen kommer att lösas på exploatörsägd kvartersmark medan 
det kommer att finnas parkeringsöar med 42 parkeringsplatser omgiven av gatumark inom 

detaljplanen som är kommunalägd kvartersmark. Det kommer även att finnas 32 
parkeringsplatser på allmän platsmark.  

Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut 
till blivande samfälligheter, inte enskilda privatpersoner, vilka i sin tur hanterar administrationen 
av respektive parkeringsplats. Det är de blivande hyresgästen som har ansvar för drift som 

snöröjning, ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att 
regleras i separat avtal mellan kommunen och blivande hyresgästen.  
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§ 12 Avfallshantering 

Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 
omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten 

för genomförande av Detaljplanen. Vid undertecknandet av detta exploateringsavtal gäller 
Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antagna av kommunfullmäktige 2020-06-10. 
Fastighetsägaren har ansvar för att anordna fastighetsnära utrymme for sortering av avfall, som 

kan nyttjas av boende och verksamheter inom fastigheten. Möjligheter till kretsloppsanpassade 
system for avfall ska beaktas vid bygglov. 

Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och godkännas av kommunens 
avfallsenhet. 

§ 13 Markföroreningar 

Inom de delar av planområdet där marken behöver saneras innan byggande 

får ske, ska sanering utföras i enlighet med vid tidpunkten gällande 

lagstiftning.  

Inom kvartersmark är det respektive fastighetsägare som ansvarar för och finansierar sanering i 

den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 
bestämmelser. 

Inom allmän platsmark är det Kommunen som ansvarar och Bolaget som finansierar sanering i 
den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 
bestämmelser. 

§ 14 Buller 

Bostadsbebyggelsen ska utformas så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls. 

§ 15 Geoteknik 

Inför bygglovsskedet ansvarar Bolaget för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs. 

§ 16 Radon 

Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändig radonundersökning utförs. 
Exploatören ansvarar för att byggnader radonsäkras på de ställen där det behövs. 

§ 17 Fornlämningar 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete 

skulle påträffas fornlämningar som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt 
kulturmiljölagen. Bolaget bekostar eventuella kostnader för arkeologiska utredningar och 
undersökningar inom avtalsområdet. 

§ 18 Trygg boendemiljö 

För att uppnå en trygg boendemiljö ska Bolaget utforma byggnationen med stöd av handboken 

Bo Trygg 2030, som är utvecklad av Polismyndigheten i Stockholms län.  
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§ 19 Miljömässigt material 

Bolaget ska använda miljöanpassade material, metoder och utrustning så att slutprodukten blir 
sunda hus och god miljö. 

§ 20 Samordning 

Under planerings-, projekterings- och produktionsskedena skall Bolaget medverka vid 
samordningsmöten med Kommun. 

§ 21 Säker skolväg 

Det är viktigt att säkerställa att barnen alltid har en säker väg till skolan och det åligger Bolaget 

att vid genomförandet av exploateringen planera och vidta åtgärder för detta. Åtgärderna kan till 
exempel utgöras av tydlig skyltning och information till skolan. Det åligger också Bolaget att 

samordna sin planering och sina åtgärder med kommunen. 

§ 22 Krav på tillgängliga anläggningar under utbyggnadstiden 

Kommunen ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t ex el, tele, fjärrvärme, VA 

och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter och ledningsägare inom och 
utanför Avtalsområdet som behöver nyttja anläggningar och ledningar som ligger inom 

Avtalsområdet. 

Omläggning av kommunens befintliga ledningar för VA ska utföras av kommunen utan annat 
driftavbrott än vid inkoppling, som ska ske nattetid. 

§ 23 Arbetsmiljö 

Bolaget har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar för planering, 

projektering, utförande och samordning av arbetsskydd (BAS-P och BAS-U) för de arbeten som 
ska utföras på kvartersmark av Bolaget. 

Kommunen har arbetsmiljöansvaret enligt Arbetsmiljölagen kapitel 3 med ansvar för planering, 

projektering, utförande och samordning av arbetsskydd (BAS-P och BAS-U) för de arbeten som 
ska utföras på allmän platsmark av Kommunen. 

Bolaget ansvarar för att samordning sker mellan Bolaget och övriga byggherrar eller 
ledningsägare, gällande exempelvis överlappande arbetsområden (BAS- P/U), enligt detta Avtal. 

§ 24 Byggtrafik 

Bolaget får för byggnads- och exploateringsarbeten, inom och utom Avtalsområdet, trafikera 
G/C-vägar och enskilda vägar först efter skriftligt tillstånd av huvudman.  

Bolaget förbinder sig att under hela byggnadstiden, med anledning av om- och utbyggnad enligt 
detta avtal, tillse att all trafik på omgivande gator kan fortgå på ett trafiksäkert och 

kapacitetsmässigt acceptabelt sätt. Bolaget ska i god tid lämna in trafikanordningsritningar för 
kommunens godkännande. Bolaget förbinder sig också att tillse att befintlig GC-väg längs med 
Granhammarsvägen kan nyttjas under hela byggtiden och att den ersätts av provisorisk väg vid 

behov. 
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§ 25 Bygg- och informationsskyltar 

Bolaget förbinder sig att utan kostnad för Kommunen kontinuerligt informera allmänheten med 
skyltar på plats om pågående projektering och byggnadsarbeten och därvid ange kommunens 

medverkan i projektet som del i utvecklingen av Upplands-Bro. Skyltarna ska godkännas av 
kommunen innan uppförande. 

§ 26 Gatukostnad och planavgift 

Planavgift utgår ej då full ersättning för kommunens plankostnader ersätts löpande enligt 
planavtal. 

Bolaget erlägger ersättning för samtliga kostnader för exploateringens projektering och 
genomförande enligt § 8 

§ 27 VA-anläggningsavgift 

Bolaget ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 

§ 28 Övriga avgifter 

Anläggningsavgifter för värme, el, tele och övriga avgifter som ej är kommunala erläggs till 
respektive huvudman. 

§ 29 Tillstånd och- myndighetskostnader 

Det åligger Bolaget att bekosta samtliga för exploateringens genomförande erforderliga tillstånd 
och övriga myndighetsbeslut för åtgärder inom och utanför Avtalsområdet som påverkas av 

detaljplanen. 

§ 30 Tidsplan och utbyggnad 

Planområdet kommer att byggas ut i etapper enligt Etapp- och skedesplan (Bilaga 6). Eventuella  

justeringar eller avsteg från Etapp- och skedesplanen ska godkännas skriftligen av både 

kommunen och exploatören. Huvudprincipen för utbyggnaden inom varje specifik etapp är att 
VA och gator ska färdigställas till AG-nivå (asfaltsgrus) av kommunen innan arbeten med 
kvartersmark påbörjas i syfte att säkerställa tillgänglighet och säkerhet under övrig utbyggnad. 

Efter det att allmän platsmark är utbyggt till AG-nivå kan exploatören påbörja utbyggnad av  

kvartersmark för skola, förskola och enskilt bebyggande. Kommunen iordningställer 

finplaneringen för allmän platsmark efter det att kvartersmarken är utbyggd.  

§ 31 Nyttjande av kommunal mark under byggskedet 

Nyttjande av kommunal mark under byggskedet får endast ske efter skriftligt godkännande av 

kommunen.  
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§ 32 Säkerhet 

Bolaget ska till Kommunen ställa godtagbar säkerhet för rätta fullgörandet av de förpliktelser 
som åvilar, eller kommer att åvila, Bolaget i detta Avtal. Sådan säkerhet utgörs av 

moderbolagsgaranti till ett belopp om TREHUNDRAMILJONER KRONOR (300 000 000 sek) 
som Kommunen ska godkänna. 

Säkerheten ska överlämnas till Kommunen när samtliga villkor för Avtalets giltighet enligt § 2 

har uppfyllts. Säkerheten nedskrives i takt med att Bolaget betalar exploateringskostnaderna. 
Kvarstående säkerhet ska motsvara Bolagets återstående förpliktelser i fråga om finansiering av 

allmänna anläggningar enligt Avtalet. Säkerheten ska återlämnas till Bolaget när Bolaget till 
fullo fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet. 

§ 33 Force majeure m.m. 

Kan till följd av krig, uppror, naturkatastrof, strejk, lockout, väsentligt ändrade förutsättningar 
eller annan force majeureanledning inte avtalade anläggningsarbeten avseende de allmänna 

anläggningarna inom Avtalsområdet genomföras inom angiven tid äger part åberopa hinder och 
åtnjuta en mot hindrets varaktighet svarande tidsfrist. 

§ 34 Genomförande av plan, andra myndighetsbeslut etc. 

Bolaget förklarar sig införstådda med att projektets genomförande bland annat är beroende av 
andra myndighetsbeslut inklusive men inte begränsat till beslut från länsstyrelsen och 

lantmäteriet. Kommunen tar därmed inget ansvar för att Detaljplanen i sin helhet är genomförbar 
i alla delar för den händelse erforderliga myndighetsbeslut ej erhålls. 

§ 35 Överlåtelse av Avtal 

Detta avtal får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan part utanför 
Bolagets koncern. Överlåtes avtalet på annan part inom Bolagets koncern ska Kommunen 

skriftligen underrättas. 

Skulle Bolaget överlåta hela eller delar av sitt markområde till annat bolag, kvarstår Bolagets 

åtaganden gentemot Kommunen enligt detta avtal i de delar som köparbolaget ännu inte har 
ingått motsvarande avtal med Kommunen.  

§ 36 Tvist 

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt. 

För det fall tvist uppstår avseende ett eller några villkor i detta avtal eller om ett eller några 

villkor skulle visa sig strida mot tvingande lag ska avtalet i övrigt fortfarande gälla. 
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Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, varav 

lantmäterimyndigheten samt parterna tagit var sitt.  

 

För Upplands-Bro kommun 

 

................................................                 ................................................ 

Fredrik Kjos Thomas Lenell 
Kommunstyrelsens ordförande Samhällsbyggnadschef 

 

 

................................................                 ................................................ 

Bevittnas: Bevittnas: 

 

Ort:                                Datum_______________ 

 

För Genova Viby Fastighet AB 

 

................................................                     ................................................ 

     

Styrelseledamot, Ordförande  Styrelseledamot 

      

 

................................................                     ................................................ 

Bevittnas:  Bevittnas: 

         

        

Ort:                                Datum_______________ 

 

 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 1 - Exploateringsavtal 2021-11-08

11 (10) 

 

Bilaga 1 - Plankarta 2021-11-04   

Bilaga 2 - Planbeskrivning 2021-11-04  

Bilaga 3 - Överenskommelse om fastighetsreglering 2021-11-04  

Bilaga 4 – Bytesavtal 2021-11-04  

Bilaga 5 – Utbyggnads- och driftkalkyl 2021-10-26 

Bilaga 6 – Etapp- och skedesplanen 2021-11-04   

Bilaga 7 – Moderbolagsgaranti 2021-11-04  

Bilaga 8 – Etappindelning fastighetsreglering 2021-11-04  
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Överenskommelse om fastighetsreglering 
Denna handling med tillhörande bilagor utgör Bilaga 3 till Exploateringsavtal för genomförande av 

detaljplan Viby (Viby 19:3). nr. 2001. Daterad 2021-11-04. Denna handling beslutas i samma ordning 

som exploateringsavtalet.  

Parter 
Denna överenskommelse har träffats mellan: 

 Upplands-Bro kommun (212000-0100) 
             196 81 KUNGSÄNGEN, (Benämns nedan för ”kommunen”) 

 Ägare till fastigheten:   

 Viby 19:18 

och 

  Genova Viby Fastighet AB (556708-3323)  

111 46 Stockholm (Benämns för ”bolaget”) 

Ägare till fastigheten:  

Viby 19:3 

Bägge parter ovan benämns gemensamt för ”parterna”.  

Överföring av markområden 
Följande områden överförs genom fastighetsreglering till annan fastighet.  

Genova Viby Fastighet AB medger att följande områden utgörande allmän platsmark överförs till 
fastighet som ägs av Upplands-Bro kommun.   

Fastighet som avstår areal Område Fastighet som mottar areal 

Viby 19:3 1, Del av fastighet, ca 2300 kvm Viby 19:18 

 

Belägenheten av fastigheten och områdena som överförs framgår av kartbilaga till detta avtal (bilaga 

1). Kartbilagans föreslagna gränser skall äga företräde vid lantmäteriets tolkning i samband med 

fastighetsbildning.  

Parterna accepterar de mindre avvikelser som lantmäteriet finner vara nödvändiga i samband med 

fastighetsbildning.  

Tillträdesdag 
Markområden som överförts får tillträdas av mottagaren så snart fastighetsbildningsbeslutet vunnit 

laga kraft.  

Ersättning 
Bolaget ska till Kommunen, utan ersättning och med full äganderätt, överföra all allmän platsmark 

inom Detaljplanen. 
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Yrkande om förordnande av rättigheter 
Inskrivna rättigheter som medföljer respektive belastar fastigheten framgår av utdrag ur 
fastighetsregistret som bifogas för den ingående fastigheten (bilaga 2). 

Eventuella inskrivna avtalsrättigheter som är lokaliserade inom område som överförs genom 

fastighetsreglering yrkas förordnas vid fastighetsbildning att fortsätta gälla i den nya fastigheten.   

Fördelning av kostnader och intäkter 
Kostnader för och intäkter av överlåten egendom som belöper på tiden intill 

fastighetsbildningsbeslutet vinner laga kraft skall betalas respektive uppbäras av överlåtaren. 

Mottagaren skall stå för kostnader och uppbära intäkter som belöper på tiden efter att 

fastighetsbildningsbeslutet vinner laga kraft. 

Ansökan om Fastighetsbildning 
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsbildning avseende överföring av allmän platsmark 

från Bolagets fastighet Viby 19:3 till kommunens fastighet Viby 19:18.   

För kostnader hänförliga till yrkanden om åtgärder utöver de som nämns ovan inom förrättningen 
svarar den som lämnat yrkandet.   
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Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar och ett 

exemplar bifogas ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet. 

 

 

Kungsängen 2021-  2021-         

För Upplands-Bro kommun     För Genova Viby Fastighet AB 

 

 

...................................................     ...................................................... 

Fredrik Kjos    

Kommunstyrelsens ordförande  Styrelseledamot, VD 

 

 

.................................................... .......................................................  

Thomas Lenell    

Samhällsbyggnadschef  Styrelseledamot 

 

 

Bilaga 1-Fastighetsrättsliga konsekvenser 2021-05-19 

Bilaga 2-Fastighetsregistret Viby 19_3 2021-04-20 

Bilaga 3-Behörighetshandlingar för Upplands-Bro kommun 2021-03-30  

Bilaga 4-Behörighetshandlingar för Genova Viby Fastighet AB 2020-06-12  
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Bytesavtal 
Denna handling med tillhörande bilagor utgör Bilaga 4 till Exploateringsavtal för genomförande av 

detaljplan Viby (Viby 19:3). nr. 2001. Daterad 2021-11-04. Denna handling beslutas i samma ordning 

som exploateringsavtalet. 

Parter 
Denna överenskommelse har träffats mellan: 

 Upplands-Bro kommun (212000-0100) 
             196 81 KUNGSÄNGEN, (Benämns nedan för ”kommunen”) 

 Ägare till fastigheten:   

 Viby 19:18 

och 

  Genova Viby Fastighet AB (556708-3323)  

111 46 Stockholm (Benämns för ”bolaget”) 

Ägare till fastigheten:  

Viby 19:3 

Bägge parter ovan benämns gemensamt för ”parterna”.  

Byte av markområden 
Följande områden avstyckas för att bilda nya fastigheter lämpade för parkeringsändamål och ingår 
därefter i byte. 

Från Viby 19:3, ägd av Genova Viby Fastighet AB avstyckas ett område om ca 600 kvm. Till grund för 

avstyckningen läggs detta bytesavtal. Markområdet (1) överlåts med full äganderätt till Upplands-Bro 
Kommun.   

Fastighet som avstår areal Område som överlåts till Upplands-

Bro kommun, med hänvisning till 

kartbilaga 

Fastighet som mottar areal 

Viby 19:3 1, Del av fastighet, ca 600 kvm Viby XX 

 

Från Viby 19:18 som ägs av Upplands-Bro kommun avstyckas ett område om ca 3500 kvm. Till grund 

för avstyckningen läggs detta bytesavtal. Markområdet (2) överlåts med full äganderätt till Genova 
Viby Fastighets AB.  

Fastighet som avstår areal Område överlåts till Genova Viby 

Fastighets AB med hänvisning till 

kartbilaga 

Fastighet som mottar areal 

Viby 19:18 2, Del av fastighet, ca 3500 kvm Viby 19:3 

Fastigheterna listade i tabellerna ovan benämns gemensamt för fastigheterna.  
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Belägenheten av styckningslotterna framgår av kartbilaga till detta avtal (bilaga 1). Kartbilagans 

föreslagna gränser skall äga företräde vid lantmäteriets tolkning i samband med fastighetsbildning.  

Parterna accepterar de mindre avvikelser som lantmäteriet finner vara nödvändiga i samband med 
fastighetsbildning.  

Tillträdesdag 
De avstyckade markområdena får tillträdas av respektive nya ägare så snart 

fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft.  

Byteslikvid 
Värdet på markområdet som överlåtes från kommunen till bolaget är 1 400 000 kr. 

Värdet på markområdet som överlåtes från bolaget till kommunen är 240 000 kr. 

Mellanskillnaden om 1 160 000 kr skall betalas av Genova Viby Fastighet AB till Upplands-Bro 
kommun senast på tillträdesdagen. Mellanskillnadens erläggande skall kvitteras med köpebrev.  

Vid avvikelser från arealer som anges i tabellerna som överstiger 10% av angiven areal justeras 
ersättningen ovan enligt följande:  

- Kvartersmark för parkeringsändamål ersätts med 400 kr per kvadratmeter. 

Rättigheter 
Inskrivna rättigheter som medföljer respektive belastar fastigheterna framgår av utdrag ur 
fastighetsregistret som bifogas för varje ingående fastighet (bilaga 2-3). 

Fördelning av kostnader och intäkter 
Kostnader för och intäkter av överlåten egendom som belöper på tiden intill 

fastighetsbildningsbeslutet vinner laga kraft skall betalas respektive uppbäras av överlåtaren. 

Mottagaren skall stå för kostnader och uppbära intäkter som belöper på tiden efter att 
fastighetsbildningsbeslutet vinner laga kraft. 

Ansökan om Fastighetsbildning 
Kommunen och Bolaget ansöker gemensamt om fastighetsbildning för bildande av markområdet för 

parkeringsändamål. Kostnaderna för åtgärden betalas med hälften vardera av Kommunen och 

Bolaget.  

Upplysning: överenskommelse om fastighetsreglering för bildande av allmän plats är tecknad mellan 

samma parter. Fastighetsbildning för bildande av allmän plats bör göras gemensamt med de 

avstyckningar som skall göras till följd av detta bytesavtal. Annan kostnadsfördelning kan vara 

tillämplig för fastighetsregleringsåtgärden än den som nu angivits för bytesavtalet.  

För kostnader hänförliga till yrkanden om åtgärder utöver de som nämns ovan inom förrättningen 
svarar den som lämnat yrkandet.   
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Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt exemplar och ett 

exemplar bifogas ansökan om fastighetsbildning till Lantmäteriet. 

 

 

Kungsängen 2021-  Stockholm 2021-       
  

För Upplands-Bro kommun     För Genova Viby Fastighet AB 

 

 

...................................................     ...................................................... 

Fredrik Kjos    

Kommunstyrelsens ordförande  Styrelseledamot, VD 

 

 

.................................................... .......................................................  

Thomas Lenell   

Samhällsbyggnadschef  Styrelseledamot 

 

 

Bilaga 1-Fastighetsrättsliga konsekvenser 2021-05-19 

Bilaga 2-Fastighetsregistret Viby 19_3 2021-04-20 

Bilaga 3-Fastighetsregistret Viby 19_18 2021-04-20 

Bilaga 4-Behörighetshandlingar för Upplands-Bro kommun 2021-03-30  

Bilaga 5-Behörighetshandlingar för Genova Viby Fastighet AB 2020-06-12  
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AFRY AB, Besöksadress: Årstaängsvägen 17, 117 43 Stockholm Sverige, Box 47002 
 
För riktigheten i denna handling svarar AFRY AB endast mot sina beställare 

 

 

 

 

Kostnadsbedömning Anläggning  
 

207191 Viby, Upplands Bro 
 

                

 

 

 

Uppdragsledare Datum 

2021-10-26 
 

 

 

 

Datum 

2021-10-26 
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Kostnadsläge: 2021-10-01

Projektnamn: 207191 Viby, Upplands Bro Datum: 2021-10-26

Kalkyl: Kostnadsbedömning

Projekt- / Kalkylbeskrivning

Kostnadsläge

2021-10-01

Entreprenadform

TE - Totalentreprenad

Ingående entreprenadkostnader

Anläggning
Yttre VA
Belysning
Kraft/Tele/Opto
Fjärrvärme/fjärrkyla
Förorenade massor

Hjälparbeten 10% ingår i ápriskalkyl

ÄTA 10 % ingår i Kalkylsammanställning
Detaljeringspåslag 15% ingår i Kalkylsammanställning
Risk 15% ingår i Kalkylsammanställning

 Ej ingående entreprenadkostnader

Grundförstärkning i mark, typ lättfyllning, pålning, KC-förstärkning
PAH-asfalt
Gas och/eller tryckluft
Signalanläggning i cirkulationsplatser
Ev. förändringar/omläggningar av yttre installationer (såsom fjärrvärme, fjärrkyla, VA, el/tele/data)

Eventuella merkostnader härrörande till arbeten utanför ordinarie arbetstid såsom dubbla arbetsskift

Ingående byggherrekostnader

Kalkyldel 6: Effektvägen

Finplanering

Projektet avser ombyggnation av stadsdel i Viby i Upplands Bro kommun. I projektet ingår om- och nybyggnation 
av gator, GC-väg, torg, parker, etc.

Kostnadsbedömning redovisas per gata/parker. Utvändig Mark Area (UMA) ca 66900 kvm. 
Kostnadsbedömning/kalkyl delas i in 6 huvud kalkyldelar:

Kalkyldel 2: GC-väg

Hjälparbeten, Grovterrassering, rivning, vegetationsavtagning, skyltar, trafikmarkeringar, beläggningar, 
vegetation, stödmurar, utrustningar m. m.

Åtgärder p.g.a.högt grundvatten

El och tele
Detaljeringspåslag/Oförutsett 
Projektering/Ledning

Omkostnader/Allmänplats kostnader (AK) ca 23%

Stödmurar redovisas i en separat kalkyl

Kalkyldel 1: Kommunal gata

Projektering, ca 10% av entreprenadkostnaden
Projekt- och byggledning, ca 6% av entreprenadkostnaden

I á-priserna ingår Entreprenörarvode ca 10%

Konstnärlig utsmyckning
Arkeologisk utgrävning

Kalkyldel 3: Cirkulationer
Kalkyldel 4: Park & Torg
Kalkyldel 5: Energivägen

FÖRUTSÄTTNINGAR

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 1(4)
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Byggherreadministration, ca 4% av entreprenadkostnaden

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 2(4)
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Ej ingående byggherrekostnader

Markförvärv
Råmarkskostnad
Evakueringskostnad
Lagfart
Inteckningskostnad/pantbrev
Räntekostnad
Försäkring
Gatukostnadsersättning
Övriga tomtkostnader
Tomthyra/ tomträtt
Övrig fastighetsbildning

Finansiella kostnader
Kreditivkostnader
Förvaltningskostnader
Försäkringskostnader, BFF
Garantier
Räntekostnad, proj.- och planskede 
Övriga finansiella kostnader

Kostnader tredje man
Hyresersättningar
Hyresförluster 
Evakueringskostnader 
Flyttkostnader 
Ersättningslokaler
Ersättning intrångsskada

Indexmässiga kostnadsförändringar

Antaget / Förtydligande

- Schaktdjup 2,5m spil ,dagvatten 2,0m
- Brunnar (antagen pga fel info på handlingar)
- El/Tele/ Opto/ Fjärrvärme/Dagvatten
- Avvattning av torg
- Dränering under parkytor
- Bergschakt i etapp 3 enligt Bilaga Utredning Dagvatten, dat 2021-05-17 och 

email från Kimmo Aldenhed, dat 2021-10-15
- Ny överbyggnad och dagvattenledning på Energivägen, Effektvägen och cirkulationsplatser

- Parkutrusting samt utrusting i torg är antagna
- Skyltar och trafikmarkering är antagna
- Beräkning av stödmurar (sektion E-E, F-F, G-G) är antagen
- Beräkning av stödmurar (sektion C-C runt planteringsytor) är antagen

- Träd i hårggjordaytor beräknat i skeletjord med  trädgroppsfundament, markgaller, stamskydd och
 luftningsbrunn. Stamomf. 25-30cm

Dokumentation

Kalkylen är baserad på följande:

Övrigt

Kalkylen förutsätter upphandling i konkurrens.
Kalkylen förutsätter att entreprenören erhåller skälig ersättning för sina kostnader.

Muntlig information från Joakim Olsson Syväluoma gällande Spont / murar 

 •Förprojektering (väg, Spont), dat 2021-05-25
 •PM skyfallsanalys granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

 •20211004_Bilaga gatusektioner (Uppdaterad)

 •PM Förprojektering, dat 2021-10-18
 •Förprojektering (VA, alt. 3), dat 2021-09-22

 •Illustrationsplan granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001
 •Dagvattenutredning granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

 •PM Geoteknik granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

 •20210527_Bilaga gatusektioner

Skriftlig information från Kimmo Aldenhed, daterad 2021-10-15, 2021-10-25.

 •Plankarta granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001
 •Planbeskrivning granskning Viby (Viby 19_3) nr 2001

Skriftlig information Startmöte daterad 2021-09-27.

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 3(4)
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Kalkylen har således ej påverkats av marknadsanpassning (tillgång och efterfrågan) mot vad en normal
konjunktur skulle medge.  
Budgetreserv ingår ej

För riktigheten av denna handling svarar AFRY AB endast mot sin beställare. sid 4(4)
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2. Sammanställning kostnader  
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Projektnamn: 207191 Viby Upplands Bro 2021-10-26

Sammanställning

A B C D E F G H I J

Kalkyl  ÄTA Detaljering
Entreprenadkostna

d
Utredning & 
Projektering

Byggledning
Egen tid & 

byggherreadministratio
n

Total exkl. risk Risk Total inkl. risk

10% 15% 10% 6% 4% 15%

Kalkyldel =A*1,10 =A*0,15 =A+B+C =D*0,1 =D*0,06 =D*0,04 =D+E+F+G =H*0,15 =H+I

Kommunal gata 119 042 11 904 17 856 148 803 14 880 8 928 5 952 178 563 26 784 205 347

Gång- och cykelväg 37 010 3 701 5 552 46 263 4 626 2 776 1 851 55 515 8 327 63 842

Cirkulationer 5 356 536 803 6 695 670 402 268 8 034 1 205 9 239

Park och torg 14 914 1 491 2 237 18 643 1 864 1 119 746 22 371 3 356 25 727

Energivägen 16 991 1 699 2 549 21 239 2 124 1 274 850 25 487 3 823 29 309

Effektvägen 17 187 1 719 2 578 21 484 2 148 1 289 859 25 781 3 867 29 648

Stödmurar och parkeringar 12 850 1 285 1 928 16 063 1 606 964 643 19 275 2 891 22 166

Avrundning 21

Summa 223 350 22 335 33 503 279 188 27 919 16 751 11 168 335 025 50 254 385 300

* belopp i tusental
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3. Ápriskalkyl   
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
1(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

 Projektnummer :  207191
 Projektnamn :  207191 Viby Upplands Bro
 Kalkyl :  207191 Viby Upplands Bro
 Uppdragsart :  Kostnadsbedömning Tel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Àprishantering 210 500 000

Kommunal gata 119 041 4191

Kommunal gata, östra, vänstra och södra 
delar, sektioner A-A, E-E, F-F, G-G B=> 14 m 64 130 844

11

Mark/Anläggning 64 130 8443

Utvändiga markarbeten 64 130 84431

Hjälparbeten 1 omg 5 776 253.32 5 776 2533111.005

Rivning utvändigt 2795 m2 218.80 611 5603111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 9000 m2 149.10 1 341 8623111.065

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1710 ton 445.44 761 708

3111.231

Grovterrassering 11795 m2 444.58 5 243 8513111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 9020 m2 843.00 7 603 8933141.461

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 2240 m2 882.93 1 977 754

3141.521

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 535 m2 1 006.85 538 666

3141.521

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 1100 m1 10 806.66 11 887 331

3161.020

Dagvatten 205 m1 4 008.78 821 8013161.020

Rörgrav VA 1050 m1 12 017.83 12 618 7193161.040
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
2(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

El-ledning exkl kabel 1100 m1 1 321.88 1 454 0683161.100

Tele, exklusive kablar 1100 m1 827.56 910 3203161.100

Belysning, enkel 220 st 33 873.66 7 452 2063161.100

Stokab, en kabel/rör 1100 m1 1 512.37 1 663 6113161.100

Kantstöd granit 2350 m1 1 375.05 3 231 3713181.080

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 235 869.71 235 8703181.291

Kommunal gata, norra och södra delar, 
sektioner B-B, H-H, J-J, K-K  B= 13,5 m 35 814 388

12

Mark/Anläggning 35 814 3883

Utvändiga markarbeten 35 814 38831

Hjälparbeten 1 omg 3 219 763.90 3 219 7643111.005

Rivning utvändigt 5365 m2 199.19 1 068 6553111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 2145 m2 149.10 319 8103111.065

Grovterrassering 7510 m2 701.81 5 270 6073111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1200 ton 445.44 534 532

3111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 4830 m2 843.00 4 071 7083141.461
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
3(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 535 m2 1 006.85 538 666

3141.521

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 2145 m2 882.93 1 893 876

3141.521

Trädplantering i hårdgjord yta med skelettjord 
inkl. trädgropsfundament, markgaller, stamskydd,
luftningsbrunn m.m. 14 st 102 171.50 1 430 401

3151.431

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 595 m1 10 806.66 6 429 965

3161.020

Dagvatten 110 m1 3 559.32 391 5263161.020

Rörgrav VA 540 m1 5 324.18 2 875 0563161.040

El-ledning exkl kabel 595 m1 1 321.88 786 5193161.100

Tele, exklusive kablar 595 m1 827.56 492 4003161.100

Belysning, enkel 114 st 33 873.66 3 861 5983161.100

Stokab, en kabel/rör 595 m1 1 512.37 899 8623161.100

Kantstöd granit 1125 m1 1 375.05 1 546 9333181.080

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 182 509.16 182 5093181.291

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
4(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Kommunal gata, södra del, sektion I-I  B=> 
11,5 m 12 347 024

13

Mark/Anläggning 12 347 0243

Utvändiga markarbeten 12 347 02431

Hjälparbeten 1 omg 1 110 781.93 1 110 7823111.005

Rivning utvändigt 340 m2 215.80 73 3723111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 2175 m2 149.10 324 2833111.065

Grovterrassering 2515 m2 832.68 2 094 1973111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 1510 m2 843.00 1 272 9363141.461

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 200 m2 1 006.85 201 370

3141.521

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 805 m2 882.93 710 755

3141.521

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 200 m1 10 806.66 2 161 333

3161.020

Dagvatten 75 m1 5 551.85 416 3893161.020

Rörgrav VA 152 m1 8 485.65 1 289 8193161.040

El-ledning exkl kabel 200 m1 1 321.88 264 3763161.100

Tele, exklusive kablar 200 m1 827.56 165 5133161.100
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
5(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Belysning, enkel 40 st 33 873.66 1 354 9473161.100

Stokab, en kabel/rör 200 m1 1 512.37 302 4753161.100

Kantstöd granit 400 m1 1 375.05 550 0213181.080

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 54 457.33 54 4573181.291

Kommunal gata söder, B= 10,8 m, sektion 
M-M 3 515 370

14

Mark/Anläggning 3 515 3703

Utvändiga markarbeten 3 515 37031

Hjälparbeten 1 omg 317 039.08 317 0393111.005

Rivning utvändigt 240 m2 350.67 84 1613111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 315 m2 149.10 46 9653111.065

Grovterrassering 555 m2 342.89 190 3023111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 335 m2 843.00 282 4063141.461

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 170 m2 882.93 150 097

3141.521

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 50 m2 1 006.85 50 343

3141.521

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 64 m1 10 806.66 691 627

3161.020

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
6(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Dagvatten 10 m1 3 862.76 38 6283161.020

Rörgrav VA 74 m1 12 732.96 942 2393161.040

El-ledning exkl kabel 64 m1 1 321.88 84 6003161.100

Tele, exklusive kablar 64 m1 827.56 52 9643161.100

Belysning, enkel 10 st 33 873.66 338 7373161.100

Stokab, en kabel/rör 64 m1 1 512.37 96 7923161.100

Kantstöd granit 105 m1 1 375.05 144 3803181.080

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 4 090.30 4 0903181.291

Kommunal gata söder, B= 9,5 m, sektion N-N 3 233 79315

Mark/Anläggning 3 233 7933

Utvändiga markarbeten 3 233 79331

Hjälparbeten 1 omg 291 345.14 291 3453111.005

Rivning utvändigt 250 m2 342.34 85 5853111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 220 m2 149.10 32 8013111.065

Grovterrassering 470 m2 448.58 210 8323111.231

Asfalt körbana, exkl parkeringar 305 m2 843.00 257 1163141.461
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
7(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Betongplattor trotoar
350x350x60 grå 110 m2 882.93 97 122

3141.521

Betongplattor skyddszon
400x600x60 grå 55 m2 1 006.85 55 377

3141.521

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 64 m1 10 806.66 691 627

3161.020

Dagvatten 10 m1 3 862.76 38 6283161.020

Rörgrav VA 72 m1 10 402.94 749 0123161.040

El-ledning exkl kabel 64 m1 1 321.88 84 6003161.100

Tele, exklusive kablar 64 m1 827.56 52 9643161.100

Belysning, enkel 10 st 33 873.66 338 7373161.100

Stokab, en kabel/rör 64 m1 1 512.37 96 7923161.100

Kantstöd granit 110 m1 1 375.05 151 2563181.080

Gång- och cykelväg 37 010 0232

GC-väg sektion A-A och C-C 16 537 60921

Mark/Anläggning 16 537 6093

Utvändiga markarbeten 16 537 60931

Hjälparbeten 1 omg 1 487 163.49 1 487 1633111.005

Rivning utvändigt 2700 m2 225.60 609 1303111.020
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
8(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Vegetationsavtagning m m Fall B 140 m2 149.10 20 8733111.065

Grovterrassering 2840 m2 869.85 2 470 3743111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1410 ton 445.44 628 075

3111.231

Betongplattor  350x350x60 grå 140 m2 882.93 123 6103141.521

Slitlager av cementbetong, 
Tj 120 2325 m2 1 248.64 2 903 086

3141.521

Naturstensplattor, storgatsten 375 m2 1 751.78 656 9183141.715

Fjärrvärmeledning
2 st DN 250 / Dy 450 antaget 215 m1 10 806.66 2 323 433

3161.020

Dagvatten 30 m1 3 862.76 115 8833161.020

Rörgrav VA 193 m1 5 280.94 1 019 2213161.040

El-ledning exkl kabel 215 m1 1 321.88 284 2043161.100

Tele, exklusive kablar 215 m1 827.56 177 9263161.100

Belysning, dubbelarm 27 st 30 014.23 810 3843161.100

Pollarbelysning 110 st 23 474.25 2 582 1673161.100

Stokab, en kabel/rör 215 m1 1 512.37 325 1603161.100

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
9(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Gångväg mellan Granhammarsvägen och 
GC-vägen 1 034 947

22

Mark/Anläggning 1 034 9473

Utvändiga markarbeten 1 034 94731

Hjälparbeten 1 omg 92 644.54 92 6453111.005

Vegetationsavtagning m m Fall B 360 m2 149.10 53 6743111.065

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 130 ton 445.44 57 908

3111.231

Grovterrassering 360 m2 892.43 321 2763111.231

Asfalt gångväg 360 m2 474.19 170 7083141.421

Belysning, enkel 10 st 33 873.66 338 7373161.100

Park sektion A-A och C-C 17 144 84423

Mark/Anläggning 17 144 8443

Utvändiga markarbeten 17 144 84431

Hjälparbeten 1 omg 1 530 028.19 1 530 0283111.005

Rivning utvändigt 950 m2 208.13 197 7243111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 8870 m2 149.10 1 322 4803111.065

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1320 ton 445.44 587 985

3111.231

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
10(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Grovterrassering 9820 m2 737.74 7 244 5663111.231

Gräs, sektion A-A 7235 m2 235.44 1 703 3863151.141

Gräs, dagvattenhantering,
sektion A-A 1855 m2 445.17 825 794

3151.141

Plantering buskar, sektion C-C
gröna stråket 730 m2 685.22 500 214

3151.321

Trädplantering i hårdgjord yta med skelettjord 
inkl. trädgropsfundament, markgaller, stamskydd,
luftningsbrunn m.m. 16 st 102 171.50 1 634 744

3151.431

Dränering 
avser dagvattenhantering under gräs sektion A-A, 
dränrör ligger i dräneringslager 630 m1 387.37 244 044

3161.020

Stödmur prefabricerad betong
 H 600   runt plantering sektion  C-C 510 m1 2 654.67 1 353 879

3171.123

Gångyta vid GC-väg sektion C-C 2 292 62324

Mark/Anläggning 2 292 6233

Utvändiga markarbeten 2 292 62331

Hjälparbeten 1 omg 204 887.96 204 8883111.005

Rivning utvändigt 940 m2 209.16 196 6133111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 45 m2 149.10 6 7093111.065
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
11(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 700 ton 445.44 311 810

3111.231

Grovterrassering 985 m2 699.69 689 1933111.231

Betongplattor fris
300x600x60 grå 130 m2 988.51 128 507

3141.521

Betongplattor  350x350x60 grå 855 m2 882.93 754 9023141.521

Cirkulationer 5 356 0393

Cirkulation i norra Granhammarsvägen 3 065 03331

Mark/Anläggning 3 065 0333

Utvändiga markarbeten 3 065 03331

Hjälparbeten 1 omg 274 994.45 274 9943111.005

Rivning utvändigt 650 m2 204.24 132 7583111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 1300 m2 149.10 193 8253111.065

Grovterrassering 1950 m2 283.54 552 8993111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 610 ton 445.44 271 720

3111.231

Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor,  
B= 250-500 mm 70 m2 707.78 49 544

3141.121

Asfalt körbana 1500 m2 843.00 1 264 5063141.461

Gräs i rundel 380 m2 235.44 89 4663151.141
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
12(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Dagvatten 60 m1 2 158.96 129 5383161.020

Kantstöd granit 70 m1 1 511.18 105 7833181.080

Cirkulation mellan Effektvägen och 
Energivägen 2 291 006

32

Mark/Anläggning 2 291 0063

Utvändiga markarbeten 2 291 00631

Hjälparbeten 1 omg 205 453.85 205 4543111.005

Rivning utvändigt 1440 m2 192.79 277 6193111.020

Grovterrassering 1440 m2 323.00 465 1253111.231

Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor,  
B= 250-500 mm 40 m2 715.52 28 621

3141.121

Asfalt körbana 1020 m2 843.00 859 8643141.461

Gräs i rundel 380 m2 235.44 89 4663151.141

Dagvatten 120 m1 2 158.96 259 0763161.020

Kantstöd granit 70 m1 1 511.18 105 7833181.080

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
13(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Park och torg 14 914 3644

Park norr vid kvarter 32 1 842 83441

Mark/Anläggning 1 842 8343

Utvändiga markarbeten 1 842 83431

Hjälparbeten 1 omg 166 106.25 166 1063111.005

Rivning utvändigt 400 m2 213.52 85 4063111.020

Grovterrassering 675 m2 647.37 436 9723111.231

Asfalt gångväg 76 m2 474.19 36 0383141.421

Gräs 574 m2 235.44 135 1413151.141

Trädplantering 3 st 13 385.09 40 1553151.421

Dagvatten 38 m1 3 909.38 148 5573161.020

Belysning 4 st 33 143.68 132 5753161.100

Kantstöd granit 120 m1 1 069.91 128 3893181.080

Staket runt parken 124 m1 1 743.92 216 2463181.121

Parkmöbler: soffa, bord, papperskorg 14 st 10 635.78 148 9013181.211

Sandlåda 25 m2 1 604.67 40 1173181.231

Skyltar 2 st 2 667.99 5 3363181.291
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
14(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Lekutrustning 6 st 20 482.50 122 8953181.291

Park sydväst vid kvarter 26 1 067 59642

Mark/Anläggning 1 067 5963

Utvändiga markarbeten 1 067 59631

Hjälparbeten 1 omg 96 274.01 96 2743111.005

Vegetationsavtagning m m Fall B 460 m2 149.10 68 5843111.065

Grovterrassering 460 m2 346.80 159 5293111.231

Asfalt gångväg 54 m2 474.19 25 6063141.421

Gräs 390 m2 235.44 91 8203151.141

Trädplantering 3 st 13 385.09 40 1553151.421

Dagvatten 12 m1 4 512.44 54 1493161.020

Belysning 2 st 33 143.68 66 2873161.100

Kantstöd granit 83 m1 1 069.91 88 8033181.080

Staket runt parken 88 m1 1 743.92 153 4653181.121

Parkmöbler: soffa, bord, papperskorg 10 st 10 679.20 106 7923181.211

Sandlåda 16 m2 1 972.13 31 5543181.231
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
15(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Skyltar 2 st 2 667.99 5 3363181.291

Lekutrustning 4 st 19 810.13 79 2413181.291

Park sydöst vid kvarter 25 4 499 21943

Mark/Anläggning 4 499 2193

Utvändiga markarbeten 4 499 21931

Hjälparbeten 1 omg 403 567.16 403 5673111.005

Rivning utvändigt
avser bef ledning 1 omg 46 692.14 46 692

3111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 1125 m2 149.10 167 7333111.065

Grovterrassering 1125 m2 1 047.99 1 178 9903111.231

Asfalt gångväg 125 m2 474.19 59 2743141.421

Gräs 950 m2 235.44 223 6653151.141

Trädplantering 6 st 13 385.09 80 3113151.421

Dagvatten 20 m1 3 862.76 77 2553161.020

Rörgrav VA 76 m1 12 563.61 954 8343161.040

Belysning 6 st 33 143.68 198 8623161.100

Kantstöd granit 200 m1 1 069.91 213 9823181.080
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 expl. - Utbyggnads och driftkalkyl

ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
16(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Staket runt parken 180 m1 1 743.92 313 9053181.121

Parkmöbler: soffa, bord, papperskorg 24 st 10 653.87 255 6933181.211

Sandlåda 50 m2 1 387.50 69 3753181.231

Lekutrustning 10 st 24 440.98 244 4103181.291

Skyltar 4 st 2 667.99 10 6723181.291

Torg 7 504 71544

Mark/Anläggning 7 504 7153

Utvändiga markarbeten 7 504 71531

Hjälparbeten 1 omg 673 899.34 673 8993111.005

Rivning utvändigt 2060 m2 206.39 425 1673111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 180 m2 149.10 26 8373111.065

Grovterrassering 2240 m2 436.98 978 8443111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1095 ton 445.44 487 760

3111.231

Stenmjöl, Boulebana  4x15 m 60 m2 437.26 26 2363141.121

Betongplattor fris vid byggnad
210x420x70 grå 25 m2 988.51 24 713

3141.521

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
17(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Betongmarksten
280x140x70 grå 1510 m2 1 008.59 1 522 973

3141.521

Naturstensplattor, storgatsten 20 m2 1 751.78 35 0363141.715

Gräs, översilningsyta 575 m2 235.44 135 3763151.141

Plantering buskar 50 m2 685.22 34 2613151.321

Trädplantering i gräsyta 3 st 19 978.58 59 9363151.411

Trädplantering i hårdgjord yta med skelettjord 
inkl. trädgropsfundament, markgaller, stamskydd,
luftningsbrunn m.m. 10 st 102 171.50 1 021 715

3151.431

Rörgrav Dagvatten 90 m1 2 367.53 213 0783161.040

Stenkista av dagvattenkassett
för översilningsyta 1 st 69 932.43 69 932

3161.040

Pollarbelysning 8 st 23 474.25 187 7943161.100

Kantstöd granit och trä 195 m1 907.31 176 9263181.080

Parkmöbler: soffa, papperskorg och cykelställ 35 st 10 978.32 384 2413181.211

Skyltar 5 st 2 667.99 13 3403181.291

Sittplatser av betong 50 m1 4 801.68 240 0843181.291

Belysning, linspänn med kabel
antal antagen 20 st 38 328.33 766 567

3351.540

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
18(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Energivägen 16 991 3195

Energivägen 10 115 32951

Mark/Anläggning 10 115 3293

Utvändiga markarbeten 10 115 32931

Hjälparbeten 1 omg 908 149.51 908 1503111.005

Rivning utvändigt 3430 m2 187.67 643 7123111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 620 m2 149.10 92 4393111.065

Grovterrassering 4050 m2 305.54 1 237 4273111.231

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 1370 ton 445.44 610 257

3111.231

Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor,  
B=500 mm 220 m2 648.30 142 625

3141.121

Asfalt körbana 3830 m2 843.00 3 228 7043141.461

Dagvatten 450 m1 2 591.69 1 166 2633161.020

Rörgrav VA 97 m1 8 555.53 829 8873161.040

Belysning, 
enkel och dubbel armerad 15 st 83 724.34 1 255 865

3161.100

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
19(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Park 6 875 99052

Mark/Anläggning 6 875 9903

Utvändiga markarbeten 6 875 99031

Hjälparbeten 1 omg 513 885.47 513 8853111.005

Rivning utvändigt 3815 m2 192.66 735 0073111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 685 m2 149.10 102 1313111.065

Grovterrassering 4500 m2 380.71 1 713 2073111.231

Gräs, dagvattenhantering 4500 m2 445.17 2 003 2733151.141

Trädplantering i gräsyta med kolmakadam 23 st 69 467.68 1 597 7573151.461

Dränering 
avser dagvattenhantering under gräs, dränrör 
ligger i dräneringslager 544 m1 387.37 210 730

3161.020

Effektvägen 17 186 8376

Effektvägen 13 840 89261

Mark/Anläggning 13 840 8923

Utvändiga markarbeten 13 840 89231

Hjälparbeten 1 omg 1 241 949.98 1 241 9503111.005

Rivning utvändigt 5640 m2 186.92 1 054 2453111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 325 m2 149.10 48 4563111.065
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
20(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Grovterrassering 5965 m2 344.50 2 054 9153111.231

Stödremsa av obundet bärlager till belagda ytor,  
B=250 mm 155 m2 831.69 128 912

3141.121

Asfalt körbana 4800 m2 843.00 4 046 4183141.461

Gräs,  i mittremsa 1010 m2 235.44 237 7913151.141

Trädplantering i gräsyta med kolmakadam, i 
mittremsa 14 st 69 467.68 972 548

3151.461

Dagvatten 650 m1 5 249.29 3 412 0373161.020

Belysning, dubbel armerad 8 st 80 452.51 643 6203161.100

Park 3 345 94562

Mark/Anläggning 3 345 9453

Utvändiga markarbeten 3 345 94531

Hjälparbeten 1 omg 245 716.52 245 7173111.005

Rivning utvändigt 830 m2 185.14 153 6663111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 1470 m2 149.10 219 1713111.065

Grovterrassering 2300 m2 294.11 676 4583111.231

Gräs, dagvattenhantering 2300 m2 445.17 1 023 8953151.141

Trädplantering i gräsyta med kolmakadam 13 st 69 467.68 903 0803151.461
Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:22
21(21)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

Projektnummer :207191
Projektnamn :207191 Viby Upplands Bro
Kalkyl :207191 Viby Upplands Bro
Uppdragsart :KostnadsbedömningTel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Dränering 
avser dagvattenhantering under gräs, dränrör 
ligger i dräneringslager 320 m1 387.37 123 959

3161.020

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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ÅF Infrastructure AB
Årstaängsvägen 17
117 43  STOCKHOLM

Àprishantering : Datum :
Tid :
Sida :

Aktuell skärmstruktur 2021-10-26
14:57
1(1)

Valuta :SEK

Benämning Mängd Enh Direkt pris Direkt belopp A-pris TotalKod Kr/m2OR/R

 Projektnummer :  207191
 Projektnamn :  207191 Viby Upplands Bro
 Kalkyl :  207191 Viby Upplands Bro stödmurar o parkeringar
 Uppdragsart :  Kostnadsbedömning Tel: 010 - 505 17 32  Mobil: 073 327 81 19

Àprishantering 12 850 000

DEL 1 12 850 00001

Mark/Anläggning 12 850 0003

Utvändiga markarbeten 12 850 00031

Hjälparbeten 1 omg 1 154 711.58 1 154 7123111.005

Rivning utvändigt 1535 m2 175.30 269 0853111.020

Vegetationsavtagning m m Fall B 3798 m2 149.08 566 1963111.065

Deponikostnad förorenade massor >KM
30% av schaktad jord antaget 780 ton 445.32 347 349

3111.231

Grovterrassering 5333 m2 480.90 2 564 6223111.231

Asfalt körbana, parkeringar
antal parkeringsplatser 380 st 5335 m2 843.97 4 502 595

3141.461

Stödmur prefabricerad betong
del 11 sektion E-E och setion F-F,    H1200, 320 m1 5 600.25 1 792 079

3171.121

Stödmur prefabricerad betong
del 61 Effektvägen sektion G-G
 H 600-1000 120 m1 3 735.24 448 229

3171.125

Parkeringsräcke vid park 815 m1 1 195.63 974 4413181.121

Skyltar och markeringsmassa 1 omg 230 693.47 230 6933181.291

Kalkylansvarig
Bahauddin Lotfi
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149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q4 2024 - Q1 2025



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q2 - Q3 2025



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q4 2025 - Q1 2026



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q2 - Q3 2026



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q4 2026 - Q1 2027



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q2 - Q4 2027



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 expl. - Etapp- och skedesplan

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

Utbyggnad allmän plats

Arbetsgata

Färdig allmän plats 

Utbyggnad kvartersmark 

Färdig kvartersmark

Q1 - Q2 2028



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 7 expl. - Moderbolagsgaranti Viby

MODERBOLAGSGARANTI  
 

 
 
 
 
 
 
 

Genova Viby Holding AB, 59213-0917 (“Bolaget”) är civilrättslig ägare till fastighetsbolaget 

Genova Viby Fastighet AB, 556708-3323 (”Fastighetsbolaget”). Bolaget ägs genom vardera 

70 procent av Genova Property Group AB, 556864-8116, och 30 procent av K2A Knaust & 

Andersson Fastigheter AB, 556943-7600. Fastighetsbolagen är lagfarna ägare till fastigheten 

Viby 19:3 (”Fastigheten”). 

Bolaget har ingått exploateringsavtal med Upplands-Bro kommun avseende Fastigheten. 

Genom påtecknandet av denna moderbolagsgaranti garanterar Genova Property Group AB det 

rätta fullgörandet av och går i borgen för såsom för egen skuld (om 70 procent av Bolaget) 

gentemot Upplands-Bro kommun för fullgörande av samtliga förpliktelser som följer ovan 

nämnda           avtal. Vidare går Genova Property Group AB i borgen såsom för egen skuld (om 70 

procent av             Bolaget) gentemot Upplands-Bro kommun för fullgörandet av samtliga förpliktelser 

som Bolaget har  eller som uppkommer mot Upplands-Bro kommun förutsatt att aktuell 

förpliktelse är relaterad till Fastigheterna. 

 

 
Ort: 

Datum: 

 

 

 

Genova Property Group AB 
 

 

 
 
 

Underskrift 
 

 

 
 
 

Namnförtydligande 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 7 expl. - Moderbolagsgaranti Viby

MODERBOLAGSGARANTI  

 

 

 

 

 

 

K2A JV Holding 1 AB, 559136-4186  (“Bolaget”) är civilrättslig ägare till fastighetsbolaget 

Genova Viby Fastighet AB, 556708-3323 (”Fastighetsbolaget”). Bolaget ägs genom vardera 

70 procent av Genova Property Group AB, 556864-8116, och 30 procent av K2A Knaust & 

Andersson Fastigheter AB (publ), 556943-7600. Fastighetsbolagen är lagfarna ägare till 

fastigheten Viby 19:3 (”Fastigheten”). 

Bolaget har ingått exploateringsavtal med Upplands-Bro kommun avseende Fastigheten. 

Genom påtecknandet av denna moderbolagsgaranti garanterar K2A Knaust & Andersson 

Fastigheter AB det     rätta fullgörandet av och går i borgen för såsom för egen skuld (om 30 
procent av Bolaget) gentemot Upplands-Bro kommun för fullgörande av samtliga förpliktelser 
som följer ovan nämnda           avtal. Vidare går K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB borgen 

såsom för egen skuld (om 30 procent av             Bolaget) gentemot Upplands-Bro kommun för 
fullgörandet av samtliga förpliktelser som Bolaget har  eller som uppkommer mot Upplands-

Bro kommun förutsatt att aktuell förpliktelse är relaterad till Fastigheterna. 

 

 
Ort: 

Datum: 

 

 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB 
 

 
 
 

Underskrift 
 

 

 
 
 

Namnförtydligande 

 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 expl. - Etappindelning fastighetsreglering

Viby - Upplands Bro

 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 27

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

Kv 26
Program

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: 

BTA SAMMANSTÄLLNING

Kv 24
småhus: 

Kv 25
skola: 

Kv 23
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 21
flerbostadshus: 
lokal: 
livs: 

Kv 37
flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 38
flerbostadshus: 
lokal: Kv 39

flerbostadshus: 
lokal: 

Kv 22
lokal: 

bo�enplan 
lokal (238kvm)

Kv 35
småhus: 

Kv 34
småhus: 

Kv 31
småhus: 

Kv 32
småhus: 

Kv 33
småhus: 

Kv 42
flerbostadshus: 
småhus: 

Kv 41
flerbostadshus: 
småhus: ETAPP 1 

ETAPP 2 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 2 - Plankarta antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

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 och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

TorgTORG

GataGATA

GångvägGÅNG

CykelvägCYKEL

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Centrum får finnas i bottenvåningC1

ParkeringP

SkolaS

Centrum. Lokaler för centrumändamål ska finnas utmed minst 50% av
bottenvåningens fasad som vetter mot torg och/eller gång- och cykelstråk

C2

Gångväg och Cykelväg under mark(GÅNG CYKEL)

FörskolaS1

ElnätsstationE1

ParkPARK

Besöksanläggning för kultur och idrottR1

Principillustration. Tolkningsvägledning av
nockhöjdsbestämmelse för upphöjda gårdar.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Mark och vegetation

dagvattenhantering Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

1 Endast radhus, kedjehus, parhus eller friliggande enbostadshus,
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2 Endast flerbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. För all kvartersmark
är dock genomförandetiden fördröjd med sju månader från den dag planen vinner laga kraft,  4
kap. 21 §

Gemensamhetsanläggning
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata och parkering,

4 kap. 18 § 1 st  p.

g2

0.0 Färdig markhöjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Markens anordnande och vegetation

0.0 Färdig markhöjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

Markreservat
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Marken får endast förses med förråd, sophus, skärmtak och dylikt
samt lekutrustning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken får byggas under (över) med planterbart bjälklag,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

n1 Minst 50 % av markytan ska vara genomsläpplig,  4 kap. 10 §

n2 Befintlig vegetation och markens naturliga karaktär ska bevaras på
minst 20 % av ytan,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar
För byggnader mellan 15-30 meter från närmsta vägbanekant ska fasader uppföras med
obrännbar fasad alternativt lägst brandteknisk klass EI30 eller motsvarande. Fönster ska vara i
lägst brandteknisk klass EW30 och kan vara öppningsbara. Friskluftsintag placeras på tak. Minst
en utgång ska mynna på en sida som inte vetter mot vägen, 4 kap. 12 § 1 s

Mellan 0-30 meter från Granhammarsvägens vägkant ska friskluftsintag placeras på tak och
minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen.

Mellan 0-30 meter från Energivägens vägkant, på sträckan från Effektvägen till och med den
andra infarten till höger, ska friskluftsintag placeras på tak och minst en utgång mynna på en
sida som inte vetter mot vägen.

I lägen utmed Effektvägen, Energivägen och norra planområdesgränsen, ska bostäder utformas
så att Zon B för industribuller enligt Boverkets allmänna råd uppfylls,  4 kap. 12 § 1 s

I lägen utmed Granhammarsvägen, Effektvägen och Energivägen där gällande riktvärden för
trafikbuller överskrids ska bostäder utformas med genomgående lägenheter där minst hälften av
bostadsrummen förläggs mot bullerskyddad sida, alternativt utformas som små lägenheter om
högst 35 kvadratmeter, 4 kap. 12 § 1 s

f

3 Entrévåning ska ha en invändig takhöjd om minst 3,5 meter i lägen
där lokal för centrumändamål uppförs,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Villkor för startbesked
Startbesked får ges först när marken sanerats och uppnår riktvärden för känslig
markanvändning, i enlighet med de förslag till åtgärder som redovisas i planbeskrivningen på
s.19, 4 kap. 14 §

f

4 Endast radhus eller kedjehus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

a1 Startbesked för bostadsändamål och förskola får ges först när de
skärmande bostadshusen, inom samma kvarter längs Effektvägen
och Energivägen samt närmast Granhammarsvägen och
Effektvägen i angränsande kvarter, har färdigställts till en nivå
motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se förtydligande
illustration i planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

f

e1 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 50 %, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 60 %, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 70 %, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea är 80 %, 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e5 Utöver högsta angivna höjd får komplementbyggnad uppföras
med en största sammanlagd byggnadsarea om 25 kvadratmeter
och högst 6 meter i nockhöjd över färdig höjd på gård och eller
bjälklag,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e6 Komplementbyggnad får uppföras till en största sammanlagd
byggnadsarea om 100 kvadratmeter och högst 6 meter i nockhöjd,
4 kap. 11 § 1 st 1 p.

m1 Bostäder ska placeras och utformas så att en bullerdämpad sida
skapas,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gång- och cykelväg,
4 kap. 18 § 1 st  p.

Takkupor medges längs som mest 40 % av takets längd.

0-0 Lägsta respektive högsta byggnadshöjd i meter. Takkupor ska inte
vara beräkningsgrundande. Bullerskydd ska inte vara
beräkningsgrundande,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0 Högsta byggnadshöjd i meter. Takkupor ska inte vara
beräkningsgrundande,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

m2 Bullerskärm ska placeras i norra gränsen om släpp finns mellan
bebyggelsen, med en höjd som motsvarar högsta anslutande
byggnads fasad,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

n3 Markytan får inte hårdgöras. Markytan är avsedd för avledning av
vatten vid skyfall,  4 kap. 10 §

m3 Bebyggelsen ska vara lägre eller som högst lika hög som
bebyggelsen i angränsande kvarter närmast Granhammarsvägen i
öster,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m4 Bebyggelsen ska vara minst en våning lägre än bebyggelsen i
angränsande kvarter närmast Energivägen i väster,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

lek Lekplats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

f5 Tak ska utformas så att minst 50 % av takvattnet rinner av mot
infiltrerande kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

f6 Uppglasad entré ska finnas mot gata i kvarterets norrsida,  4 kap. 16 § 1
st 1 p.

m5 Byggnader ska utföras med sammanhängande fasad,  4 kap. 12 § 1 st 2 p.

m6 Bebyggelsen ska vara lägre eller som högst lika hög som
bebyggelsen i angränsande kvarter närmast Energivägen i väster,  4
kap. 12 § 1 st 2 p.

a2 Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande
bostadshusen inom samma kvarter längs Granhammarsvägen och
Effektvägen, samt i angränsande kvarter i väster längs Effektvägen
och Energivägen, har färdigställts till en nivå motsvarande
ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Första våningsplanet ovan
mark inklusive bjälklag undantaget detta villkor. Se förtydligande
illustration i planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a3 Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande
bostadshusen närmast Energivägen i väster har färdigställts till en
nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se
förtydligande illustration i planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a4 Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande
bostadshusen närmast planområdesgräns mot norr har färdigställts
till en nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se
förtydligande illustration i planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

ILLUSTRATION
Illustrationslinje

Gång- och cykelväg Illustrationstext

a5 Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande
bostadshusen närmast Energivägen i väster samt skolbyggnaden i
öster har färdigställts till en nivå som motsvarar ytterväggar,
ytterdörrar och fönster. Se förtydligande illustration i
planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

a6 Startbesked för bostadsändamål får ges först när de skärmande
bostadshusen i angränsande kvarter längs Effektvägen och
Energivägen i väster har färdigställts till en nivå
motsvarandeytterväggar, ytterdörrar och fönster. Se förtydligande
illustration i planbeskrivningen s. 42,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

m7 Bebyggelsen ska vara lägre eller som högst lika hög som
bebyggelsen närmast Effektvägen i söder och Energivägen i väster,
4 kap. 12 § 1 st 1 p.

f7 Högst fyra våningar, 4 kap. 16 §
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Handlingar 
Planhandlingar 
Plankarta antagande Viby (Viby 19:3) nr 2001, daterad 2021-11-04 
Denna planbeskrivning 
Illustrationsplan, daterad 2021-11-04  
Gestaltningsprogram, daterad 2021-11-04 
Fastighetsförteckning, 2021-06-01 
Granskningsutlåtande, 2021-11-04 
 
Övriga handlingar 
Behovsbedömning 2018-12-18 
Utredning granskning - Risk, Tyréns, 2021-10-13 
Utredning granskningsskede – buller, Akustikkonsulten, 2021-10-14 
Utredning etapp- och skedesplan – buller, Akustikkonsulten, 2021-09-22 
Miljöteknisk mark-, grundvatten och porluftundersökning […], Tyréns, 2021-02-08 
PM Geoteknik, Tyréns, 2021-05-06 
Utredning Dagvatten Viby 19:3, nr 2001, Tyréns, 2021-05-17 
PM Skyfallsanalys Viby, Tyréns, 2021-05-14 
Trafikanalys Viby 19:3, Afry, 2021-05-27 
Trafikutredning Viby 19:3, Afry, 2021-05-27 
Utredning samråd - trafik, Tyréns, 2020-05-27 
Utredning samråd - Barnkonsekvensanalys, Ramböll, 2020-07-10 
Utredning granskning - Brunna verksamhetsområde […] Konsekvenser av samlokalisering med 
bostadsbebyggelse, Tyréns, 2021-06-04 
Bedömning omgivningspåverkan luft, Tyréns, 2021-06-04 
Mobilitetskoncept Viby, Civit, 2021-05-27 
Flyghinderanalys […] Viby 19:3, 2020-11-17 
Medborgardialog 2018, Genova, 2019-01-20 
 
 
Planens bakgrund, syfte och huvuddrag 
Bakgrund 
Fastigheten Viby 19:3 förvärvades av Genova Property Group år 2014. Kommunstyrelsen gav 2015-
11-11 Tillväxtchefen i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för fastigheten, enligt reglerna för 
utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Gällande detaljplan för Viby 19:3 möjliggör byggrätter för handel fördelade över hela fastigheten, men 
har bara nyttjats i planområdets norra del. Befintlig byggnad nyttjades fram tills 2017 av Coop Forum, 
Byggmax och ett antal mindre aktörer. I och med att detaljplanen för närliggande Norrboda-Brunna 
handelsområde vann laga kraft beslutade sig Coop, efter 25 år på fastigheten, för att flytta sin 
verksamhet dit. Byggnaderna på fastighet Viby 19:3 huserar i dagsläget en hall för padeltennis med 
gym samt en bilhandel.  
 
Behovet av storskalig detaljhandel i kommunen har på senare tid minskat på grund av konkurrerande 
handelsområden i kringliggande kommuner samt förändrad efterfrågan. Samtidigt har behovet av 
bostäder ökat i hela Stockholms län, inte minst i Upplands-Bro kommun. I Brunna växer 
verksamhetsområdet och antalet arbetstillfällen, medan utbudet av bostäder och boendetyper länge 
varit oförändrat.   
 
Kommunen genomförde en medborgardialog under 2018. Delar av de förslag som inkom har beaktats 
i detaljplaneförslaget.  
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Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med 
som mest 850 bostäder i varierade former och storlekar. Utförd trafikanalys är baserad på redovisade 
parkeringstal och högst 850 bostäder. Då trafikrörelser till/från planområdet har inverkan på 
riksintresset E18 är det av största vikt att redovisat antal bostäder inte överskrids. Bostäderna 
kombineras med en grundskola och förskola, samt med centrumfunktioner i form av bland annat en 
livsmedelsbutik. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen 
återskapas för Brunnaborna. 
 
Planområdet återfinns centralt vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik. Här omvandlas den före detta handelsplatsen med tillhörande ytparkeringar genom att i 
föreslagen detaljplan medge utvecklingen av bostäder i en för platsen lämplig blandning av radhus, 
kedjehus, friliggande enbostadshus och flerbostadshus. En central och samlande funktion i området 
utgörs av föreslagen grundskola för 600 elever med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör 
även besöksanläggning för kultur och idrott för att skapa en levande stadsdel i händelsen av att 
behovet för skola minskar. Förslaget medger även en förskola för som mest åtta avdelningar. En större 
lokal för livsmedelsbutik lokaliseras till ett för området strategiskt läge, nära både skola, gång- och 
cykelstråk som kopplar samman planområdet med övriga Brunna, samt nära utfart till befintligt 
vägnät. I övriga centrala bostadskvarter möjliggörs lokaler för mindre centrumverksamheter och 
kontor i bottenvåningarna.  
 
Området delas in i relativt jämnstora bostadskvarter, sammankopplade av gator i en struktur som 
ansluter till det omgivande gatunätet i strategiskt valda lägen. Genom områdets mitt löper ett öst-
västligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till övriga Brunna och vidare mot Gröna dalen. Här 
förläggs ett torg som den naturliga handels- och mötesplatsen. Direkt öster om torget ligger 
skolområdet som lätt nås från cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan 
i stadsdelen. Runt denna centrala nod fördelas bebyggelsen i en något högre skala med flerbostadshus 
främst i söder och i mötet med omgivningen, medan områdets inre och norra del ger huvudsakligen 
plats åt radhus i olika former. Radhusen är 2–3 våningar och flerbostadshusen generellt 4 våningar. 
Högre byggnadshöjder i planområdets utkanter bildar ett skydd mot trafik- och industribuller. 
Placering av byggnadsvolymer tillsammans med planbestämmelser i plankartan syftar till att 
säkerställa bostäder med god boendemiljö utifrån platsens förutsättningar gällande buller och risk. 
Strukturen möjliggör att delar av den befintliga naturen kan bevaras som värdefulla inslag i 
gårdsmiljöerna.  
 
 
Planprocessen 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2015-11-11 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande.  
 

 
 
Det aktuella planskedet är antagande. Efter granskningen har ett granskningsutlåtande upprättats där 
yttranden som framförts under granskningen redovisas. Endast mindre justeringar av planförslaget får 
göras innan en antagandehandling upprättas.  
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Preliminär tidplan  
Samrådsbeslut (KS)   augusti 2020  
Samrådstid     19 september- 14 oktober 2020 
Beslut om granskning (KS)  16 juni 2021 
Granskningstid    30 juni – 25 augusti 2021  
Antagande (KF)    kvartal 4 2021 
 
Planuppdrag 
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140, Tillväxtchefen (numera 
Samhällsbyggnadschefen) i uppdrag att pröva frågan om ny detaljplan för Viby 19:3 enligt reglerna 
för utökat förfarande, Plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 
 
 
Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att detaljplanen är förenlig med miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig 
användning av mark och vatten samt 5 kapitlet angående miljökvalitetsnormer.  
 
Hushållning med mark- och vattenområden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten och 
ekologiskt känsliga områden. Gällande miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet, enligt 
miljöbalken kap. 5, bedöms ej överskridas. 
 
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. 
 
Planförslaget innebär att en stor före detta handelsfastighet omvandlas till en blandad och småskalig 
stadsdel. Det innebär att stora delar av det som idag utgörs av asfalterade parkeringsytor omvandlas till 
trädgårdar och bostadsgårdar. Med en rationell kvartersstruktur och småskalig bebyggelse görs 
området tillgänglig för fler människor än idag. Ytan utnyttjas därmed mer effektivt och innebär en mer 
lämplig mark-och vattenanvändning jämfört med gällande detaljplan. I planområdets södra del finns 
befintlig vegetation. Delar av denna blir del av bostadsgårdar och parkmark. Utvecklingen innebär 
också en mer effektiv användning av befintlig infrastruktur och kollektivtrafik.  
 
Påverkan på riksintressen 
Detaljplaneområdet ligger ca 600 meter norr om från E18 (mätt från avfart/påfart) som är riksintresse 
för kommunikation. En analys av trafikalstringen (Afry 2021) har tagits fram som visar att de 
planerade exploateringarna medför en ökning av trafiken på E18, även om den generella 
trafikhöjningen hålls nere. Utan kapacitetshöjande åtgärder på E18 är det naturligt att 
kapacitetsproblem kan uppstå. Om den generella ökningen av trafik på E18 fortsätter uppstår 
kapacitetsproblem oavsett om detaljplanen genomförs.  
 
En dryg kilometer norr om planområdet ligger riksintresse för totalförsvaret Kungsängens övnings- 
och skjutfält. Planförslaget bedöms inte hindra eller försvåra utnyttjandet av anläggningen eller 
motverka totalförsvarets intressen.  
 
Planområdet omfattas av hindersbegränsade ytor vad gäller höjdrestriktioner för Arlanda flygplats, 
som utgör riksintresse för kommunikation. En flyghindersanalys (2020) har utförts hos Luftfartsverket 
som konstaterar att planförslaget inte föranleder några hinder. 
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Miljökvalitetsnormer samt ekologiskt särskilt känsliga områden 
Vid detaljplanering ska hänsyn tas till gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vatten, buller 
och ekologiskt känsliga områden.  
 
Utomhusluft  
Planområdet klarar idag miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. En bedömning av omgivningspåverkan 
för luftkvalitet har gjorts (Tyréns, 2021). Utredningen visar att planförslaget inte bedöms innebära en 
sådan ökning av trafik och innehåller inte heller sådana funktioner att miljökvalitetsnormerna för luft 
riskerar att påverkas negativt för sin omgivning (för mer info, se rubrik Miljökonsekvenser - 

Luftkvalitet på s. 49 i planbeskrivningen). 
 
Vatten 
Planens nordvästra del avvattnas via ledningsnät mot Mälaren-Skarven och den sydöstra mot Gröna 
Dalen och vidare till recipienten Mälaren-Görväln. Båda har idag måttlig ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status. Gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten för Skarven måste vattenkvaliteten 
förbättras till god ekologisk status år 2027 och bibehållas avseende kemisk status. Undantag och 
mindre stränga krav ges dock för bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar. 
Gällande Görväln måste vattenkvaliteten förbättras avseende kemisk status och bibehållas avseende 
ekologisk status. Även här ges undantag och mindre stränga krav ges dock för bromerad difenyleter 
samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar fram till 2027, samt undantag för kadmium 
kadmiumföreningar, bly/blyföreningar, Antracen och Tributyltenn föreningar. 
 
Enligt Upplands-Bro kommuns dagvattenriktlinjer ska 20 mm av ett regn renas i ett system med mer 
långtgående rening än sedimentation. Beräkningarna i dagvattenutredningen (Tyréns 2021) visar att 
exploatering inom planområdet innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar 
möjligheterna för Skarven att uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad 
markanvändning. Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i södra delen av planområdet 
påverkas inte Görvälns nuvarande status negativt av exploateringen. Beräknade föroreningsmängder 
efter exploatering och rening är i samma storleksordning som dagens belastning från planområdet. 
 
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.  
 
Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, Effektvägen och 
Energivägen, samt av verksamhetsbuller från angränsande verksamhetsområde. En utredning av trafik- 
och verksamhetsbuller vid planerad nybyggnation i området har utförts av Akustikkonsulten (2021), 
denna redovisas under rubrik Störningar och risker.   
 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning genomfördes 2018 av kommunen utifrån tillgängliga kunskapsunderlag. 
Kommunen bedömer att planförslaget inte kan väntas medföra betydande miljöpåverkan vilket medför 
att ingen miljökonsekvensbeskrivning kommer att upprättas. Följande aspekter kommer enligt 
kommunen att följas upp i planarbetet och påverkan och anpassning av planförslaget redovisas i 
planhandlingarna: 
 
- risk med hänsyn till sekundära transportleder för farligt gods samt närhet till bensinstation 
- påverkan från trafikbuller 
- dagvatten och påverkan på MKN vatten 
 
Samråd genomfördes 2018-12-21 med Länsstyrelsen i Stockholm som delar kommunens bedömning. 
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Aspekterna ovan har utretts under planarbetet och redovisas under motsvarande rubrik i kommande 
kapitel Förutsättningar och planförslag.  
 
 
Plandata 
Läge och areal 
Planområdet är ca 14 hektar stort och är beläget centralt i Brunna, cirka 2,5 kilometer från centrala 
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Enligt översiktsplanen (2010) ingår Brunna i Kungsängens 
tätortsområde. Planområdet avgränsas av Granhammarsvägen i öster, Effektvägen i söder, 
Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i norr. Planområdet ligger nära trafikplats Brunna och 
väg E18. Området är flackt men med ett mindre kuperat och delvis växtbeklätt område i söder.  
 
Söder om planområdet gränsar planområdet mot ett logistikområde. I väster och norr mot ett område 
med blandade verksamheter, från bilhandel och församlingshem, till finmekanik, kretsloppscentral och 
uthyrning av trädgårdsmaskiner och möbler. Bortom det ligger Kungsängens golfbana och Lejondals 
naturreservat. Öster om Granhammarsvägen återfinns Brunnas befintliga bostadsområden och bortom 
det finns naturområden.  
 

 
Flygfoto med planområdet markerat. 
 
Markägoförhållande 
Planområdet omfattar fastigheten Viby 19:3 som ägs av Genova Viby Fastighet AB samt en del av 
Viby 19:18 och Brunna 5:1 som båda ägs av Upplands-Bro kommun.   
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Gällande planer och tidigare ställningstaganden 
 
Vattenskyddsområde 
Sydväst om planområdet ligger östra Mälarens vattenskyddsområde, se figur nedan. Syftet med 
vattenskyddsområdet är att säkerställa en god råvattenkvalitet för ytvattentäkterna 
vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm.  
  

 
Planområdets placering i förhållande till vattenskyddsområdet (t v) och till gröna dalen och Tibbledammen (t h) 
 
En del av planområdet har avrinning mot den sekundära skyddszonen till vattenskyddsområdet- mot 
Gröna Dalen via Tibbledammen och Tibbleviken, som är ett avrinningsområde till Östra Mälaren. För 
vattenskyddsområdet och för dess skyddszoner finns skyddsföreskrifter vad gäller bland annat 
hantering av dagvatten och utformning av dräneringssystem för att förhindra risk för vattenförorening.  
 
Regionala planer och program 
RUFS 
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen – RUFS 2050 – pekas Brunna och 
planområdet ut som ett ”sekundärt bebyggelseläge”. De sekundära bebyggelselägena har en potential 
att kompletteras och utvecklas, men ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras till lägen med högre 
regional tillgänglighet. Ett sekundärt bebyggelseläge har en god regional tillgänglighet med 
kollektivtrafik under rusningstrafik, i första hand med buss inom 700 meter. 
 
Kommunala planer och program 
Vision 2035 
Enligt Upplands-Bro Vision 2035 är det nödvändigt att jobba långsiktigt och uthålligt för att bland 
annat skapa effektiva kommunikationer inom kommunen, utforma attraktiva mötesplatser som ökar 
den sociala sammanhållningen och öppenheten, samt att utveckla hållbara boende- och livsmiljöer 
med närhet till natur och vatten. 
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Översiktsplan 
Aktuellt planområde ligger i kommunens översiktsplan (2011) inom tätortsavgränsningen för 
Kungsängen. Översiktsplanen aktualitetsprövades 2018. Kommunfullmäktige bedömde då att 
översiktsplanen är aktuell och att inga förutsättningar har förändrats i så hög grad att 
planeringsinriktningar eller markanvändningskarta behöver omarbetas. I aktualitetsprövningen angavs 
att tätorterna kan utvecklas och att detta föreslås hanteras i kommande arbete med fördjupade 
översiktsplaner för Kungsängen och Bro. 
 
Tätortsavgränsningen uppdaterades i sin tur i och med framtagandet av Fördjupad översiktsplan för 
landsbygden (2016). Uppdateringen berör inte det aktuella planområdet.  
 
Planförslaget stämmer delvis överens med den för översiktsplanen centrala strategin Förtätning av 

befintliga tätorter som beskrivs:  
 
Både Kungsängens tätort och Bro tätort har goda förutsättningar att inrymma betydligt fler bostäder. 

Förtätning i Bro och Kungsängen värnar det kulturlandskap som omger befintliga tätorter och som 

både innehåller naturvärden och viktiga areella näringar. En tätare och mer sammanhållen 

bebyggelsestruktur ger också goda förutsättningar för att effektivt samordna den tekniska 

försörjningen samtidigt som underlag skapas för god närservice och ett rikt stadsliv. Förtätning och 

kompletteringsbebyggelse kan ske både på befintlig kvartersmark och på andra obebyggda ytor inom 

de nuvarande tätorterna.  

 

Översiktsplanen framhåller att bostadsbyggande och förtätning ska prioriteras i stationsnära/väl 
kollektivtrafikförsörjda lägen. Det aktuella planområdet saknar direkt närhet till pendeltågstationen 
men ligger i direkt anslutning till busslinjer som trafikerar sträckan från Kungsängens station till 
Livgardet, Brunna bostadsområde och Brunna verksamhetsområde. Planens genomförande ger ett ökat 
befolkningsunderlag och därmed förutsättningar att utveckla denna trafik med ökad turtäthet. I 
översiktsplanen beskrivs därtill hur kommunen ska driva krav om en ny ”kommunlinje” för först buss 
och i framtiden kanske spår, en lösning som enligt förslaget skulle koppla samman planområdet med 
pendeltågsstationen och övriga kommundelar ytterligare.  
 
Vidare går syftet med planförslaget i linje med planeringsinriktningen för tätorten Kungsängen som 
Brunna är en del av, där två av punkterna uttrycks som följer:  
 

- Gör Kungsängen till en bättre integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering 

och fler kopplingar mellan olika områden. 

- Planberedskap ska finnas för kommunal service som t.ex. skolor, barnomsorg, 

äldreboende. 

 
I översiktsplanens markanvändningskarta är planområdet markerat som befintligt verksamhetsområde 
och handel. Någon ändring, utveckling eller komplettering av platsens ändamål föreslås inte. 
Planförslagets bostäder och skolverksamhet är på ett sätt en avvikelse från översiktsplanen.  
 
Planområdet utgör Brunnas mittpunkt och är på så sätt en viktig länk mellan verksamhetsområdet i 
väster och tätortens bostadsområden i öster. I översiktsplanen beskrivs planområdets handelsetablering 
som ett komplement till centrala Kungsängen gällande service och arbetsplatser. I och med att Coop 
lämnade platsen har denna funktion försvunnit sedan översiktsplanen antogs 2011. Flytten innebar 
också att Brunnas centrala mötesplats och lokala service gick förlorad. En målsättning med den 
förslagna utvecklingen är således att med ett ökat utbud av bostäder ge ett starkare underlag och 
återskapa denna viktiga mötesplats och lokala service. På så sätt kan denna avvikelse från 
översiktsplanen motiveras.  
 
Översiktsplanen framför samtidigt vikten av att det befintliga verksamhetsområdet ska kunna fortsätta 
utvecklas med fler aktörer och arbetstillfällen. Planarbetet har därför bevakat hur den planerade 
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stadsdelen kan samordnas och skapa synergier med angränsande verksamheter, snarare än att begränsa 
dem.  
 
Fördjupad översiktsplan för Kungsängen 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängens 
tätort. Förslaget var ute på samråd 9 juni – 25 oktober 2020. I planen studeras bland annat hur väg-, 
gång- och cykelnätet ska utvecklas, var tätorten kan förtätas med bostäder, och hur kommunen kan 
rustas för ett förändrat klimat. Som huvudsakliga strategier för Kungsängen lyfts bland annat vikten av 
att utveckla gemensamma mötesplatser och ytor för lek och rekreation för barn. Det aktuella 
planområdet pekas ut som mötesplats och förslag till lokal service, liksom som del av strategisk 
koppling för gång och cykel.  
 
Vidare lyfter förslaget som planeringsinriktning att använda förtätningsprojekten för att stärka 
kopplingen mellan Kungsängens olika delar, göra Kungsängen till en bättre integrerad tätort med lägre 
grad av funktionsseparering, samt att värna om Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer 
och arkitektoniska uttryck från olika tider.  
 
Den fördjupade översiktsplanen beräknas ställas ut för granskning till sommaren 2022. 
 
Grönplan 
I kommunens grönplan (2008) framförs att entréerna in till Brunna behöver tydliggöras genom att 
glesa ut den befintliga trädvegetationen för att förstärka sambandet mellan Brunna och Kungsängen. 
Vidare uppges det att både inne i tätorten och i det befintliga bostadsområdet i Brunna råder brist på 
anlagda grönytor med hög rekreativ kvalitet. I planen pekas inga naturvärden ut, varken inom eller i 
nära anslutning till planområdet. Det finns inte heller några naturskyddsområden i närheten. Planen 
identifierar planområdet och den före detta handelsplatsen som Stor mötesplats/målpunkt. 
Planförslaget går i linje med Grönplanen genom att både återskapa mötesplatsen och målpunkter med 
ny service, samt med nya kvalitativa grönytor.  
 
Utvecklingsprogram för Gröna dalen 
I utvecklingsprogrammet för Gröna dalen (2018) framförs målsättningen att binda samman Brunna 
och Kungsängen och att skapa bättre kontakt från Brunna till Gröna dalen med stärkta gröna stråk. 
Genom planförslaget stärks kopplingarna inom och mellan Brunnas olika delar med nya gång- och 
cykelstråk, liksom med stärkta gröna värden i parker, på gårdar, trädgårdar och med träd utmed gator 
inom stadsdelen.  
 
Trafik- och tillgänglighetsprogram 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet (2019) är kommunens åtgärdsprogram för arbetet med 
trafiksäkerhet och tillgänglighetsfrågor. Fortlöpande inventeringar av kommunens primära gång- och 
cykelstråk ligger till grund för årliga uppdateringar med utvärderingar av genomförda åtgärder och 
förslag till kommande. I närheten av planområdet pekar man i 2019 års program ut förslag till 
upprustning av Artistvägen liksom ett antal trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till 
Granhammarsvägen.  
 
Bostadsförsörjningsprogram 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram redovisar ett behov om 400 färdigställda bostäder om året. 
Av dessa ska cirka hälften finnas i Kungsängen där Brunna och planområdet ingår. Planförslagets 
föreslagna 850 bostäder i blandade former och storlekar kommer att etappvis under cirka 10 års tid. I 
relation till andra pågående planer i Kungsängen och Brunna bedöms takt och tillskott stå i paritet med 
kommunen behov och ambition.    
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Framtidens förskola och skola 
Kommunen lät år 2016 ta fram ett ramprogram för Utbildningskontorets verksamhetslokaler. 
Programmet ska vara ett stöd inför arbetet med nya förskole- och skolprojekt i Upplands-Bro 
kommun. Programmet omfattar bland annat checklistor och vägledning för behovsanalyser liksom de 
nyckeltal och ytkrav som ska gälla vid all nybyggnation av skolor och förskolor i kommunen. 
Programmets värdeord är flexibilitet, trygghet och barnperspektiv. Med dessa ord som utgångspunkt 
har programmet som målsättning att skapa stimulerande lärmiljöer i förskola/skola. I ramprogrammet 
redovisas nyckeltal och ytbehov för skolbyggnader och gårdar.  
 

 
Ur kommunens program Framtidens förskola och skola 
 
VA-plan 
I kommunens VA-plan, antagen 2018-06-13, framgår att planområdet ligger inom verksamhetsområde 
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Vid ny exploatering ska ekologiskt och lokalt 
omhändertagande av dagvatten vara utgångspunkten, exempelvis genom infiltration och växtupptag. 
Kommunen har ett väl utbyggt system med dagvattendammar för att rena dagvattnet 
innan det når Mälaren, bland annat Tibbledammen som ligger nedströms planområdet. Inom 
avrinningsområdet Gröna dalen, dit en del av planområdet avvattnas finns en känd 
översvämningsproblematik. 
 
Detaljplaner och förordnanden 
Planområdet omfattas idag av fem olika detaljplaner. För större delen av planområdet gäller detaljplan 
13 för Brunna industriområde (Coop forum) som reglerar markanvändningen till Handel och tillåter en 
exploateringsgrad på 0,25 (bruttoarea per fastighetsarea) vilket motsvarar cirka 27 000 kvadratmeter. 
Planen vann laga kraft 2004-07-20 och genomförandetiden på 15 år löpte ut 2019-07-20.  
 
Energivägen omfattas huvudsakligen av stadsplan 3 för del av Brunna industriområde från 1977 och 
utgör där allmän plats för Gata och park. Samma plan omfattar delar av grönremsan utmed 
Granhammarsvägen, också den planlagd som allmän plats för Gata och park. Energivägens sydligaste 
del omfattas av stadsplan 7 för del av Brunna industriområde från 1984 och är planlagd för samma 
ändamål. En del av nämnd grönremsa ingår också i denna plan. Genomförandetiden har gått ut för 
både dessa planer. Den del av Effektvägen som också är del av planen omfattas av detaljplan för Viby 
19:1 m.fl. från 2013 som i huvudsak medger utveckling av lager- och logistikverksamheter. Den 
aktuella delen är planlagd som allmän plats Lokalgata och planens genomförandetid går ut 2023. En 
kvarvarande del av grönremsan är planlagd som allmän plats Natur i Detaljplan 13 för del av Brunna 
skog från 1989. Genomförandetiden för denna plan har gått ut.  
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Förutsättningar och planförslag  
I följande avsnitt beskrivs planområdets befintliga förutsättningar, följt av hur det är tänkt att 
utvecklas. Planförslaget omfattas av och utgår ifrån ett gestaltningsprogram framtaget av Arkitema 
(2021). Programmets syfte är att vägleda utvecklingen, beskriva projektets karaktär och 
gestaltningsprinciper, samt förtydliga och säkerställa kvaliteter i utformningen av områdets byggnader 
och yttre miljö.  
 

 
Illustrationsplan över planområdet samt Granhammarsvägen. Bild ej skalenlig. Bild: Arkitema  
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Natur och mark 
Mark och vegetation 
Nuläge 
Utmed planområdets gräns mot Granhammarsvägen sträcker sig en grönremsa beklädd med gräs och 
ett antal träd. I den cirka 30 meter breda remsan går idag den gång- och cykelväg som kopplar 
samman Brunna med centrala Kungsängen. Längst i söder, där cykelbanan leds in i tunneln under 
Effektvägen, kantas stråket av en bergskärning mot Granhammarsvägen och sluttande naturmark åt 
motsatt sida.  
 
En översiktlig naturvärdesinventering har gjorts av kommunens ekolog samt av Ekologigruppen på 
uppdrag av kommunen. Utpekade naturvärdena bedöms enligt svensk standard i en fyrgradig skala. 
Klass 1 är högsta naturvärde (motsvarar Naturreservat), medan klass 4 omfattar visst naturvärde. I 
planområdets södra del finns hällmarkstallskog och blandskog samt öppen gräsmark. Området 
beskrivs som igenväxande, trädklädd och buskrik ruderatmark med ett artrikt trädskikt med diverse 
ädellövträd. Sannolikt en artrik insektsmiljö och buskrikedom som är av värde för småfåglar. 
Vegetationen i söder bedöms utgöras av klass 3, påtagligt naturvärde, medan grönremsan utgör klass 
4, visst naturvärde. För områdets karaktär kan med fördel mindre dungar av träd sparas som gröna 
värden i bebyggelsestrukturen.  
 

  
Ortofoto som visar utbredning av befintlig vegetation. Gul markering visar inventerat område med naturvärdesklass 3 
 
I övrigt är fastigheten i huvudsak hårdgjord med asfalterade parkeringsytor och ytor för upplag till 
tidigare handelsverksamhet.  
 
Förslag 
Grönremsan utmed Granhammarsvägen kommer fortsatt utgöra en grön kvalitet och skyddszon mot 
trafikleden i öster. Den klär därtill in den nord-sydliga cykelleden på ett trivsamt sätt och blir en 
naturlig del som den viktiga entrén till området för de som kommer till området via gång- och 
cykeltunneln från östra Brunna eller busshållplatserna. Se grönremsans utbredning markerad med grön 
pil i bilden nedan. 
 
Ett nytt grönt gång- och cykelstråk anordnas centralt genom området, via de mest publika 
funktionerna, se ljusgrön pil i bilden nedan. Utöver detta anläggs även två grannskapsparker, en i norr 
och en i söder, för att inbjuda till lek och gemensam utomhusvistelse i grannskapet och i anslutning till 
bostadskvarteren. Parkerna liksom grönytor och grönremsa planläggs som allmän plats PARK och 
ansluter till allmän plats GATA i enlighet med kommunens önskemål om tillgänglighet för att säkra 
kommunens drift.  
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Delar av det befintliga grönområdet i söder bevaras för att bidra med kvaliteter till den planerade skol- 
och förskolegården, se mörkgröna figurer i bilden nedan. Detta regleras med planbestämmelsen n2 
som innebär att befintlig vegetation och markens naturliga karaktär ska bevaras på minst 20% av ytan.  

I övrigt är det en genomgående ambition att låta vegetation och topografi utgöra karaktärsdanande 
inslag på bostadsgårdar och mindre grönytor mellan kvarteren.  
 
 

  
Övergripande disposition av grönområden.                                                          Illustration över de två grannskapsparkerna. 
Bild: Arkitema, bearbetning Tyréns                                                                      Bild: Arkitema  
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Landskaps- och stadsbild 
 

 
Planområdet sett från väster med verksamhetsområde i förgrunden och Brunnas bostadsområden i bakgrunden. Bortom det, 
Gröna dalen och Mälaren. 
 
Nuläge  
Brunna är idag distinkt uppdelat i olika funktioner och skala. Brunna öster om Granhammarsvägen 
utgörs av småskaliga bostadsområden med i huvudsak radhus och friliggande småhus, som växt fram 
under 1900-talets andra hälft. De olika delarna bildar enklaver från olika tider som omsluts av 
vegetation och knyts samman av mindre lokalgator eller gångvägar. Områdena norr och direkt väster 
om planområdet utgörs av verksamheter i gles och relativ låg skala, medan den framväxande 
logistikparken i sydväst tillför större bebyggelsevolymer utmed E18.  
 
Planområdet utgör ett hålrum i Brunnas bebyggelse i form av en vidsträckt och idag närmast 
outnyttjad parkeringsyta. Den före detta handelsbyggnaden är planområdets enda byggnad. Mellan 
Brunnas separerade funktioner sträcker sig storskaliga trafikområden, som med breda vägar och 
korsningar ger framkomlighet för motorburen trafik men ökar de visuella avstånden och utgör svåra 
barriärer för de som rör sig till fots eller med cykel.  
 
Förslag 
Centralt i planförslaget står ambitionen att hitta en struktur som på lämpligt sätt möter sin omgivning. 
Den ska anpassas i skala och funktion till både de brokiga verksamheterna i söder och väster, till 
angränsande trafikområden, men också vända sig mot och knyta an till småhusbebyggelsen öster om 
Granhammarsvägen. Bebyggelsestrukturen görs samtidigt genomsläpplig och välkomnande, för att 
bidra till att Brunna knyts samman och där den nya stadsdelens interna kvaliteter tillgängliggörs för 
fler än de boende.  
 
Förslaget delar in bebyggelsen i tre övergripande zoner. Med respekt för den framväxande 
logistikverksamheten liksom tyngre trafik på Effektvägen möter planförslaget upp med högre och 
tätare bebyggelse i söder. I strukturens inre delar blandas flerbostadshus med radhuskvarter. I 
planområdets mellersta del präglas stadsbilden av de publika funktionerna. Här dominerar skolområdet 
med stora gårdsytor, det centrala torget och livsmedelsbutiken med angränsande verksamheter samt 
det gröna cykelstråket som förbinder planområdet med angränsande villaområde. I norr blir skalan 
genomgående jämn och lägre, med radhus och kedjehus, men med inslag av mindre flerbostadshus för 
att åstadkomma visionen om en trivsam blandstad med trädgårdsstadsidentitet. Bebyggelsens höjd blir 
ungefär lika hög i norr som i söder. Stadsbilden kommer att förändras i den mån som området 
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förändras från en flack och vidsträckt parkeringsyta och handelsbyggnad, till en miljö där bebyggelse i 
varierande skala varvas med gator och gröna gårdar/trädgårdar. För de boende i Brunnas befintliga 
bostadsområden innebär detta en ny entré till Brunna, liksom nya målpunkter, service och allmänna 
platser. För de som bor närmast kommer den nya bebyggelsen synas på håll, men sett till den tilltagna 
bredden på Granhammarsvägen med angränsande grönytor, och därtill den nyanlagda bullervallen, 
finns ingen risk för direkt påverkan i form av insyn eller skuggning av befintliga bostäder. Det nya 
området ska förhoppningsvis tillföra värden för hela Brunna, medan karaktären på de enskilda delarna 
kan bestå.  
 

 
Illustration volymskiss över området sett från sydost. Bild Arkitema  
 
 

 
 
Sektionsskiss tvärs planområdets mitt som illustrerar relationen mellan by bebyggelse och Granhammarsvägen liksom 
närmast angränsade bostäder i öster. Skuggning vid solens läge kl 18 i juni. Bild. Arkitema 
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Rekreation och friluftsliv 
Nuläge 
Knappt två kilometer väster om planområdet ligger Kungsängens golfklubb. På promenadavstånd från 
planområdet, öster om angränsande bostadsområden, ligger Gröna dalen med motionsslingor och 
skidspår. Strax norr om Brunna nås vidsträckta natur- och rekreationsområden, bland annat Lejondals 
naturreservat.  
 
Enligt kommunens grönplan är Brunna den del av Kungsängens tätort som sammantaget saknar 
grönområden/grönytor med hög rekreativ kvalitet. Avståndet till badplats och friluftsområden är stort. 
I Brunnas befintliga bostadsområden saknas större ytor av anlagd parkmark. 
 
Förslag 
Kopplingen till rekreativa värden i omgivningen förbättras genom att tydliggöra stråk och underlätta 
för gång- och cykeltrafik. Inom planområdet kommer satsningar på gångstråk och lekplats i anslutning 
till det centrala torget, liksom idrottshall och grönytor för utomhusaktiviteter på och intill skolgården 
tillföra stora rekreativa värden till en idag outnyttjad plats. På två strategiska platser utgör 
kvartersparker lokala värden för rekreation och lek.  
 
Fornlämningar 
Nuläge 
Inga kända fornlämningar finns inom området. 
 
Geologi/Geotekniska förhållanden 
Nuläge 
Ett PM för Geoteknik har tagits fram av Tyréns (2021). Jorddjupet till berg varierar över 
undersökningsområdet mellan 0 – 3 meter enligt SGU:s jorddjupskarta. Stora delar av 
undersökningsområdet består av urberg med ett tunt lager morän eller fyllning på. I norra delen finns 
sandig morän och kärrtorv. På stor del av fastigheten finns jordlager som inte är sättningsbenägna. Vid 
den miljötekniska undersökningen påträffades dock lera i ett mindre område inom fastighetens 
nordvästra del och enligt den geologiska kartan kan det förekomma lera i fastighetens allra mest 
sydöstra del. I senare projekteringsskeden ska lerans sättningsegenskaper utredas. 
 
Befintlig topografi och befintliga jordlager innebär även att det inte finns några ras- och skredrisker 
inom fastigheten med dagens förhållanden. 
 
Grundvattennivåer varierar enligt nivåavläsningar kring 2–2,5 meter under markytan i planområdets 
mittre och norra del. I den södra delen av planområdet där terrängen är högre finns troligtvis inte 
någon stående grundvattenyta i de tunna jordlagren. 
 
Förslag 
Marken bedöms som lämplig för planerad byggnation med avseende på geotekniska säkerhetsfrågor. I 
senare projekteringsskeden ska lerans sättningsegenskaper samt grundvattensituationen utredas 
ytterligare. Grundvattennivån får inte avsänkas permanent vilket innebär att byggnadsdel under 
grundvattennivån i så fall ska utföras vattentät. De geotekniska förhållandena inom planområdet anses 
inte innebära någon risk och därmed inte kräva någon särskild planbestämmelse till detaljplanen.  
 
Förorenad mark 
Nuläge 
En miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning har genomförts (Tyréns, 2021) i syfte att få en 
uppfattning om markens miljötekniska kvalité, det vill säga om det förekommer föroreningar i halter 
som kan begränsa den masshantering som sker till följd av markarbeten och eller framtida 
markanvändning. Efter samråd genomfördes en kompletterande porlufts- och grundvatten-
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undersökning för att med större säkerhet bedöma eventuell spridning från den f.d. kemtvätten och till 
det kopplade risker vid planerad markanvändning.  
 
I undersökningen har något förhöjda halter av vissa metaller (arsenik, kobolt, krom och vanadin) 
påvisats i fyllningen kring befintlig byggnad, som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för KM, halterna är tydligt lägre än MKM. De något förhöjda halterna är vanligt förekommande i 
fyllningsjord. Med stor sannolikhet kan halterna härledas till fyllningsjorden.  
 
Klorerade alifatiska kolväten påvisades inte i något av grundvattenrören eller vid 
porluftsundersökningen. Sammantaget bedöms det inte föreligga någon risk att den före detta 
kemtvätten medfört en större än ringa spridning till mark och grundvatten som kan medföra 
begränsningar på den planerade markanvändningen. 
 
Förslag 
I samband med rivning, nybyggnation och iordningställande av nya ytor kommer sannolikt del av 
befintlig fyllningsjord schaktas bort. För att säkerställa lämplig markanvändning regleras att 
startbesked inte får ges förrän marken sanerats så att den uppnår riktvärden för känslig mark-
användning. 
 
Verksamhetsutövare har ett ansvar att massor som genereras till följd av byggnation hanteras på ett 
miljöriktigt sätt. För att säkerställa hantering av massor rekommenderas att ett tvåstegs laktest, enligt 
NFS 2004:10, utförs snarast inför planens genomförande på massor från de punkter förhöjda halter 
metaller påvisats. Detta för att kontrollera om uppgrävda massor kan hanteras som inert avfall.  
 
Trots utförd markundersökning kan misstänkt förorenad fyllningsjord påträffas i samband med 
schaktarbeten. För att minimera risk för stopp i produktionen rekommenderas därför att riktlinjer för 
hantering av oförutsedda händelser tas fram i god tid innan masshantering blir aktuell i samband med 
planerad byggnation. Med oförutsedda händelser avses misstänkt förorenad jord, okulär bedömning 
eller lukt. I riktlinjerna ska bland annat framgå vilka kontroller som bör utföras och hur uppgrävda 
massor ska hanteras. 
 
 
Bebyggelseområden 
 
Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Planområdet omfattar en större handelsbyggnad där Coop Forum tidigare huserat. 2017 lämnade Coop 
platsen för nya lokaler söder om E18. Delar av byggnaden används idag för banor för padeltennis och 
bilhandel. I övrigt är planområdet idag obebyggt.  
 

 
Flygbild som visar handelsbyggnaderna i planområdets norra del.  
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Förslag 
De befintliga byggnaderna kommer att rivas.  
  
Kulturmiljö 
Området bedöms sakna byggnadsverk eller annan miljö av intresse för kulturmiljövården.   
 
Övergripande disposition 
Stadsdelens disposition framgår av illustrationsplanen på sida 13. Här redovisas en struktur som 
utvecklats kring byggstenarna: gemensamma rum, stråk och bebyggelse. Området har delats in i 
relativt jämstora bostadskvarter, sammankopplade med några större gator som säkrar anslutning till 
målpunkter av allmänt intresse, exempelvis skolan. Dessa kompletteras med ett antal mindre gator 
som i huvudsak kommer trafikeras av boende i området. Strukturen ansluter till det omgivande 
gatunätet i strategiskt valda lägen.  
 
Planförslagets byggrätt möjliggör cirka 100 000 kvm ljus BTA räknat på våningar med full 
innertakshöjd.   
 
Genom områdets mitt löper ett öst-västligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till Brunna och 
vidare mot Gröna dalen. Intill stråket förläggs områdets centrala torg i syfte att utgöra den naturliga 
handels- och mötesplatsen i området. Direkt öster om torget intill ligger skolområdet som lätt nås från 
cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan i stadsdelen. Runt dessa 
viktiga platser utgörs kvarteren av en blandad bebyggelse med rad- och kedjehus blandat med 
flerfamiljshus.  
 
Längst i norr, i sydväst och i söder behövs en något högre skala i mötet med omgivande trafikled och 
logistikpark. Här förläggs därför flerbostadshus i upp till fyra våningar för att skärma av trafik- och 
verksamhetsbuller. En kvarterstruktur med större gårdar ger möjlighet att spara stora delar av den 
befintliga naturen i söder.  
 
Innanför dessa kvarter återfinns huvudsakligen radhus. I planens centrala del dominerar skola, 
idrottshall och kvarter med lokal service. Norr om stråket är radhusen den dominerande 
byggnadstypen. Längst i norr tillåts husen åter bli lite högre för att möta upp och utgöra en rygg mot 
verksamheterna i norr.  
 
Ny bebyggelse, bostäder 
Området planeras för som mest 850 bostäder. Bebyggelsen fördelas över området i en för 
sammanhanget anpassad blandning av enbostads- och flerbostadshus. Markanvändningen för 
bostadskvarteren anges som B, Bostäder. I utvalda lägen kombineras bostadsanvändningen med 
exempelvis centrumändamål i bottenvåningen.  
 
Höjden på bebyggelsen inom respektive kvarter begränsas med högsta byggnadshöjd i meter över 
medelmarknivå. I de lägen där bebyggelsens placering och läget på gårdsytor av olika anledningar är 
av större vikt, begränsas byggrätten mer precist med egenskapsområden, med prickmark och korsmark 
samt i några lägen av bestämmelse om utformning och placering kopplat till buller. Det gäller i 
huvudsak kvarter där bebyggelsen placeras för att rama in strukturen, möta omgivande trafikleder 
samtidigt som en skyddad gårdssida säkras. I övriga lägen medges en större flexibilitet i placeringen 
och byggrätterna begränsas istället med ett för aktuellt kvarter anpassat exploateringstal. 
 
Enbostadshus  
Med radhus och kedjehus uppnås en täthet och närhet i grannskapet samtidigt som skalan hålls nere. 
Husen har placerats med fokus på orientering mot ljuset, läge på tomten och möjligheter till uteplats. 
Alla bostäder har tillgång till bilparkering, antingen på den egna tomten, på egen plats på gatan 
framför huset eller i den absoluta närheten. Kvarteren ska vara sammanhållna sett till färg och 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 3 - Planbeskrivning antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

  Sida 21 av 60 
 
 
 

 
Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001  Planbeskrivning  

material, men med möjlighet till personlig anpassning och variation mellan bostäderna. Radhusen 
byggs i 2–3 våningar. Vissa radhus behöver uppföras i en viss höjd för att avskärma buller, vilket 
regleras i plankartan. Även friliggande enbostadshus möjliggörs i vissa lägen där bullersituationen så 
tillåter.  
 

 
Inspirationsbilder för radhus från gestaltningsprogrammet 
 
För mer detaljerade gestaltningsprinciper se gestaltningsprogram (Arkitema). 
 
Flerbostadshus 
I söder, norr och kring torget återfinns något mer resliga kvarter. Denna något tätare och högre 
bebyggelse behåller en småstadskaraktär genom ett omväxlande taklandskap som varvar olika 
takvinklar och använder gavelmotiv för att skapa siktlinjer och vyer. Flerbostadshusen får vara som 
högst fyra våningar. Husen närmast plangräns måste dock uppföras i minst tre våningar för att säkra en 
god ljudnivå för bakomliggande kvarter. I plankartan ställs krav på att byggnader längst i norr, söder 
och i väster uppförs till en viss höjd för att skydda bakomliggande kvarter från buller. Material och 
kulörer ska hållas ihop med enbostadshusen för att nå en gemensam identitet i området. Material i 
sockelvåningar är med fördel avvikande för att markera gaturummet. I gestaltningsprogrammet 
beskrivs dessa hus som Kvartershus. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se gestaltningsprogram 
(Arkitema). 
 

 
Inspirationsbilder/referensbilder på småskaliga flerbostadshus från gestaltningsprogrammet 
 
För att den här detaljplanens genomförande ska bidra till ett väl varierat bostadsbestånd behöver de 
dominerande storlekarna på lägenheter vara 45 kvm och större. En jämn fördelning mellan de mindre 
lägenheterna eftersträvas och enrumslägenheter ska inte dominera denna kategori. Undantag från 
denna princip kan göras vid behov av specialboende för exempelvis äldre eller studenter. Dialog om 
lägenhetsfördelning ska ske mellan byggaktör och kommunen innan inlämnande av 
bygglovshandlingar. 
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Ny bebyggelse, skola och förskola 
 

  
Lokalisering av förskola och skola. Bild: Arkitema              
 
 
Grundskola 
Centralt i området planeras en grundskola för 600 elever i klass F-9. Placeringen möjliggör att en del 
av den befintliga vegetationen kan bibehållas och utgöra en väsentlig del av skolgården. Placeringen 
ger en god inramning av skolgården, ett tydligt landmärke i mötet med omgivningen samt utgör ett 
både visuellt och faktiskt skydd mot buller och trafik på Granhammarsvägen. I mitten av planområdet 
blir skolan därtill likvärdigt tillgänglig från planområdets alla delar. Här ligger skolan dessutom nära 
busshållplatserna på Granhammarsvägen och i direkt anslutning till det viktiga stråket som med säker 
skolväg kopplar samman planområdet med Brunnas övriga bostadsområden i öster. Delar av skolan 
och i synnerhet idrottshallen kan med fördel nyttjas mycket för aktiviteter på kvällar och helger. 
Placeringen direkt intill det centrala torget bidrar till att stärka platsen som planområdets publika 
tyngdpunkt. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se gestaltningsprogram (Arkitema). 

Skolans storlek styrs genom angiven utnyttjandegrad av fastigheten, liksom av högsta byggnadshöjd 
(över gata). Placeringen av bebyggelsen inom skolfastigheten styrs och gårdens omfattning säkras 
genom att i planen ange vilka ytor som inte får bebyggas.  

Skolgården har en sammanhängande yta om cirka 10 200 kvm, en yta som med 600 elever uppnår 
kommunens riktvärde om 17 kvadratmeter per barn (genomsnitt alla åldrar F-9). Skolgården sträcker 
sig mellan gång/cykelstråket och det befintliga naturområdet i söder, varvid en del av skolgården kan 

Volymskiss och koncept för skola och 
skolgård. Bilder: Arkitema 
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ta vara på naturlig topografi och vegetation. På så sätt får skolgården goda förutsättningar att delas in i 
såväl hårdgjorda aktivitetszoner som lugnare lekmiljöer och mer naturligt programmerade rekreativa 
och/eller utforskande ytor. Förutsättningar finns också för att vid behov dela in gården i zoner för olika 
åldrar. Då får alla barn trygg tillgång till olika typer av lek och samvaro.  

Tvärs skolgården sträcker sig en yta planlagd som allmän plats för park. Anledningen till detta är de 
VA-ledningar som är förlagda här. Av drifttekniska skäl har kommunen valt att låta denna mark vara 
allmän plats istället för kvartersmark. Parkområdet kommer praktiskt att utgöra en del av skolgården. 
   
Angiven markanvändning i detaljplanen är S, Skola. För att möjliggöra samnyttjande av skolans 
lokaler för aktiviteter som kultur och idrott utanför skolans ordinarie verksamheter ges skolan även 
användningen R, besöksanläggning för kultur och idrott.  
 
Förskola 
I planområdets sydvästra del möjliggörs en förskola med upp till 8 avdelningar för 160 barn. 
Förskolan omfattar en friliggande byggnad i två våningar, men blir en integrerad del av ett 
bostadskvarter. Läget är tillgängligt för alla trafikslag, men skyddat från trafikbuller tack vare den 
högre bebyggelsen mot Effektvägen.  
 

 
Konceptskiss förskola och förskolegård. Bilder: Arkitema 

Förskolegården drar nytta av den befintliga topografin och på den stora gården finns goda 
förutsättningar att bevara delar av den befintliga vegetationen. Förskolegården är cirka 4800 kvm stor. 
Med 160 barn uppnås en friyta om 30 kvm per barn. Förskolegårdens tre zoner enligt konceptskiss 
ovan är cirka 1600 kvm vardera. Liksom skolgården delas denna in i zoner efter åldrar, aktivitet och 
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programmering. Lekzoner och samlingsplatser blir tillgängliga för boende och allmänhet när förskolan 
är stängd. Utöver dessa ytor har de boende egna platser för rekreation och samvaro på den egna 
gårdsytan. För mer detaljerade gestaltningsprinciper se gestaltningsprogram (Arkitema).  

Ny bebyggelse, torg och centrumändamål 
 

 
Illustration över den nya centrumbildningen. Bild: Arkitema 
 
Centralt i planområdet, som en kärna i den nya bebyggelsen, planeras en mindre centrumbildning i 
anslutning till ett nytt torg. Torget är tänkt att fungera som mötesplats både för boende inom 
planområdet, för angränsande bostäder och verksamheter. Det innehåller både planteringar, sittmöbler 
och en lekplats. Lekplatsen kan med fördel harmonisera med torgets gestaltning och funktion som 
offentligt rum. 
 
I anslutning till torget och till utfarten mot Energivägen, möjliggörs större sammanhängande lokaler 
för den efterfrågade livsmedelsbutiken. Lokalerna integreras i bostadskvarteret och omfattar dess 
nedre plan. Plankartan medger dock centrumändamål i hela byggnaden. Användningen anges som BC 
för Bostäder och centrum. Placeringen bedöms vara lämplig sett till varuleveranser och trafikrörelser i 
stort. Med direktanslutning till Energivägen belastar leveranser och biltrafik till handeln inte 
bostadsområdet i onödan. Med en ny livsmedelsbutik återskapas en viktig målpunkt i Brunna. Kunder 
till butiken kommer inte bara att komma från själva planområdet utan även både från bostadsområdena 
i öst och verksamhetsområdena i väster. Närheten till det centrala gång- och cykelstråket är av stort 
vikt för att tillgängliggöra servicen. Utvecklingen av lokal service anses bärande och i delar av 
bebyggelsen runt torget reglerar därför planen att lokaler för centrumändamål ska finnas i angiven 
andel av kvarterens bottenvåningar, C2. I övriga delar utmed stråket får centrumfunktioner finnas.   
 
Placeringen kan förhoppningsvis dra folk till torget och skapa liv och rörelse till och genom 
stadsdelen. I förlängningen utvecklas ett underlag för den lokala service som ofta etableras runt en 
livsmedelsbutik och mindre centrumbildning av denna typ; exempelvis en frisör eller apotek, ett café 
eller lunchrestaurang. Även mindre kontorslokaler bedöms kunna efterfrågas som komplement till 
verksamhetsområdet och logistikparken i omgivningen i väster.  
 
Lokaler för denna typ av verksamheter och service medges i utvalda lägen runt det centrala torget. För 
att säkra flexibilitet inför framtiden medges samma användning också i flerbostadskvarteren i söder, 
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där efterfrågan på kompletterande lokaler kan tänkas växa i takt med området. Markanvändningen för 
ovan beskrivna funktioner och lägen anges i planen som kombination BC för Bostäder och/eller 
centrum, eller BC1 för Bostäder och Centrum får finnas i bottenvåning. Bestämmelsen 
centrumändamål kan innefatta kontor. 
 
Hotell, som också ryms inom centrumändamål, ses som ett möjligt inslag i något av centrumkvarteren, 
alternativt i planområdets sydostligaste kvarter. 
 
Offentlig service och kommersiell service 
Nuläge 
Området försåg tidigare Brunna med omnejd med kommersiell service i form av en stormarknad. 
Denna stängde och flyttade från området 2017. I dagsläget finns en bilhandel och banor för 
padeltennis på platsen. Offentlig service saknas helt. I Brunna finns i övrigt en pizzeria och en kiosk 
på Musikvägen. För ett större utbud hänvisas befolkningen till centrala Kungsängen eller andra orter. 
Den offentliga servicen i omgivningen utgörs av Brunnaskolan med cirka 300 elever i klass 1–3, 
Hagnässkolan med cirka 450 elever i klass 4–9, samt tre förskolor. Närmsta gymnasium finns i 
centrala Kungsängen. Delar av fordonsprogrammets undervisning är förlagd till lokaler i Brunna 
industriområde.     
 
Förslag 
Planförslaget möjliggör utveckling av grundskola, förskola samt lokaler för centrumändamål i syfte att 
försörja både planområdet och Brunna som helhet med lokal service och potentiella kontorslokaler. 
Funktionerna beskrivs under föregående avsnitt om ny bebyggelse.  
 
Tillgänglighet 
Nuläge 
Den nuvarande trafik/och angöringssituationen är främst anpassad för biltrafik vilket gör att det är lätt 
att angöra i direkt anslutning till byggnadens entré på ett tillgängligt sätt. Dock har platsen låg 
tillgänglighet och innebär en osäker miljö för gående och cyklister. 
 
Förslag 
Samtliga nya byggnader uppnår riktlinjerna gällande tillgänglighetskrav för lutningar samt tillgänglig 
angöring och parkering inom 25 m från entré.  Handikapparkering till de nya kvarteren reserveras i 
den krans av parkeringar som ligger längs den yttre matargata som omger planområdet. För 
byggnaderna som har entréer mot de interna lokalgatorna reserveras handikapparkering som 
kantstensparkering på gatan närmast bostaden.  
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Solstudie 
En solstudie har tagits fram i syfte att visa hur solen, vid olika tider på dagen och året, letar sig in i 
stadsdelen, hur skuggeffekter från kvarter och byggnader påverkar angränsande byggnader och öppna 
ytor. 
 

     
Solstudie som avser vårdagjämning (mars), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger. 
     

 
Solstudie som avser sommarsolstånd (juni), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger. 
   

   
Solstudie som avser höstdagjämning (september), kl 9 till vänster, kl 12 i mitten och kl 15 till höger. 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 3 - Planbeskrivning antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

  Sida 27 av 60 
 
 
 

 
Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001  Planbeskrivning  

Trafik och kommunikationer 
En trafikutredning samt en analys av trafikalstring har tagits fram (Afry, 2021). Utredningen har 
kartlagt nuläget samt utrett om exploateringen kan komma att ge upphov till kapacitetsproblem i 
infrastrukturen i närhet till Viby 19:3 och E18, samt om det finns behov av förstärkningar i 
infrastrukturen gällande gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik och hållplatser. 
 
Trafikalstring 
Nuläge 
Gällande detaljplan för handel beräknas fullt utbyggd ha en alstring på cirka 8 000 
fordonsrörelser/dygn. (Tyréns, 2020) 
 
Förslag 
Beräknat utifrån antal invånare, målpunkter och funktioner antas samma område i den nya 
detaljplanen generera 4350 resor per vardag vilket motsvaras av cirka 600 fordon under förmiddagens 
maxtimme och 500 under eftermiddagens maxtimme. 
 
Lokalvägnätet 
Trafikanalysen (Afry, 2021) visar att föreslagen trafikföring i närområdet kan fungera väl. Vissa 
problem kan uppstå för trafiken från Mätarvägen att ta sig ut på Granhammarsvägen samt att trafik på 
Granhammarsvägen kan få problem att svänga vänster till Mätarvägen under vissa tider på dygnet. 
Analysen visar även att fler bilar väljer Pettersbergsvägen eller Effektvägen för att undvika korsningen 
Granhammarsvägen/Mätarvägen. 
 
Påverkan E18 
Slutsatsen av trafikalstringen är att detaljplanens tillskott av trafik inte påverkar E18 annat än en 
marginell påverkan på kapaciteten för den östgående trafiken. De senaste åren har trafiken på E18 ökat 
kraftigt. I trafikmodellen har en lägre ökning om 1% per år antagits. Om den generella ökningen av 
trafik på E18 fortsätter kommer det bli kapacitetsproblem oavsett om planförslaget genomförs eller ej. 
Kapacitetshöjande åtgärder på motorvägen kan oavsett bli nödvändiga i framtiden.  
 
Gatunät och utfarter 
Nuläge  
Planområdet omges av de tre vägarna Granhammarsvägen (ansluter till E18, hastighetsreglering 60 
km/h), Effektvägen (hastighetsreglering 60 km/h) och Energivägen (hastighetsreglering 40 km/h). 
Mätpunkter från Granhammarsvägen och Energivägen visar att det förekommer en del tung trafik 
(mellan 4,4% och 11,9 %) som rör sig i området (Tyréns, 2020-04-17). 
 

     
Befintlig utformning av Granhammarsvägen (till vänster) Effektvägen (mitten) och Energivägen (till höger) 
 
Området saknar i dagsläget ett internt gatunät, men omfattar resterna av körbara parkeringsplatser och 
ytor för varutransporter till den före detta stormarknaden. Samtliga funktioner matas via tre utfarter 
mot Energivägen. Kommunens Trafik-och tillgänglighetsprogram redovisar satsningar på 
trafiksäkerheten i bostadsområdet österut på Artistvägen med bland annat förbättring av gångvägen, 
ett arbete som påbörjats under 2019 och avslutas under höst och vinter 2021. Denna väg är en av två 
befintliga kopplingar till aktuellt planområde.   
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Förslag 
Planförslaget tillskapar fyra utfarter till Energivägen. En av de befintliga utfarterna flyttas till nytt 
läge, en utfart leder till Effektvägen samt två till Granhammarsvägen (se översiktskarta på 
nästkommande sida). Den norra nya utfarten mot Granhammarsvägen förbättrar kopplingarna till det 
befintliga bostadsområdet österut med en ny cirkulationsplats vid utfarten till korsningen 
Artistvägen/Granhammarsvägen. Cirkulationsplatsen dimensioneras i enlighet med krav på 
framkomlighet från Försvarsmakten. En ny cirkulationsplats föreslås även i korsningen 
Effektvägen/Energivägen, för att förbättra trafiksäkerheten.  
 
De två nya cirkulationsplatserna dämpar hastigheten på det omkringliggande vägnätet. Energivägens 
sektion smalnas av för att skapa ett lugnare gaturum i anslutning till området. Genomfart mellan 
områdets södra och norra del är inte möjlig, utan trafik däremellan måste färdas via Energivägen.  
 
Av säkerhets- och framkomlighetsskäl tillåts endast utfart åt höger i den södra anslutningen mot 
Granhammarsvägen.  
 
Gatunätet inom planområdet är disponerat med en yttre kommunikationsväg med parkeringsplatser. 
Denna löper parallellt med omgivande vägnät som försörjer ett mer finmaskigt nät av smalare 
kvartersgator som bidrar till högre trafiksäkerhet och lägre hastigheter i anslutning till både 
bostadsbebyggelse och publika funktioner. Flera gator är tänkta att vara enkelriktade, vilket möjliggör 
en smalare sektion. Smalare gator syftar även till att sänka hastigheter och bidra till ett intimare 
gaturum. Gatunätet illustreras på översiktskartan på kommande sida. Efter översiktskartan redovisas 
fyra typsektioner (A-D). Ytterligare gatutyper finns, varav samtliga redovisas med sektionsritningar i 
en bilaga till gestaltningsprogrammet. Samtliga gator uppfyller de krav som finns i Upplands-Bros 
tekniska handbok med stöd från VGU och RiBuss. Sektioner på kommande sidor finns i större format 
i gestaltningsprogrammet.  
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Karta över områdets gatunät och olika gatutyper. Nya utfarter är markerade med röd cirkel och nya cirkulationsplatser 
markerade med grön cirkel. Sektion A-D som är markerade i kartan redovisas i detalj på kommande sidor. Bild: Arkitema 
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Föreslagna gatusektioner 
Var sektionerna är dragna redovisas i bild på s.29. 
 
 

 
 

 
Den bredaste gatutypen löper parallellt med de tre stora omgivande vägarna Granhammarsvägen, Effektvägen och 
Energivägen och innehåller körväg och rader av tvärställd parkering. Längs den anslutande befintliga cykelbanan och längs 
vägbanorna för Effektvägen och Energivägen anläggs planteringar.  
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Den nya kommunala gatan i den norra delen som ansluter till Artistvägen i öst har dubbelsidiga trottoarer och plats för 
kombination av trädplantering och enkelsidig gatuparkering. Samma gatutyp återfinns även väster om skolgården och vid 
utfarter mot söder.  
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Längs det mest publika centumstråket, som löper längs skolan och förbi verksamketslokalerna runt torget, reserveras 
utrymmet till gående och cyklister för att inbjuda till en attraktiv och trafiksäker miljö för alla åldrar. 
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Sektion D är en av områdets smalaste kvartersgata, utformad för i huvudsak enkelriktad angöringstrafik för de boende. 
 
 
Energivägen och Effektvägen byggs delvis om för att skapa en bättre anpassad och lugnare trafikmiljö 
i anslutning till området. Energivägens mittremsa tas bort och sektionen smalnas av. Båda vägarna 
dimensioneras för att i framtiden kunna trafikeras av kollektivtrafik. Korsningen mellan de två vägarna 
byggs om till en cirkulationsplats med ett körfält, detta för att höja trafiksäkerheten i korsningen. 
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Vägsektion över Energivägen. 
 

 
Vägsektion över Effektvägen. 
 
 
Parkering, angöring och varumottagning 
Nuläge  
Den före detta handelsverksamheten angjordes tidigare via tre anslutningar mot Energivägen. 
Verksamheterna försågs med parkeringsytor utspridda över fastighetens norra hälft, huvudsakligen 
söder om men även väster om byggnadens huvudentré. Färdtjänst och avlämningar har tidigare kunnat 
ske framför byggnadens huvudentré. Varumottagning sköttes i huvudsak utmed byggnadens västra och 
norra sida. I dagsläget är ytorna till stor del oanvända.  
 
Förslag 
Viby 19:3 planeras innehålla som mest 850 bostäder i olika upplåtelseformer. I Upplands Bro 
kommun gäller parkeringstalet 1 bilparkering per hushåll för boende i enfamiljshus och 0,8 

bilparkeringar per hushåll för boende i flerbostadshus (inklusive 0,1 gästparkering per hushåll). 

Parkeringstalet innebär att 730 parkeringsplatser för bostäder ska möjliggöras inom området. 
 
Bebyggelseförslaget möjliggör totalt cirka 825 parkeringsplatser för bostäder, skola, förskola och 
handel. Generellt ska dessa tillgodoses på egen tomt, alternativt i den “parkeringskrans” som förläggs 
på kvartersmark med användning ”Parkering” utmed områdets ytterkant, tillsammans med 
parkeringsgarage under några kvarter. I några lägen anläggs boendeparkering på kantstensparkering 
utmed allmän gata på ytor som planläggs som kvartersmark för parkering. För byggnaderna som har 
entréer mot de interna lokalgatorna reserveras parkering för rörelsehindrade inom lokalgatorna, se 
typsektion B nedan. Besöksparkeringar återfinns som kantstensparkering utmed de interna 
lokalgatorna i hela stadsdelen.  
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De gemensamma parkeringsytorna kommer omfattas av en samfällighet tillhörande boende och 
verksamhetsutövare. Platserna kommer vara reserverade för boende och ansvaras för av 
samfällighetens delägare.  
 
Möjlighet att tillskapa parkering för rörelsehindrade finns inom 25 meters avstånd från bostadsentréer; 
på kvartersmark, i garage eller alldeles intill den egna bostaden.  
 

Princip för placering av parkeringsplatser. Bild: Arkitema 
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Angöringsmöjligheter parkering för rörelsehindrade. Bild: Arkitema 
 
Planförslaget är utformat för att uppnå nu gällande krav på parkeringsplatser. För en hållbar 
stadsutveckling bör dock ett mer långsiktigt perspektiv tillämpas. En mobilitetsutredning har tagits 
fram (CIVIC, 2021) i syfte att belysa i vilken omfattning olika typer av mobilitetsåtgärder på sikt kan 
uppmuntra valet av andra färdmedel än bilen och på så sätt minska biltrafiken till, från och inom 
området. Det kommer i sin tur minska behovet av parkeringsplatser och därmed frigöra dessa ytor till 
exempelvis mer vegetation i gaturummen. I utredningen analyseras en mängd möjliga åtgärder och 
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vilka effekter de skulle få. Alla mobilitetsåtgärder passar inte in överallt. Valet av mobilitetsåtgärder 
måste vara grundade i förutsättningarna för varje specifikt projekt.  
 
I mobilitetsutredningen föreslås en rad åtgärder uppdelade i områdena transporter, leveranser, service 
och information. Här nämns bland annat direktbuss mellan Viby och Kungsängen station, stor 
tillgänglighet till laddning av elfordon, bilpool för samtliga boende, samt effekten av att placera 
boendeparkering i anläggning en bit från bostaden. Den förväntade reduceringseffekten som varje 
åtgärd har fått är en skattning. Den baseras på att mobilitetskonceptet har åtgärder för de viktigaste 
områdena i projektet och tar sig an de åtgärdsförslag som förväntas ge störst reducering.  
 
Från planering till byggande av Viby kommer marknaden att utvecklas och kunskapen om framtida 
bilinnehav och efterfrågan på mobilitetstjänster kommer att bli tydligare. Inför bygglovshandläggning 
behöver därför en uppdaterad mobilitetsutredning biläggas. Utifrån nuvarande bedömning kan en 
reducering av minimalt 30 procent på parkeringstalet göras om föreslagna åtgärder införs. 
 
Cykelparkering är en viktig del av parkeringsfrågan i området. Cykelparkering för boende ska lösas 
inom fastigheten och redovisas i detalj i samband med bygglov. Även cykelparkering vid lokaler och 
verksamheter studeras närmare i senare skede. 
 
Verksamheter 
Vid förskolan finns en mindre parkering främst avsedd för personal samt möjlighet till 
kantstensparkering. Personalparkeringen är reserverad för 1 bilplats per avdelning.  
  
För grundskolan anläggs cirka 40 parkeringsplatser för personal samt platser för hämtning och 
lämning. Personalparkeringen sker främst på östra sidan av skolgården. Hämtning och lämning sker 
både på östra sidan och vid cirka fem parkeringsplatser, så kallade ”kiss and drive”, på gatan väster 
om skolgården.  
 
För livsmedelsbutiken och övriga verksamheter sker parkering på besöksparkeringar utmed gatan eller 
i garaget under kvarteret. 
 
De parkeringslösningar för boende och verksamheter som presenteras i förslaget har även en 
flexibilitet i och med att det finns möjlighet till samnyttjande över dygnet av vissa parkeringar. 
 
Gång och cykeltrafik 
Nuläge  
Längs Granhammarsvägen löper en indragen cykelväg, skyddad av en bredare remsa av vegetation. 
Ytterligare ett cykelstråk löper från villaområdet i öster och vidare tvärsöver planområdet i den 
mellersta delen och fortsätter sedan mot nordväst. I övrigt saknas trottoarer och cykelvägar inom 
planområdet och utmed angränsande vägar. I och med ombyggnationen av Brunna trafikplats har 
säkerheten för oskyddade trafikanter förbättrats vid läget för motorvägspåfarten. På sikt föreslås att 
gång- och cykelvägen längs med Granhammarsvägen förlängs mot Granhammar och Västra Ryd, samt 
kompletteras med gång- och cykelstråk mot Brunna industriområde och Lejondals naturreservat.  
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Befintliga gång- och cykelstråk. Källa: Kommunkarta Upplands-Bro kommun 
 
Förslag 
Samtliga gator förses med gångbanor. Befintligt cykelstråk längs och genom planområdet förstärks 
och får en central roll som sammankopplande länk i hela Brunna. Där inte cykelbana planeras inom 
området sker cykling i blandtrafik i körbanan. Gatunätets korsningar och passager har anpassats för att 
tillskapa säkra skolvägar. Skolområdet angörs med cykel direkt från det separata öst-västliga 
cykelstråket i norr och från det nordsydliga stråket utmed hela dess östra sida. Korsningen mellan 
skolan och förskolan utformas upphöjd och med god sikt. Cykeltrafik från norr inom området sker på 
en mindre lokalgatan med låga trafikmängder från torget och rakt söderut. De med förskolan som mål 
som kommer utifrån färdas på det nord-sydliga cykelstråket för att ansluta och röra sig säkert sista 
biten på gångvägen mellan de två sydostliga kvarteren.   
 
Övergångsställe anläggs intill cirkulationsplatsen i söder i enlighet med rekommendationer från 
trafikutredningen. Studier visar att bussresenärer som stiger av på Granhammarsvägens östra sida 
tenderar att helt oskyddat snedda över vägen mot planområdet, istället för att välja gångtunneln. 
Möjligheten att komplettera GC-tunneln med ett övergångsställe har diskuterats men bedöms inte 
lämpligt, all öst-västlig gångtrafik i detta läge ska således ske skyddat genom tunneln.  
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Föreslagna gång- och cykelstråk. Bild: Arkitema (bearbetad av Tyréns) 
 
 
Planförslaget har utformats med fokus på säkra skolvägar. Hastigheten bör regleras till 30 km/h inom 
hela området, men med hastighetsreducerande åtgärder längs huvudstråken/ de större gatorna. 
Merparten av områdets lokalgator leder mot det öst-västliga cykelstråket som ansluter direkt mot 
skolan. Mellan skolan och förskolan finns en hastighetssäkrad passage.  
 
Områdets matbutik har entré från det genomgående cykelstråket, som är bilfritt. Parkering finns intill 
Effektvägen vilket innebär att besökare till butiken inte måste köra igenom området.  
 
Sammantaget bedöms risken för smittrafik inom området vara låg. Gaturummen utformas med 
trottoarer där yngre barn får cykla och för de äldre cyklisterna, som är hänvisade till gatan, hålls 
hastigheten nere genom en medveten utformning av miljön intill gatan. 
 
Kollektivtrafik 
Nuläge  
Planområdet försörjs idag med busstrafik genom linjebuss nummer 558 och 559 som trafikerar 
sträckan från pendeltågsstationen i Kungsängen centrum – Livgardet, respektive Kungsängen centrum 
- Textilvägen. Busshållplatser finns i båda riktningar intill gång- och cykeltunneln på 
Granhammarsvägen samt vid planområdets norra gräns. Bussarna avgår i rusningstid cirka 5 gånger i 
timman. Turen till Kungsängens centrum tar 9 min. Med byte till pendeltåg tar resan till Stockholms 
central cirka 45 minuter.  
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Förslag 
Ökad befolkning och fler målpunkter ger ett större underlag och förutsättningar för att utveckla 
kollektivtrafiken i framtiden. Sett till avstånd till busshållplats ligger alla områdets bostäder och 
funktioner väl inom mått för god försörjning enligt Trafikförvaltningens riktlinjer för planering av 
kollektivtrafiken. Dagens turtäthet om 15-minuterstrafik i normaltrafik anses också hålla hög standard, 
men kan vid behov ökas något. Däremot kommer kapaciteten sett till platser på bussarna som 
trafikerar området att behöva ökas i takt med antalet resenärer. Lösningar omfattar längre fordon eller 
flera avlastande. Detta diskuteras med Trafikförvaltningen på Region Stockholm. Det längsta 
avståndet mellan bostad och busshållplats blir aldrig längre än 400 m fågelvägen, vilket motsvarar 
kraven för god kollektivtrafikförsörjning.   
 
Störningar och risker 
Buller och vibrationer 
Nuläge  
Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, 
Effektvägen och Energivägen, samt av verksamhetsbuller från angränsande verksamhetsområde. Vid 
planområdets norra gräns finns en busshållplats. Då denna inte trafikeras med mer än en busslinje 
bedöms den inte ge upphov till lågfrekvent buller eller vibrationer.  
 
Förslag 
En utredning av trafik- och verksamhetsbuller vid planerad nybyggnation i området har utförts av 
Akustikkonsulten (2021).  Nedan beskrivs först buller från trafik, därefter buller från intilliggande 
verksamheter. I plankartan har dessa olika bullerkällor vägts samman för att uppfylla bullerkrav för 
både trafik- och verksamhetsbuller. 
 

Trafikbuller  

  
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från trafik, prognosår 2040 med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 1,5 m 
över mark i dBA (Akustikkonsulten, 2021). 
 
Ekvivalenta ljudnivåer från trafik utmed Effektvägen uppgår till 60–65 dBA. Utmed 
Granhammarsvägen uppgår de till 57–64 dBA. I de lägen utmed dessa vägar där ljudnivån överskrider 
60 dBA ska bostadsbebyggelse utformas med genomgående lägenheter där minst hälften av 
bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad sida, alternativt med små lägenheter (högst 35 kvm). 
Detta regleras med en generell planbestämmelse på plankartan. De ekvivalenta ljudnivåerna från trafik 
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utmed Energivägen uppgår till 51–61 dBA. Trafikförordningen medger därmed bostäder utan särskild 
hänsyn till planlösning.  
 
En förutsättning för att enbostadshusen i planområdets nordöstra del ska klara riktvärdena avseende 
trafikbuller från Granhammarsvägen är att bostäder närmast Granhammarsvägen byggs högre eller 
minst lika höga som bebyggelsen i angränsade kvarter mot väster. Detta regleras med en bestämmelse 
om skydd mot störning, m3. Bostäderna ska även byggas samman eller på annat sätt, med t.ex. skärm, 
säkra en bullerdämpad sida (m1). 
 
Verksamhetsbuller 

 
Beräknade ekvivalenta ljudnivåer från verksamheter med ny exploatering. Frifältsvärden vid fasadmarkörer, 1,5 m över mark 
i dBA – ”Värsta timme” (Akustikkonsulten, 2021). 
 
En förutsättning för att kunna bygga bostäder i nära anslutning till verksamheter, utan att det ska 
medföra problem för boende eller omfattande begränsningar för verksamheterna att fortsatt kunna 
verka som idag, är att utforma bebyggelsen så att Zon B för industribuller enligt Boverkets allmänna 
råd uppfylls. Det innebär att bebyggelse utmed Effektvägen, Energivägen samt den norra 
planområdesgränsen förses med villkor om genomgående lägenheter där minst hälften av 
bostadsrummen förläggs mot ljuddämpad sida. Detta regleras genom en generell planbestämmelse.  
 
Gällande enbostadshusen längs Energivägen i norr kompletteras denna bestämmelse med m1, som 
anger att de ska placeras och utformas så att en bullerdämpad sida skapas. På så sätt säkerställs att 
uteplats tillgodoses på den tysta sidan.  
 
En förutsättning för att klara riktvärdena bedöms också vara att bebyggelsen närmast bullerkällorna 
längst i norr, i söder, liksom utmed Energivägen ger en skärmande funktion genom att byggas högre 
än kvarteren innanför. I dessa lägen begränsas bebyggandets omfattning av både lägsta och högsta 
byggnadshöjd. Detta regleras antingen med en höjdangivelse i ett spann, eller genom en bestämmelse 
om skydd mot störning (planbestämmelser m3, m4, m6 och m7). I de delar av planområdet där den 
yttre bebyggelsens höjd kan ha en signifikant påverkan för ljudnivåer på bakomvarande bebyggelse 
har bullerberäkningarna utgått från en lägsta möjlig höjd enligt planförslaget.  
 
Öppningar i bebyggelsen i norra delen av planområdet måste sättas igen med tät skärm av något slag 
för att klara kraven för industribuller, vilket regleras med bestämmelse om skydd mot störning (m2). 
Skärmens höjd ska motsvara högsta anslutande byggnads fasad. Med en väl genomtänkt 
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takutformning, som fungerar bullerdämpande, kan det vara möjligt att låta bebyggelsen utmed den 
norra gränsen hålla en lägre höjd än anslutande gavelhus, så som det illustreras i illustrationsplanen.   
 
I det större kvarteret längst i sydväst ska av samma anledning byggnader närmast Effektvägen och 
Energivägen utföras med sammanhängande fasad, det för att säkerställa en god ljudmiljö för bostäder 
och förskolegård innanför. Detta regleras med bestämmelse om skydd mot störning (m5).  
 
De tänkta skolan/förskolorna och dess gårdsytor ligger vända bort från trafikerade vägar 
och är skyddade bakom bebyggelse. Det medför att ekvivalenta ljudnivån och maximala 
ljudnivån under en maxtimme från trafik beräknas vara lägre än 50 dBA respektive 70 dBA 
på samtliga gårdsytor. 
 
Med anledning av att bebyggelsen närmast angränsande trafikleder och verksamhetsområden på långa 
sträckor har en skärmande effekt av avgörande betydelse för kvarteren innanför, ställs också krav på 
utbyggnadsordningen. Detta har studerats i särskild bullerutredning baserad på utbyggnadsetapper 
(Akustikkonsulten 2021). Utifrån ett antal beroenden villkoras startbesked för bostadsändamål i 
angivna lägen med att den bebyggelse som skärmar aktuell bullerkälla ska ha färdigställts till en nivå 
motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster. Detta regleras i planen med administrativa 
bestämmelser om villkor för startbesked (a1-a6). Beroendena förtydligas i illustration nedan.  
 

 
Bilden illustrerar de kvarter/grupper av bebyggelser för vilka startbesked inte ges (ljusrött) förrän 

bullerskärmande byggnad/byggnader färdigställts till en nivå motsvarande ytterväggar, ytterdörrar och fönster 

(mörkrött). Vilken/vilka byggnader som avses för respektive kvarter/bebyggelsegrupp pekas ut med pil. 

Streckad linje i sydost visar att all bebyggelse i kvarteret, inre och yttre, beviljas startbesked först då den 

bullerskärmande bebyggelsen i angränsande kvarter i sydväst har uppförts. Notera att radhusen inom streckad 

linje inte behöver vara uppförda för att bebyggelsen i motstående kvarter ska få startbesked. 
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För att centrumkvarteren med skolan inräknad ska kunna uppföras i ett sammanhang tillämpas inte 
samma villkor för utbyggnadsordning fullt ut där. Det innebär att skolgården under en begränsad 
utbyggnadsperiod kommer ta nivåer upp till 55 dBA ekvivalent ljudnivå från trafik och då saknas ytor 
som enligt rekommendation inte ska överskrida 50dBA. Utbyggnadstiden bedöms bli lång och detta 
ses därför som ett sätt att minska en utdragen byggprocess, inte minst intill skolmiljöerna. Ett mindre 
undantag görs även för förskolegården av samma skäl. Förskolan får inte uppföras innan den större 
byggnaden mot Effektvägen eftersom den har avgörande betydelse för bebyggelsen innanför, den får 
däremot uppföras samtidigt som de två övriga lamellhusen i samma kvarter, trots att de också har en 
viss bullerdämpande effekt för den slutliga gårdsmiljön. Av bland annat sociala skäl anses det viktigt 
att skola och förskola etableras tidigt i området, varför detta tillfälliga avsteg kan motiveras.  
 
Risken för komfortvibrationer inomhus bedöms som mycket låg då markförhållandena (i huvudsak 
urberg) i området är goda. 
 
Radon 
Enligt SGU uppskattas radonhalten inom fastigheten i huvudsak ligga inom ett spann på mellan 37-49 
kBq /m3. Nivåer mellan 10 – 50 kBq /m3 klassas som normalradon. I fastighetens nordvästra hörn 
skattas nivåer upp till 56 kBq /m3. Här ska byggnader radonsäkras.  
 
Översvämning 
Nuläge  

 
Översvämningsrisk vid befintligt scenario (Tyréns 2021). 
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Enligt skyfallsmodellering utförd av Tyréns (2021) rinner den största delen av skyfallsvattnet från 
planområdet till lågpunkterna vid gångtunnlarna vid planområdesgränserna. De blir fyllda med 
vattendjup mellan 1 och 1,7 m vid skyfall beroende på gångtunnel. För de två gångtunnlarna som 
ligger öst och väst om planområdet stannar vattnet i dessa lågpunkter. För den gångtunneln som ligger 
sydöst om planområdet, vid korsningen mellan Effektvägen och Granhammarsvägen, fylls tunnel till 
en viss nivå och sen rinner vattnet vidare till den dagvattendamm som finns mellan 
Granhammarsvägen och fastigheten Kungsängens-Tibble 1:647. Flödet till dammen från gångtunneln 
blir ca 740 l/s enligt modellresultat för befintligt scenario.  
 
Det kan samlas upp till 0,45 m vatten vid lastkajen vid den gamla Coop byggnaden enligt modellen. 
Andra mindre vattenansamlingar skulle uppstå på den stora parkeringen inom planområdet.  
En del av skyfallsvattnet från nordvästra delen av planområdet rinner till en lågpunkt som finns vid 
fastigheten Viby 19:9, där Församlingen Arken ligger. Denna fastighet skulle översvämmas vid skyfall 
enligt simuleringarna. När denna lågpunkt fylls rinner vattnet vidare till lågpunkten inom 
modellområdet vid diket. 
 
Förslag 
Resultatet från skyfallsmodelleringen (2021) visar att planområdet överlag inte är sårbart vid skyfall 
då planområdet ligger högt uppströms i avrinningsområdet. Det finns inte några större känsliga 
lågpunkter vid befintlig bebyggelse inom planområdet. Framtida strukturplan och höjdsättning som 
har studerats är väl genomtänkt och terränganpassad så att vattnet vid skyfall kan rinna utan att orsaka 
skador på de framtida byggnaderna. Detta baserat på antaganden att marken inom kvartersmark ligger 
högre än gatorna och inte skapar lutning ner mot byggnader. Framkomlighet inom planområdet med 
fordon säkerställs med den planerade höjdsättningen förutom en mindre del (ca 4 meter) av 
vändplatsen öster om skolan där den maximala vattennivån överstiger 0,3 m. Vattnet leds till 
gångtunnlarna vid planområdesgränserna där vattnet kan ansamlas utan att orsaka någon skada.  
 
Det kumulativa skyfallsflödet ökar inte till nedströmsliggande områden efter exploatering i jämförelse 
med befintligt scenario. Det maximala skyfallsflödet ökar dock till nedströms belägna områden i 
jämförelse med befintligt scenario. Det ökade maximala flödet beror på en ökad hårdgörning som 
orsakar ökade vattenhastigheter. Förslag för ytlig hantering av skyfall har tagits fram med angiven 
volym. Det bedöms att föreslagna åtgärder kommer att göra att skyfallssituationen nedströms 
(inklusive Gröna Dalen) inte försämras efter exploatering av planområdet. 
 
För att säkerställa en avrinning som inte skadar bebyggelsen i den norra delen av  
området, samt avhjälpa översvämningsrisken norrut kan ett dike placeras utmed den norra 
plangränsen. Diket klarar att avbörda flödet som avrinner från norr om planområdet.  
Utrymme för diket säkerställs i plankartan genom bestämmelse n3. 
 
I skyfallsutredningen nämns att lågpunktskartering visar på risk för stora vattensamlingar på 
Granhammarsvägen söder om planområdet. Lågpunkten ligger cirka 800 meter söderut och strax söder 
om passagen under E18. På grund av detta kan framkomligheten för räddningsfordon till planområdet 
vara begränsad. Det möjliga problemet finns redan i nuläget och det kommer inte att försämras av 
planförslaget och dess planerade åtgärderna för skyfallshantering. Som en del av genomförandet av 
detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.f (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) 
som vann laga kraft 2016 avslutas inom kort omfattande ombyggnationer av Granhammarsvägen, där 
lågpunkten och väg- och sidoytor uppströms omfattas. Ombyggnationen innefattar bland annat 
minskning av hårdgjorda körbanor, skevning mot diken, nya makadamdiken och fördröjningsmagasin 
uppströms. Sammantagande bromsas flödet till lågpunkten och avrinningen från vägen förbättras. I det 
pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Kungsängen utvecklar kommunen parallellt en 
strategi för hanteringen av översvämningsrisk i tätorten. Den aktuella platsen kommer belysas och vid 
behov av ytterligare åtgärder har kommunen rådighet över både väg och angränsande mark upp- och 
nerströms. Då den aktuella lågpunkten, varken före eller efter pågående ombyggnationer av 
Granhammarsvägen, påverkar den norra avfarten från E18, begränsas inte heller framkomligheten för 
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räddningstjänsten då utryckning till planområdet kommer från stationen i Järfälla, dvs österifrån på 
E18.  
 
Skred och erosion  
Befintlig topografi och befintliga jordlager innebär att det inte bedöms finnas några ras- och 
skredrisker inom fastigheten med dagens förhållanden. Detta innebär att geotekniska åtgärder inte är 
nödvändiga för att erhålla tillfredsställande säkerhet mot skred eller ras. 
 
På stor del av fastigheten finns jordlager som inte är sättningsbenägna. Vid den miljötekniska 
undersökningen påträffades dock lera i ett mindre område inom fastighetens nordvästra del och enligt 
den geologiska kartan kan det förekomma lera i fastighetens allra mest sydöstra del.  
 
Risk 
Nuläge  
En riskutredning har upprättats av Tyréns (2021-03-12) för att utreda vilka riskkällor som kan påverka 
fastigheten Viby 19:3, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa vilka eventuella 
riskreducerande åtgärder som krävs för att bebygga området i enlighet med planförslaget.  
 
Effektvägen är sekundär transportled för farligt gods. Energivägen samt Granhammarsvägen (aktuell 
sträcka) är ej rekommenderade transportleder för farligt gods men har inkluderats baserat på 
Länsstyrelsen i Stockholms riktlinjer. Riskutredningen har visat att det på Effektvägen, 
Granhammarsvägen och Energivägen transporteras farligt gods och att risken förknippad med dessa 
transporter bidrar till planområdets individ- och samhällsrisk. Det största riskbidraget utgörs av 
olyckor som leder till utsläpp av brandfarliga gaser (ADR-klass 2) och brandfarliga vätskor (ADR-
klass 3). Intill planområdet finns det även en drivmedelstation (St1) som bidrar till planområdets 
risknivå. 
 
Utöver transportlederna omfattar utredningen även angränsande drivmedelstationen på Energivägen. 
Utredningen identifierade även verksamheterna Fresenius Kabi (råvarutillverkning), Air Liquide 
(glastillverkning) och Livgardet (Försvarsmakten) som potentiella riskkällor att studera.  
 
Förslag 
För att risknivåerna inom planområdet ska bli acceptabelt låga har ett antal skyddsåtgärder föreslagits. 
Om dessa införs i detaljplanen visar riskutredningen att planerad bebyggelse är lämpad för ändamålet 
med hänsyn till risken för dessa olyckor. Skyddsåtgärderna sammanfattas i tabell nedan. 
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Angivet skyddsavstånd till Effektvägen regleras genom bostadskvarterens placering i planen. Övriga 
åtgärder regleras med bestämmelser om skydd mot störning. 
 
 
Teknisk försörjning 
Dagvatten 
Dagvattnet föreslås anslutas till det kommunala ledningsnätet med tre till fyra anslutningspunkter. En 
anslutningspunkt i nordväst, en till två i mitten av planområdet och en i sydöst. 
 
Flödet mot det allmänna ledningsnätet i norr minskar med ca 50% utan särskilda flödesutjämnande 
åtgärder. Minskningen beror på förändrad markanvändning och ny höjdsättning som begränsar 
avrinningen mot norr. Flödet mot det allmänna ledningsnätet i söder beräknas öka. För att inte öka 
belastningen på anslutande ledningsnät samt uppnå kommunens riktlinjer avseende flödesutjämningen 
krävs en volym på 370 m3.   
 
I bilden nedan presenteras en konceptuell systemlösning av dagvattenhantering för planområdet.  
 

   
Planskiss konceptuell dagvattenhantering för planområdet efter exploatering (Strukturplan från Arkitema Architects 2021-03-
24 och höjder från Skanska 2021-03-23). Bearbetad av Tyréns 2021. 
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Baserat på genomförd förprojektering är allmän plats höjdsatt bland annat avseende avrinning av 
dagvatten. I samma förprojektering preciserades även ytor för dagvattenhantering i området. 
 
Dagvattenutredningens resultat och föreslagna lösningar för den norra respektive södra delen av 
planområdet sammanfattas nedan. Utformningsexempel återfinns i dagvattenutredningen.  
 
Norra planområdet 
Dagvatten från den norra delen av planområdet avleds mot Skarven. Exploatering inom planområdet 
innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar möjligheterna för Skarven att 
uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad markanvändning med en 
större andel grönytor vilket kommer att minska avrinning från området jämfört med idag. Vid 
tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i det norra planområdet, baserad på Upplands-Bros 
kommuns dagvattenriktlinjer, ökar de positiva effekterna på recipienten ytterligare vid 
dimensionerande regn. Marken höjdsätts för att underlätta avrinning från hårdgjorda ytor mot grönytor 
för rening innan avledning till kommunalt dagvattennät. 
 
Flödet mot det allmänna ledningsnätet i norr minskar också utan särskilda flödesutjämnande åtgärder. 
Minskningen beror på förändrad markanvändning och ny höjdsättning som begränsar avrinning mot 
norr. Även om ingen fördröjning krävs är det dock viktigt att takvatten inte ansluts direkt till ledning, i 
enlighet med kommunens riktlinjer.  
 
Kvartersmark 
Mindre dagvattenåtgärder kan vidtas för att möta syftet med kommunens ambition att rena och 
fördröja 20 mm nederbörd. Dagvatten som uppstår på kvartersmarken kan tas om hand i olika typer av 
grönytor för infiltration. Byggrätternas utformning regleras till stora delar med e-tal som begränsar 
markens utnyttjande med en högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea. Detta möjliggör utrymme där 
dagvatten kan hanteras på kvartersmark. Förgårdsmark planeras vidare för de flesta kvarter inom 
planområdet. 
 
Allmän plats 
Gatumarken höjdsätts så att avrinning från hårdgjorda ytor leds mot träd i skelettjord som bör 
utformas med nedsänkt öppet täcklager av genomsläppligt material.  
 
Grönytor/infiltrationsstråk för dagvattenhantering säkerställs i plankartan genom 
egenskapsbestämmelsen ”dagvattenhantering”. 
 
Södra planområdet 
Den södra delen har delats in i delområden på grund av aktuell höjdsättning. Typ av 
dagvattenhantering som föreslås för respektive delområde presenteras i dagvattenutredningen. Ytor 
markerade för infiltrationsstråk och underjordiska magasin i planskissen ovan på s. 44 bör med 
marginal kunna omhänderta dagvatten från anslutande ytor. 
 
Dagvatten från den södra delen av planområdet avleds mot Görväln. Förändrad markanvändning i den 
södra delen innebär både ökade flöden mot ledningsnät och föroreningsbelastning mot Görväln. I den 
södra delen är det därför viktigt att rening och flödesutjämning fungerar effektivt över tid för att inte 
påverka Görvälns status samt orsaka översvämning av ledningsnätet. Funktionen över tid kan 
säkerställas genom kontinuerlig tillsyn och drift vilket kan uppnås genom att huvudmannen för VA har 
huvudansvar över de gemensamma anläggningarna.  
 

Kvartersmark 
För att minska på ytbehovet för rening och flödesutjämning av dagvatten på den allmänna platsmarken 
utformas kvartersmarken med så mycket grönt som möjligt. Avrinning från hårdgjorda ytor avleds till 
de gröna ytorna för rening innan anslutning till allmän gata. LOD bör även tillämpas på parker, torg 
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och skola/förskola. Vid dimensionerande regn bräddar dagvatten från dessa reningssystem via 
bräddbrunnar mot gemensamma underjordiska magasin för flödesutjämning innan anslutning till det 
befintliga dagvattennätet. 
 
Byggrätternas utformning regleras till stora delar med e-tal som begränsar markens utnyttjande med en 
högsta utnyttjandegrad per fastighetsarea. Detta möjliggör stora ytor där dagvatten kan hanteras på 
kvartersmark. Förgårdsmark planeras vidare för de flesta kvarter inom planområdet.  
 
För förskolekvarteret i det södra planområdet finns en planbestämmelse (n1) om att minst 50% av 
markytan ska vara genomsläpplig. För de delar av förskole- och skolkvarteren som i nuläget har 
naturlig vegetation finns planbestämmelse (n2) om att befintlig vegetation och markens naturliga 
karaktär ska bevaras på minst 20% av ytan. 
 
Planbestämmelsen f5 tillämpas i delar av det södra planområdet (där behovet av LOD är större än i 
norra planområdet) och reglerar att tak ska utformas så att minst 50% av takvattnet rinner av mot 
infiltrerande kvartersmark. 
 
Allmän plats 
De gemensamma anläggningarna på allmän platsmark ska delvis bestå av infiltrationsstråk som 
dimensioneras för att rena 20 mm nederbörd från anslutande reducerad area. Flödesutjämning kan 
även ske i infiltrationsstråken som utformas med extra reglervolym och strypt utloppsledning. 
Dagvatten som avleds mot skelettjord för rening bräddar till underjordiska magasin för 
flödesutjämning. Magasinen dimensioneras för att även utjämna ökade flöden från kvartersmarken. 
Grönytor/infiltrationsstråk för dagvattenhantering säkerställs i plankartan genom 
egenskapsbestämmelsen ”dagvattenhantering”. 
 
För rening av dagvatten från lokalgator, som inte kan avrinna mot infiltrationsstråk, föreslås träd i 
skelettjord som utformas enligt samma princip som för det norra planområdet. Gatumarken ska 
höjdsättas så att avrinning från hårdgjorda ytor leds mot skelettjord som utformas för att omhänderta 
20 mm nederbörd.  
 
Vatten och avlopp 
I planområdet finns huvud-VA-ledningar som ansluter från Energivägen och löper genom 
planområdet.   
 
Kapaciteten i spillvattennätet för ledningar och pumpstationer nedströms planområdet är i dagsläget 
fullgod.  
 
Den del av planområdet som är bebyggd idag har spillavlopp anslutet med självfall. Den obebyggda 
delen kommer att lutas mot sydöst. Spillvattenhanteringen bör därmed kunna lösas med självfall mot 
befintliga spillvattenledningar utan pumpstationer.  
 
Befintliga huvud-VA-ledningar som passerar Viby kommer att behöva utökas på grund av de nya 
flöden som tillkommer genom planförslaget.  
 
Värme 
Planområdet är anslutet till nät för fjärrvärme.  
 
El, tele, bredband 
Planområdet är genom befintlig bebyggelse och liksom tidigare verksamheter försörjt genom etablerat 
nät för el, tele och bredband. 
 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 3 - Planbeskrivning antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

  Sida 49 av 60 
 
 
 

 
Detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001  Planbeskrivning  

En dialog har förts med E-on gällande kapaciteten i elnätet och behov av nya transformatorstationer. 
För att säkerställa elkapaciteten inom planområdet möjliggörs tre för området väl fördelade och från 
allmän plats tillgängliga elnätsstationer. Angiven markanvändning är E1, Elnätsstation. Ytan får en 
dimension om minst 10 *10 meter.  
 
Diskussion förs med Skanova om att flytta de nu lufthängda ledningarna längs delar av Energivägen, 
samt inom Viby 19:3.  
 
Avfall 
Planen ska i enlighet med kommunens avfallsplan (2018) möjliggöra ett flexibelt och användarvänligt 
insamlingssystem för avfall. Olika bostadskvarter i planområdet kräver olika lösningar för 
avfallshantering.  
 
Flerbostadshus ska ha soprum inom byggnaden eller närliggande sophus vid farbar väg för tunga 
transporter. Inom samtliga flerbostadshus ska det inrymmas källsortering av restavfall (brännbart 
avfall), matavfall, tidningar och förpackningar, genom lösning som godkänns av kommunen 
 
Samtliga enbostadshus planeras ha möjlighet till egna sopkärl, detta gör att sopbilar kommer att ha 
möjlighet att kunna trafikera samtliga gator i området. Småhus ska ha plats för två fyrfackskärl (för 8 
avfallsfraktioner) som ska ställas ut vid vägen inom max 3 meter från angöringsplats för 
hämtningsfordon. I de lägen där boendeparkering sker med kantstensparkering framför småhusen 
kommer avståndet att bli mellan 5 – 10 meter. 
 
För småhusen ska samtliga boende ha tillgång till källsortering av restavfall (brännbart avfall), 
matavfall, tidningar och förpackningar, genom lösning som godkänns av kommunen. 
 
Planerad avfallshantering skall tillse att sophantering vid fastigheter kan utföras tillfredställande och 
regler i avfallsföreskrifter följs. Framkomligheten för både hämtningsfordon och hämtningspersonal 
ska beaktas. Planens gator har utformats för att följa de krav som ställs för tunga transporters 
framkomlighet och sophämtning kan därmed ske med genomfart så att både vändning vid vändplan 
och backning kan undvikas.  
 
Inom planområdet tillskapas ett antal vändplatser. Endast vändplatsen vid skolan är dimensionerad för 
sopbil, övriga vändplatser har undantagits från detta krav i Upplands-Bros tekniska handbok då de inte 
har fastigheter med sophämtning mot gatan.  
 
 
Konsekvenser av planens genomförande 
Miljökonsekvenser 
I behovsbedömningen som genomförts görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför 
risk för betydande miljöpåverkan. De miljöaspekter som påverkas och som behöver arbetas vidare 
med är buller, risk och dagvatten. Dessa hanteras i separata utredningar. 
 
Buller 
Bullersituationen och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Buller och vibrationer på s. 32.  
 
Risk 
Aktuella riskkällor och erforderliga åtgärder beskrivs under rubrik Risk på s. 36.  
 
Luftkvalitet 
En utredning av luftkvalitet har gjorts inom ramen för planarbetet (Tyréns 2021-03-24). Inget reglerat 
ämne bedöms överskrida MKN (miljökvalitetsnormer) eller MKM (miljökvalitetsmål). För oreglerade 
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ämnen, i detta fall olika komponenter av VOC (lättflyktiga organiska föreningar), bedöms inga ämnen 
överskrida skattade lågriskhalter. Bedömningen blir att lukt för planområdet kan uppkomma vid 
enstaka tillfällen men att risken för att praxis (2 % av tiden) överskrids bedöms som låg. Planförslaget 
som sådant bedöms inte innebära en sådan ökning av trafik och innehåller inte heller sådana 
funktioner att miljökvalitetsnormerna för luft riskerar att påverkas negativt för sin omgivning. 
 
Naturmiljö 
Eftersom de omfattande och idag hårdgjorda parkeringsytorna omvandlas till bostadsgårdar, 
trädgårdar och gator som kantas av träd, ökar mängden grönytor totalt och sprids ut över ett större 
område. Därmed stärks de gröna värdena lokalt, samtidigt som planområdet förbättras som länk i 
spridningsvägarna mellan grönområden i området.   
 
Dagvatten 
Exploatering inom planområdet innebär att föroreningsbelastning mot Skarven minskar vilket ökar 
möjligheterna för Skarven att uppnå MKN. De positiva miljöeffekterna är en konsekvens av förändrad 
markanvändning.  
 
Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i det norra planområdet, baserad på Upplands-Bros 
kommuns dagvattenriktlinjer, ökar de positiva effekterna på recipienten ytterligare vid 
dimensionerande regn. 
 
Flödet mot det allmänna ledningsnätet i norr minskar med ca 50 % utan särskilda flödesutjämnande 
åtgärder. Minskningen beror på förändrad markanvändning och ny höjdsättning som begränsar 
avrinning mot norr. 
 
Vid tillämpning av föreslagna dagvattenåtgärder i södra delen av planområdet påverkas inte Görvälns 
nuvarande status negativt av exploateringen. Beräknade föroreningsmängder efter exploatering och 
rening är i samma storleksordning som dagens belastning från planområdet.   
 
Åtgärder för flödesutjämning av dimensionerande 20-årsregn uppnår kommunens riktlinjer om att inte 
belasta ledningsnätets kapacitet.  
 
Dagvatten från den södra delen av planområdet avleds mot kommunalt ledningsnät som i sin tur 
ansluter till aktivt markavvattningsföretag. Då ingen direkt anslutning sker till 
markavvattningsföretagets vattenanläggning krävs ingen formell tillståndsansökan inom ramen för 
detta planärende.  
 
Vidtagna åtgärder för flödesutjämning innebär att exploatering inom planområdet inte kommer att ge 
ökade flöden mot markavvattningsföreget, jämfört med idag, vid dimensionerande regn.  
 
Föreslagna åtgärder kommer att möta Upplands-Bro kommuns avsikter med dagvattenhantering vid ny 
bebyggelse.  
 
Gemensamma anläggningar (magasin för flödesutjämning) för dagvattenhantering på allmän 
platsmark ger tydlig ansvarsfördelning till huvudman som på så vis kan säkerställa god funktion 
genom kontinuerlig tillsyn och drift.  
 
Sammanvägt innebär planförslaget en förbättring i jämförelse med nuvarande markanvändning. 
 
Konsekvenser för verksamhetsområdet  
En konsekvensanalys för Brunna verksamhetsområde har tagits fram av Tyréns AB (2021) i syftet att 
utreda eventuella intressekonflikter och positiva synergieffekter som kan uppnås av samlokaliseringen 
av den planerade bostadsutvecklingen och det angränsande verksamhetsområdet.  
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Resultatet belyser bland annat en potentiell intressekonflikt gällande tunga transporter förbi 
planområdet, främst på Mätarvägen. Dessa riskerar att upplevas som störande för boende, eftersom de 
sker även under tidiga morgnar samt nattskift. Ett antal verksamheter bedöms även ha en 
omgivningspåverkan av sådan sort som eventuellt kan upplevas som störande. Återkommande 
klagomål på störningar från boende riskerar att innebära försämrade möjligheter att bedriva 
verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan. Delar av detaljplanerna för verksamhetsområdet 
innehåller inga begränsningar avseende störning. Vid antagande av detaljplan för Viby 19:3 bedöms 
risken för etablering av verksamheter med stor omgivningspåverkan minska. Detta eftersom 
tillståndsprövning och handläggning av anmälningar om nya verksamheter behöver ta hänsyn till 
nuvarande förhållanden. 
 
Då andra verksamheter har ett större befolkningsunderlag och en mer stadsmässig bebyggelse en klart 
positiv inverkan. Att området är aktivt nästan dygnet runt ger möjlighet till ett större 
marknadsunderlag för exempelvis restauranger, barer och caféer. Ett större utbud av lokal service, i 
form av både handel, lunchrestauranger och förskola, men också möjligheten till arbetsnära boende, 
skulle utgöra en ny kvalitet för både arbetsgivare och anställda i verksamhetsområdet. Variationen av 
verksamhetsutövare och lokaler till överkomliga priser kan bidra till en spännande mångfald av 
aktörer och dessutom ge möjligheter för kultur- och föreningsliv att etablera sig. Dessutom kan ett 
större befolkningsunderlag bidra till ökade möjligheter för utökad turtäthet för kollektivtrafiken vilket 
skulle utgöra en kvalitet också för verksamhetsutövare och deras anställda. 
 
Planförslaget har tagit höjd för en viss utvecklingspotential för befintliga verksamheter. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
En målsättning vid utformning och kommande projektering av allmänna platser och anläggningar är 
att kommunens driftskostnader ska kunna hållas nere. Planområdets fördelaktigt flacka terräng och 
geotekniska förhållanden gör att extraordinära lösningar kan undvikas. Ett ledningssystem med 
självfall kan åstadkommas och behov av pumpstationer minimeras.  
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har utvecklingen av Brunna flera fördelar. Att förtäta centralt i 
Brunna innebär dels ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Fler bostäder ger dels ett ökat 
skatteunderlag för kommunen. En ökad befolkning och en ökad befolkningstäthet ger därtill ett större 
underlag för handel och annan service i centrala Brunna, vilket i sin tur kommer leda till fler 
arbetstillfällen och öka den ekonomiska aktiviteten vilket i förlängningen avspeglas på 
boendekvaliteten och fastighetsvärdena på orten. En större variation av boendetyper innebär att 
Brunna öppnas för fler målgrupper än i dag då småhusen dominerar. Invånare i alla åldrar och i olika 
familjekonstellationer breddar underlaget ytterligare.  
 
För aktörer i verksamhetsområdet finns värden i den ökade möjligheten för anställda att hitta boende 
nära arbetet, liksom kvaliteten i att arbetsplatsen som sådan befinner sig i ett rikare sammanhang, med 
både offentlig och kommersiell service i närområdet, lunchrestauranger, dagligvaruhandel och 
förskola/skola.  
 
Sociala konsekvenser 
Med ett större befolkningsunderlag möjliggör planförslaget bland annat återskapandet av den lokala 
servicen i Brunna, samtidigt som utbudet av bostäder och boendetyper ökar på orten. En rad nya 
mötesplatser och målpunkter tillskapas runt både centrumverksamheter och den planerade skolan med 
tillhörande kultur- och idrottsverksamheter. Lokal service underlättar vardagslivet på orten och gör 
befolkningen mindre beroende av andra kommundelar, vilket i sin tur kan minska bilresandet. 
Utvecklingen av en blandad stadsdel i Brunnas mitt kan bidra till att övriga delar förs samman med 
nya stråk och rörelsemönster som sammanstrålar i planområdets nya målpunkter. En blandad 
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bebyggelse med både bostäder, skolverksamheter, handel och arbetsplatser bidrar till rörelse vid olika 
tider på dygnet och ökar också tryggheten i området.  
 
Barnkonsekvenser 
En barnkonsekvensanalys togs fram inför att planens samrådsförslag slutfördes (Ramböll, 2020) i 
syfte att identifiera och analysera vilka konsekvenser som detaljplaneförslaget får för barn och unga, 
både i närområdet och de som kommer bo och vistas i området efter färdigställandet av platsen. Vidare 
syftar utredningen till att föreslå åtgärder för att mildra de negativa konsekvenserna, samt för att stärka 
de positiva konsekvenserna. 
 
Utredningen lyfter bland annat att planområdets befintliga vegetation är svårtillgänglig, varför det ses 
positivt att den kan bevaras och lyftas fram, exempelvis som del av skol- och förskolegård. Det 
konstateras att det idag råder brist på målpunkter för barn och unga inom området, något som 
planförslag förändrar genom både bostäder, skola och andra offentliga rum. För att styrka detta 
ytterligare bör skolans lokaler vara öppna och tillgängliga för aktiviteter utöver ordinarie verksamheter 
och tider. Större idrottsplatser och grönområden finns inom räckhåll. Nya rörelsemönster ställer krav 
på trygga och säkra gång- och cykelvägar både inom och utanför planområdet, inte minst i relation till 
de större vägar som avgränsar planen idag. Särskilt nämns att passagen över Granhammarsvägen i 
höjd med busshållplatsen måste göra trafiksäker.   
 
Planens struktur med rörelser, stråk och gröna ytor för lek och rekreation har utvecklats med fokus på 
barn och unga, deras olika behov i olika åldrar. Vikt har fästs vid trygga rörelser och tillgängliga 
platser med olika karaktär. Belysning och siktlinjer är andra viktiga delar av utformningen för att de 
gemensamma rummen ska vara trygga platser för både pojkar och flickor, gamla och unga. 
Skolområdena tillgängliggörs efter skoltid. Torget rymmer både lek för mindre barn som 
möbleringsgrupper för unga, vuxna och äldre. 
 
Vidare anses föreslagen variation i utbud av bostadsformer- och storlekar vara positivt ur ett 
barnperspektiv då det främjar social mångfald i området. Barn och ungdomar kan med fördel 
involveras i processen framöver, exempelvis vid detaljutformning av någon av stadsdelens nya platser.  
 
Genomförande 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Samråd kvartal 3 2020 
Granskning kvartal 3 2021 
Antagande KF kvartal 4 2021 
Laga kraft för detaljplanen kvartal 1 2022 
Fastighetsbildning  kvartal 1 2022 
Preliminär byggstart allmänna anläggningar kvartal 2 2022 
Preliminär byggstart kvartersmark för skola kvartal 4 2023 
Preliminär byggstart kvartersmark för enskilt bebyggande kvartal 4 2023 
Preliminär byggstart finplanering allmänna anläggningar kvartal 2 2023 
Preliminär byggstart kvartersmark för förskola kvartal 2 2026 
 
Etappindelning 
Planområdet kommer att byggas ut i etapper enligt etapp- och skedesplan som utgör bilaga till 
exploateringsavtalet.. Eventuella justeringar eller avsteg från skedesplanen ska godkännas skriftligen 
av både kommunen och exploatören. Huvudprincipen för utbyggnaden inom varje specifik etapp är att 
VA och gator inklusive ska färdigställas till AG-nivå (asfaltsgrus) av kommunen innan arbeten med 
kvartersmark påbörjas i syfte att säkerställa tillgänglighet och säkerhet under övrig utbyggnad. Efter 
det att allmän platsmark är utbyggt till AG-nivå kan exploatören påbörja utbyggnad av kvartersmark 
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för skola, förskola och enskilt bebyggande. Kommunen iordningställer finplaneringen för allmän 
platsmark i samband med er det att kvartersmarken är utbyggd.  
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
 
Allmän plats GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH CYKELVÄG UNDER MARK OCH 
TORG 
Kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och finplanering av samtliga allmänna anläggningar 
inom planområdet och kommunen blir huvudman för all allmän platsmark. Exploatören finansierar all 
utbyggnad av allmänna anläggningar exklusive utbyggnad av VA enligt exploateringsavtal. 
 
Det är kommunen som är huvudman för all allmän platsmark men tanken är att det är exploatören eller 
den som förvärvat kvartersmarken för skola med användningsbestämmelsen ”S” som utför drift och 
underhåll för parkområdet inklusive markutrustning på allmän platsmark PARK som ligger mellan 
skolområdena med användningsbestämmelsen ”S”. Detta kan regleras i separat avtal med kommunen. 
 
Allmän plats PARK 
Kommunen ansvarar för utbyggnaden av allmänna anläggningar för dagvatten inom de områden som 
utgörs av allmän platsmark med ändamål PARK inom planområdet. Kommunen blir huvudman för 
dessa anläggningar. Exploatören finansierar utbyggnaden för dessa anläggningar enligt 
exploateringsavtal. 
 
Kvartersmark för enskilt bebyggande  
Exploatören ansvarar för genomförande av detaljplanen inom områden som är utlagda som 
kvartersmark för bostadsändamål, skola, förskola och delar av kvartersmark för parkeringsändamål. 
Ansvaret omfattar kostnader såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. Exploatören ansvarar för 
utbyggnad och drift av enskilda gator och andra anläggningar inom kvartersmark som kan vara 
behövliga för den planerade bebyggelsen. 
 
Kommunen ansvarar för genomförande av detaljplanen inom övriga områden som är utlagda som 
kvartersmark för parkeringsändamål i enlighet med nedanstående bild. Ansvaret omfattar kostnader 
såväl som ansvar för det fysiska genomförandet. Kommunen ansvarar för utbyggnad av 
parkeringsplatserna.  
 
Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut till 
blivande samfälligheter, inte enskilda privatpersoner, vilka i sin tur hanterar administrationen av 
respektive parkeringsplats. Det är de blivande hyresgästen som har ansvar för drift som snöröjning, 
ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att regleras i separat 
avtal mellan kommunen och blivande hyresgästen.  
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Illustration över parkeringar efter ägoförhållanden. 
 
Kvartersmark för annat än enskilt bebyggande  
Ledningshavaren ansvarar för genomförandet av detaljplanen inom områden i detaljplanen utlagda 
med bestämmelsen E, Elnätsstation. Exploatören finansierar och samordnar med ledningshavare. 
 
Avtal 
Planavtal 
Planavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören som reglerar kostnads- och 
ansvarsförhållande för arbetet med detaljplanen.  
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Exploateringsavtal 
Tecknat exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören samt en framtagen utbyggnads- och 
driftkalkyl ligger till grund för utbyggnadskostnaderna av allmän platsmark samt driftkostnaderna. 
Kostnaderna för utbyggnad av allmän platsmark regleras i exploateringsavtalet. Avtalet reglerar 
följande:  
 

• Ansvars- och kostnadsförhållandena mellan exploatören och kommunen. Huvudprincipen för 
kostnadsfördelningen är att exploatören bekostar faktiska och verifierade kostnader för 
exploateringens projektering.   

• Villkor för projektering, utbyggnad och finplanering av allmänna anläggningarna inom 
planområdet. Huvudprincipen är att kommunen ansvarar för projektering, utbyggnad och 
finplanering av allmänna anläggningar inom planområdet.    

• Villkor för fastighetsbildningsåtgärder, ansvar för förrättningskostnader, tider och tillträden. 
 
Avtal om ledningsrätt 
Frågan om ledningsrätter inom området hanteras mellan ledningshavaren och fastighetsägaren direkt. 
Ledningsägarens krav på skyddsavstånd behöver följas. 
 
Fastighetsrättsliga frågor 
Markägoförhållanden 
I planområdet ingår följande fastigheter:  
Viby 19:3, ägs av Genova Viby Fastighet AB 
Viby 19:18, ägs av Upplands-Bro kommun 
Brunna 5:1, ägs av Upplands-Bro kommun 
 
Fastighetsbildning  
Generellt 
Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsbildning med stöd av planbestämmelserna 
prövas. Prövningen av frågor om fastighetsbildning, frågor om bildande av 
gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter och andra officialrättigheter som kan vara behövliga för 
detaljplanens genomförande görs genom lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet efter ansökan.  
 
Allmän plats 
Kommunen blir huvudman för allmän plats GATA, GÅNGVÄG, CYKELVÄG, GÅNGVÄG OCH 
CYKELVÄG UNDER MARK, TORG samt PARK och fastighetsbildning behöver ske för att 
kommunen ska få åtkomst till vissa områden. Genom fastighetsreglering avses allmän platsmark från 
exploateringsfastigheten VIBY 19:3, som ägs av Exploatören, överföras till fastigheten VIBY 19:18, 
som ägs av Kommunen. Överenskommelsen om fastighetsreglering kommer att biläggas 
exploateringsavtalet. Kommunen ansvarar för att inlämna ansökan till Lantmäteriet. Kommunen 
bekostar nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder för att säkra åtkomsten till allmän platsmark för gata, 
gångväg, cykelväg, gångväg och cykelväg under mark, torg samt park. 
 
Kvartersmark (bestämmelse E) 
Inom områden utlagda med bestämmelsen E i plankartan kan frågan om ledningsrätt prövas på 
initiativ av ledningshavaren. Områdena bildar lämpligen självständiga fastigheter genom avstyckning 
eller genom bildande av fastighet genom ledningsrättslagen.  
 
Kvartersmark för enskilt bebyggande 
Med stöd av planbestämmelserna är det möjligt att pröva frågan om att bilda nya fastigheter. Genom 
avstyckning avses kvartersmark från VIBY 19:18, som ägs av Kommunen, avstyckas till ett 
markområde som överlåts till Exploatören. Genom avstyckning avses även kvartersmark från VIBY 
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19:3, som ägs av Exploatören, avstyckas till ett markområde som överlåts till Kommunen. 
Avstyckningarna kommer att regleras genom exploateringsavtalet. Kommunen och Exploatören 
ansvarar gemensamt för att inlämna ansökan till Lantmäteriet. Kostnaderna för åtgärden betalas med 
hälften vardera av Kommunen och Exploatören.  
 
Servitut, ledningsrätt och övriga rättigheter 
U-områden föreslås i samtliga gator på kvartersmark (Markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar) för att säkra plats för detta.   
 
Det åligger respektive fastighetsägare inom kvartersmark att informera sig om befintliga servitut och 
ledningsrätter och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, ombildande 
eller upphävande av dessa, alternativt stationer eller liknande som kan påverkas i samband med 
genomförande av byggnation. Fastighetsägaren ombesörjer och bekostar eventuella 
förrättningsåtgärder som krävs för detta.  
 
Övriga servitut och gemensamhetsanläggningar inom kvartersmark som på grund av Detaljplanens 
genomförande måste bildas, ombildas eller upphävas ombesörjs och bekostas av respektive 
fastighetsägare.  
 
Det åligger Kommunen att inom allmän platsmark informera sig om befintliga servitut och 
ledningsrätter och träffa överenskommelse med respektive ledningsägare om bildandande, ombildande 
eller upphävande av dessa, alternativt stationer eller liknande som kan påverkas i samband med 
genomförande av byggnation. Kommunen ombesörjer och Exploatören bekostar eventuella 
förrättningsåtgärder som krävs för detaljplanens genomförande.   
 
Övriga servitut inom allmän platsmark som på grund av detaljplanens genomförande måste bildas, 
ombildas eller upphävas ombesörjs av Kommunen och bekostas av Exploatören.  
 
Fastighetsrättsliga konsekvenser 

 
Karta över fastighetskonsekvenser 

 
Tekniska frågor 
Teknisk försörjning 
Kommunen upplåter utrymme för ledningar inom allmän platsmark genom ledningsrätt. Enskilda 
dagvatten- och dräneringsledningar får ej förekomma i allmän platsmark. Enligt överenskommelse 
mellan Kommunen och Exploatören förläggs dessa i kvartersmark. 
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Planen medger utrymme för tre elnätsstationer, för vilka mark är avsatt på plankartan. Markåtkomst 
för elnätsstationer kan lösas med fastighetsbildning, bildande av ledningsrätt eller avtalsnyttjanderätt. 
Hur detta genomförs avgörs av ledningsägaren tillsammans med Exploatören. Elnätsstationer ägs 
normalt av ledningsägaren.  
 
De ledningshavare som enligt ledningskollen 2019-11-22 har ledningar inom området är IP Only, 
Skanova, Eon, STOKAB och Kommunen.  
 
För flytt och rivning av ledningar inom allmän platsmark åligger det Kommunen att påkalla detta till 
ledningsägaren. Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Bolagets bekostnad. 
 
För flytt och rivning av Ledningar inom kvartersmark åligger det Bolaget att påkalla detta till 
ledningsägaren. Ledningsägaren ombesörjer därefter ledningsflytten på Bolagets bekostnad. 
 
Kommunen ansvarar och Bolaget bekostar all erforderlig flytt och rivning av befintliga va- och 
dagvattenledningars inom Avtalsområdet. 
 
Kommunen ansvarar för och bekostar all erforderlig flytt och rivning av befintliga va- och 
dagvattenledningars anslutning till Avtalsområdet och som uppstår till följd av utbyggnad av allmänna 
va- och dagvattenanläggningar inom Avtalsområdet.  
 
Kommunen ansvarar och bekostar eventuella uppdimensioneringar av ledningar för spill, vatten och 
dagvatten inom och i anslutning till Avtalsområdet. 
 
Parkering 
Parkeringsbehovet för bostäderna med mera ska lösas enligt kommunens parkeringstal som den anges 
i tillhörande trafikutredning och mobilitetsutredning till detaljplanen eller motsvarande dokument vid 
tidpunkten för genomförandet av Detaljplanen. 
 
751 parkeringsplatser inom detaljplanen kommer att lösas på exploatörsägd kvartersmark medan det 
kommer att finnas parkeringsöar med 42 parkeringsplatser omgiven av gatumark inom detaljplanen 
som är kommunalägd kvartersmark. Det kommer även att finnas 32 parkeringsplatser på allmän 
platsmark.  
 
Parkeringsplatserna som kommer att ligga på kommunalägd kvartersmark kommer att hyras ut till 
blivande samfälligheter, inte enskilda privatpersoner, vilka i sin tur hanterar administrationen av 
respektive parkeringsplats. Det är de blivande hyresgästen som har ansvar för drift som snöröjning, 
ansvar för parkeringsövervakning samt andra parkeringsregler. Detta kommer att regleras i separat 
avtal mellan kommunen och blivande hyresgästen.  
 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vatten- och avlopp 
dras till fastighetsgräns. Det kommer att vara möjligt att ansluta till kommunalt vatten och avloppsnät i 
gräns till kvartersmark. 
 
El, tele, bredband 
Eventuella el- och teleledningar i området kan komma att kräva omläggning, detta skall ske i samråd 
med ledningsägare. Detta bekostas av exploatören. Vid anläggningsarbeten inom allmän platsmark, 
ska ledningsägare för el-, tele- och fiberoptikledningar erbjudas möjlighet till samförläggning. 
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Avfall 
Källsortering och annan hantering av avfall ska utformas med inriktning på ett miljöriktigt 
omhändertagande på sätt som kan godkännas enligt kommunens gällande regler vid tidpunkten för 
genomförande av Detaljplanen.  
 
Lösningarna för hantering av avfall ska utformas i samråd med och godkännas av kommunens 
avfallsenhet. 
 
Under byggnationen ska exploatören med hänsyn till befintlig teknik och god ekonomi källsortera 
sopor och använda återvinningsbart byggmaterial och emballage. 
 
Markföroreningar 
Inom de delar av planområdet där marken behöver saneras innan byggande får ske, ska sanering 
utföras i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning.  
 
Inom kvartersmark är det respektive fastighetsägare som ansvarar för och finansierar sanering i den 
omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. 
 
Inom allmän platsmark är det Kommunen som ansvarar och exploatören som finansierar sanering i 
den omfattning som krävs för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens 
bestämmelser. 
 
Buller 
Exploatören ansvarar vid utbyggnaden av kvartersmark för att utföra erforderliga bullerskyddsåtgärder 
inom planområdet så att Detaljplanens planbestämmelser uppfylls. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om det vid utgrävning eller annat arbete skulle 
påträffas fornlämningar som inte tidigare varit kända, föreligger anmälningsplikt enligt 
kulturmiljölagen. Bolaget bekostar eventuella kostnader för arkeologiska utredningar och 
undersökningar inom avtalsområdet. 
 
Geoteknik 
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs. 
 
Radon 
Inför bygglovsskedet ansvarar exploatören för att nödvändig radonundersökning utförs. Exploatören 
ansvarar för att byggnader radonsäkras på de ställen där det behövs. 
 
Dagvatten 
Kommunen ska bygga ut dagvattensystem så att de nivåer på dagvattenreningskrav som redovisas i 
dagvattenutredningen för VIBY 19:3 uppfylls på allmän platsmark. Huvuddragen för 
dagvattenhanteringen är att höjdsättningen på allmän platsmark gata och kvartersmark gata följs. Det 
ska finnas skelettjordar och dagvattenmagasin på allmän platsmark för hanteringen av dagvatten. 
Genom dessa åtgärder förbättras kvaliteten på dagvattnet jämfört med utan åtgärderna.  
 
Bolaget ansvarar för att dagvattenhanteringen på kvartersmark sker i enlighet med 
dagvattenutredningen för VIBY 19:3. Bolaget förbinder sig att utföra åtgärder så att fördröjning av 
dagvatten sker inom kvartersmark. Bolaget ansvarar även för att dagvattenhantering sköts under 
byggskedet. Under byggskedet ska Bolaget följa Käppalaförbundets riktlinjer för länshållningsvatten. 
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Arbetsmiljö 
Dammning från byggtrafik, schakt- och sprängningsarbeten skall under genomförandet minimeras. 
Parterna ansvarar gemensamt för att samordning sker under genomförande gällande exempelvis, 
arbetsmiljöfrågor med överlappande arbetsområden. Ytor för logistik ska samordnas mellan parterna. 
Exploatören ska samordna för en god arbetsmiljö. En gemensam arbetsplatsdispositionsplan (APD-
plan) ska tas fram. Exploatören ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar, t.ex. el, tele, 
fjärrvärme, VA och anslutningsvägar under hela utbyggnadstiden för fastigheter, inom och utanför 
planområdet, som behöver nyttja anläggningar som ligger inom planområdet. 
 
Säkerhet för tredje man 
Kommunen skall avgränsa arbetsområdet inom allmän platsmark för skydd av tredje man och ansvara 
för säkerhet och god ordning inom detsamma.  
 
Exploatören skall avgränsa arbetsområdet inom kvartersmark för skydd av tredje man och ansvara för 
säkerhet och god ordning inom detsamma. Trafikanordningsplaner söks hos Kommunen. 
 
Höjdsättning 
Kommunen gick 2013-01-04 över till RH2000, denna detaljplan följer RH2000. 
 
Grundläggning 
Grundläggning av byggnader 

I områden med morän eller berg kan normala byggnader och andra konstruktioner grundläggas direkt 
på terrasserad markyta utan förstärkningsåtgärder. Bottenplattor kan utföras som platta på mark. 
Inom områdena med lera och svallade sediment bedöms grundläggning med pålar vara nödvändigt för 
byggnader med två- eller fler våningsplan. Envåningsbyggnader (lätta byggnader) bör i stor 
utsträckning kunna grundläggas på befintlig jord eller uppfyllnad. Bottenplattan skall normalt utföras 
fribärande vid pålade byggnader. Källare eller andra byggnadsdelar under grundvattennivån skall 
utfärdas med vattentäta konstruktioner. 
 
Grundläggning av hårdgjorda ytor 

I områden med morän eller berg kan gator, vägar och andra hårdgjorda ytor med normal överbyggande 
utföras utan förstärkningsåtgärder, med beaktande av terrassens tjälfarlighet. 
Inom lerområdet bedöms att uppfyllnader lika med eller mindre än 1 meter kan utföras utan 
markförstärkning eller lättfyllnad om dessa ytor utförs och höjdsätts så att de tål mindre 
marksättningar utan att funktionen försämras. Inom dessa områden bör endast lätta byggnader, 
grundlagda utan pålar uppföras. För uppfyllnader större än 1 meter i områden där lermäktigheten 
överstiger cirka 5 meter bör markförstärkning ske.  
 
Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks av exploatör hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Inför 
bygglovskedet ansvarar exploatören för att nödvändiga geotekniska utredningar utförs. 
 
Lantmäteriförrättning 
Kommunen och Exploatören ansvarar gemensamt för att inlämna ansökan till Lantmäteriet inom det 
som i detaljplanen utgör kvartersmark för parkeringsändamål. Kostnaderna för åtgärden betalas med 
hälften vardera av Kommunen och Exploatören. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande av 
allmän plats enligt vad som anges i avsnittet ”Fastighetsbildning” ovan. Upplands-Bro kommun svarar 
för förrättningskostnaderna i denna del.  
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Plankostnader och plangenomförande 
Exploatören ansvarar för planläggningskostnader i enlighet med framtaget planavtal. Kostnader för 
exploatering och nödvändiga tekniska utredningar i samband med exploatering kommer att regleras i 
kommande exploateringsavtal. Principerna kommer att regleras i exploateringsavtal mellan 
fastighetsägare och kommunen.  
 
Avgift för vatten och avlopp 
Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa. 
 
El och tele m.m. 
Anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, fjärrkyla mm debiteras enligt vid var tid gällande taxa hos 
respektive leverantör. 
 
Byteslikvid 
Byteslikvid för kvartersmark regleras genom bytesavtal.  
 
Driftkostnader 
Planens genomförande medför ökade driftkostnader och avskrivningskostnader för kommunen. De 
driftkostnader som uppstår för kommunen uppskattas till följande:  

• Drift av gator inkluderande vintervägunderhåll samt belysning på allmänna platser inom 
planområdet, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 

• Drift av VA-anläggningar, årligt belopp avseende fullständiga anläggningar. 
• Drift och skötsel av parkmark inkluderande dagvattenanläggningar, årligt belopp avseende 

fullständiga anläggningar.  
• Beloppen i utbyggnads- och driftkalkylen är pris- och riskjusterade till en tidpunkt då 

kommunen bedöms ha byggt ut samtliga allmänna anläggningar.  
Beloppen redovisas i utbyggnads- och driftkalkylen som utgör bilaga till exploateringsavtalet.  
 
Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. För all kvartersmark är dock 
genomförandetiden fördröjd med sju månader för att möjliggöra start av kommunens åtaganden inom 
allmän platsmark.   
 
Handläggning 
Detaljplanearbetet inleddes 2015 och handläggs enligt plan- och bygglagen i lydelse efter den 1 
januari 2015. Handläggning av detaljplanen sker med utökat förfarande. 
 
Medverkande i projektet 
Detaljplanen med tillhörande handlingar är upprättad av Plan- samt Mark och 
Exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun i samarbete med Arkitema arkitekter, WSP, 
AFRY, Tyréns AB och Genova Property Group AB 
 
Ett flertal medarbetare med specialistkompetenser på kommunens tekniska avdelning samt bygg- och 
miljöavdelningen har också bidragit till arbetet.   
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INLEDNING

1
Välkommen! Detta gestaltningsprogram beskriver utvecklingen av den nya stadsdelen Viby i Brunna, Upplands-
Bro. Den tidigare handelsplatsen ska nu bli en levande blandstad med bostäder, service, skola, förskola och 
gröna rum. Gestaltningsprogrammet beskriver hur planen för Viby har växt fram och vilka ställningstaganden 
den vilar på. Gestaltningsprogrammet beskriver projektets karaktär, kvalitet och gestaltningsprinciper och 
har som syfte att förtydliga samt säkerställa kvaliteter i utförandet av byggnader och yttre miljö. Det här 
dokumentet ska tjäna som underlag för genomförandet och för områdets fortsatta utveckling efter planskedet. 
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Genova Property Group AB förvärvade 2014 
fastigheten Viby 19:3. En handelsplats belägen 
mittemellan ett stort arbetsplatsområde och Brunna 
bostadsområde. Handelsplatsens stora aktör, Coop 
Forum, har nu flyttat till nya lokaler i Norrboda och 
platsen har idag ingen större publik verksamhet. 

Med ett stort antal arbetsplatser i närområdet, 
närheten till Gröna dalen och goda kommunikationer 
till Kungsängen och mot Stockholm har läget intill 
Brunna potential att husera mycket mer än vad 
platsen erbjuder idag. 

I en tid då hållbar stadsutveckling är nödvändig 
för att kunna ta ansvar för framtida generationer 
kommer Viby att innehålla det som behövs för en 
välfungerande vardag. 

Den nya skolan blir den centrala samlingspunkten, så 
även en ny förskola med en generös gård i befintlig 
naturmiljö. Stadsdelen programmeras med det 
bästa från småstaden; goda boendemiljöer i olika 
upplåtelseformer för människor i alla åldrar och 
livsskeden i kombination med utbildning, handel och 
restauranger.

Här i Brunna kommer en trivsam blandstad växa 
fram för en kvalitativ vardag och en aktiv livsstil. 
Kring torget byggs livsmedelsbutik, närservice och 
möjlighet till café och restaurangverksamhet. 

BAKGRUND

VIBY     INLEDNING 
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SYFTE

Genova och Upplands-Bro kommun har en 
gemensam vilja att återuppliva Viby genom att 
skapa goda livsmiljöer i ett område som redan har 
välfungerande arbetsplatser, bostäder, rekreativa 
värden och etablerade kommunikationer. Med den 
småskaliga blandstaden som förebild får Brunna 
tillbaka en levande plats  - denna gång som en hållbar 
stadsdel för alla livsskeden.

6
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Visionsbild 
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BEFINTLIG MILJÖ

Platsen består idag i huvudsak av hårdgjorda ytor 
och tillfälliga verksamhetslokaler. 
Ett cykelstråk i öst-västlig riktning är redan etablerat 
och fullt funktionellt, men inte särskilt inbjudande att 
stanna till vid. De stora ytorna är odefinierade och 
har blivit föremål för såväl spontanidrott som viss 
skadegörelse. 

Coops gamla lokaler finns kvar och används idag till 
verksamheter såsom padel mm.

ANVÄNDNING IDAG

I söder finns naturmark i form av en blandning av 
skog, asfalterade partier och rester av elförsörjning/
armaturer. Här finns inga betydande naturvärden, 
men stenblock och vissa grupper av träd som avses 
bibehållas. Området har kuperade partier och ligger 
generellt högre än den norra delen av Viby 19:3.

8
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LÄGET

27 KILOMETER FRÅN STOCKHOLM

Planområdet är beläget i Brunna, cirka 2 kilometer 
från centrala Kungsängen i Upplands-Bro kommun. 
Området är drygt 11 hektar stort och avgränsas 
av Granhammarsvägen i öster, Effektvägen i söder, 
Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i 
norr. 

BRO

BÅLSTA

SIGTUNA

ENKÖPING
30 min, bil

30 MIN, BIL

STOCKHOLM
28 min, pendel

ARLANDA
30 min, bil

KUNGSÄNGEN

KALLHÄLL

UPPSALA
55 min, bil

BRUNNA
E18

E4

E18

10
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RISKAVSTÅND

Riskutredning har påvisat att 
riskerna längs trafiklederna kring 
området är små. Effektvägen 
i söder är den väg där det 
transporteras små mängder 
farligt gods. Bebyggelse inom 
15-25 meter från denna väg 
behöver utföras med obrännbar 
fasad och brandklassade fönster. 
Övrig bebyggelse i området har 
inga restriktioner med hänsyn till 
risk, förutom att friskluftsintag 
ska vända sig bort från 
transportlederna.

BULLER

Fastigheten är så stor så att 
bebyggelse i de yttre delarna 
kommer dämpa eventuellt 
trafikbuller för bostäder i de 
inre. Effektvägen är trafikerad 
idag vilket ger en viss bullernivå. 
Granhammarsvägen har en 
generellt sett låg ljudnivå 
från trafik men enstaka 
störningar av trafik till och från 
verksamheten på Livgardet. 
Högst bullerbelastning från trafik 
väntas vid fastighetens sydöstra 
hörn. Området utsätts också för 
visst buller från de kringliggande 
verksamheterna.

KOLLEKTIVTRAFIK

I området finns idag en 
busslinje från Kungsängen 
centrum med hållplatser 
längs Granhammarsvägen, se 
grön sträckning ovan. Med en 
bussavgång varje kvart har Viby 
god kontakt med övriga Upplands 
Bro. Tillsammans med utbyggda 
cykelleder via Gröna dalen till 
Kungsängens station har Viby 
goda möjligheter för arbete och 
pendling både i närområdet och i 
regionen.

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

VIBY     INLEDNING 
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EN NY STADSDEL

2
Läget mellan befintliga bostadsområden och välfungerande verksamheter, närheten till rekreation och storstad 
ger Viby goda möjligheter att generera mervärden för fler. Planen ska ta vara på de konkreta förutsättningar 
som finns i närområdet och svara på de behov som formulerats. På detta sätt kan Viby bli en stadsdel med 
egen karaktär och samtidigt skapa mervärden och öka attraktiviteten i närområdet, både för etablering av 
verksamheter och bostadsutveckling. Med den klassiska småstaden som förlaga får Viby en funktionsblandning 
där förskola, grundskola, daglighandel och närservice finns i anslutning till bostäderna. På så vis minskar behovet 
av bil och de boende ges större frihet att välja färdmedel i sin vardag. När funktioner blandas blir stadsrummet 
och stadsmiljön offentlig och tillgänglig och får förutsättningar att befolkas under hela dygnet, vilket ökar 
tryggheten i området. Skolans idrottshall kan användas till fritidsändamål efter skoltid och verksamhetslokalen 
vid torget kan programmeras på många olika sätt för att aktivera Viby torg och 
dess besökare.
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KOPPLINGAR TILL 
BOSTÄDER

Att kunna cykla själv till skolan 
är bland de första stegen mot 
självständighet som barn tar 
i sin vardag. Hela stadsdelen 
utgår från barnets rörelse till 
och från skola och aktiviteter. 
Den befintliga cykelleden 
mot Brunna och Gröna dalen 
förstärks och fortsätter vara helt 
fri från biltrafik för att ge barn i 
närområdet ökad rörelsefrihet. 

Brunna är en viktig del av 
Upplands Bro. Med cirka 3 000 
boende finns redan idag ett 
underlag och intresse för en 
utökad närservice i området. 
Inte minst med Vibys historia 
som handelsplats och Brunna 
företagsområdes utbyggnad 
med arbetsplatser för flera tusen 
människor. 

TILLSKAPA NÄRSERVICE 
OCH RESTAURANGER

STRATEGI
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Ambitionen har varit att ta tillvara
så mycket befintlig natur som
möjligt genom att förlägga skola
och förskola med tillhörande
utemiljö i dessa delar av området.  
Där det inte är möjligt att bevara 
befintlig natur kommer vi 
plantera nya träd och grönska. 

TA TILL VARA BEFINTLIG 
NATUR OCH MILJÖ
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EN NY BLANDSTAD

Genom att blanda olika typer av bostäder och 
bebyggelse i området skapas trivsamma stråk, 
siktlinjer samt små och stora platser att stanna till vid. 
Byggnadernas materialitet och stil ger området sin 
identitet och skapar igenkänning.

Nära cykelstråk och busshållplatser ligger skolan med 
idrottshallen. I södra delen av området med gård i 
den kuperade naturmiljön ligger förskolan. 

Torget präglas av den stora lekplatsen i södra delen 
och uteserveringen i norr. Här finns livsmedelsbutik, 
service och möjligheter till restaurang och café med 
uteserveringar.

MED SMÅSTADEN SOM FÖREBILD
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BYGGSTENAR

3
Stadsutveckling vilar på tre viktiga byggstenar: Gemensamma rum, stråk och bebyggelse. 
Det är med aktiva val för var och en av dessa byggstenar som Viby får sin form och stöd för genomförande. 
Den sista byggstenen är det som ofta listas först: bebyggelsen. Och visst är det viktigt, vad som byggs och hur 
det ser ut. Men det är helheten, hur byggstenarna komponeras och sätts samman som definierar kvaliteten 
på den stadsdel som möter både besökare och boende: hur husen möter marken, hur byggnaderna ligger i 
förhållande till gatan. Hur människor rör sig genom området, i vilka väderstreck gårdar och uteplatser förläggs. 
Tillsammans med en omsorgsfull gestaltning av de hus som ska byggas skapas ett ramverk för utvecklingen av 
Viby. 

Byggstenarna i Viby är alltså gemensamma rum, stråk och bebyggelse. Hur dessa utformas och förhåller sig 
till varandra utgör planens stomme och skapar dess struktur. Utformningen av Viby får en slags receptbok där 
variation och enhetlighet åstadkoms genom att plocka olika väl utvalda ingredienser. 
På följande sidor presenteras dessa, med målet att i en trivsam blandning skapa en stadsdel i mänsklig skala 
med liv mellan husen.

18



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 5 - Gestaltningsprogram antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001

STADSUTVECKLINGENS TRE BYGGSTENAR

3.1 GEMENSAMMA RUM

Den första byggstenen i en stadsplan är de platser där vi möts 
och vistas tillsammans: parker och torg, platsbildningar och 
skolgårdar som blir lek- och idrottsplatser på kvällar och helger. 
I detta begrepp ryms både formella platser (torg, lekplatser tex) 
och informella (träddungar, oplanerad mark).  I en ny stadsdel 
strävas efter att skapa gemensamma rum för olika målgrupper 
och livsskeden och samtidigt använda dessa platser för att stärka 
stadsdelens identitet. 

3.2 STRÅK

Gångstråk, cykelvägar och gator i ett område har både praktisk 
och social funktion. De ska serva byggnader och verksamheter 
men utgör också den miljö där människor promenerar och 
cyklar och barn rör sig till och från skolmiljöer och lekkamrater. 
Hur dessa utformas präglar hur en stadsdel uppfattas och är 
utformad. 

3.3 BEBYGGELSE

Allt synligt som byggs ingår i byggstenen bebyggelse; bostäder 
och verksamheter, skola, förskola och idrottshall. I detta skede 
anges möjliga koncept- material- och färgval för dessa för att visa 
en riktning och ambitionsnivå för stadsdelen.

VIBY     BYGGSTENAR
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GEMENSAMMA RUM
STRÅK
BEBYGGELSE

3.1
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Grönt stråk med
viloplatser

Möblerbar zon

Nedsänkta växtbäddar 
hanterar dagvatten och 

separerar trafikanter

Parkstråket

GEMENSAMMA RUM

PARKSTRÅKET

Parkstråket blir det viktigaste kommunikationsstråket 
i Viby och därmed också en livgivare till området 
och dess omgivning. Här är gående och cyklister 
prioriterade och skyddade från biltrafik. Stråket 
är tydligt, funktionellt och väl upplyst för att 
möjliggöra snabb och trygg cykelpendling. Närmast 
husfasaderna möjliggörs en möblerbar zon med plats 
för uteserveringar och sittplatser. Markbeläggningen 

kopplar samman området med torget.   
Nedsänka växtbäddar fungerar som öppna 
dagvattenlösningar med variation i växtlighet, vilket 
ger rikt med grönska och gynnar biologisk mångfald. 
Stråket står i direkt kontakt med torg och skolgård 
och blir en trygg väg till och från skolan samtidigt 
som det kan stödja den pedagogiska verksamheten. 

SITTPLATSER

UTESERVERING

TORGHANDEL

AKTIVITETSYTA

SITTPLATSER

PLANTERINGAR

GRADÄNGER

GRÖNYTOR

VÄXTBÄDDAR
GÅNGBANA

GÅNG- OCH CYKELBANA

CYKELRONDELL

En levande stadsdel

VIBY     BYGGSTENAR
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Träd och sittmöbler Sittplatser på torget

Service och lunch-
ställen dagtid

GEMENSAMMA RUM

TORGET

Aktivitetsyta

Utformningen av Viby har tagit fasta på Brunnabornas 
önskan om en ny handelsmöjlighet i området. Torget 
förläggs som områdets hjärta med Gröna stråket 
som en pulsåder för att göra det lätt att utföra sina 
ärenden gåendes eller cyklandes. Bilburna kan 
bekvämt handla och busshållplatsen ligger bara 
ett stenkast bort. Torget går från mer hårdgjort 

kring livsmedelsbutiken och lokalerna till grönt, 
lekfullt och anpassat för barn närmare skolan. 
Här finns lokaler för en större livsmedelsbutik och 
mindre verksamheter, bokaler och utrymme för 
uteserveringar. Genom att stråket löper över torget 
tillgodoses flödet av förbipasserande och torget får 
liv.

TORGHANDEL

SITTMÖBLER & 

PLANTERINGAR

PLANTERINGAR

AKTIVITETSYTA

SITTPLATSER

GRÖNYTOR

GRADÄNGER

UTESERVERING

2021-10-19 VIBY

Spel Ishockey/skridskoåkning

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER 
FÖR TORGET:

Bollspel Racketspel 

Ger liv till torgmiljön
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Plantering äppelträd Picknickbord

Gungor och lek Lekplats

Centralt bland radhusen i norr finns en grön och 
lekfull mötesplats dit barnen kan gå tryggt på 
egen hand. Här planteras fruktträd för att stärka 
identiteten av trädgårdsstad och möjliggöra samvaro 

Grannskapsparken är en plats för de boende att mötas och 
anordna mindre firanden. 

i sol och skugga. En lekplats med fokus på mindre 
barn tillsammans med picknickbord möjliggör 
grillkvällar och barnkalas, en förlängning av den egna 
trädgården.

GEMENSAMMA RUM

GRANNSKAPSPARK NORR

24
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Naturkaraktär Plats för vila 

Naturlek Plats för häng

Ambitionen är att den södra grannskapsparkern ska 
ges en naturkaraktär. Här sparas så mycket natur som 
möjligt med få hårdgjorda delar. Lekutrustning och 
sittplatser utformas med fördel i trä eller stenmaterial 

för att samspela med naturen. Sittmöjligheter i 
grönskan gör att denna park vänder sig lika mycket till 
unga vuxna som barn och äldre. 

Grannskapspark söder är en plats att vistas i. 

GEMENSAMMA RUM

GRANNSKAPSPARK SÖDER

VIBY     BYGGSTENAR
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Kantzon A - Torget

Kantzon B - Cykelstråket

Vid torget förläggs byggnader så nära fastighetsgräns 
som möjlligt mot torget så att kopplingen till det 
gemensamma rummet stärks och människor leds till 
publika bottenvåningar. Förgårdsmarken gestaltas 
i samverkan med torget. I norra  delen av torget 
möjliggörs både mindre uteserveringar intill fasad 
och ytterligare möblerade ytor på torget under 
sommarsäsongen.

Cykelstråket leder besökare till Viby och utformas 
så att människor lockas att stanna till. Öster och 
väster om torget landar byggnaderna med en liten 
distans till cykelstråket för att skapa förgårdsmark 
framför bostäder och eventuella verksamheter. 
Förgårdsmarken gestaltas i samverkan med torget för 
att ge området en tydlig karaktär. Mellan trottoaren 
och cykelstråket ligger nedsänkta växtbäddar som 
tydligt markerar gränsen till det publika cykelstråket 
samtidigt som grönskan bidrar till ett visst 
insynsskydd. 

KANTZONER
GEMENSAMMA RUM

Kantzonen är livet längs gatan som ger karaktär åt 
gaturummet. Detta blir till en semi-privat zon och 
möjliggör möten för dem som rör sig i området. En 
variation av kantzoner bidrar till gatornas karaktär 
och upplevda skala och i många avseenden gör den 
hela skillnaden mellan olika gaturum.

26
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Kantzon C - Dagvatten

Kantzon D - Förgårdsmark

Kantzon E - Förhöjd terrass

I flera lägen ligger flerbostadshus längs med kvarters-
gator. För att behålla småstadskaraktären dras 
bostäderna in 1-3 meter från gatan med en grön 
förgårdsmark för rabatter, uteplatser och/eller cyklar.

Längs fastigheterna i norr behöver dagvatten tas 
omhand i en lokal försänkning. Denna utformas som 
ett grönt litet dike med spänger från trottoar till 
förgårdsmark för att ge extra kvalitet till gaturummet 
och bryta ned skalan längs denna väg. I praktiken får 
varje litet miniradhus längs denna gata en egen liten 
entrébro  -  och bostäderna en alldeles egen karaktär.

I kuperade lägen kan en förhöjd terrass vara både ett 
sätt att hantera terrängen och en möjlighet att skapa 
ett trivsamt gaturum och bostäder vars uteplats når 
ljuset. 

KANTZONER
GEMENSAMMA RUM

Dagvattenränna

Förhöjd terrass 
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GEMENSAMMA RUM
STRÅK
BEBYGGELSE

3.2
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A: GATA RUNT OMRÅDE - ÖSTRA SIDAN

B: GATA NORR

UTFORMNING AV GATOR - PRINCIPER
STRÅK
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D: GATA MELLAN RADHUS

C: GRÖNA CYKELSTRÅKET

UTFORMNING AV GATOR - PRINCIPER
STRÅK
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GEMENSAMMA RUM
STRÅK
BEBYGGELSE

3.3
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Elevation E
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CIRKULATIONSPLATS
GRANHAMMARSVÄGEN

ARTISTVÄGEN
KOMMUNAL GATA

ENERGIVÄGEN

Elevation B

GÅNG- OCH CYKELTUNNEL 
UNDER ENERGIVÄGEN

GÅNGFARTSGATAGÅNGFARTSGATA KOMMUNAL GATA GÅNG- OCH CYKELSTRÅK GÅNG- OCH CYKELTUNNEL UNDER
GRANHAMMARSVÄGEN

Elevation C
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RADHUSEN
BEBYGGELSE

Inspirationsbilder

Inspirationsbilder

Exempel kulörer: 
Trä, puts

Exempel kulörer: 
Trä, puts

Exempel kulörer: 
Tegel

I området ges plats för olika typer av enfamiljshus där solens 
orientering, läget på tomten och möjligheterna till uteplats 
har tagits hänsyn till. Alla har tillgång till bilparkering, antingen 
på den egna tomten, på egen plats på gatan framför huset 
eller i den absoluta närheten. Utrymme för olika gestaltningar 
ges i färg och form, basen är en sammanhållen materialpalett 
med möjlighet till personlighet och stor variation i karaktär 
på husen, allt för att passa många olika familjekonstellationer. 
Inom varje kvarter kommer hustyperna inte variera för att 
ge ett sammanhållet uttryck, däremot kan detaljer skilja sig 
mellan husen. 
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RADHUSEN
BEBYGGELSE
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Inspirationsbilder

BEBYGGELSE

TERRASSHUSEN

Exempel material/kulörer: 
Puts, naturträ, trä, tegel 

Terrasshusen blandar alla småstadens ingredienser 
och leker med höjderna för att skapa en rygg för 
området att luta sig emot. Flerbostadshus som 
gavlar   och en förhöjd gård med södervända mini-
radhus för det lilla hushållet ger förutsättningar för 
ett garage med ovanliggande gård och stadsradhus i 
tre våningar. Inom kvarteret kommer material såsom 
trä, tegel och puts blandas för att ge ett varierat och 
tilltalande uttryck. 
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KVARTERSHUS OCH TORGKVARTER
BEBYGGELSE

Inspirationsbilder

Inspirationsbilder

Exempel kulörer: 

Exempel kulörer:

Exempel kulörer: 

Den högre bebyggelsen behåller en småstadskaraktär 
med sadeltak. Materialpaletten lånar från 
småhusen för att hålla i identiteten i området. I 
publika bottenvåningar föreslås avvikande material 
i sockelvåningen för att skapa en slitstark och 
välkomnande arkitektur. Balkonger ska upplevas 
lätta och gärna med räcken som är transparenta, 
exempelvis pinräcke av stål. Balkongsättningen 
ska vara regelbunden och bidra med ett uttryck av 
vertikalitet i fasaden.  
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SKOLA OCH IDROTT

4
Skolområdet blir en av Vibys viktigaste mötesplatser och utgör fundamentet för området. Gårdarna för både 
skola - och förskola är generöst tilltagna för att ge utrymme till en dynamisk miljö med varierad lek. Skolorna är 
strategiskt placerade för att kunna bevara så mycket naturmiljö som möjligt vilket blir en värdefull kontrast till 
de mer gestaltade delarna. Trygga gång och cykelstråk bidrar till en säker väg till och från skolan. Skolbyggnaden, 
som syns från Granhammarsvägen, blir en viktig identitet för området såväl som skolans idrottshall som kan 
användas till fritidsändamål efter skoltid.
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Skolgården

SKOLMILJÖ OCH IDROTT

Skolan är ett av fundamenten i en värdebaserad 
stadsutveckling genom sitt naturliga fokus på barn, 
unga, deras utveckling och välmående. Genom att 
förlägga den med direkt tillgång till både torg och 
cykelstråk blir det tydligt hur viktig skolan är, som 
mötes- och arbetsplats för både barn och vuxna. 
Skolan kommer bli en fullvärdig F-9-skola för ca 

600 elever och kan därmed erbjuda barn i alla åldrar 
undervisning i närområdet. Utemiljön är generöst 
tilltagen och tar vara på naturmarken i söder. Mot 
Granhammarsvägen skapar skolbyggnaderna en trygg 
rygg mot eventuellt trafikbuller och blir en viktig del 
av Vibys identitet. Hämta och lämna sker på flera stäl-
len vilket bidrar till att skapa en trygg situation.

Gröna ytor

Lek i naturmiljö Möjlighet till odling

Gungor och lek

VIBY     SKOLA OCH IDROTT
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Idékoncept skolutemiljö

ZON 1

ZON 2

ZON 3

NATURMARK

AKTIVA BANDET

LEKUTRUSTNING

PLATSER ATT HÄNGA PÅ

GRÖNA BANDET

LUGNA BANDET

BERG I DAGEN

MULTISPORTARENA

CYKELPARKERING

CYKELPARKERING
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FÖRSKOLAN

Förskolan är lokaliserad i den södra delen av om-
rådet och möjliggör en byggnad i två plan. Valet av 
placering som en del av ett bostadskvarter bidrar till 
en lugn och trygg plats där ingen trafik angränsar till 
gårdsmiljön. Gårdens storlek gör det möjligt för olika 
sorters lek att inrymmas för en dynamisk miljö för 
förskolebarnen. När verksamheten stänger för dagen 

blir detta till en generös bostadsgård för de boende i 
kvarteret. Förskolegården föreslås att delas in så den 
möjliggör både lek i naturmiljö och mer gestaltad 
miljö. Här sparas delar av den naturmark som finns 
där idag. Trygga gång- och cykelstråk leder fram till 
förskolan samt parkeringsplatser för hämtning och 
lämning.

Lek i naturmiljö Möjlighet till odling

Samlingsplatser Varierande lekytor Förskolegården

VIBY     SKOLA OCH IDROTT
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Idékoncept skolutemiljö

BJÖRK & TALL 

NATURMARK

II

ZON 1

ZON 2

ZON 3

BOLLEK
RUTSCHKANA

KLÄTTRING
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SANDLÅDA

SANDLÅDA
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HÅLLBARHET

5
För projektet i Viby är hållbarhet en kärnfråga och Genova kommer arbeta aktivt för att ta sitt ansvar både som 
fastighetsägare och som fastighets- och stadsutvecklare. Vi är måna om att fastigheter som utvecklas här byggs 
på ett hållbart sätt och med förutsättningar för begränsad klimatpåverkan. 
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HÅLLBARHET EN KÄRNFRÅGA 

Genom att planera Viby som en varierad och 
småskalig blandstad med platser och byggnader 
som tillsammans bildar en socialt, ekologisk och 
ekonomiskt hållbar stadsdel. Detaljplanen utformas 
så att träbyggnation är möjlig. Gröna rum, stora som 
små, ger möjlighet till hälsa och rekreation av olika 
karaktär. Nya cykelleder, säkra skolvägar, och tillgång 
till kollektivtrafik och en ny elbuss gör att området 
kan leva och utvecklas med tiden. Närheten till viktiga 
funktioner såsom förskola, skola, daglighandel och 
närservice möjliggör en hållbar livsstil samtidigt som 
det minskar behovet av bil och de boende ges större 

frihet att välja färdmedel i sin vardag. När funktioner 
blandas blir stadsrummet och stadsmiljön offentlig 
och tillgänglig och får förutsättningar att befolkas 
under hela dygnet, vilket ökar tryggheten i området.
 
I Viby har ett mobilitetskoncept tagits fram för att 
skapa förutsättningar för att minska behovet av bil 
och parkering, lyfta alternativa färdmedel samt att ge 
boende och verksamma förutsättningar för en hållbar 
livsstil.

VIBY     HÅLLBARHET
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HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Genovas bidrag till ett mer hållbart samhälle utgår från vår 
långsiktighet. Att vara en fastighetsägare med evighetsperspektiv på 
ägandet ger oss möjlighet och incitament att arbeta med och påverka 
många dimensioner av hållbarhetsfrågan. Vårt långsiktiga mål är att 
uppnå klimatneutralitet i vår nyproduktion. Materialförbrukning och 
energianvändning utgör tillsammans den största miljöbelastningen 
inom fastighetsbranschen. Genom att bygga i trä kan vi minska vår 
koldioxidbelastning och därmed minska vår klimatpåverkan. Vi ser 
möjligheter att bygga den nya skolan på ett hållbart och klimatsmart 
sätt där fördelar avseende såväl utemiljö som inneklimat och ljudmiljö 
blir optimala. 
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HÅLLBARHET EN KÄRNFRÅGA 

MILJÖCERTIFIERING AV 
FASTIGHETER

I Viby är målet att miljöcertifiera 
samtliga fastigheter. Genova 
bedömer att certifiering är ett 
effektivt verktyg för att skapa en 
långsiktig förvaltning och tydlig 
målstyrning för att förbättra 
fastigheternas miljöprestanda. 
Genovas nyproducerade bostäder 
ska alltid byggas med ambition 
att bli certifierade enligt minst 
Miljöbyggnad Silver eller vara 
Svanenmärkta. Avseende 
nyproduktion av kommersiella 
fastigheter har Genova valt att 
arbeta enligt den internationella 
standarden BREEAM.

BYGGA I TRÄ

Med hållbarhet i fokus är trä ett 
material som Genova uppskattar 
och ofta använder i produktionen 
vilket bidrar till att minska 
koldioxidbelastningen och därmed 
vår klimatpåverkan. Trä är ett 
förnybart och resurseffektivt 
material som lagrar och fördröjer 
koldioxidutsläpp samtidigt som 
det erbjuder hälsomässiga 
fördelar avseende inneklimat och 
ljudmiljö. Därtill är trä fördelaktigt 
i byggprocessen med mindre 
buller på byggarbetsplatsen 
och färre transporter. Trä är ett 
material som lämpar sig väl för 
prefabricering som samtidigt går 
att anpassa och variera vad gäller 
fasader och utformning så att 
varje byggnad får ett eget uttryck.

ENERGIANVÄNDNING

Genova följer kontinuerligt 
upp energianvändning i sitt 
fastighetsbestånd och granskar 
löpande möjligheter till minskad 
energianvändning. Åtgärder 
som installation av rörelsestyrda 
belysningssystem, solceller på 
tak och bergvärme är ytterligare 
insatser som genomförs med syfte 
att både uppnå hållbarhetsmål och 
en långsiktig effektiv förvaltning. 
För varje projekt utvecklas 
handlingsplaner för att säkra att 
hållbarhetsaspekten beaktas från 
planering till genomförande samt 
att byggnationen genomförs så att 
kraven som ställs för certifiering 
uppfylls. Genova planerar att 
sätta kvantitativa energi- eller 
utsläppsmål och redovisa 
rapportering av utfall inom detta 
område.

VATTEN OCH AVFALLS-    
HANTERING

Vattenförbrukning är en central 
fråga i hela världen. I Sverige är 
utmaningen främst kopplad till 
urbaniseringen där belastning på 
befintliga system ständigt ökar. 
Genova arbetar för att minska 
vattenförbrukningen genom
olika initiativ, exempelvis 
installation av snålspolande 
toaletter, kranar i handfat och 
duschmunstycken. Resursslöseriet 
vid lokalanpassningar är 
en utmaning och ämnet 
diskuteras flitigt internt och i 
branschen. Genova kommer 

i sina nyproduktioner att 
teckna ramavtal avseende 
avfallshanteringen där 
avfallsentreprenören ska leverera 
statistik från samtliga projekt. 
Därmed kan vi sätta mål i syfte 
att minska avfallsmängderna. 
Vår återvinning har blivit mer 
effektiv vilket innebär att en 
större andel idag kan användas 
till energiutvinning, istället för att 
gå på deponi. Vi har som mål att 
återvinna så mycket som möjligt 
vid rivningen av gamla COOP-
fastigheten. Även sophämtningen 
organiseras tillsammans med 
leverantören för att minimera 
biltransporter. På så sätt bidrar vi 
till minskat utsläpp av koldioxid.

LADDINFRASTRUKTUR

Användningen av hybridbilar och 
elbilar ökar och vi ser installation 
av laddstolpar vid nyproduktion 
som en självklar åtgärd. I Viby 
kommer det även finnas bilpooler 
med elbilar och elcyklar för det 
boende.

GRÖNA HYRESAVTAL

Vi ser en ökad vilja och 
ambition hos våra hyresgäster 
att tillsammans med Genova 
arbeta för ett mer hållbart 
samhälle. Därför erbjuder vi 
gröna hyresavtal, vilket innebär 
att hyresgästen tillsammans med 
Genova sätter upp en konkret 
handlingsplan med åtgärder som 
ska bidra till en bättre miljö.
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ETAPPER

6
Utbyggnaden av Viby från start till färdigställande är ett omfattande arbete som ska ske ansvarsfullt och med 
eftertanke. Det handlar om att börja i rätt ände, med de första kvarteren skapa förutsättningar för fortsatt ut-
veckling i området. Det säkerställs att gällande regelverk följs under byggtiden samtidigt som hänsyn tas till de 
förutsättningar som utredningar har påvisat för fastigheten. Etappindelningen till höger bygger på en start vid 
de mest centrala delarna av området, inklusive skolan. Efter detta fortsätter byggnationen först i söder för att 
skapa bullerskyddade gårdar och går därefter norrut för att åstadkomma den kvalitativa blandstad Viby strävar 
efter att bli.
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Varmt välkommen till Viby, för en aktiv livsstil i en hållbar vardag!
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SAMMANFATTNING 

Tyréns har tagit fram en utredning av vilka riskkällor som kan påverka fastigheten Viby 19:3 i 

Upplands-Bro kommun. Uppdraget har innefattat att utföra en riskidentifiering av kringliggande 

riskkällor, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa eventuella skyddsåtgärder. 

 

Då planerad bebyggelse ligger närmare en transportled för farligt gods än 150 meter 

rekommenderar Länsstyrelsen i Stockholms län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra 

om planerad bebyggelse är lämplig utifrån ett olycksperspektiv [1]. Denna rapport syftar till att 

bedöma lämpligheten ur detta perspektiv. 

 

En revidering av rapporten har utförts i mars respektive oktober 2021. I revideringen har 

samrådsyttranden från Länsstyrelsen i Stockholm, EON och kommunens Bygg- och miljönämnd 

hanterats. Revideringen har utförts med avseende på bland annat följande: 

 

• framtida förändringar i transportmönster på Effektvägen och verksamheter inom Brunna 

industriområde, 

• reviderat planförslag: ingen förskola planeras längre i närheten av Effektvägen, 

• tydliggörande av lämpliga skyddsåtgärder mot farligt gods-olyckor på Effektvägen, 

• samtal med EON kring deras fjärrvärmeverk och därefter en bedömning av vilken 

olycksrisk som verksamheten är förknippad med. 

 

Riskutredningen har visat att det på Effektvägen, Granhammarsvägen och Energivägen 

transporteras farligt gods och att risken förknippad med dessa transporter bidrar till 

planområdets individ- och samhällsrisk. Det största riskbidraget utgörs av olyckor som leder till 

utsläpp av brandfarliga gaser (ADR-klass 2) och brandfarliga vätskor (ADR-klass 3). Intill 

planområdet finns det även en drivmedelstation (St1) som bidrar till planområdets risknivå.   
 

För att risknivåerna inom planområdet ska bli acceptabelt låga har ett antal skyddsåtgärder 

föreslagits. Om dessa införs i detaljplanen visar riskutredningen att planerad bebyggelse är 

lämpad för ändamålet med hänsyn till risken för dessa olyckor. Skyddsåtgärderna sammanfattas 

i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Rekommenderade skyddsåtgärder inom planområdet. 
Riskkälla  Skyddsåtgärder   

Effektvägen  Avståndet 0 - 15 meter från närmaste vägkant ska vara bebyggelsefritt. 

 

För byggnader mellan 15 - 30 meter från närmaste vägkant ska: 

• fasader utföras i obrännbart material alternativt lägst 

brandteknisk klass EI30  

• fönster utföras i lägst brandteknisk klass EW30 

• friskluftsintag placeras på tak 

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen 

Granhammarsvägen  Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.   

 

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak 

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen 

Energivägen (från 

Effektvägen till och med 

drivmedelsstationen St1)  

Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.   

 

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak 

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen 
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1 INLEDNING 

Tyréns har tagit fram en utredning av vilka riskkällor som kan påverka fastigheten Viby 19:3 i 

Upplands-Bro kommun. Uppdraget har innefattat att utföra en riskidentifiering av kringliggande 

riskkällor, beräkna individ- och samhällsrisk, samt redovisa eventuella skyddsåtgärder. 

 

Då planerad bebyggelse ligger närmare en transportled för farligt gods än 150 meter 

rekommenderar Länsstyrelsen i Stockholms län att en riskanalys ska genomföras för att avgöra 

om planerad bebyggelse är lämplig utifrån ett olycksperspektiv [1]. Denna rapport syftar till att 

bedöma lämpligheten ur detta perspektiv. 

 

En revidering av rapporten har utförts i mars respektive oktober 2021. I revideringen har 

samrådsyttranden från Länsstyrelsen i Stockholm, EON och kommunens Bygg- och miljönämnd 

hanterats. Revideringen har utförts med avseende på bland annat följande: 

 

• framtida förändringar i transportmönster på Effektvägen och verksamheter inom Brunna 

industriområde, 

• reviderat planförslag: ingen förskola planeras längre i närheten av Effektvägen, 

• tydliggörande av lämpliga skyddsåtgärder mot farligt gods-olyckor på Effektvägen, 

• samtal med EON kring deras fjärrvärmeverk och därefter en bedömning av vilken 

olycksrisk som verksamheten är förknippad med. 

1.1 MÅL OCH SYFTE 

Denna rapport syftar till att bedöma planerad bebyggelses lämplighet utifrån ett 

olycksperspektiv. 

 

Målet med utredningen är att utgöra ett planeringsunderlag i det fortsatta planarbetet. 

1.2 OMFATTNING 

Riskutredningen omfattar olycksrisker som kan påverka planområdet men omfattar inte risker 

med buller, vibrationer, elektromagnetisk strålning, översvämning, ras, skred, luft- eller 

markföroreningar. 

1.3 METOD 

Riskutredningen innefattar följande steg: 

 

• Riskidentifiering. Risker (olycksrisker) som kan påverka planområdet identifieras, 

sammanställs, bedöms och jämförs med gällande riktlinjer. 

• Vid behov analyseras och värderas identifierade risker närmare.  

• Vid behov ges även förslag på lämpliga skyddsåtgärder som reducerar risker till en 

acceptabel nivå. 
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2 RIKTLINJER  

2.1 RISKPOLICY FÖR MARKANVÄNDNING INTILL TRANSPORTLEDER FÖR FARLIGT GODS 

Länsstyrelserna i storstadsregionerna (Stockholm, Skåne och Västra Götaland) har gemensamt 

tagit fram Riskhantering i detaljplaneprocessen - riskpolicy för markanvändning intill 

transportleder för farligt gods [2]. Riskhanteringspolicyn rekommenderar att 

riskhanteringsprocessen beaktas inom 150 meter avstånd från en farligt gods-led. 

 

Länsstyrelsen i Stockholm har även gett ut riktlinjer i faktabladet Riktlinjer för planläggning intill 

vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods [1] samt häftet Riskhänsyn vid ny 

bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer [3]. I 

faktabladet redovisas följande: 

 

Vägar med transporter av farligt gods 

 

• 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast transportleden. 

• Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter från vägkant bör undvikas. 

• Inom 30 meter ställs krav på riskreducerande åtgärder/skyddsåtgärder. Typen av åtgärd 

varierar beroende på markanvändning.  

• Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter 

(centrumanvändning i form av mindre galleria eller dylikt) närmare än 75 meter från 

vägkant bör undvikas. 

• Intill sekundära transportleder för farligt gods anser Länsstyrelsen att det i de flesta fall 

krävs ett bebyggelsefritt skyddsavstånd på minst 25 meter för bostäder (B), centrum (C), 

vård (D), handel (H), friluftsliv och camping (N), tillfällig vistelse (O), besöksanläggningar 

(R), skola (S) och kontor (K). I vissa fall kan ett skyddsavstånd på 15 - 20 meter vara 

tillräckligt, detta kan vara tillämpligt vid få transporter eller då de olyckor som kan 

inträffa har korta konsekvensavstånd. 

 

Järnväg 

• 25 meter byggnadsfritt bör lämnas närmast järnvägen, mätt från spårets mitt.  

• Tät kontorsbebyggelse inom 30 meter från järnvägen bör undvikas. 

• Inom 30 meter ställs krav på riskreducerande åtgärder/skyddsåtgärder. Typen av åtgärd 

varierar beroende på markanvändning.  

• Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter 

(centrumanvändning i form av mindre galleria eller dylikt) närmare än 50 meter från 

järnvägen bör undvikas. 

 

Drivmedelsstationer 

• Ett minimiavstånd på 25 meter bör hållas från drivmedelsstation till kontor och liknande.  

• Ett minimiavstånd på 50 meter bör hållas till bostäder, daghem, ålderdomshem och 

sjukhus samt samlingsplatser där oskyddade människor uppehåller sig. 

• I nyplaneringsfallet bör alltid ambitionen vara att hålla ett avstånd på 100 meter från 

drivmedelstationen till bostäder, daghem, åldershem och sjukhus. 

2.1.1 VÄGAR SOM INTE ÄR REKOMMENDERADE TRANSPORTLEDER FÖR FARLIGT GODS  

Farligt gods får även transporteras på vägar som inte utgör rekommenderade transportleder. 

Riskerna ska således beaktas om det är sannolikt att farligt gods kommer transporteras i 

närheten av det aktuella planområdet – oavsett om transportleden är rekommenderad eller inte. 

I en del fall kan det räcka att översiktligt beskriva vad som transporteras och hur ofta 

transporterna passerar planområdet [1].  
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2.1.2 BYGGNADSFRITT AVSTÅND 

Länsstyrelsens policy är att i första hand nyttja skyddsavstånd som säkerhetsåtgärd, se Figur 1, 

samt att inte bebygga närmare än 25 meter från led för farligt gods. Frångås de 

rekommenderade skyddsavstånden behöver det på ett tillfredsställande sätt redovisas om andra 

skyddsåtgärder behövs. Generellt ska detaljeringsnivån på riskanalysen öka ju närmare leden för 

farligt gods som bebyggelsen hamnar. 

 

Figur 1. Rekommenderade skyddsavstånd mellan transportleder för farligt gods och olika typer av 
markanvändning [1].  

Beskrivning av zoner  

Länsstyrelsen i Stockholm klassificerar markanvändning kopplat till tre olika zoner 

(verksamhetstyper), där zon A har minst krav och zon C högst krav på skyddsavstånd, se Figur 

1. För området närmast riskkällan brukar vanligtvis vara bebyggelsefritt skyddsavstånd där 

verksamheter i zon A rekommenderas. Inom detta område ska det ej uppmuntra till 

stadigvarande vistelse, utan ytan lämpar sig bäst till exempelvis ytparkering. 

  

Zon B är verksamheter med måttlig persontäthet alternativt tid per dygn som personer vistas 

inom fastigheten. Till zon B hör exempelvis kontor, parkeringsgarage, industri för att nämna 

några.   

  

Zon C har högst krav på skyddsavstånd, och det är främst verksamheter där personer 

exempelvis sover (bostäder, hotell), platser där personer har dålig lokalkännedom 

(detaljhandel, centrum) eller övriga känsliga verksamheter som vårdinrättningar samt skolor. 
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2.2 VÄRDERING AV RISKER 

Som allmänna utgångspunkter för värdering av risk är följande fyra principer vägledande: 

 

• Rimlighetsprincipen: Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att 

reducera eller eliminera en risk skall detta göras. 

• Proportionalitetsprincipen: En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den 

nytta i form av exempelvis produkter och tjänster verksamheten medför. 

• Fördelningsprincipen: Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara 

skäligt fördelade inom samhället. 

• Principen om undvikande av katastrofer: Om risker realiseras bör detta hellre ske i 

form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 

 

Risker kan kategoriskt placeras i tre fack. De kan anses vara tolerabla, tolerabla med 

restriktioner eller oacceptabla. Figur 2 beskriver principen för riskvärdering [4]. 

 

Figur 2 Princip för uppbyggnad av riskvärderingskriterier [5]. 

2.3 RISKVÄRDERINGSKRITERIER 

I Sverige finns i dagsläget inget nationellt beslut om vilka riskvärderingskriterier som ska 

användas. Länsstyrelsen i Stockholm har föreslagit att de riskvärderingskriterier som tagits fram 

av DNV [4] kan användas [1].  

 

Riskvärderingskriterierna omfattar två olika värderingsmått, individrisk och samhällsrisk. 

Individrisk är ett mått på risken för en person som befinner sig på en specifik plats, till exempel 

på ett visst avstånd från en transportled. Samhällsrisken är ett mått på risken för en population. 

Samhällsrisken inkluderar risker för alla personer som utsätts för en risk även om den bara sker 

vid enstaka tillfällen längs en 1 km lång sträcka. 

 

För individrisk föreslås följande kriterier av DNV: 

 

• Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 1×10
–5

 per år 

• Övre gräns för område där risker kan anses som små: 1×-10
-7 

per år 

 

För samhällsrisk föreslås följande kriterier av DNV: 

 

• Övre gräns där riskerna under vissa förutsättningar anses som acceptabla: 

F=1×10
–4

 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. 

• Övre gräns där risker anses vara acceptabla: 

F=1×10
–6

 per år för N=1 med lutningen på F/N-kurva -1. 
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Toleranskriterierna för samhällsrisk som DNV har föreslagit för Sverige visas i Figur 3. 

 

 

Figur 3. Av DNV föreslagna samhällsriskkriterier [4]. 

Området mellan den övre och undre gränsen kallas för ALARP-området. ALARP står för As Low 

As Reasonably Practicable och innebär att riskera kan tolereras om alla rimliga åtgärder är 

vidtagna. I analysen används de toleranskriterier för individrisk och samhällsrisk som DNV har 

föreslagit. 

2.4 OM TRANSPORTER MED FARLIGT GODS 

Gods som klassificeras som farligt gods delas in i nio olika klasser, ADR-/RID-klasser, utifrån 

godsets egenskaper. Transporter med farligt gods kan innehålla en mängd olika ämnen vars 

fysikaliska och kemiska egenskaper varierar. Gemensamt är riskerna kopplade till ämnenas 

inneboende egenskaper, som kan komma att påverka omgivningen vid en olycka under 

transporten.  

 

För transporter av farligt gods på väg respektive järnväg finns det särskilda regelverk, ADR-S [6] 

respektive RID-S [7]. Föreskrifterna reglerar bland annat förpackning, märkning och etikettering, 

vilka mängder som tillåts samt vilken utbildning involverade aktörer behöver.  

 

Brandfarliga fasta ämnen, ADR-/RID-klass 4, samt övriga ämnen, ADR-/RID-klass 9, utgör 

normalt ingen fara för omgivningen eftersom konsekvenserna koncentreras till fordonets närhet. 

 

Oxiderande ämnen och organiska peroxider, ADR-/RID-klass 5, kan i vissa fall orsaka en 

betydande skada medan radioaktiva ämnen, ADR-/RID-klass 7, påverkar främst personer som 

kommer i kontakt med ämnet. 

 

När det gäller konsekvenser för olyckor med farligt gods är det framförallt fyra olika händelser 

samt kombinationer av dessa som utgör de främsta riskkällorna: 

 

• Explosion (både från explosivämnen och från snabba brandförlopp i brännbara 

gasblandningar) 

• Brand 

• Utsläpp av giftig gas 

• Utsläpp av frätande vätska  
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3 OMRÅDESBESKRIVNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planområdet är ca 14 hektar stort och är beläget centralt i Brunna, cirka 2,5 kilometer från 

centrala Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Planområdet avgränsas av Granhammarsvägen i 

öster, Effektvägen i söder, Energivägen i väster och ett verksamhetsområde i norr. Planområdet 

ligger nära trafikplats Brunna och väg E18. Söder om planområdet gränsar planområdet mot ett 

logistikområde. I väster och norr mot ett område med blandade verksamheter, från bilhandel 

och församlingshem, till finmekanik, kretsloppscentral och uthyrning av trädgårdsmaskiner och 

möbler [8].  

 

Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad 

bebyggelse med cirka 850 bostäder i varierade bostadstyper och storlekar. Det planeras för en 

grundskola (cirka 600 elever) och förskola (upp till åtta avdelningar), samt centrumfunktioner, 

bland annat en livsmedelsbutik [8].  

 

 

Figur 4 Strukturplansskiss över Viby 19:3 i Upplands-Bro [8].  
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3.1 TRAFIKPROGNOSER ÅR 2040 

Trafikprognoser för år 2040 har tagits fram för Effektvägen, Granhammarsvägen och 

Energivägen [9]. Dessa redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. ÅDT (=årsmedeldygnstrafik) för samtliga fordon och tunga fordon [9].  
Väg ÅDT samtliga fordon  Varav tunga fordon 

Effektvägen  12 200 2 340 

Granhammarsvägen  10 500 790 

Energivägen  3 500 240 

3.2 TRANSPORTER MED FARLIGT GODS  

Transporter med farligt gods inom Brunna sker främst på vägarna E18 och Effektvägen. E18 är 

en primär transportled för farligt gods medan Effektvägen är sekundär transportled för farligt 

gods [10]. Transporter av farligt gods förekommer även på Granhammarsvägen (är sekundär 

transportled, men ej sträckan förbi planområdet) samt Energivägen. I Figur 5 visas en karta 

med rekommenderade transportleder för farligt gods.  

 

 

Figur 5. Rekommenderade transportleder för farligt gods i planområdets närhet (planområdet markerat i 
rött). Lila kontinuerliga linjer utgör primära transportleder och lila streckade linjer sekundära leder. [11] 

Rekommendationen från Länsstyrelsen i Stockholm är att även vägar som ej klassas som 

transportleder för farligt gods ska beaktas om det antas att farligt gods transporteras där (se 

avsnitt 3.1).   
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4 RISKANALYS 

4.1 RISKIDENTIFIERING 

Inledningsvis har en identifiering utförts av riskkällor samt verksamheter som kan generera 

transporter av farligt gods i och omkring Brunna. De olika riskkällorna har sedan utvärderats 

baserat på riktlinjerna från Länsstyrelsen i Stockholm, redovisade i avsnitt 3.1. 

Efter plansamrådet för den aktuella detaljplanen har Tyréns/kommunen tagit fram en utförlig 

inventering av verksamheter inom Brunna. Riskidentifieringen i denna utredning har därför 

kompletterats utifrån kännedom om ytterligare verksamheter som kan utgöra riskkällor och som 

kan generera transporter av farligt gods. I Tabell 3 redovisas resultatet av riskidentifieringen.  

Tabell 3. Riskidentifiering i planområdets omgivning. 
Riskkällor Riskhanterings-

avstånd enligt 

riktlinjer 

Aktuellt avstånd 

till planerad 

bebyggelse 

Bedömning Fortsatt utredning 

E18  150  350  Primärled, mycket 

omfattande transporter 

av farligt gods.  

Nej, avståndet 

överskrider 

riktlinjerna. 

Effektvägen  150 -  Sekundärled förbi 

planområdet. 

Ja, transporter med 

farligt gods på 

vägen. 

Granhammars-

vägen  

-  -  Ej utpekad som 

transportled för farligt 

gods förbi planområdet 

men sådana transporter 

förväntas förekomma. 

Ja, transporter med 

farligt gods på 

vägen. 

Energivägen  - -  Transporter med farligt 

gods förekommer i 

begränsad omfattning.  

Ja, transporter med 

farligt gods på 

vägen. 

Fresenius Kabi  -  500  Bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet 

men genererar 

transporter med farligt 

gods. 

Ja, transporter med 

farligt gods till 

verksamheten. 

Air Liquide  -  300  Bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet 

men genererar 

transporter med farligt 

gods. 

Ja, transporter med 

farligt gods till 

verksamheten. 

St1 

drivmedelsstation 

100  42   

  

Bedöms utgöra en risk 

för planområdet och 

genererar transporter 

med farligt gods.  

Ja, 

drivmedelsstationen 

samt transporter 

med farligt gods till 

den.  

SÅIFA 

drivmedelsstation 

100 700 Bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet 

men genererar 

transporter med farligt 

gods.  

Ja, transporter med 

farligt gods till 

drivmedelsstationen. 

Livgardet -  

Militäranläggning  

-  >1 km  Bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet 

men genererar 

transporter med farligt 

gods. 

Ja, transporter med 

farligt gods till 

verksamheten. 
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EON Värmeverk 

(Viby 19:20) 

- 150 Fjärrvärmeverk. Tar 

emot cirka fem 

transporter med bioolja 

per vecka (under 

vinterhalvåret). Biooljan 

är inte klassad som 

brandfarlig vara till följd 

av dess höga 

flampunkt. 

Verksamheten hanterar 

inga brandfarliga varor 

och bedöms inte utgöra 

en olycksrisk för 

planområdet.  

Nej, kan dock ge 

upphov till buller,  

lukt och damning 

vilket bör utredas 

separat. 

 

Asfalt 

Kungsängen 

AB/Svenska Väg 

AB 

- >200 meter Själva verksamheten 

bedöms inte utgöra en 

risk för planområdet. 

Verksamheten tar dock 

emot transporter av 

diesel, eldningsolja, 

bitumen och en mindre 

mängd kemikalier per 

år [12]. Eldningsolja och 

diesel men inte bitumen 

klassas som 

brandfarliga varor. 

Ja, transporter med 

eldningsolja och 

diesel till 

verksamheten. 

 

De riskkällor som kommer att utredas vidare i rapporten är transporter av farligt gods på 

Effektvägen, Granhammarsvägen och Energivägen. De flesta av dessa transporter bedöms ske till 

de riskkällor/verksamheter som har identifierats i Tabell 3.  

 

Drivmedelstationen St1 ligger i närheten av planområdet och kommer därför att utredas vidare. 

4.1.1 FARLIGT GODS PÅ EFFEKTVÄGEN 

Effektvägen är som tidigare nämnts utpekad som en sekundär transportled för farligt gods. 

Utifrån genomförd riskidentifiering bedöms det på vägen transporteras farligt gods till 

verksamheterna Fresenius Kabi, Air Liquide, St1 drivmedelsstation, SÅIFA drivmedelsstation och 

Svenska Väg AB.  

Fresenius Kabi 

På Fresenius Kabi i Brunna finns företagets råvarutillverkning av bland annat äggfosfolipider som 

används som emulgator i näringslösningar. Vid fabriken i Brunna arbetar 200 personer med 

tillverkning, kvalitetsarbete, teknisk support och service. Här finns även Fresenius Kabis 

centrallager. Inom anläggningen hanteras stora mängder brandfarliga lösningsmedel (ADR-klass 

3). Hanteringen av brandfarliga lösningsmedel medför att anläggningen klassificeras som farlig 

verksamhet och som en Sevesoanläggning.  

 

Fresenius Kabi samverkar kontinuerligt med Brandkåren Attunda. Detta sker bland annat genom 

gemensamma övningar. Brandkåren kontrollerar också genom sin tillsyn att verksamheten lever 

upp till de krav som ställs [13]. 

 

Enligt tidigare riskanalys från Brandkåren Attunda är konsekvensområdet kopplat till Fresenius 

Kabis anläggning 300 meter. Konsekvensområdet är kopplat till brandfarlig vätska som bedömts 

vara den dominerande faran [14].  
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Transport av ADR-klass 3 till Fresenius Kabi sker främst med tankbil, vanligtvis cirka 3 

transporter per vecka. Vissa mindre mängder av övriga ADR-klasser (5.2, 6.1, 8 och 9) sker, men 

detta är i styckegods och små mängder och inkluderas därmed ej i riskberäkningarna då de 

antas vara försumbara [15].  

 

Avståndet till Fresenius Kabi från detaljplaneområdet överstiger 500 meter. Eventuella 

olycksscenarion på Fresenius Kabi bedöms därmed inte bidra till risknivån för 

detaljplaneområdet. Farligt gods som transporteras till och från Fresenius Kabi på Effektvägen 

kommer inkluderas i riskanalysen.  

 

Air Liquide 

Air Liquide AB levererar gaser till områden som industri, kemi, elektronik, livsmedel, miljövård 

och sjukvård. På området hanteras större mängder gaser, både brandfarliga och giftiga (ADR-

klasser 2.1, 2.2 och 2.3). Leveranser till och från Air Liquide sker från Effektvägen med 4 - 5 

transporter dagligen [16]. 

 

Air Liquides egna riskanalys visar att bränder och explosioner som inträffar inne på fabrikens 

område med stor sannolikhet inte ger upphov till konsekvenser på större avstånd än 300 meter 

[17]. Detaljplaneområdet ligger cirka 300 meter ifrån Air Liquides närmaste anläggningsdel 

(fasad) och antas därmed ej påverkas nämnvärt av ett olycksscenarier inne på Air Liquides 

område. Farligt gods som transporteras till och från Air Liquide på Effektvägen kommer 

inkluderas i riskanalysen.  

St1 drivmedelsstation och SÅIFA drivmedelsstation 

Informationen angående vilka drivmedel som hanteras på respektive station har hämtats från 

respektive företags hemsida. I Tabell 4 redovisas drivmedelsstationera i närhet till det planerade 

området. 

Tabell 4. Sammanställning av närliggande drivmedelsstationer. 
Drivmedelsstation  Aktuellt avstånd till planerad 

bebyggelse  

Drivmedel som hanteras Leveranser med farligt 

gods 

St1 Ca 42 meter till tomtgräns Bensin, E85 och diesel 1 gång per vecka 

SÅIFA  Ca 700 meter Diesel 3 gånger per vecka 

 

Den intilliggande drivmedelsstationen, St1 Kungsängen, ligger på andra sidan av Energivägen 

från detaljplaneområdet på ett avstånd om drygt 40 meter. Avståndet är mätt till närmsta 

belägna del av stationen, vilket är centralpåfyllningen där tankbilar ställer upp för lossning till 

cisterner. Stationen är en automatstation, vilket innebär att det är en obemannad station utan 

tillhörande försäljning av gasol. Drivmedel som tillhandahålls på stationen är bensin, diesel och 

E85 men ingen fordonsgas. I genomsnitt tar stationen emot en (1) leverans med drivmedel per 

vecka och dessa transporter går via Effektvägen och Energivägen [18]. 

 

Drivmedelsstationen SÅIFA ligger cirka 700 meter från planområdet. Stationens utgör således 

ingen risk för planområdet. Stationen tillhandahåller diesel till tunga fordon och tar emot cirka 

3 leveranser per vecka. Dessa transporter går via Effektvägen [19].  

 

Svenska Väg AB 

Till verksamheten Asfalt Kungsängen AB/Svenska Väg AB går transporter med eldningsolja och 

diesel. Dessa transporter kommer från E18 och kör därefter via Effektvägen och Energivägen 

fram till verksamheten. Verksamheten tar emot mellan 6 och 11 transporter med eldningsolja 

och diesel och endast mindre mängder kemikalier per år [12]. 
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4.1.2 FARLIGT GODS PÅ ENERGIVÄGEN 

På Energivägen går samma transporter med farligt gods till drivmedelsstationen St1 och till 

Svenska Väg AB som på Effektvägen. Dessa har behandlats i föregående avsnitt.  

4.1.3 FARLIGT GODS PÅ GRANHAMMARSVÄGEN 

På Granhammarsvägen går transporter till Livgardet. Vägen är dock inte utpekad som 

transportled för farligt gods förbi planområdet. 

 

Livgardet 

Försvarsmakten transporterar framförallt brandfarlig vätska (drivmedel) och explosiva varor 

(ammunition) på Granhammarsvägen [20]. Uppgifter om transporterna är till viss del 

konfidentiella när det gäller exempelvis explosiva varor och ammunition. I beräkningarna har 

transporterna till Livgardet inkluderats men enbart med de civila transporterna som har 

delgivits av Försvarsmakten samt att en del explosiva varor har uppskattats.   

 

Tabell 5. Transporter med farligt gods via Granhammarsvägen till och från Livgardet/Försvarsmakten 

Ämnen (ADR-klass) Mängd/fordon Antal transporter/år 

Gasol (2) 8 ton 8 

Bioolja (3) 40 ton 25 

Drivmedel, bensin och diesel (3) 37 ton 11 

Drivmedel, bensin och diesel (3) 0,8 ton 10 

Oljeslam/spillolja (3) 8 ton 8 

Lysrör (antar 9) 280 kg 1 

 

Uppgifter avseende eventuella transporter av ammunition respektive ”frimängder” har dock ej 

redovisats. Enligt tabellen ovan körs det en transport med farligt gods var fjärde dag. Det antas 

därför vara konservativt att räkna med att Livgardet kör en transport av farligt gods varannan 

dag på Granhammarsvägen [21]. Av dessa har det antagits att 60 procent är ADR-klass 3 (bensin, 

diesel och liknande), 20 procent ADR-klass 1 (ammunition, sprängämnen och liknande uppgifter 

saknas) samt 20 procent ADR-klass 2.   

4.1.4 SAMMANSTÄLLNING 

I Tabell 6 sammanställs antalet transporter med farligt gods per år för Effektvägen, 

Granhammarsvägen och Energivägen. 

 

Tabell 6. Antal transporter med farligt gods per år på Effektvägen, Granhammarsvägen och Energivägen, 
samt den procentuella andelen.  

ADR-

klass 
Ämne 

Effektvägen 

Transporter per år 

(andel i procent) 

Granhammarsvägen 

Transporter per år 

(andel i procent) 

Energivägen 

Transporter per år 

(andel i procent) 
 

1 
Explosiva ämnen 

och föremål 
0 (0 %) 46,4 (20 %) 0 (0 %) 

 

2 Gaser 1642,5 (82 %) 46,4 (20 %) 0 (0 %) 
 

3 
Brandfarliga 

vätskor 
372,5 (18 %) 139,2 (60 %) 60,5 (100 %) 
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4.2 BERÄKNING AV RISKER 

I detta avsnitt beräknas risknivåerna intill de riskkällor som i föregående avsnitt har bedömts 

bidra till planområdets risknivå. Detaljerat beräkningsunderlag, justeringar och antaganden 

redogörs för i Bilaga 1. 

4.2.1 INDIVIDRISK 

Sannolikheten för att en olycka med farligt gods ska inträffa har beräknats enligt VTI-modellen, 

se Bilaga 1. Individrisken har beräknats intill Effektvägen (Figur 6), Granhammarsvägen (Figur 7) 

och Energivägen (Figur 8) samt intill Energivägen i höjd med drivmedelsstationen St1 (Figur 9).  

 

 

Figur 6. Individrisk intill Effektvägen år 2040. Mätt från närmaste vägkant. 

 

Figur 7. Individrisk intill Granhammarsvägen år 2040. Mätt från närmaste vägkant. 
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Figur 8. Individrisk intill Energivägen år 2040. Mätt från närmaste vägkant. 

 
Figur 9. Individrisk intill Energivägen i höjd med drivmedelsstationen St1 år 2040. Mätt från närmaste 
vägkant på Energivägen. 

4.2.2 SAMHÄLLSRISK 

Samhällsrisken har beräknats enligt praxis för en 1 km lång vägsträcka. Eftersom flera vägar 

angränsar till planområdet har samhällsrisken intill respektive väg beräknats och därefter 

adderats till en total samhällsrisk som redovisas i Figur 10. 

 

 

Figur 10. Samhällsrisk för planområdet med omgivning år 2040. 
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4.2.3 OSÄKERHETER 

Individ- och samhällsriskberäkningar på längre sikt medför ett flertal osäkerheter och nedan 

redovisas osäkerheterna som har störst påverkan på beräkningsresultatet. 

 

Antalet transporter med farligt gods 

Effektvägen utgör en sekundärled för transporter av farligt gods och antalet transporter av 

farligt gods kommer att vara beroende av verksamheterna i närområdet och hur dessa 

utvecklas i framtiden. En prognos för hur transportbehovet gällande transporter av farligt gods 

ser ut i framtiden, exempelvis om 20 år, medför troligtvis betydande osäkerheter. För att 

beakta detta har en känslighetsanalys genomförts, se kapitel 4.2.4, där ett ökat antal 

transporter av farligt gods har analyserats. För att ta höjd för osäkerheter kring antalet 

transporter med farligt gods och hur dessa påverkar individrisknivån har antalet transporter 

ökat med 25, 50 respektive 100 procent.  

 

Påverkan till följd av en förändrad ADR-fördelningen 

Utöver antalet transporter av farligt gods påverkas även individrisknivån av ADR-fördelningen. 

För sekundärleder är det relevant att undersöka vilka målpunkter som genererar transporter av 

farligt gods, men kemikaliebehovet kan förändras till följd av ändrade processer inom 

verksamheterna. För att beakta detta har en känslighetsanalys genomförts, se kapitel 4.2.4, där 

en alternativ ADR-fördelning tillämpats. Som jämförelse har en genomsnittlig ADR-fördelning 

som efterspeglar transporterna av farligt gods på nationell nivå valts.  

 

Eventuella förändringar på sikt 

Det är troligt att mer miljövänliga bränslen kommer att bli aktuella på drivmedelsstationen. 

Idag finns på stationen enbart vätskeformiga bränslen; bensin, E85 och diesel. Förnybara 

varianter av dessa såsom HVO, biodiesel (RME), biometanol och bioetanol (ED95) har 

egenskaper som begränsat skiljer sig från det som hanteras idag. De i riskanalysen 

identifierade riskerna och riskavstånden bedöms applicerbara även för dessa nya ämnen. Det 

kan även bli aktuellt med gasformiga drivmedel framöver, till exempel biogas (CBG), naturgas 

(CNG), flytande fordonsgas (LNG/LBG), dimetyleter (DME) och vätgas. Gasformiga drivmedel 

kräver i viss mån längre skyddsavstånd när en station ska byggas i ett detaljplanelagt område 

jämfört med vätskeformiga drivmedel. Detta beror framför allt på att de vätskeformiga 

drivmedel som är aktuella på en bensinstation generellt hanteras i markförlagda cisterner 

medan gasformiga drivmedel ofta hanteras i behållare placerade ovan mark. I viss mån 

fokuseras även hanteringen av vätskeformiga drivmedel kring pölbrand medan gasmoln 

egentligen inte berörs. Vad gäller gasformiga drivmedel blir det dock viktigare att ta hänsyn till 

just gasmoln. De längsta avstånden som nämns är i dagens lagstiftning 100 meter   

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och då gäller det avståndet till utgången från 

svårutrymda lokaler1. Det finns dock byggnadstekniska åtgärder som kan vidtas utan enorma 

kostnader för att halvera dessa avstånd. Drivmedelsstationens fastighet bör därmed således 

medge övergång/tillägg av de flesta av de tänkbara förnybara drivmedlen. Riskutredning måste 

genomföras av verksamhetsutövaren inför sådan förändring och i denna ska hänsyn till 

erforderlig säkerhet till omgivande bebyggelse tas.   

Beräkningsmodellen 

Beräkningsmodellen för att räkna fram individrisken utomhus på olika avstånd, liksom andra 

modeller, är en förenkling av verkligheten. Beräkningsmodellen är uppbyggd av underliggande 

modeller kring olycksfrekvenser och konsekvenser från skadehändelser.  

 
1

 Svårutrymd lokal är till exempel skola, sjukhus, daghem eller annan lokal avsedd att inrymma publik (till 

exempel biograf, teater).  
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Genom att basera resultatet på beräkningar med 10 000 stycken iterationer, körningar av 

modellen, fångas dock bredden i utfallen upp och därmed erhålls ett resultat som efterliknar 

verkligheten i största möjlig utsträckning.   

4.2.4 KÄNSLIGHETSANALYS 

För att utreda hur osäkerheterna kring transporter av farligt gods på Effektvägen påverkar 

individrisknivåerna har en känslighetsanalys genomförts där ett ökat antal transporter av farligt 

gods respektive en alternativ ADR-fördelning studerats.  

 

Antalet transporter av farligt gods på Effektvägen 

I syfte att redovisa hur ett förändrat antal transporter av farligt gods på Effektvägen påverkar 

individrisknivån har ett ökat antal transporter av farligt gods studerats. Den ökning av antal 

transporter av farligt gods som har valts är 25, 50 respektive 100 %.  

 

I Tabell 7 redovisas olika beräkningsscenarier och antalet transporter av farligt gods respektive 

förväntat antal olyckor med farligt gods för respektive beräkningsscenario. 

 

Tabell 7 Redovisning av beräkningsscenarier och antalet transporter av farligt gods respektive förväntat 
antal olyckor med farligt gods för respektive scenario.  

Beräkningsscenarier  Antal transporter med farligt 

gods [per år] 

Förväntat antalet olyckor med 

farligt gods [per år] 

Prognos 2015 3,58×10
–3

 

Ökning med 25 % 2519 4,47×10
–3

 

Ökning med 50 % 3023 5,36×10
–3

 

Ökning med 100 % 4030 7,15×10
–3

 

 

I Figur 11 redovisas hur individrisknivåerna påverkas av ett ökat antal transporter med farligt 

gods.  

 

Figur 11 Redovisning av hur ett ökat antal transporter med farligt gods påverkar individrisknivåerna. För 
beräkningarna har antalet transporter ökat med 25, 50 respektive 100 procent.  
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Utifrån antalet transporter av farligt gods för Effektvägen är individrisken inom ALARP upp till 30 

meter från närmaste vägkant och under ALARP på större avstånd, men vid ett ökat antal 

transporter med farligt gods blir det en förskjutning av individrisknivån, se Figur 11. Vid en 

ökning med 50 % kommer individrisken att ligga inom ALARP upp till ca 40 meter från närmaste 

vägkant. För en fördubbling av antalet transporter, vilket bedöms osannolikt, blir avståndet strax 

över 40 meter.  

 

Föreslagna skyddsåtgärder för Effektvägen, se Tabell 9 bedöms som tillräckliga, även vid ett 

ökat antal transporter av farligt gods då individrisken ligger i nedre regionen av ALARP-området.  

Förändring av ADR-fördelning 

En förändring av ADR-fördelningen medför också en påverkan på individrisknivån då 

konsekvenserna vid en farligt gods-olycka påverkas av vad som transporteras. Till följd av Air 

Liquides verksamhet utgör ADR-klass 2, gaser, en betydande andel av transporterna. Som 

jämförelse har en genomsnittlig ADR-fördelning med hänsyn till antalet transporter i Sverige, se 

Tabell 8, använts för att beräkna individrisknivån. 

 

Tabell 8 Jämförelse mellan den lokala ADR-fördelningen och en genomsnittlig ADR-fördelning för 
transporterna av farligt gods i Sverige. 

ADR-klass Lokal fördelning [%] Genomsnittlig procentuell fördelning 

av farligt gods under perioden 2012 – 

2020 utifrån antalet transporter [%] 

[22] 

1 0 2 

2 82 21 

3 18 51 

4 0 3 

5 0 3 

6 0 5 

7 0 0 

8 0 11 

9 0 4 

Summa 100 100 
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I Figur 11 redovisas hur individrisknivån påverkas av två olika ADR-fördelningar, en lokal ADR-

fördelning utifrån verksamheterna i närområdet och en genomsnittlig ADR-fördelning för 

transporterna av farligt gods i Sverige.   

 

Figur 12 Redovisning av hur olika ADR-fördelningar påverkar individrisknivåerna. 

Utifrån jämförelsen mellan den lokala ADR-fördelningen baserad på verksamheterna i 

närområdet och en genomsnittlig ADR-fördelning för transporterna av farligt gods i Sverige, se 

Figur 12, blir det tydligt att en högre andel klass 3, brandfarliga vätskor, medför en större 

påverkan på avstånd upp till ca 50 meter medan en hög andel klass 2, gaser, påverkar 

individrisknivån på längre avstånd.  

 

Föreslagna skyddsåtgärder för Effektvägen, se Tabell 9 bedöms som tillräckliga, även vid en 

förändring av ADR-fördelningen då åtgärderna skyddar mot olyckor med brandfarliga vätskor.  
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5 RISKVÄRDERING  

Genomförd riskanalys visar att beräknade individrisker hamnar inom eller under ALARP och att 

samhällsrisken för planområdet med omgivning hamnar under ALARP. I detta avsnitt värderas 

beräknade risknivåer närmare och vid behov föreslås lämpliga skyddsåtgärder.  

5.1 INDIVIDRISK INTILL EFFEKTVÄGEN 

Intill Effektvägen är individrisken inom ALARP upp till 30 meter från närmaste vägkant och under 

ALARP på större avstånd. Detta innebär att samtliga rimliga skyddsåtgärder bör vidtas för 

bebyggelse inom 30 meter från vägkant. För att identifiera vilka åtgärder som är lämpliga att 

vidta redovisas i Figur 13 individriskbidragen från samtliga farligt gods-olyckor som kan inträffa 

på Effektvägen. 

 

 

Figur 13. Individriskbidraget från olyckor med ADR-klass 2 (gaser) och ADR-klass 3 (brandfarliga vätskor) 
på Effektvägen. 

Av Figur 13 framgår att det är olyckor med ADR-klass 3 (brandfarliga vätskor) som medför att 

individrisken hamnar inom ALARP och att det därför erfordras åtgärder som skyddar 

bebyggelsen mot sådana olyckor. Följande skyddsåtgärder bedöms lämpliga att vidta längs med 

Effektvägen: 

 

Tabell 9. Rekommenderade skyddsåtgärder intill Effektvägen. 
Riskkälla  Skyddsåtgärder 

Effektvägen  Avståndet 0 - 15 meter från närmaste vägkant ska vara bebyggelsefritt. 

 

För byggnader mellan 15 - 30 meter från närmaste vägkant ska: 

• fasader utföras i obrännbart material alternativt lägst brandteknisk 

klass EI30  

• fönster utföras i lägst brandteknisk klass EW30 

• friskluftsintag placeras på tak 

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen 

5.2 INDIVIDRISK INTILL GRANHAMMARSVÄGEN 

Beräknad individrisk intill Granhammarsvägen, förbi planområdet, är acceptabelt låg (under 

ALARP). Sett till rimlighetsprincipen (avsnitt 2.2) bedöms det dock vara lämpligt att vidta 

följande skyddsåtgärder för bebyggelsen längs med Granhammarsvägen: 
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Tabell 10. Rekommenderade skyddsåtgärder intill Granhammarsvägen. 
Riskkälla Skyddsåtgärder  

Granhammarsvägen Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.  

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen

5.3 INDIVIDRISK INTILL ENERGIVÄGEN 

Beräknad individrisk intill Energivägen är acceptabelt låg (under ALARP) längs med större delen 

av vägen men inom ALARP förbi drivmedelsstationen St1. Förbi drivmedelsstationen är 

individrisken inom ALARP upp till 30 meter från närmaste vägkant och under ALARP på större 

avstånd. För att identifiera vilka skyddsåtgärder som är lämpliga att vidta redovisas i Figur 14 

individriskbidragen från samtliga olyckshändelser som har bedömts kunna inträffa inom 

drivmedelsstationen St1 och på Energivägen. 

Figur 14. Individriskbidragen från olyckshändelser på drivmedelsstationen St1 och Energivägen. Mätt från 
närmaste vägkant på Energivägen. 

Av  Figur 14 framgår att det är olyckor med ADR-klass 2 (brandfarliga gaser) som medför att 

individrisken hamnar inom ALARP och att det därför erfordras åtgärder som skyddar 

bebyggelsen mot sådana olyckor. Specifikt är det spridning av gasmoln från drivmedelsstationen 

med efterföljande antändning som kan komma att påverka området. De brännbara gaserna rör 

sig företrädesvis utmed marken och när gasmolnet rört sig längre sträckor från källan är det 

särskilt i marknivå som antändbara koncentrationer förekommer (se Bilaga 2). För att undvika att 

brännbara gaser kommer in i byggnader bör friskluftsintag därför placeras högt. 

Följande skyddsåtgärder bedöms vara lämpliga att vidta för bebyggelsen längs med 

Energivägen: 

Tabell 11. Rekommenderade skyddsåtgärder intill Energivägen. 
Riskkälla Skyddsåtgärder  

Energivägen Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.  

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen
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5.4 SAMHÄLLSRISK 

Den beräknade totala samhällsrisken för planområdet med omgivning är acceptabelt låg (under 

ALARP). De skyddsåtgärder som har föreslagits i avsnitt 5.1, 5.2 och 5.3 kommer att reducera 

samhällsrisken ytterligare. Reduktionens storlek kvantifieras dock inte närmare i denna 

utredning. Inga ytterligare skyddsåtgärder anses erfordras. 
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6 SLUTSATS  

Riskutredningen har visat att det på Effektvägen, Granhammarsvägen och Energivägen 

transporteras farligt gods och att risken förknippad med dessa transporter bidrar till 

planområdets individ- och samhällsrisk. Det största riskbidraget utgörs av olyckor som leder till 

utsläpp av brandfarliga gaser (ADR-klass 2) och brandfarliga vätskor (ADR-klass 3). Intill 

planområdet finns det även en drivmedelstation (St1) som bidrar till planområdets risknivå.   
Under förutsättning att de skyddsåtgärder som har föreslagits i avsnitt 5 införs i detaljplanen har 

riskutredningen visat att planerad bebyggelse är lämpad för ändamålet med hänsyn till risken 

för dessa olyckor. Skyddsåtgärderna sammanfattas i Tabell 12 nedan. 

 

Tabell 12. Rekommenderade skyddsåtgärder inom planområdet. 
Riskkälla  Skyddsåtgärder   

Effektvägen  Avståndet 0 - 15 meter från närmaste vägkant ska vara bebyggelsefritt. 

 

För byggnader mellan 15 - 30 meter från närmaste vägkant ska: 

• fasader utföras i obrännbart material alternativt lägst 

brandteknisk klass EI30  

• fönster utföras i lägst brandteknisk klass EW30 

• friskluftsintag placeras på tak 

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen 

Granhammarsvägen  Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.   

 

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak 

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen 

Energivägen (från 

Effektvägen till och med 

drivmedelsstationen St1)  

Inget krav på bebyggelsefritt skyddsavstånd intill närmaste vägkant.   

 

Mellan 0–30 meter från närmaste vägkant ska: 

• friskluftsintag placeras på tak 

• minst en utgång mynna på en sida som inte vetter mot vägen 

 

  



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 - Risk Viby 19-3 211013

 

 

 

 

 

Uppdrag: 304363, revidering av 278791, Kvalitetsprogram Brunna, Viby 
19:3 
 

2021-10-13 

Beställare: Upplands-Bro Kommun  

 

27(38) 

REFERENSER 

[1]  Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det 
transporteras farligt gods, Faktablad 2016:4,” Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholm, 2016. 

[2]  Länsstyrelserna, Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län, ”Riskhantering i 
detaljplaneprocessen - riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods,” 
Länsstyrelserna, Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län, Stockholm, 2006. 

[3]  Länsstyrelsen i Stockholms län, ”Riskhänsyn vid ny bebyggelse, intill vägar och järnvägar med 
transporter av farligt gods samt bensinstationer, rapport 2000:01,” Länsstyrelsen i Stockholms län, 
Stockholm, 2000. 

[4]  Räddningsverket, Värdering av risk, Karlstad: Räddningsverket, 1997.  
[5]  Räddningsverket, ”Handbok i riskanalys,” Räddningsverket, Karlstad, 2003. 
[6]  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”MSBFS 2016:8. Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng,” Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Karlstad, 2016a. 

[7]  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ”Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på 
bensinstationer,” 2015. 

[8]  Upplands-Bro, ”Detaljplan för Viby (Viby 19:3), nr 2001. SAMRÅDSHANDLING. 2020-07-03 rev. 
2020-09-04 KS 15/0583 Kungsängen (Brunna). Uppdaterad strukturplanskiss 20210215,” 2021. 

[9]  AFRY/Upplands-Bro kommun, ”Mail med ÅDT-beräkningar i GIS-lager (2021-02-11),” 2021. 
[10]  Trafikverket, ”Nationell vägdatabas,” 20 september 2017. [Online]. Available: 

https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket. 
[11]  Länstyrelserna, ”Länsstyrelsens WebbGIS,” 18 september 2017. [Online]. Available: http://ext-

webbgis.lansstyrelsen.se/Stockholm/Planeringsunderlag/. 
[12]  Svenska Väg AB, ”Samtal med kontaktperson på Svenska Väg AB, 2021-02-19,” 2021. 
[13]  ”Fresenius-Kabi,” 28 03 2018. [Online]. Available: https://www.fresenius-kabi.com/se/om-

oss/produktion-brunna. 
[14]  Brandkåren Attunda, ”Brandkåren Attunda Riskanalys 2014,” 2015. 
[15]  M. Östberg, Interviewee, Health, Safety, Envionment & Security Manager - Fresenius-Kabi. [Intervju]. 

28 03 2018. 
[16]  M. Narse, Interviewee, Air Liquide. [Intervju]. 02 11 2012. 
[17]  ÖSA, ”Riskanalys Air Liquide, Kungsängen, slutrapport. 2015-10-17,” 2015. 
[18]  St1, ”Mail från Distriktschef – St1, 5 december 2020,” 2020. 
[19]  Preem, ”Samtal med Logistik i Stockholm, Preem, den 19 februari 2021,” 2021. 
[20]  B.-M. Hedlund, Interviewee, Livgardet telefonintervju. [Intervju]. November 2012. 
[21]  Tyréns, ”Riskhänsyn i detaljplan handelsplats Brunna 2013-05-06,” 2013. 
[22]  Trafikanalys, ”Lastbilstrafik 2020, Statistik 2020:14,” Trafikanalys, 2021. 
[23]  Räddningsverket, ”Farligt gods - Riskbedömning vid transport. Handbok för riskbedömning av 

transporter med farligt gods på väg eller järnväg,” Räddningsverket, Karlstad, 1996. 
[24]  Øresund Safety Advisers AB, ”Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen, Bilaga A - Riskanalys,” 

Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö, 2004. 
[25]  Räddningsverket, ”Säkerhetshöjande åtgärder i detaljplaner - Vägledningsrapport 2006,” 

Räddningsverket, Karlstad, 2006. 
[26]  Boverket, ”Boverkets ändring av verkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av 

byggnaders brandskydd,” 2013. 
[27]  Gexcon, ”Modelling of consequences of several releases of gaseous, liquefied and liquid flammable 

substances,” 2013-11-27. 
[28]  B. Ale och P. Uijt de Haag, ”PGS 3 Guideline for quantitative risk assessment, ”Purple book”,” 2005. 
[29]  S. Mannan, Lees' Loss Prevention in the Process Industries, 2004.  
[30]  FOA, Vådautsläpp av brandfarliga och giftiga gaser och vätskor, Stockholm: Försvarets 

Forskningsanstalt, 1998.  
[31]  SMHI, ”Vindkomfortstudie för Täby Park, Stockholm, Rapport nr 2016-65,” 2016-12-05. 
 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 6 - Risk Viby 19-3 211013

 

 

 

 

 

Uppdrag: 304363, revidering av 278791, Kvalitetsprogram Brunna, Viby 
19:3 
 

2021-10-13 

Beställare: Upplands-Bro Kommun  

 

28(38) 

BILAGA 1 – BERÄKNINGAR: TRANSPORT AV FARLIGT GODS 

SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR 

För att beräkna sannolikheten för farligt gods-olyckor intill planområdet används den så kallade 

VTI-modellen som är en olycksmodell som Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) tog 

fram i mitten av 1990-talet för att kunna analysera riskerna förknippade med transporter av 

farligt gods på väg och järnväg i Sverige [23]. 

I Tabell 13, Tabell 14 respektive Tabell 15 redovisas indata till beräkningarna av sannolikheten 

för farligt gods-olyckor på Effektvägen, Granhammarsvägen och Energivägen.  

 

Tabell 13. Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods-olyckor per år på Effektvägen. 
Parameter Värde 

Hastighet 60 km/h 

ÅDT [fordon per dygn] 12 200 

Andel transporter skyltade med farligt gods [procent] 0,045 

Olyckskvoten (antal olyckor per miljon fordonskilometer) 1 

Andel singelolyckor 0,225 

Index för farligt gods-olycka  0,075 

Förväntade antalet olyckor med farligt gods [per år] 3,58×10
–3

 

 

Tabell 14. Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods-olyckor per år på Granhammarsvägen. 
Parameter Värde 

Hastighet 60 km/h 

ÅDT [fordon per dygn] 10 500 

Andel transporter skyltade med farligt gods [procent] 0,006 

Olyckskvoten (antal olyckor per miljon fordonskilometer) 1 

Andel singelolyckor 0,225 

Index för farligt gods-olycka  0,075 

Förväntade antalet olyckor med farligt gods [per år] 4,12×10
–4

 

 
Tabell 15. Indata för beräkning av förväntat antal farligt gods-olyckor per år på Energivägen. 

Parameter Värde 

Hastighet 40 km/h 

ÅDT [fordon per dygn] 3 500 

Andel transporter skyltade med farligt gods [procent] 0,005 

Olyckskvoten (antal olyckor per miljon fordonskilometer) 1,35 

Andel singelolyckor 0,1 

Index för farligt gods-olycka  0,02 

Förväntade antalet olyckor med farligt gods [per år] 1,55×10
–4

 

KONSEKVENSBERÄKNINGAR 

Beräkningar och antaganden är i huvudsak de som redovisas i Øresund Safety Advisers rapport 

Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (avseende transport av farligt gods på väg och 

järnväg), Bilaga A, Riskanalys som togs fram på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne [24]. 

 

Följande justeringar av antaganden har utförts: 

 

• Justering av sannolikheten för farligt gods olycka för individrisk 

 

Då frekvensen för en olycka med farligt gods beror på hur stort konsekvensområdet för de 

enskilda klasserna blir, justeras frekvensen.  
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Frekvensen för en olycka beräknas för en specifik sträcka förbi programområdet. Denna justeras 

sedan för respektive klass baserat på konsekvensavståndet. 

 

Olycksfrekvensen förändras utifrån följande formel: 

 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑓ö𝑟 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑜𝑙𝑦𝑐𝑘𝑎 𝑣𝑖𝑑 𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 × 2

𝑥 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 

 
I beräkningarna beaktas inga höjdskillnader mellan vägarna och planområdet då planområdet 

till stor del ligger i höjd med vägarna. Det finns dock diken mellan planområdet och 

Granhammarsvägen respektive Effektvägen som bedöms kunna förhindra vätskor som 

klassificeras som farligt gods att rinna in mot planområdet. Vid beaktande av dike i 

beräkningarna förväntas en lägre risknivå, men flexibiliteten minskar också då dikena blir svåra 

att ta bort om slutsatserna från riskanalysen är baserade på att dike finns. För att vara 

konservativa så kvantifieras ej den riskreducerande effekten av dike i beräkningarna.   

ADR-KLASS 2 – GASER  

En olycka med gaser kan leda till ett utsläpp av brännbar och/eller giftig gas. Då det gäller 

giftiga ämnen så kan dessa sugas in via ventilationssystemet. Brandfarliga gaser kan 

exempelvis spridas till närområdet till följd av en olycka och därefter antändas till följd av en 

extern källa, vilket orsakar en brand.   

  

Tryckkondenserade gaser är lagrade under tryck i vätskeform. Vid utströmning kommer en del 

av vätskan att förångas och övergå i gasform. Utströmningen ger upphov till ett gasmoln som 

driver i väg med vinden. Vid utströmning av brandfarlig gas används ofta termerna UVCE 

(Unconfined Vapour Cloud Explosion) och BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).   

  

UVCE inträffar om ett gasmoln antänds på ett större avstånd från utsläppskällan och BLEVE är 

ett resultat av att en värmepåverkad kokande vätska (tryckkondenserad gas) släpps ut 

momentant från en bristande tank och exploderar med stor kraft.    

  

Nedan följer några exempel på möjliga riskreducerande åtgärder:  

  

• Säkerställ att skyddsavstånd existerar mellan fastigheten och vägen.  

• Utrymmet mellan byggnaderna och vägen ska hållas fri från ytor där personer inbjuds 

att vistas mer än tillfälligt. Rekommenderad markanvändning är exempelvis 

ytparkering.  

• Placera friskluftsintagen till byggnaden på taket eller bort från vägen.   

• Säkerställa att det finns utrymningsvägar/utgångar som mynnar bort från vägen. Denna 

åtgärd innebär inte att sådana utrymningsväg behöver utformas enligt BBR avsnitt 5. 

Detta innebär inte att dörrar inte får finnas mot vägen, utan enbart att det ska finnas 

andra vägar ut. 

  

Ett skyddsavstånd mellan fastigheten och riskkällan medför en lägre sannolikhet för att 

fastigheten ska påverkas av konsekvenserna från exempelvis en gasolycka. Att placera 

friskluftsintag till byggnader på tak eller bort från riskkällan kan medföra att mängden gas som 

kommer in i byggnaden via ventilationssystemet minskar, vilket därmed minskar sannolikheten 

för exempelvis en explosion i byggnaden vid utsläpp av brandfarlig gas utomhus [25]. 
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ADR-KLASS 3 - BRANDFARLIGA VÄTSKOR 

Vätskor som strömmar ut breder ut sig på marken och bildar vätskepölar. Beroende av 

vätskans flyktighet kommer avdunstningen att gå olika fort. Antänds en vätskepöl uppstår en 

pölbrand.  För vissa ämnen kan det bildas ett gasmoln till följd av ett utsläpp, vilket till stor del 

beror på ämnets flyktighet. Möjliga åtgärder för att hantera konsekvenserna från dessa är 

detsamma som för ADR-klass 2, se föregående avsnitt.  

  

Strålningen från en pölbrand kan skada människor i omgivningen. Även byggnader i närheten 

av branden kan antändas och börja brinna. Strålningsnivån på byggnaden från en eventuell 

pölbrand beror bland annat av hur ett utsläpp med brandfarlig vätska kommer att sprida ut sig 

i det aktuella området där olyckan sker. Vanliga konsekvensavstånd är att en pölbrand kan få 

påverkan inom 25 - 30 meter från vägen, men så långa avstånd som upp till 50 meter från 

vägen är möjligt om pölen kan rinna i riktning mot bebyggelsen.   
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BILAGA 2 – BERÄKNINGAR: DRIVMEDELSSTATION 

För lokalisering av tät bostadsbebyggelse i närheten av en drivmedelsstation anser Länsstyrelsen 

i Stockholm att ett avstånd om 100 meter bör vara en ambition [3]. De första 50 meterna 

hänförs till olycksrisker medan avståndet mellan 50 och 100 meter beaktar luft, lukt, buller och 

ljusstörningar. Det finns dock inga klara riktvärden vad gäller de senare störningarna, utan 

dessa är sedan tidigare enbart en uppskattning. Utformning av byggnaderna och omgivningen 

kan i stor utsträckning påverka samtliga störningar. De olyckshändelser på drivmedelsstationen 

som bedöms påverka planområdet är därför framför allt relaterade till brand och explosion.  

 

De utsläpp som sker på drivmedelsstationer vid tankning till fordon, exempelvis genom 

slangbrott, är små (under 100 liter på grund av säkerhetsåtgärder) och kommer inte att påverka 

planområdet. Dessa utreds av den anledningen inte vidare i denna riskutredning. Störst risk för 

olycka bedöms istället föreligga under lossningstillfället när tankbilen är uppställd på 

lossningsplatsen [3]. Läckage kan exempelvis ske genom att en slang lossnar eller går sönder. 

Detta kan leda till att en bränslepöl uppkommer, som kan antändas eller förångas och ge 

upphov till gasmoln med brännbara gaser. Även transporterna av drivmedel till stationen medför 

en risk för påverkan på planområdet då transporterna sker på Energivägen. Utifrån detta 

kommer både lossning och transport att utredas vidare. 

SCENARIER OCH DIMENSIONERANDE GRÄNSVÄRDEN 

Enligt St1 sker det i genomsnitt 1 lossning per vecka till den aktuella drivmedelsstationen [18].  

DIMENSIONERANDE SCENARIER 

Tre olika storlekar på läckage har antagits. Ett litet utsläpp (läckande slang) som ger upphov till 

en 50 m
2

 pöl, ett medelstort utsläpp som ger upphov till en 100 m
2

 pöl och ett stort utsläpp som 

ger upphov till en 200 m
2

 pöl.  

 

Vid direkt antändning förväntas en pölbrand. Då antändning inte sker direkt förväntas 

förångning av bränslet, vilket kan ge upphov till gasmoln med en koncentration inom 

brännbarhetsområdet. Antändning av ett sådant gasmoln kan resultera i explosion eller flash 

fire.  

DIMENSIONERANDE GRÄNSVÄRDEN 

Vid en pölbrand finns det en risk för direkt brandspridning (brandspridning genom konvektion) 

till byggnader/föremål beroende på att de mer eller mindre involveras i brandförloppet. Den 

huvudsakliga orsaken till skador på människor är emellertid den strålning som branden medför. 

När det gäller brandspridning till andra byggnader anges i Boverkets allmänna råd [26] att den 

infallande strålningen ska understiga 15 kW/m
 2

. 

Den kritiska strålningsintensiteten för en människa, qx, kan beräknas med hjälp av följande 

probitfunktion: 

( )3/4lnPr xqtba +=
 

där 

Pr = Probitfunktionen. Antar värdet 5 då 50 procent av en population påverkas 

a, b = Konstanter beroende av vilken skadenivå som avses (se tabell nedan) 

t = Exponeringstid [s] 

qx = Kritisk strålningsintensitet [W/m
2

] 
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Tabell 16. Indata till probitfunktion för beräkning av kritisk strålningsintensitet. 
Skadenivå a b 

2: a gradens brännskada -43.14 3.02 

Dödsfall -36.38 2.56 

Genom att använda probitfunktionen ovan kan den strålningsnivå som ger ett visst utfall för en 

given exponeringstid beräknas.  

I beräkningarna har en exponeringstid på 30 sekunder använts. Under denna tid förväntas en 

normal människa hinna sätta sig i säkerhet bakom närliggande byggnader eller andra objekt. 

Kritiska strålningsnivåer för olika skadenivåer och 30 sekunders exponering redovisas nedan. 

• 2: a gradens brännskada uppkommer då strålningsnivån överstiger 12 kW/m
2

. 

• Dödsfall inträffar vid en strålningsnivå över 14,5 kW/m
2

. 

 

Det avstånd inom vilket personer förväntas omkomma direkt antas till 12 kW/m
2

 då individrisk 

inte tar hänsyn till att personer kan förflytta sig.  

 

Pölar som inte direkt antänds, utan istället förångas, har bedömts kunna ge upphov till gasmoln 

med en koncentration inom brännbarhetsområdet. Vid antändning av ett sådant gasmoln kan en 

flash fire (explosionsartad brand) eller explosion ske. I MSB:s handbok anges att utbredningen 

av ett drivmedelsspill med rimliga åtgärder bör begränsas för att minska andelen brännbara 

ångor som kan antändas, i övrigt ges inga vidare direktiv gällande gasmoln. Gexcon har på 

uppdrag av MSB gjort en utredning kring strålningspåverkan från bränder i bensinpölar på en 

drivmedelsstation liksom hur långt ett gasmoln kan röra sig [27]. Vad gäller gasmoln kommer de 

fram till att utifrån att det inte finns större inbyggnationer är det mest sannolika en flash fire och 

inte en explosion. En sådan brand innebär höga strålningsnivåer under mycket kort tid men 

ingen större tryckpåverkan. Det är svårt att veta hur stort påverkansområdet blir vid antändning 

men det utgörs rimligtvis inte av hela den sträcka ett gasmoln kan röra sig utan enbart delar av 

den. Personer som befinner sig i skydd bakom eller inne i en byggnad kommer inte påverkas 

nämnvärt. 

 

Den aktuella drivmedelsstationen är relativt öppen liksom detaljplaneområdet. Utifrån detta görs 

antagandet att påverkan enbart sker inom gasmolnets utbredning och ingen beräkning av 

strålningsnivåer eller dylikt genomförs.  

SANNOLIKHET FÖR LÄCKAGE OCH ANTÄNDNING 

Sannolikheten för ett läckage bedöms vara som störst under lossning och antalet 

lossningstillfällen har uppskattats till 52 per år. Frekvens för läckage har hämtats från ”Purple 

book” (tabell 3.19). [28]. Lossning till markförlagda cisterner på en drivmedelsstation sker i stort 

sett med självfall och frekvensen för ett utsläpp för sådan lossning är erfarenhetsmässigt 

betydligt lägre än vid lossning med hjälp av pump. För att använda konservativa värden och då 

tillräckligt omfattande statistik saknas justeras dock inte frekvensen utifrån detta.  

 

Tabell 17. Frekvens för läckage vid lossning till cisterner. 
Typ av läckage Frekvens/år Frekvens/år 

*52 tillfällen 

G2 Stort utsläpp 5×10
–7

 0,000026 

L1 Mellanstort utsläpp (slang går av) 4×10
–6

 0,000208 

L2 Litet utsläpp (slang läcker) 4×10
–5

 0,00208 

 

Vid en lossning kan tankbilschauffören ingripa för att begränsa storleken på ett utsläpp med 

hjälp av nödstopp, invallning etc.  
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Det uppskattas att tankbilschauffören kan ingripa i merparten av tillfällena, men att denne i 10 

procent av fallen inte hinner eller kan avbryta en påfyllning vilket då leder till ett utsläpp. Detta 

baseras på en tillförlitlighetskorrelation för maskinoperatörer där sannolikheten för en operatör 

inte hinner agera korrekt inom en viss tid efter att ett larm har utlösts [29].  Antagandet görs att 

om ett läckage inte hanteras inom 10 sekunder leder detta till ett utsläpp av sådan storlek att 

planområdet kan komma att påverkas.  

 

Tabell 18. Tillförlitlighetskorrelation för maskinoperatörers oförmåga att agera korrekt inom en viss tid efter 
att larm utlösts. 

t 1 sekund  10 sekunder 60 sekunder 5 minuter 10 minuter >10 minuter 

q 1 10
–1

 10
–2

 10
–3

 10
–4

 10
–5

 10
–6

 

 
Sannolikheten för antändning av drivmedelspöl är låg. Vid liknande utredningar antas ofta tre 

procent. Dock anges en sannolikhet om 10 procent (Purple Book, tabell 4.6) tillsammans med 

läckagefrekvenserna och detta kommer att användas i denna bedömning. [29]  

 

Detta ger således att 90 procent av utsläppen inte antänds. Sannolikheten för antändning av 

gasmoln anges till 40 procent (Purple Book, tabell 4.A.1) [29]. Ett utsläpp av diesel ger inte 

upphov till explosiv atmosfär om dess temperatur understiger 60°C. Utifrån att dieselns 

temperatur inte överstiger detta görs en minskning av andelen icke direkt antända 

drivmedelspölar som ger upphov till gasmoln.  

 

Ungefär hälften av de bilar som sålts de senaste åren utgörs av dieselbilar. Eftersom diesel har 

ett högre energiinnehåll och då el- respektive gasbilar inte tankas på stationen kan dock inte 

hälften av antalet tankningar bedömas utgöras av diesel. Istället antas att 2/3 av lossningarna på 

stationen utgörs av bensin och E85 och därmed 2/3 av pölarna ger upphov till gasmoln med 

brännbara ångor. Sammantaget ger detta i Tabell 19 sammanställda frekvenser för pölbrand 

respektive antändning av gasmoln. Händelseträd för de olika scenarierna återfinns sist i bilagan.  

 

Tabell 19. Frekvens för pölbrand respektive antändning av gasmoln. 
Typ av läckage Pölbrand Antändning gasmoln 

G2 Stort utsläpp 2,5×10
–7 

0,6×10
–6

 

L1 Mellanstort utsläpp (slang går av) 2×10
–6

 0,48×10
–5

 

L2 Litet utsläpp (slang läcker) 2×10
–5 

0,48×10
–4

 

KONSEKVENSAVSTÅND 

STRÅLNINGSBERÄKNINGAR FÖR PÖLBRAND 

Strålningsberäkningar har genomförts för de tre olika stora pölbränderna. Metodiken för 

strålningsberäkningar utgår från FOA-handboken [30]. 

 

I många avseende medför en brand vid etanolutsläpp mindre konsekvens än brand vid 

bensinutsläpp. På grund av ett lägre energiinnehåll och lägre flamhöjd kommer avgiven strålning 

mot skyddsobjekt bli mindre vid etanolbrand. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

genomförde på uppdrag av SPBI (tidigare SPI) tester där bensin och etanol E85 jämfördes. Då 

små spill undersöktes konstaterades att bensin utstrålar mer än etanol. Vid större spill (200 m
2

) 

var strålningsvärmen istället högre från etanol än bensin. Värt att notera är att dessa tester inte 

gjordes för E85 utan för en blandning av etanol och aceton. Då etanolen i E85 istället är 

uppblandad av bensin kan dessa resultat inte användas fullt ut. Utifrån detta anses det rimligt 

att de, utifrån spill av bensin, beräknade skyddsavstånden (sett till strålningspåverkan) även är 

tillämpliga för E85 vid spill av storleksordningen 200 m
2

 även om viss försiktighet ska iakttas. I 

beräkningarna kommer en del generella indata att användas och dessa redovisas i Tabell 20.  
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Tabell 20. Egenskaper hos bensin. 
Storhet Värde 

Tyngdacceleration (g) 9,81 (m/s
2

) 

Förbränningseffektivitet bensin (c) 0,7  

Densitet bensin (l) 740 (kg/m
3

) 

Densitet vatten (w) 1 000 (kg/m
3

) 

Förbränningshastighet per ytenhet ( m  ) för bensin 
0,055 (kg/m

2

s) 

Energivärde (hc) för bensin 43,7 (MJ/kg) 

Densitet luft (a) 1,2 (kg/m
3

) 

Emittansen () för bensin 0,7 

Flamhöjden beräknas enligt: ℎ𝑓 = (𝐷 ∙ 42 [
𝑚"

𝜌𝑎𝑖𝑟√𝑔∙𝐷
]

0,61

) (m) där 

"


m
 förbränningshastighet per ytenhet [kg/(s·m2

)] 

D  brandens diameter (m) 

Strålningen behandlas som en punktkälla, där strålningen antas utgå från en punkt och spridas i 

en halvsfär till omgivningen. Den alstrade strålningen beror på strålningens andel av energin 

som frigörs vid förbränningen. Riskavstånd till följd av strålningen kan då beräknas genom: 

"50, 4 



=
x

r
s

q

Q
R




 

där 

Rs,50  = Riskavståndet vid vilket dödligheten är 50 procent [meter]. 

r  = Strålningsandel vid brand 

Q
 = Brandeffekt [kW] 

"
xq

 = Kritisk strålningsintensitet per ytenhet [kW/m
2

]; från skademodell 

Den aktuella brandens effekt, 



Q , beräknas enligt följande formel. 

pcr AhmQ =


"
 

där 

c = Förbränningseffektivitet 

ch
 = Effektivt förbränningsvärme [MJ/kg] 

Ap = Pölens area [m
2

] 

I händelse av att fordon involveras i branden kan effekten bli något större. Den maximala 

brandeffekten kan enligt Särdqvist (1993) skattas till 2 MW för personbilar, och 10 MW för stora 

fordon (exempelvis bussar). Brandeffekten från pölbränderna förväntas ha större påverkan än 

effekten från fordon. Emellertid är det ganska säkert att de minsta pölarna ger ett sämre resultat 

vid brand i fordon. 

Riskavståndet räknas då från flammornas front (pölens kant). Strålningen från flamman, rfq , , 

beräknas enligt följande: 
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( )321 FFFEq f ++=
     

där E är utgående strålning från flammans yta och F1, F2 och F3 är så kallade synfaktorer vilka 

beror av avstånd och vinkel mellan flamma och exponerad yta/person. Synfaktorerna beräknas 

enligt följande formler. 

( )F
u r

L
1

2

0 04
2 2= 







 − +


  sin

 

( )F
v r

L
2 0 02

2 2= 







 − +


  sin

 

F
w r

L3
2

0=











cos

 

Parametrarna definieras i figuren nedan. Alla vinklar är i enheten radianer och alla längder i 

meter. 

 

Infallande strålning beräknas med följande synfaktorformel: 

F
X

X

Y

X

Y

Y

X

Y
d1 2 2

1
2 2

1
2

1
2 1 1 1 1−

− −=
+ +









 +

+ +






















tan tan

 

X = a/c 

Y = b/c 

a är sida 1 på yta 




  z

y

x
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b är sida 2 på yta 

c är avstånd mellan yta och punkt  

 
Tabell 21. Avstånd från pölbrand till dess att 12 kW/m2 respektive 15 kW/m2 understigs för olika 
pölstorlekar. 

Storlek på utsläpp Pölstorlek Avstånd från pölens kant till: 

  12 kW/m
2

 15 kW/m
2

 

Stort utsläpp 200 m
2 

29 25,5 

Mellanstort utsläpp 100 m
2

 20 18 

Litet utsläpp 50 m
2

 14,5 12,5 

 

Avståndet till var strålningen understiger 12 kW/m
2

 respektive 15 kW/m
2

 har beräknats, det 

senare för att visa på hur det i MSB:s handbok angivna skyddsavståndet 25 meter kan härledas. 

Som framgår av avstånden i tabellen ligger detaljplanområdet på ett större avstånd från 

lossningsplatsen än det längsta konsekvensavståndet givet en olyckshändelse.  

UTSTRÄCKNING GASMOLN 

Bedömningen av gasmolnets utsträckning har baserats på Gexcons beräkningar och den 

beräknade gränsen när den undre brännbarhetsgränsen, LFL - Lower flammability limit, uppnås. I 

beräkningarna motsvarar det lägre utflödet en mindre pöl och det högre utflödet en större pöl. 

För att få en uppskattning för en mellanstor pöl har avstånden för den större pölen halverats. 

Värt att notera är att Gexcon i sin rapport anger att gasmolnets höjd, inom LFL, inte når högre 

än någon meter över marknivån. Som dimensionerande vindhastighet har 3 m/s valts, vilket är 

strax under medelvind som uppmätts vid Bromma [31].  

 

I Tabell 22 respektive Tabell 23 redovisas de av Gexcon beräknade utsträckningarna av gasmoln 

vid utsläpp på drivmedelsstation utan direkta hinder. LFL = Lower flammability limit, vilket 

innebär undre brännbarhetsgränsen som måste uppnås för att antändning ska kunna ske. 

 

Tabell 22. Avståndet för det lägre massflödet, 40 liter/minut. 
Vindhastighet [m/s] 

 

Undre brännbarhetsgränsen - LFL 

[Meter] 

½ LFL [Meter] 

1 26 59 

3 3 50 

5 0 14 

10 0 0 

 

Tabell 23. Avståndet för det högre massflödet, 940 liter per minut. 
Vindhastighet [m/s] Undre brännbarhetsgränsen - LFL 

[Meter] 

½ LFL [Meter] 

1 90 >140 

3 71 100 

5 63 90 

10 20 75 

 

Detta medför att det endast är ett större utsläpp som skulle kunna påverka detaljplaneområdet.  

KÄNSLIGHETS- OCH OSÄKERHETSANALYS  

Vid bedömning av riskerna för en drivmedelsstation brukar hänsyn enbart tas till strålningen 

från en pölbrand. En mycket stor osäkerhet föreligger när det gäller ett gasmolns utbredning 

och antändning. Olika hinder kan medföra utspädning eller ansamling av gaser, vilket påverkar 

resultaten på samma sätt som pölstorlek och väderförhållanden.  
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För att visa på riskerna har hänsyn till gasmoln ändå tagits med i riskutredningen som därmed 

är mer konservativ än vad som vanligtvis är fallet.  

 

Det finns ett flertal osäkerheter i beräkningarna, särskilt kopplade till sannolikheterna för de 

olika händelseförloppen. Konservativa värden har dock antagits och det verkliga antalet olyckor 

bör vara färre än de beräknade. Ett flertal utsläpp sker årligen på drivmedelsstationer men de 

begränsas i storlek, dels av säkerhetsåtgärder, dels av de spillzoner med brunnar som finns 

anordnade. Detta innebär både att mängden utsläppt drivmedel är mindre än uppskattat och att 

pölarnas storlek begränsas mer än vad som tagits hänsyn till i beräkningarna. 

 

Vindhastigheten vid uppskattningen av ett gasmolns utbredning valdes till 3 m/s. Hastigheten 

understiger stundtals detta vilket innebär att ett gasmolns utspridning kan bli längre än vad som 

använts vid uppskattning av konsekvensavståndet i rapporten. Det ska dock noteras att det i 

stort sett fortfarande enbart är det större utsläppet som bedöms påverka detaljplaneområdet, 

gasmolnet från mellanstort utsläpp uppskattas påverka cirka 3 meter in på detaljplaneområdet. 

För det stora utsläppet är därmed slutsatserna detsamma som tidigare. I beräkningarna som 

bedömningen av individrisken utgår ifrån har liten turbulens använts. Ju fler hinder det är i 

vägen för ett gasmoln desto större blir utspädningen då turbulensen i luften ökar. Hög 

turbulensen medför att gaskoncentrationen blir lägre men volymen på gasmolnet blir större. 

Liten turbulens gör att gasmolnet håller ihop, med högre koncentration som följd, vilket medför 

att riskavståndet blir längre men med mindre utbredning. Det är förknippat med stora 

osäkerheter att räkna på utbredningen av ett gasmoln och det är oklart exakt var hinder ska 

placeras och hur de ska vara utformade för att ge tillräcklig effekt på utbredningen. Vidare 

utgörs utrymmet mellan drivmedelsstationen och planområdet av väg (plan yta).  
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Figur 15. Händelseträd över de olika tänkbara utfallen vid starthändelse utsläpp. 
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Sammanfattning 

Akustikkonsulten i Sverige AB har fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning gällande 

Viby 19:3 i Upplands-Bro kommun. I området planeras främst nya bostäder, men även 

kommersiella lokaler och verksamheter i form av skola/förskola. Antal bostäder som 

planeras är omkring 800 i form av radhus och flerbostadshus mellan 2-4 våningar. 

Utredningen syftar till att kommentera förutsättningar avseende buller för: 

• Bostadsbebyggelse 

• Skol-/Förskolegårdar 

Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, 

Effektvägen och Energivägen. Bebyggelse utmed främst Effektvägen, men delvis också 

Granhammarsvägen och Energivägen, har ekvivalenta ljudnivåer vid fasad mot väg som 

överskrider 60 dBA. I dessa lägen kan antingen små lägenheter (högst 35 kvm) byggas eller 

genomgående lägenheter/bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en 

sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå natt enligt 4§ i 

SFS 2015:216.   

Övrig bebyggelse uppfyller riktvärdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad enligt 3§ 

i SFS 2015:216. 

Utmed Effektvägen och Energivägen föreslås, oavsett beräknade trafikbullernivåer, att 

enbart genomgående lägenheter tillåts med anledning att möjliggöra för tillämpning av 

”Zon B” gällande verksamhetsbuller. Utmed Granhammarsvägen föreslås små lägenheter 

(högst 35 kvm) eller genomgående lägenheter/bostäder som en försiktighetsåtgärd för 

ovissheten kring framtida trafik till Livgardet. 

Samtlig bebyggelse i planen har ytor i anslutning till den egna byggnaden där antingen 

enskilda och/eller gemensamma uteplatser som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå kan anläggas.  

En förutsättning att kunna bygga bostäder i det här fallet, i nära anslutning till 

verksamheter, utan att det ska medföra problem för boende eller omfattande 

begränsningar för verksamheterna att fortsatt kunna verka som idag är att tillämpa 

principen för byggande enligt ”Zon B” (BFS 2020:2). Bebyggelse utmed Effektvägen, 

Energivägen samt den norra planområdesgränsen bör förses med villkor om 

genomgående lägenheter/bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot 

ljuddämpad sida. Öppningar i bebyggelsen i norra delen av planområdet förutsätts också 

sättas igen med tät skärm av något slag.  

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att klara krav enligt BBR och åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli 

bostäder.  

Skolans/förskolornas gårdsytor ligger vända bort från trafikerade vägar och är skyddade 

bakom bebyggelse. Det medför att ekvivalenta ljudnivån och maximala ljudnivån under 

en maxtimme från trafik beräknas vara lägre än 50 dBA respektive 70 dBA på samtliga av 

dessa ytor.  
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1 Inledning 
Akustikkonsulten i Sverige AB har fått i uppdrag att ta fram en bullerutredning gällande 

Viby 19:3 i Upplands-Bro kommun. I området planeras främst nya bostäder, men även 

kommersiella lokaler och verksamheter i form av skola/förskola. Antal bostäder som 

planeras är omkring 800 i form av radhus och flerbostadshus mellan 2-4 våningar. 

Utredningen baseras på den preliminära utformning av bebyggelse som beställaren 

presenterat. I utredningen redovisas beräknade ljudnivåer från vägtrafik samt förväntat 

bidrag från omkringliggande verksamheter. Resultaten redovisas som utbredningskartor 

samt som nivåer vid fasad vid den nya bebyggelsen inom planområdet.  

Utredningen syftar till att kommentera förutsättningar avseende buller för: 

• Bostadsbebyggelse 

• Skol-/Förskolegårdar 

2 Underlag 
• Kommunens trafikprognoser för år 2020 och år 2040 

• Förslag till kvartersstruktur/illustrationsplan dat. 2021-06-04 

3 Objektsbeskrivning 
I figur 1 och 2 nedan beskrivs det område som bullerutredningen avser. 

   
Figur 1. Översiktsbild (blå markering)               Figur 2. Kvartersstruktur  
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4 Bedömningsgrunder 
I följande avsnitt redovisas riktvärden för högsta tillåtna ljudnivåer från trafikbuller 

respektive industri- och verksamhetsbuller. 

4.1 Trafikbullerförordning – SFS 2015:216 

Från och med 1 juni 2015 har regeringen beslutat om en ny förordning för trafikbuller vid 

bostadsbyggnader. Förordningen gäller för detaljplaneärenden som påbörjats efter  

2 januari 2015. 

I förordningen finns bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar 

och flygplatser vid bostadsbyggnader. 

Bestämmelserna i 3-8 §§ ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande 

av olägenhet för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen (2010:900) är uppfyllt 

1. vid planläggning, 

2. i ärenden om bygglov, och 

3. i ärenden om förhandsbesked. 

Buller från spårtrafik och vägar  

3§ Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida  

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 

att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Förordning (2017:359)  

4§ Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör  

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 

ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och  

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal 

ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.  

Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och 

bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett 

bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 

överskrids vid fasaden.  

5§ Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 

överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem 

gånger per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 
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4.2 Boverkets byggregler 

Ljudnivå från trafik och andra yttre bullerkällor anges i form av total frekvensvägd 

dygnsekvivalent ljudtrycksnivå respektive maximal ljudtrycksnivå, dBA i möblerade rum 

med stängda fönster.  

Tabell 1. Dimensionering av byggnadens ljudisolering mot yttre ljudkällor. 

 Ekvivalent ljudnivå från trafik 
eller annan yttre ljudkälla, 

LpAeq,nT [dB] 2 

Maximal ljudnivå 
nattetid,  

LpAFmax,nT [dB] 3 

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer 
utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte 
överskrids 1 

  

   
   i utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro 30 45 
   
   i utrymme för matlagning eller personlig hygien 35 - 
   
1) Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad gatutrafik och 
järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med DnT,A,tr värden för byggnadsdelarna. Detaljerade 
beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna. 

2) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. Se Boverkets handbok Bullerskydd i bostäder och lokaler. För andra 
yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt. 

3) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas 
perioden kl. 22:00 till kl. 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg-och flygplanstyper, samt 
övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem 
gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB. 

4.3 Buller på skolgårdar 

I september 2017 utkom från Naturvårdsverket ”Riktvärden för buller på skolgård från 

väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). För närmare definitioner hänvisas till NV-01534-17. 

Rekommendationer avseende ljudmiljön på skolgårdar ges även i Boverkets ”Gör plats för 

barn och unga” från maj 2015. I tabellen nedan redovisas riktvärdena för nya skolgårdar. 

I denna utredning har dock jämförelser gjorts mot Naturvårdsverkets riktvärden. 

Tabell 2. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård (frifältsvärde). 

Del av skolgård Ekvivalent ljudnivå 
för dygn (dBA) 

Maximal ljudnivå (dBA, 
Fast) 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet 

50 70 

Övriga vistelseytor inom skolgården 55 701 
1 Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 
skolgården nyttjas (exempelvis 07-18). 
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4.4 Industri- och annat verksamhetsbuller (BFS 2020:2) 

I Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och 

annan verksamhet med likartad ljudkaraktär (BFS 2020:2) ges riktvärden enligt tabell 3 

och 4. 

Tabell 3. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad.  

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200) 
Lördagar, 

söndagar och 
helgdagar  

Leq dag + kväll  
(0600-2200)   

Leq natt 
(2200-0600) 

Zon A* 
Bostadsbyggnader bör kunna medges upp till angivna 
nivåer. 

50 dBA 45 dBA 45 dBA 

Zon B 
Bostadsbyggnader bör kunna medges upp till angivna 
nivåer förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns 
och att byggnaderna bulleranpassas. 

60 dBA 55 dBA 50 dBA 

Zon C  
Bostadsbyggnader bör inte medges över angivna 
nivåer. 

>60 dBA >55 dBA >50 dBA 

*Vad avser buller från teknisk utrustning vid annat än industriell verksamhet tillämpas värdena för ljuddämpad sida 
enligt tabell 4 också på den exponerade sidan. 

Tabell 4. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid 
bostadsfasad och uteplats.  

 Leq dag 
(0600-1800) 

Leq kväll  
(1800-2200)  

Leq natt 
(2200-0600) 

Ljuddämpad sida 45 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad:  

• Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 annat än vid enstaka tillfällen. 

Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den 

ljuddämpade sidan. 

• När buller från industriell verksamhet karaktäriseras av ofta återkommande impulser eller av ljud med tydligt 

hörbara tonkomponenter, bör värdena i tabellen ovan sänkas med 5 dBA. 

• I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån 

från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande 

verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare 

händelser. 

• Betydande förekomst av lågfrekvent ljud kan bedömas som särskilt störande. Lågfrekvent ljud bör därför beaktas 

vid lokalisering, placering och utformning av bostadsbyggnader. 

4.5 Stomljud och Vibrationer 

Vibrationer från väg ska ej överskrida 0,4 mm/s vägd RMS-nivå enligt Trafikverkets och 

Naturvårdsverkets riktlinjer. 
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5 Förutsättningar 

5.1 Trafik 

Beräkningar av trafikbuller har utförts enligt den samnordiska beräkningsmodellen, 

reviderad 1996. (Naturvårdsverkets rapport 4653), med programvaran SoundPLAN 8.1. 

Ljudutbredningskartorna redovisar beräknad ljudnivå (i steg om 5 dBA) i området 

inkluderat inverkan av fasadreflexer från byggnader (ej frifältsvärden). Beräknade 

ljudnivåer vid fasad redovisas utan inverkan av fasadreflex (frifältsvärde). Maximala 

ljudnivåer avser 5:e högsta ljudnivån nattetid samt 5:e högsta ljudnivån under en 

medeltimme dag/kväll. 

Beräkningarna har gjorts för prognosår 2040. Trafiksiffror har erhållits av kommunen och 

från Trafikverket. Andel tung trafik nattetid har antagits vara 8 % (av all tung trafik under 

dygnet). 

Tabell 5. Antagna trafiksiffror väg. 

Väg 
Antal fordon/dygn Andel tung 

trafik 
Hastighet 

År 2020 År 2040 

E18 41 400-43 500 57 900-61 600 10-11% 110 km/h 

Granhammarsvägen 12 400/7200/7200 24 100/10 500/9 700  14/8/8% 60 km/h 

Effektvägen 4 000 11 600 20% 40 km/h 

Energivägen 900-2 300 1 400 10% 40 km/h 

Musikvägen 1 500 2 400 6% 50 km/h 

Artistvägen 1 100 1 700 9% 30 km/h 

Vägar inom planområdet - 100-1 000 1-3%1) 30 km/h 
1) 0% tung trafik natt 

 

 

Figur 3. Trafikprognos år 2040  

5.2 Verksamheter 

Beräkningar av verksamhetsbuller har utförts enligt beräkningsstandarden 

”Environmental noise from industrial plants - General prediction method”, rapport 32 från 

Danish Acoustical Laboratory (DAL 32) med programvaran SoundPLAN 8.1. 
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Underlag till beräkningarna kommer från inventering av närliggande verksamheter, 

närfältsmätningar av ljudkällor samt erfarenheter av liknande verksamheter. Närmare 

beskrivning av aktuella ljudkällor i utredningen finns att läsa om i bilaga C.  

Ljudutbredningskartorna redovisar beräknad ljudnivå (i steg om 5 dBA) i området 

inkluderat inverkan av fasadreflexer från byggnader (ej frifältsvärden). Beräknade 

ljudnivåer vid fasad redovisas utan inverkan av fasadreflex (frifältsvärde). 

I figur 4 nedan ges en översiktsbild över vilka verksamheter som tagits med i utredningen 

samt en ungefärlig uppskattning av trafikmängder. 

 
Figur 4. Aktuella verksamheter   
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6 Beräknad bullersituation 

6.1 Trafikbuller 

Trafikbullernivåerna redovisade nedan avser prognosår 2040. Resultat redovisas också i 

bilagorna A01-A10. I de delar av planområdet där den yttre bebyggelsens höjd kan ha en 

signifikant påverkan för ljudnivåer på bakomvarande bebyggelse har en lägsta möjlig 

bygghöjd enligt planförslaget antagits.   

6.1.1 Ljudutbredningskartor 

  
Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark för vägtrafik. 

  
Figur 6. Beräknad maximal ljudnivå 1,5 m över mark för vägtrafik dag/kväll. 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 7 - Buller Rapport A Viby 19_3 211014 inkl bilagor

 

  
10-20041, Rapport A, 2021-10-14  Sida 11 (18)  

6.1.2 Beräknade ljudnivåer vid fasad 

 
Figur 7. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik – Vy Granhammarsvägen 

 
Figur 8. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik nattetid – Vy Granhammarsvägen 

 
Figur 9. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik – Vy Effektvägen 

 
Figur 10. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik nattetid – Vy Effektvägen 
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Figur 11. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik – Vy Energivägen 

 
Figur 12. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad avseende vägtrafik nattetid – Vy Energivägen 

6.1.3 Kommentarer till resultaten med föreslagen kvartersutformning 
Planområdet påverkas av trafikbuller från i huvudsak tre vägar, Granhammarsvägen, 

Effektvägen och Energivägen. Buller från andra större vägar, som E18, är marginellt i 

sammanhanget. 

Effektvägen 

Ekvivalenta ljudnivåer utmed Effektvägen uppgår till 59-65 dBA. Krav på 

bostadsbebyggelse utmed Effektvägen är att den utformas med genomgående lägenheter 

där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad sida. Små lägenheter 

(högst 35 kvm) skulle kunna vara ett alternativ, men med anledning av närhet till 

verksamheter och hög förekomst av tung trafik rekommenderas i första hand 

genomgående planlösningar. 

Granhammarsvägen 

Ekvivalenta ljudnivåer utmed Granhammarsvägen uppgår till 57-64 dBA. Högst nivåer 

uppkommer vid bostäder i anslutning till korsningen med Effektvägen. Där 

rekommenderas i första hand lägenheter med genomgående planlösningar. 

Längre norrut längs Granhammarsvägen där bebyggelsen är av blandad karaktär ligger 

ekvivalenta ljudnivåerna omkring 60 dBA. Då man inte kan säga exakt hur trafiken till 

Livgardet kommer att utvecklas i framtiden och att en större trafikökning (ex 30%) skulle 

kunna inträffa (skulle medföra upp 1 dBA högre nivåer) gör att en viss försiktighet bör 

vidtas i det området.  

En försiktighetsåtgärd kan vara att radhus närmast Granhammarsvägen utformas som 

genomgående bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en 

bullerskyddad sida. Lägenheter utformas antingen som genomgående med tillgång till 

bullerskyddad sida eller som små lägenheter (högst 35 kvm). 

. 
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Energivägen 

Ekvivalenta ljudnivåer utmed Energivägen uppgår till 51-61 dBA. Nivåer över 60 dBA 

förekommer endast i direkt anslutning till korsningen med Effektvägen. Även om 

Trafikbullerförordningen, för en majoritet av bebyggelsen utmed Energivägen, medger 

bostäder utan särskild hänsyn till planlösningar rekommenderas, med anledning av 

närliggande verksamheter, att all bebyggelse utformas som genomgående där minst 

hälften av bostadsrummen förläggs mot en bullerskyddad sida.  

Uteplatser 

Den inneslutande form som den yttre bebyggelsen i planen har gör att trafikbuller från 

närliggande vägar kraftigt begränsas till innanförliggande delar. Samtlig bebyggelse i 

planen har därför ytor i anslutning till den egna byggnaden där antingen enskilda och/eller 

gemensamma uteplatser som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 

maximal ljudnivå kan anläggas.  

6.1.4 Buller från bussar 
Busstrafik och särskilt busshållplatser i nära anslutning till bostäder föranleder ofta 

klagomål på buller. Detta är särskilt relevant vid förekomst av busstrafik nattetid. Vid 

bostäder i nära anslutning till busshållplatser, inom 30 m, finns ofta en förhöjd risk för 

störning av lågfrekvent buller i samband med tomgångskörning och start och stop.  

I dagsläget är det inte kartlagt om och var eventuella busshållplatser kommer att placeras, 

men med anledning av all övrig tung trafik som trafikerar Effektvägen och delvis 

Energivägen samt buller från verksamheterna har redan de åtgärder som normalt 

tillämpas vidtagits, som exempelvis bebyggelse med genomgående bostäder. 

6.2 Verksamhetsbuller 

Resultat från utredningen redovisas nedan samt i bilagorna B01-B04. 

6.2.1 Beskrivning av verksamheterna 
Det aktuella planområdet är i dagsläget en handelsfastighet, som en del av ett större 

verksamhetsområde. Omkring fastigheten ligger befintliga verksamheter av blandad 

karaktär, med allt ifrån kontor och handelslokaler till ren tillverkningsindustri. Bara i direkt 

anslutning till planområdet är det fler än 30 enskilda företag som bedriver verksamhet, 

och siffran på antalet företag och vilka typer av verksamheter som bedrivs ändras hela 

tiden. Att försöka göra en långsiktig prognos för verksamhetsbuller är inte möjligt då 

situationen kan se helt annorlunda ut innan planen ens fullt ut hunnit genomföras.  

Syftet med att utreda verksamhetsbuller är i första hand att hitta en utformning av 

bostäderna så att dessa i framtiden inte riskerar att få problem med buller samtidigt som 

företagens möjlighet att fortsatt kunna verka som idag värnas. 

För att kartlägga vilka ljudnivåer som sannolikt kan uppstå har platsbesök genomförts vid 

de flesta av de närmast omkringliggande verksamheterna. I samband med platsbesöken 

har bullrande källor såsom fasta installationer identifierats. När det gäller trafikrörelser 

(trafikrörelser bedöms normalt som verksamhetsbuller innanför fastighetsgräns och 

trafikbuller på de kommunala vägarna) har en grov uppskattning gjorts utifrån hur det ser 

ut idag, men med beaktande vilken risk en framtida hyresgästsanvändning kan medföra. 

Ett asfaltsverk som ligger ett par hundra meter nordväst om planområdet har också 
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identifierats, men inte besökts. För att ändå ta hänsyn till bidraget från denna verksamhet 

har mätningar från likande asfaltsverk legat till grund för beräkning av bullerbidraget. 

Generellt har de verksamheter som besökts i huvudsak dagverksamhet. Helgverksamhet 

förekommer, särskilt för handelslokaler. Lastning och lossning kan förekomma kväll/natt.  

6.2.2 Ljudutbredningskartor 

  
Figur 13. Beräknad ekvivalent ljudnivå 1,5 m över mark för dagens situation - ”Värsta timme” 

6.2.3 Beräknade ljudnivåer vid fasad 
Observera att öppningar i bebyggelsen i norra delen av planområdet har satts igen med 

täta skärmar, se figur 16. Det är en förutsättning för beräknat utfall och syftar till att ge 

bostäderna en bullerskyddad sida. Höjden på bullerskyddsskärmen bör därför vara 

samma som husen.  

 
Figur 14. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för dagens situation - ”Värsta timme” 
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Figur 15. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för dagens situation - ”Värsta timme” 

 
Figur 16. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad för dagens situation - ”Värsta timme” 

6.2.4 Kommentarer till resultaten med föreslagen kvartersutformning 
I resultaten framgår att i både norra och södra delen av planområdet kan ekvivalenta 

ljudnivån tidvis överskrida 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Ljudnivån kväll och natt är avsevärt 

lägre då stora delar av verksamheterna inte är i gång och att fläktar och dylikt stängs av 

eller går på lägre varvtal. Det går dock inte att utesluta, varken i nutid eller i framtiden att 

nivåerna kan komma att ändras. Att även leveranser kan ske nattetid med lastning och 

lossning vilket ger upphov till kortvariga momentana ljud är ett rimligt scenario. 

Riktvärden enligt principen för ”Zon A” bedöms inte som tillämpligt med tanke på att 

beräknade ljudnivåer överskrider dessa och osäkerheter kring framtida driftscenarion. 

Om bebyggelsen däremot planeras enligt principen för ”Zon B” (med genomgående 

lägenheter bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en ljuddämpad 

sida, se tabell 4, förbättras möjligheten avsevärt till att kunna bygga bostäder som kan 

uppfylla kraven.  

Riktvärden enligt ”Zon B” innebär heller inga direkta begränsningar för hur 

omkringliggande verksamheter bedrivs idag. Det finns även en viss marginal att kunna 

bullra mer än vad man gör idag. De begränsningar som skulle kunna uppstå i framtiden är 

om någon av verksamheterna planerar utföra kraftigt bullrande arbeten utomhus eller 

om driften nattetid kraftigt skull höjas. I ett sådant läge finns risk att riktvärdena kan 

överskridas med olägenhet för närboende som följd.   

6.3 Buller inomhus 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att klara krav enligt BBR och åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli 

bostäder.  
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6.4 Vibrationer 

Risken för komfortvibrationer inomhus bedöms som mycket låg då markförhållandena (i 

huvudsak urberg) i området är goda.  

6.5 Skolans/Förskolornas gårdsyta 

De tänkta skolan/förskolorna och dess gårdsytor ligger vända bort från trafikerade vägar 

och är skyddade bakom bebyggelse. Det medför att ekvivalenta ljudnivån och maximala 

ljudnivån under en maxtimme från trafik beräknas vara lägre än 50 dBA respektive 70 dBA 

på samtliga gårdsytor, se figurer 5 och 6 i avsnitt 6.1.  

Verksamhet på gårdsytorna ger dock upphov till ljud som kan påverka främst närliggande 

befintlig bostadsbebyggelse inom planen.  I exempelvis förskolornas verksamhet ingår att 

barnen är utomhus en del av tiden. I samband med det är det ofrånkomligt att ljud 

uppkommer. Uppkomsten kan vara skrik/sorl, slag och stötar mot mark, lekanordningar 

m.fl. Många av uppkomstkällorna kan förebyggas ur bullerhänseende genom att 

exempelvis anlägga mjuk mark, konstgjord eller naturlig, samt undvika lekanordningar 

som kan vara särskilt bulleralstrande.  

De ljud som barnen själva alstrar verbalt påverkas delvis av hur många barn som befinner 

sig på gårdsytorna samtidigt samt var barnen befinner sig i förhållande till närliggande 

bebyggelse.  

Med färre barn som vistas utomhus samtidigt och med längre avstånd till 

bostadsbebyggelse kan lägre bullerpåverkan förväntas. I de aktuella fallen finns ingen klar 

planering över gårdsytorna och det är därför svårt att bedöma vilken bullerpåverkan det 

kan få på närliggande bostäder. Som en fingervisning kan man säga att på 20 m avstånd 

till en gårdsyta är ekvivalenta ljudnivåer kring 50-55 dBA och maximala ljudnivåer kring 

65-75 dBA inte ovanligt förekommande i perioder dagtid.  

6.6 Påverkan på befintlig bostadsbebyggelse 
Utvecklingen av verksamhetsområdet väster om Grannhammarsvägen innebär att 

trafiken på Granhammarsvägen kommer att öka och att närboende kommer att påverkas. 

På sträckan mellan E18 och rondellen vid Effektvägen väntas en fördubblad mängd 

fordonspassager. Trafikökningen medför att en del boende närmast Granhammarsvägen 

kommer att få omkring 2-3 dBA högre ekvivalenta ljudnivåer och 1-2 dBA högre maximala 

ljudnivåer vid sina fastigheter, se figur 17 och 18. Norr om rondellen till Effektvägen är 

ökningen mindre. 

Trafikökningen beror inte på någon enskild aktör utan ska ses som summan av all den 

utveckling som sker inne på verksamhetsområdet. Den ökning av persontrafik som går att 

koppla till planområdet Viby 19:3 är försumbar i sammanhanget.   

En positiv effekt av planen är att bostäder längs Granhammarsvägen norr om rondellen 

vid Effektvägen kommer att få en viss bullerskärmande effekt mot det som sker inom 

verksamhetsområdet.  
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Figur 17. Beräknad ökning av ekvivalent ljudnivå Figur 18. Beräknad ökning av maximal ljudnivå 

mellan 2020 års trafik och 2040 års trafikprognos. mellan 2020 års trafik och 2040 års trafikprognos.   
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7 Slutsatser och kommentarer 
Nedan kommenteras förutsättningarna att klara riktvärden för planområdet samt 

diskussion kring möjliga åtgärder: 

7.1 Högst Leq 60 dBA vid fasad från trafik (3§ i SFS 2015:216)  

Bebyggelse utmed främst Effektvägen, men delvis också Granhammarsvägen och 

Energivägen, har ekvivalenta ljudnivåer vid fasad mot väg som överskrider 60 dBA. I dessa 

lägen kan antingen små lägenheter (högst 35 kvm) byggas eller genomgående 

lägenheter/bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot en sida med högst 

55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå natt enligt 4§ i SFS 2015:216. 

Övrig bebyggelse uppfyller riktvärdet högst 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad enligt 3§ 

i SFS 2015:216. 

Utmed Effektvägen och Energivägen föreslås, oavsett beräknade trafikbullernivåer, att 

enbart genomgående lägenheter tillåts med anledning att möjliggöra för tillämpning av 

”Zon B” gällande verksamhetsbuller. Utmed Granhammarsvägen föreslås små 

lägenheter (högst 35 kvm) eller genomgående lägenheter/bostäder som en 

försiktighetsåtgärd för ovissheten kring framtida trafik till Livgardet. 

7.2 Högst Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA vid uteplats från trafik  
(3§ i SFS 2015:216)  

Samtlig bebyggelse i planen har ytor i anslutning till den egna byggnaden där antingen 

enskilda och/eller gemensamma uteplatser som uppfyller högst 50 dBA ekvivalent 

ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå kan anläggas.  

7.3 Industri- och verksamhetsbuller - Zon B (BFS 2020:2) 

En förutsättning att kunna bygga bostäder i det här fallet, i nära anslutning till 

verksamheter, utan att det ska medföra problem för boende eller omfattande 

begränsningar för verksamheterna att fortsatt kunna verka som idag är att tillämpa 

principen för byggande enligt ”Zon B”. Bebyggelse utmed Effektvägen, Energivägen samt 

den norra planområdesgränsen bör förses med villkor om genomgående 

lägenheter/bostäder där minst hälften av bostadsrummen förläggs mot ljuddämpad sida. 

Öppningar i bebyggelsen i norra delen av planområdet förutsätts också sättas igen med 

tät skärm av något slag.  

7.4 Högst Leq 30 dBA och Lmax 45 dBA inomhus från yttre störkällor 
(BBR) 

Med lämpliga val av ytterväggskonstruktioner, fönster och ventiler finns goda möjligheter 

att klara krav enligt BBR och åstadkomma en god ljudmiljö inomhus i det som planeras bli 

bostäder.  

7.5 Högst Leq 50 dBA och Lmax 70 dBA vid skolgård från trafik  
(NV-01534-17)  

Skolans/förskolornas gårdsytor ligger vända bort från trafikerade vägar och är skyddade 

bakom bebyggelse. Det medför att ekvivalenta ljudnivån och maximala ljudnivån under 

en maxtimme från trafik beräknas vara lägre än 50 dBA respektive 70 dBA på samtliga av 

dessa ytor. 
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vid fasad under "värsta timme" kl. 06-22 

Skala (A3) 1:2400
0 25 50 100 150

m

Maximal ljudnivå, 
LAFmax, i dBA

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

2021-10-14

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A03

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A04

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A05

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A06

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik vid fasad
(frifältsvärden)
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Maxiamal ljudnivå
LAFmax i dBA

 <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0< <= 75,0
75,0< <= 80,0
80,0< <= 85,0
85,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A07

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasad
natt kl. 22-06 (frifältsvärden)
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Maximal ljudnivå
LAFmax i dBA

 <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0< <= 75,0
75,0< <= 80,0
80,0< <= 85,0
85,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A08

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasad
nat kl. 22-06 (frifältsvärden)
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Maximal ljudnivå
LAFmax i dBA

 <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0< <= 75,0
75,0< <= 80,0
80,0< <= 85,0
85,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A09

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasad
natt kl. 22-06 (frifältsvärden)
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Maximal ljudnivå
LAFmax i dBA

 <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0< <= 70,0
70,0< <= 75,0
75,0< <= 80,0
80,0< <= 85,0
85,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A10

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Framtida situation - Prognos 2040

2021-10-14

Maximal ljudnivå från vägtrafik vid fasad
natt kl. 22-06 (frifältsvärden)
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51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

52
51

52

54

51

515153

52 52 51 51 51

Skala (A3) 1:2400
0 25 50 100 150

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B01

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Dagens situation - "Värsta timme"

Ekvivalent ljudnivå från verksamheter 1,5 m över mark
samt vid fasad

2021-10-14

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 40,0
40,0< <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B02

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Dagens situation - "Värsta timme"

2021-10-14

Ekvivalent ljudnivå från verksamheter vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 40,0
40,0< <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B03

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Dagens situation - "Värsta timme"

2021-10-14

Ekvivalent ljudnivå från verksamheter vid fasad
(frifältsvärden)
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Ekvivalent ljudnivå
LAeq i dBA

 <= 40,0
40,0< <= 45,0
45,0< <= 50,0
50,0< <= 55,0
55,0< <= 60,0
60,0< <= 65,0
65,0<  

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B04

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun 
Dagens situation - "Värsta timme"

2021-10-14

Ekvivalent ljudnivå från verksamheter vid fasad
(frifältsvärden)
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Bilaga C01 

  
10-20041, Bilaga C01, 2021-10-14                                                                                                                                               Sida 1 (5) 

Uppmätta ljudeffektnivåer i tersbanden 31,5-8000 Hz samt total A-vägd ljudeffektnivå (dB) 

Källa 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA 

1 69 70 79 63 60 61 58 58 56 68 

2 63 66 75 63 62 63 59 51 42 67 

3 87 76 70 61 57 57 49 45 43 61 

4 86 77 68 64 65 64 57 49 38 67 

5 77 75 70 72 67 67 61 61 57 71 

6 83 75 69 64 62 63 55 45 35 65 

7 71 71 65 65 60 60 53 53 38 64 

8 71 71 65 65 60 60 53 53 38 64 

9 97 88 86 78 77 79 81 80 78 87 

10 88 96 93 90 93 95 94 84 77 99 

11 77 71 88 73 76 72 73 71 64 80 

12 69 70 68 64 65 57 54 45 33 64 

13 73 73 67 77 67 55 48 44 36 69 

14 84 84 86 67 60 59 57 52 48 71 

15 74 70 68 62 63 64 60 54 47 68 

16 79 73 76 67 69 69 61 51 42 72 

17 81 69 62 62 55 56 54 54 48 62 

18 87 78 73 76 67 64 62 55 50 71 

19 83 86 78 67 62 61 55 46 37 68 

20 71 83 65 66 60 60 59 56 50 66 

21 72 69 66 64 68 67 64 58 52 71 

22 77 80 81 65 60 59 54 49 44 66 

23 71 71 71 58 56 56 49 41 33 60 

24 75 74 70 59 55 56 54 44 34 61 

25 78 69 74 67 58 56 51 48 49 63 

26 83 82 84 85 86 81 83 72 68 88 

27 89 90 87 82 79 72 72 62 57 80 

28 79 82 83 86 82 74 77 68 66 84 

29 77 77 82 76 80 74 66 60 53 79 

30 83 73 83 72 70 67 61 58 66 74 

31 84 82 77 63 61 57 54 49 40 65 

32 77 79 78 75 56 55 46 39 35 68 

Hjullastare  110 106 107 100 97 96 89 85 104 

Personbil - 75 79 81 83 85 83 78 70 89 

Lastbil - 107 100 99 96 97 93 87 81 101 

Asfaltsverk 131 122 118 112 109 107 107 106 103 114 
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Källa 1 & 2 - Stavdal  

 

Källa 3, 4, 5 & 6 - Stendörren 

     

Källa 7 - Stendörren 

 

Källa 8 - Huvudskär 
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Bilaga C01 

  
10-20041, Bilaga C01, 2021-10-14                                                                                                                                               Sida 3 (5) 

Källa 9 – Sthlm Vattenskärning Källa 10 – Sthlm Vattenskärning 

     

Källa 11 & 12 – Sthlm Vattenskärning        Källa 13 – Sthlm Vattenskärning 

     

Källa 14 – Netbil  Källa 15 – Netbil 

     

Källa 16 – Arken  Källa 17-18 – Arken        
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Källa 19 – Knivsta Motor  Källa 20 – Knivsta Motor  

     

Källa 21-24 – Microprecision  Källa 25 – Microprecision   

     

Källa 26 – Microprecision  Källa 27-28 – Microprecision  

     

Källa 29 – Bra Bil  Källa 30 – Bra Bil 
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Bilaga C01 
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Källa 31-32 – G-Tek      
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Akustikkonsulten i Sverige AB 
Org.nr. 559037-9201 
Ringvägen 45 B, 118 63 Stockholm 
 
10-20041 PM 01 Viby 19_3 210922     

Uppdrag: 

10-20041 

PM 01 
 

Datum 

2021-09-22 
Tidigare version 

2021-09-07 

 

Upprättad av: 

 
  

   
E-post: Beställare: 

 Upplands-Bro kommun  

 

Utredning etapp- och skedesplan - buller  

Viby 19:3 

 

 

 

 

 

 

 

Akustikkonsulten i Sverige AB   

 

    
Handläggare    Kvalitetsgranskning 

 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

 

  
10-20041, Rapport 01, 2021-09-22  Sida 2 (5)  

Bakgrund 
Akustikkonsulten har på uppdrag av Upplands-Bro kommun utrett olika alternativ för hur 

fastigheten Viby 19:3 kan uppföras etappvis med hänsyn till riktvärden för trafik- och 

verksamhetsbuller.  

Utgångspunkten för utredningen har varit den etapp- och skedesplan som Genova tagit 

fram, där man inleder med centrumbebyggelsen i mitten av planområdet, därefter 

fortsätter i södra planområdet och slutligen i det norra planområdet.  

Det som styr hur utbyggnaden kan ske är påverkan av: 

• Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 

• Maximal ljudnivå från vägtrafik 

• Ekvivalent ljudnivå under en ”värsta timme” avseende verksamhetsbuller från 

omgivande verksamheter 

• Maximala ljudnivåer från händelser som kan ske i omgivande 

verksamhetsområde 

Fokus initialt låg på att utreda dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik och ekvivalent 

ljudnivå från verksamhet baserat på etapplanen. Resultat från dessa beräkningar 

redovisas i följande bilagor. 

A01 Nollalternativ 

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik och ekvivalent ljudnivå ”värsta timme” 
från verksamhet 

A02 2022 Q3-Q4 

A03 2023 Q1-Q2 

A04 2023 Q3-Q4 

A05 2024 Q1-Q2 

A06 2025 Q1-Q2 

A07 2025 Q3-Q4 

A08 2026 Q1-Q2 

A09 2026 Q3-Q4 

A10 2027 Q1-Q2 

 

Efter ett uppföljande möte med diskussion kring resultaten och hur olika skeden kan 

komma att se ut beslutades att förutsättningarna ska preciseras i en kompletterande PM 

(denna PM) till tidigare bullerutredning, ”10-20041 Rapport A Viby 19_3 210510”. För 

bakomliggande fakta till riktvärden och underlag till beräkningar hänvisas till tidigare 

utredning.  

Etappindelning 
För att precisera förutsättningarna har maximal ljudnivå natt för trafik och verksamhet 

studerats närmare i denna PM. Idag finns dock ingen känd nattverksamhet närmast 

planområdet som medför direkt risk för höga momentana ljud, utan antagande har fått 

göras om vart det skulle kunna tänkas inträffa och vilken typ av källor det kan röra sig om.  

Beräkningar av maximal ljudnivå från verksamhet i denna PM är hypotetiska scenarion, i 

syfte att visa på risken för påverkan under kommande byggetapper, innan samtlig 

skyddande kvartersstruktur hunnit uppföras. Infall från tre olika riktningar som bedömts 

relevanta redovisas. Antagen ljudeffekt för aktuella källor är 109 dBA och motsvarar ljud 

som exempelvis slag/stötar i samband med lastning/lossning av gods. Det går såklart inte 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

 

  
10-20041, Rapport 01, 2021-09-22  Sida 3 (5)  

att helt utesluta att det skulle kunna förekomma högre nivåer vid enstaka händelser, 

samtidigt är sannolikheten stor att det i sådana fall även påverkar befintlig 

bostadsbebyggelse öster om Granhammarsvägen och kan regleras av riktvärden 

gentemot dessa fram tills det att hela planen är verkställd.  

Nedan beskrivs förutsättningarna för kommande etapper. Indelning av planområdet har 

gjorts och benämns som Södra delen, Centrumdelen och Norra delen. Tanken är att 

Centrumdelen uppförs först, därefter Södra delen och slutligen den Norra delen. Det går 

även att tänka sig att byta den inbördes startordningen, men det har inte utretts närmare 

i denna PM. Det är främst en fråga för hur man ska hantera risken för momentana ljud 

från verksamheter.  

Resultat från dessa beräkningar redovisas i följande bilagor: 

B01 Centrumdelen 

Dygnsekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå natt från vägtrafik B02 Södra delen 

B03 Norra delen 

C01 Centrumdelen 
Ekvivalent ljudnivå under en ”värsta timme” och möjliga maximala ljudnivåer 
natt från verksamhet 

C02 Södra delen 

C03 Norra delen 

Centrumdelen 

 

Centrumdelen är beroende av följande byggordning: 

1. Blått och lila område kan uppföras oberoende av de andra områdena. 

2. Grönt område är beroende av att de två huskropparna inom blått område 

närmast Energivägen är uppförda för att säkerställa att en delvis bullerskyddad 

skolgård uppfylls. Möjlig skolgårdsyta med högst 50 dBA från vägtrafik ökar när 

”Södra delen” är uppförd. 

3. Gult område är beroende av att blått, lila och grönt område är uppförda. 

Kommentar: 

Samtlig bostadsbebyggelse klarar med denna prioritetsordning högst 60 dBA vid fasad 

från trafik. Tillgång till uteplats finns, enskild eller gemensam, med högst 50 dBA 

ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. En del av möjlig skolgårdsyta klarar 

initialt högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå, resterande högst 55 dBA.  

Om centrumkvarteren uppförs efter att skolan byggs får den möjliga skolgårdsytan 

generellt upp till 55 dBA ekvivalent ljudnivå från trafik. 
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Samtlig bebyggelse klarar ett verksamhetsscenario motsvarande ”värsta timme” för dag. 

En liten risk för enstaka maxinivåhändelser över 55 dBA natt från verksamhet finns vid 

inre kvarter, innan den ”Södra delen” och ”Norra delen” uppförts och som ger skärmning.  

Södra delen 

 

Södra delen är beroende av följande byggordning: 

1. Blått område är en förutsättning för att all övrig bebyggelse inom södra delen ska 

kunna byggas. 

2. De två huskropparna i grönt område närmast Effektvägen och 

Granhammarsvägen är en förutsättning för att lila och gult område ska kunna 

uppföras. 

3. Gult område förutsätter att lila område är uppfört för att säkerställa möjlig 

gårdsyta för förskola med högst 50 dBA från vägtrafik. Utan lila område exponeras 

delar av möjlig gårdsyta med ekvivalent ljudnivå upp till 55 dBA.  

Kommentar: 

Samtlig bostadsbebyggelse har med denna prioritetsordning möjlighet att uppfylla krav 

på ljudnivå vid fasad och vid uteplats i enlighet med Trafikbullerförordningen.  

Samtlig bebyggelse klarar ett verksamhetsscenario motsvarande ”värsta timme” för dag. 

En liten risk för enstaka maxinivåhändelser över 55 dBA natt finns för norra kvarteren om 

”Centrumdelen” inte först är uppförd och ger skärmning.  

Observera att illustrationsbilden för ”Södra delen” avviker något från det senaste 

planförslaget, där byggnader inom grönt område närmast lokalgata ersatts av radhus. 

Det har dock endast marginell inverkan på beräknat resultat och ingen inverkan alls på 

slutsatserna ovan. 
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Norra delen 

 

Norra delen är beroende av följande byggordning: 

1. Blått område kan uppföras oberoende av övriga områden. 

2. Grönt område är en förutsättning för att lila och gult område ska kunna uppföras. 

3. Lila område ska uppföras före gult område.  

Kommentar: 

Samtlig bostadsbebyggelse har med denna prioritetsordning möjlighet att uppfylla krav 

på ljudnivå vid fasad och vid uteplats i enlighet med Trafikbullerförordningen.  

Samtlig bebyggelse klarar även ett verksamhetsscenario motsvarande ”värsta timme” för 

dag. Risk för enstaka maxinivåhändelser över 55 dBA natt är liten om prioritetsordningen 

följs. 
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Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Nolläge - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad
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10-20041 A01a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Nolläge - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad
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Bostad planerad
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Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  
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Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2022 Q3-Q4 - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad
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Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2022 Q3-Q4 - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad
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Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  
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Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  
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Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2023 Q1-Q2 - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad
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10-20041 A03a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2023 Q1-Q2 - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  
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Skola planerad
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Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  
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Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2023 Q3-Q4 - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad
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10-20041 A04a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2023 Q3-Q4 - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

48

50

49 48

47

47

48

47

46

46 46

4646

46

46

50
48

47

49

5052
51

51 50

46

464646474647464746

464748
49

46 Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A05b

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2024 Q1-Q2 - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad
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10-20041 A05a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2024 Q1-Q2 - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad
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Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  
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Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2025 Q1-Q2 - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad
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Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2025 Q1-Q2 - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  
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Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  
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Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2025 Q3-Q4 - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad
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10-20041 A07a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2025 Q3-Q4 - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad
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Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA
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70 <  
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(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  
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Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2026 Q1-Q2 - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad
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Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2026 Q1-Q2 - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad
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(mest utsatta våningsplan)
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LAeq,"Värsta timme", i dBA
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50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  
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Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2026 Q3-Q4 - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad

58

5251

53 56 58
61

61

52
54

54
51

5154

54

54

54

54

54

53

53

53

53

53

53

54

5351

53

53

53

53

51 51 51 5151
52

51

51 51 51

54

54

53

51

5154

56

56

52

59
63

63

63

64
656564

60

55

52

56

56

55

56

56

60

61

62

63

55

62
63

63

62

6363
63

64 64
61

5351

52
52

62

62

62
58

59

53

52

55 57

51

52

57

58

57

54

53

52

55

55

59

61

61

57

59

59

5653

54

51

52
56

57

60

5351

51 51

5152515151

5560
60
60
60
60
60
60
6057

5661
61
61
61
61
61
61
61
6157

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A09a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2026 Q3-Q4 - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

48

50

49 48

47

47

48

46

46

50
48

47

49

5052
51

51 50

46

464748
49

46

4747

49
51

51
46 46

46
48

4646

47
49

48464647

48
49

48

51
4951
4851
49
4851

48
4651
47
4651
47
4751
47
4751
46
4951

4950

50

51

51

5149

50

50

50

50

52

54

51

49

50

484950515153

52 52 51 51 5148

48

46
46

48
48
48
46
46
46
46
47
47464646

474646

46

4846
47464747 4746

464647

50
46

47 47
47

4646

47

47

47
47 47

47

47
47
49
49
49
49
48
46

46

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A10b

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2027 Q1-Q4 - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad

51

58

5251

53 56 58
61

6151

52
54

54
51

5154

54

54

54

54

53

53

53

53

53

53

53

54

5351

53

53

53

53

51 51 51 5151
52

51

51 51 51

54

54

53

51

5154

56

56

52

59
63

63

63

64
656564

60

55

52

56

56

55

56

56

60

61

62

63

55

62
63

63

62

6363
63

64 64
61

5351

52
52

62

62

62
58

59

53

52

55 57

51

52

57

58

57

54

53

52

55

55

59

61

61

57

59

59

5653

54

51

52
56

57

60

5351

51 51

51525251515151

51
52
5252

5560
60
60
60
60
60
60
6057

51
5251

5661
61
61
61
61
61
61
61
6157

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 A10a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
2027 Q1-Q4 - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

2021-08-15

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"Värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

66

66

72 6772

6972
72
72
72
73

69

73
7071

71

71

71

70

70

70

69

69

67

67

67

66

71

71

72

70

666769

68

6666 6770 67 6770
66
66
66
66
66
66
66

67
69
69 66

71
716866

67

666871
71

67

6766676766676666666666666666666766
69
69

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B01b

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Centrumdelen - Prognos 2040

Maximal ljudnivå från vägtrafik natt 1,5 m över
mark samt vid fasad

54

54

51 51
52

53

52

53
5555

56

56

52

52

52

52

52

56

56

51

51

59

61

61

57

51

51 52

59

60

5655

57

58

59

55

54

54

5252

5251
515453
5252 5454 5356

5151

525352 5152
5553
54 5255 53 5455

5352
5352
5251
52
52
52
52

52
515251

51

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B01a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Centrumdelen - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-09-03

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

2021-09-03

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Maximal ljudnivå, 
LAFmax,natt, i dBA

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

72

72

74

74

76
74

74

73

7577
76

76 74
72

68
69

69

69

72
747473

71

70

67

70

70

69

69
68

68

71

71

66
69

66

66

72

71

66

72

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B02b

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Södra delen - Prognos 2040

Maximal ljudnivå från vägtrafik natt 1,5 m över
mark samt vid fasad

60

61

62

63
51

55

51

51

62
63

63

51

51
52

62

6363

51
51

63
64 64

61
5351 52

59
63

63

63

64
656564

60

55

52

56

56

62

62

62
58

58

53

52

55 56

51

52

51 51 51 51 5152
53

51

51

55

56

56

53
51

54

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B02a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Södra delen - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-09-03

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

2021-09-03

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Maximal ljudnivå, 
LAFmax,natt, i dBA

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

68
69

69
66

69

66 69
73

73
6868

696768

6668
6667
6667

67

67

67

67

67

6667

67

68

68

6768

67

67

67

67

70

68

67
7373

68
7474

66

68
7473

66 68

69
7574

69
717171717071717171717070

727272727272727171717171

71
68

6869
69
69
69
69
69
69
7174

6870
70
70
70
70
70
70
70
7069

70

68
72

727373 70727373 71 7273
67
72 70727373 70

67

72
72

68

73

72
68

686866

67

68686866686667 6668686866696968

68
72

68

67 6770

666868

67
70
706766

66

68 676767

71
6868
68
68
67
67
68
68
67

6867
67
67
67
67
67

67
67
67
67 67 67

70
68

66

67

70
68
68
68
68
68
68
68

67
7073

67
67
68
67
67
67
67
67
67

6668

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B03b

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Norra delen - Prognos 2040

Maximal ljudnivå från vägtrafik natt 1,5 m över
mark samt vid fasad

52
54

54
52 52 52

58

5251
51

55 57 58
61

61

52 52 53 54
53

52

5154

54

54

54

54

54

53

53

53

53

53

54

54

5351

53

53

53

53

54

51

52
56

57

60

5351

51 51 51

51525251515151

5560
60
60
60
60
60
60
6057

5761
61
61
61
61
61
61
61
6157

51

51
52
5253

51
5251

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 B03a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Norra delen - Prognos 2040

Dygnsekvivalent ljudnivå från vägtrafik 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-09-03

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,24h, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

2021-09-03

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Maximal ljudnivå, 
LAFmax,natt, i dBA

 <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 < <= 75
75 < <= 80
80 < <= 85
85 <  

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

56

54

56

53

52
52
51

5659

60

59

61

59

59 5354 52

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 C01b

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Centrumdelen - Prognos 2040

Exempel på maximal ljudnivåutbredning från verk-
samhet 1,5 m över mark samt vid fasad

48

50

49 48

47

47

48

47

46

47 46

4646

46

464646474647464746

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 C01a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Centrumdelen - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-09-03

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

2021-09-03

Maximal ljudnivå, 
LAFmax,natt, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

56

53

52

53

52

57

59
56

55

57

5861
59

59 58 535456
56

54

53525254 5153 5153 52

52

54
54

51

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 C02b

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Södra delen - Prognos 2040

Exempel på maximal ljudnivåutbredning från verk-
samhet 1,5 m över mark samt vid fasad

46

46

50
48

47

49

5052
51

51 50 464748
49

46 Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 C02a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Södra delen - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verk-samhet 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-09-03

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

2021-09-03

Maximal ljudnivå, 
LAFmax,natt, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 8 - Buller PM 01 Viby 19_3 210922 inkl bilagor

51

52
52 52 51

57

63 68

646771757673

57 58 59 60 62

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 C03b

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Norra delen - Prognos 2040

Exempel på maximal ljudnivåutbredning från verk-
samhet 1,5 m över mark samt vid fasad

4747

49
51

51

46
48

4646

47
49

48464647

48
48

47

4651
4951
4851
49
4951

48
4651
47
4651
47
4751
47
4751
46
4951

4950

50

51

51

5149

50

50

50

50

52

54

51

49

50

484950515153

52 52 51 51 5148

48

46
47

48
48
48
47
47
46
47
47
47464646

4646

46

48
47464747 4646

464647

50
46

47 47
47

4646

47

47

47
47 47

47

47
47
49
49
49
49
48
47

46

Skala (A3) 1:3000
0 30 60 120 180

m

Karl Hedqvist Magnus Tiderman

10-20041 C03a

Beräknad med SoundPLAN 8.1 uppdatering 2020-04-27

Viby 19:3, Upplands-Bro kommun
Norra delen - Prognos 2040

Ekvivalent ljudnivå från verksamhet 1,5 m över
mark samt vid fasad

2021-09-03

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla

Wall

Base line

Ekvivalent ljudnivå, 
LAeq,"värsta timme", i dBA

 <= 40
40 < <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 <  

2021-09-03

Maximal ljudnivå, 
LAFmax,natt, i dBA

 <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <  

Teckenförklaring

Bostad planerad

Skola planerad

Förskola planerad

Idrottshall planerad

Bostad befintlig

Övrig byggnad befintlig

Utredningsområde

Bullerskyddsskärm

Frifältsvärde vid fasad
(mest utsatta våningsplan)

Punktkälla

Linjekälla

Areakälla



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 9 - Granskningsutlåtande antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001 WEBB

 

1 (23) 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE  

 

Detaljplan för Viby 19:3, nr 2001   Granskningsutlåtande 

 Datum Vår beteckning 

 2021-11-04  KS 15/0583  
 

  

 
  

 
 
 
 
 

Granskningsutlåtande   
Detaljplan för  

Viby (Viby 19:3),  nr 2001 

Kungsängen  
Upplands-Bro kommun 
 

 

Innehållsförteckning 
Bakgrund till detaljplanearbetet .......................................................................................................... 2 

Planens syfte och huvuddrag ................................................................................................................ 2 

Hur samrådet har bedrivits .................................................................................................................. 2 

Hur granskningen har bedrivits .......................................................................................................... 3 

Inkomna synpunkter, lista .................................................................................................................... 3 

Inkomna synpunkter med kommentarer ............................................................................................ 4 

Statliga myndigheter............................................................................................................................ 4 

Kommunala nämnder och bolag .......................................................................................................... 9 

Övriga remissinstanser ...................................................................................................................... 13 

Fastighetsägare inom Brunna verksamhetsområde ........................................................................... 16 

Privatpersoner och övriga .................................................................................................................. 17 

Resultat av granskningen ................................................................................................................... 22 

Underlagsmaterial ............................................................................................................................... 23 

 

Bilaga 1 (Länsstyrelsens synpunkter på detaljplaneförslaget)  



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 9 - Granskningsutlåtande antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001 WEBB

2(23) 

 
 

Detaljplan för Viby 19:3, nr 2001   Granskningsutlåtande 

 

Bakgrund till detaljplanearbetet 
Kommunstyrelsen gav den 11 november 2015 § 140 Tillväxtschefen i uppdrag att ta fram förslag till 
detaljplan för fastigheten Viby 19:3. Planen handläggs genom utökat förfarande enligt PBL 2010:900. 

Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att i centrala Brunna möjliggöra utvecklingen av en blandad stadsdel med 
som mest 850 bostäder i varierade former och storlekar. Utförd trafikanalys är baserad på redovisade 
parkeringstal och högst 850 bostäder. Då trafikrörelser till/från planområdet har inverkan på 
riksintresset E18 är det av största vikt att redovisat antal bostäder inte överskrids. Bostäderna 
kombineras med en grundskola och förskola, samt med centrumfunktioner i form av bland annat en 
livsmedelsbutik. På så sätt kan den lokala service och mötesplats som tidigare fanns på platsen 
återskapas för Brunnaborna. 

Planområdet återfinns centralt vid infarten till Brunna, i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och 
kollektivtrafik. Här omvandlas den före detta handelsplatsen med tillhörande ytparkeringar genom att i 
föreslagen detaljplan medge utvecklingen av bostäder i en för platsen lämplig blandning av radhus, 
kedjehus, friliggande enbostadshus och flerbostadshus. En central och samlande funktion i området 
utgörs av föreslagen grundskola för 600 elever med tillhörande idrottshall. Detaljplanen möjliggör 
även besöksanläggning för kultur och idrott för att skapa en levande stadsdel i händelsen av att 
behovet för skola minskar. Förslaget medger även en förskola för som mest åtta avdelningar. En större 
lokal för livsmedelsbutik lokaliseras till ett för området strategiskt läge, nära både skola, gång- och 
cykelstråk som kopplar samman planområdet med övriga Brunna, samt nära utfart till befintligt 
vägnät. I övriga centrala bostadskvarter möjliggörs lokaler för mindre centrumverksamheter och 
kontor i bottenvåningarna.  

Området delas in i relativt jämnstora bostadskvarter, sammankopplade av gator i en struktur som 
ansluter till det omgivande gatunätet i strategiskt valda lägen. Genom områdets mitt löper ett öst-
västligt gång- och cykelstråk som kopplar Viby till övriga Brunna och vidare mot Gröna dalen. Här 
förläggs ett torg som den naturliga handels- och mötesplatsen. Direkt öster om torget ligger 
skolområdet som lätt nås från cykelstråket och som tillsammans med servicen runt torget utgör kärnan 
i stadsdelen. Runt denna centrala nod fördelas bebyggelsen i en något högre skala med flerbostadshus 
främst i söder och i mötet med omgivningen, medan områdets inre och norra del ger huvudsakligen 
plats åt radhus i olika former. Radhusen är två till tre våningar och flerbostadshusen som högst fyra 
våningar. Högre byggnadshöjder i planområdets utkanter bildar ett skydd mot trafik- och 
industribuller. Placering av byggnadsvolymer tillsammans med planbestämmelser i plankartan syftar 
till att säkerställa bostäder med god boendemiljö utifrån platsens förutsättningar gällande buller och 
risk. Strukturen möjliggör att delar av den befintliga naturen kan bevaras som värdefulla inslag i 
gårdsmiljöerna.  

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2020 § 36 att sända ut förslag till detaljplan för Viby 
(Viby 19:3 m.fl.), nr 2001, på samråd enligt reglerna för utökat förfarande. 

Detaljplaneförslaget var under tiden 9 september – 14 oktober 2020 utsänt för samråd och skickades 
till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum, samt på 
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpviby). Samrådet kungjordes i Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet den 9 september samt annonserades i Upplands-Bro bladet den 12 september och i 
Mitt i Upplands-Bro den 8 september. 

Öppet hus hölls den 29 september klockan 16–19. Cirka 60 personer deltog.  
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Hur granskningen har bedrivits 
Kommunstyrelsens samhällsutskott beslutade den 16 juni 2021 § 33 att sända ut förslag till detaljplan 
för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001, på granskning enligt reglerna för utökat förfarande. 

Detaljplaneförslaget var under tiden den 30 juni  – 25 augusti 2021 utsänt för granskning och 
skickades till berörda fastighetsägare samt myndigheter m.m. enligt remisslista. Under remisstiden var 
detaljplaneförslaget utställt i kommunhuset i Kungsängens centrum, i Brohuset i Bro centrum, samt på 
kommunens webbplats (www.upplands-bro.se/dpviby). Granskningen kungjordes i Dagens Nyheter 
och Svenska Dagbladet den 30 juni samt annonserades i Mitt i Upplands-Bro den 3 juli 2021.  

Öppet hus hölls den 19 augusti klockan 16–19. Cirka 25 personer deltog.  

Inkomna synpunkter, lista 
Med anledning av förslaget till detaljplan har 28 synpunkter inkommit till kommunen. Av dessa inkom 
5 synpunkter efter granskningsperiodens slut. Sena synpunkter behandlas på samma sätt som de 
synpunkter som inkommit under remisstiden. 

Skrivelserna är numrerade i följande ordning: 

Statliga myndigheter 

1 Länsstyrelsen i Stockholms län inkom 2021-09-29 

2 Lantmäteriet inkom 2021-08-25 

3 Trafikverket  inkom 2021-08-25 

4 Luftfartsverket inkom 2021-07-01 

5 Försvarsmakten inkom 2021-06-30 

Kommunala nämnder och bolag 

6 Bygg- och miljönämnden  inkom 2021-10-01 

7 Kultur- och fritidsnämnden  inkom 2021-09-29 

8 Tekniska nämnden  inkom 2021-09-21 

9 Utbildningsnämnden inkom 2021-10-08 

Övriga remissinstanser 

10 Trafikförvaltningen inkom 2021-08-20 

11 Brandkåren Attunda  inkom 2021-10-07 

12 Kommunalförbundet Norrvatten  inkom 2021-06-30 

13 E.ON Energidistribution  inkom 2021-07-28 

14 E.ON Värme  inkom 2021-08-25 

15 Käppalaförbundet  inkom 2021-08-23 

16 Swedavia Swedish Airports inkom 2021-07-06 

17 Vattenfall Eldistribution AB inkom 2021-07-06 

Fastighetsägare inom Brunna verksamhetsområde 

18  (Svenska väg AB)  inkom 2021-08-24 Viby 19:38 och 19:39 

19  (Svenska väg maskin AB)   inkom 2021-07-24 Viby 19:67 

Privatpersoner och övriga 

20 Privatperson 1, 2, 3 och 4    inkom 2021-08-25 
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21 Privatperson 5      inkom 2021-06-30 

22 Privatperson 6      inkom 2021-06-30 

23 Privatperson 7      inkom 2021-08-05 

24 Privatperson 8      inkom 2021-08-13 

25 Privatperson 9 och 10      inkom 2021-08-13 

26 Privatperson 11      inkom 2021-08-23 

27 Privatperson 12      inkom 2021-08-24 

28 Privatperson 13      inkom 2021-08-24 

 
Inkomna synpunkter med kommentarer 
I det följande kommenteras synpunkter på förslag till detaljplan för Viby (Viby 19:3 m.fl.), nr 2001. 
Synpunkter som inte innebär särskilda överväganden med avseende på planens utformning eller 
innehåll, kommenteras inte i sak. Synpunkterna redovisas kortfattat utan inbördes rangordning. För 
den fullständiga lydelsen av respektive synpunkt hänvisas till de ursprungliga synpunkter som kan 
erhållas från kommunen. I omedelbar anslutning till inkomna synpunkter redovisas Planavdelningens 
kommentarer. 

 

Statliga myndigheter 
1 Länsstyrelsen i Stockholms län  inkom 2021-09-29  

 
1.1 Länsstyrelsen bedömer utifrån våra ingripandegrunder i 11 kap. 10 § PBL att 

kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
hälsa och säkerhet, med hänsyn till risker kopplade till transporter med farligt gods 
samt översvämning.  

Kommunen redovisar till granskningen en prognos för trafiken generellt på vägarna. I 
samrådet efterfrågade Länsstyrelsen motsvarande prognos mer specifikt för farligt gods på 
Effektvägen, vilket kommunen nu inte redovisat. Kommunen har heller inte studerat ett 
förändrat antal transporter med farligt gods i en osäkerhetsanalys. Vid fler sådana 
transporter kan åtgärder behövas på större avstånd. Länsstyrelsen anser inte att kommunen, 
med det bristande underlag som finns i ärendet, har visat att planförslaget inte innebär risker 
för människors hälsa och säkerhet. 

Kommentar 

1.1 Effektvägen utgör en sekundärled för transporter av farligt gods och antalet transporter av 
farligt gods kommer att vara beroende av verksamheterna i närområdet och hur dessa 
utvecklas i framtiden. En prognos för hur transportbehovet gällande transporter av farligt 
gods ser ut i framtiden, exempelvis om 20 år, medför betydande osäkerheter. För att beakta 
detta har riskutredningen uppdaterats med en känslighetsanalys där påverkan på 
individrisknivån avseende antal transporter av farligt gods har analyserats (med en ökning 
med 25, 50 respektive 100 procent), respektive en alternativ ADR-fördelning (fördelning av 
olika innehåll/farligt gods) studerats. Föreslagna skyddsåtgärder i detaljplan bedöms i 
riskutredningen tillräckliga både vid ökad frekvens och förändrat innehåll/ADR-fördelning.  

 
1.2 I skyfallsanalysen och av planbeskrivningen framgår att framkomligheten för 

räddningstjänsten till planområdet kan vara begränsad på grund av stora 
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vattensamlingar på Granhammarsvägen söder om planområdet vid ett skyfall. 
Problemet finns redan i nuläget och kommer inte att försämras med de planerade 
åtgärderna. Med föreslagen markanvändning kommer däremot behovet och antalet 
människor inom området att öka jämfört med dagens verksamheter. Länsstyrelsen 
anser därför att kommunen behöver säkerställa räddningstjänstens framkomlighet 
till området vid skyfall. 

Kommentar 

1.2 Risken för översvämning på Granhammarsvägen har uppmärksammats genom 
lågpunktskarteringar som visar teoretiska vattenstånd vid skyfall utifrån befintliga 
markhöjder av varierande noggrannhet. Länsstyrelsens GIS-karta ”översvämningsrisk vid 
skyfall, lågpunktskartering” visar på översvämningsrisk på Granhammarsvägen både norr 
och söder om E18. Denna kartering tar inte hänsyn till att E18 går på bro över 
Granhammarsvägen och att vattnet därmed i praktiken inte blir stående på norra sidan utan 
rinner vidare till den faktiska lågpunkten söder om E18, en bild som stämmer med vad 
skyfallskartering enligt SCALGO med något högre noggrannhet visar på. Kartering likt dessa 
ger värdefull vägvisning av vilka platser som behöver bevakas och studeras mer i detalj.   

Planområdet ligger inom upptagningsområdet för Brandkåren Attundas heltidsstation i 
Järfälla och deltidsstation i Bro. Då den aktuella lågpunkten, varken före eller efter pågående 
ombyggnationer av Granhammarsvägen, påverkar den norra avfarten från E18, begränsas 
inte heller framkomligheten för räddningstjänsten då utryckning till planområdet eller Brunna 
i övrigt, kommer från stationen i Järfälla, dvs österifrån på E18. Denna information har 
stämts av med brandkåren. I det fall utryckning måste ske från Bro och den södra avfarten 
inte kan användas, finns möjlighet att vända vid trafikplats Stäket, cirka 4 km österut på E18, 
för att sedan använda den norra avfarten mot Brunna.    

Volymen på vattenansamlingen vid den faktiska lågpunkten på Granhammarsvägen söder om 
E18 påverkas förutom av de förenklade markhöjderna, också av hur vägbanan och dess 
omgivning är utformad, av vilka åtgärder som vidtas uppströms för att minska flödet, liksom 
av möjligheterna för vattnet som ansamlas i lågpunkten att rinna vidare nedströms.  

I detta nu, hösten 2021, pågår en omfattande ombyggnation av Granhammarsvägen. 
Ombyggnationen sträcker sig från korsningen Pettersbergsvägen upp till Brunnarondellen. 
Ombyggnationen är en del av genomförandet av detaljplan Norrboda-Brunna som vann laga 
kraft 2016. Som del av denna ombyggnation vidtas åtgärder som de aktuella 
skyfallskarteringarna inte tar hänsyn till. Vid färdigställandet kommer vägbanan att ha 
smalnats av med cirka 3 meter vilket innebär at tidigare asfaltsytor blir icke hårdgjorda ytor, 
slänt och diken. Utmed vägen och strax norr om lågpunkten byggs tre kompletterande 
makadamdiken och ett fördröjningsmagasin. I höjd med Mätarvägen byggs därtill en 
dagvattendamm. Dessa bromsar alla flödet nedströms. 

I höjd med lågpunkten skevas vägbanan för att säkra avrinning mot diket på vägens västra 
sida. Därifrån leds vattnet i trumma under Granhammarsvägen till den lägre nivå på östra 
sidan. Fortsatt leds vattnet vidare i dagvattenledningar nedströms mot närliggande Gröna 
dalen.  

En ändring av delar av gällande detaljplan för Norrboda-Brunna är under framtagande. Inom 
ramen för det arbetet ställs nya krav på ökad dagvattenhantering inom planområdet och 
bedömningen är att föreslagna åtgärder innebär att den totala vattenvolymen till nedströms 
områden minskar, vilket innebär att flödena till lågpunkterna på Granhammarsvägen minskar 
ytterligare.  

Större problem med översvämningar på platsen har, trots vad karterineng visar, i praktiken 
inte dokumenterats. Sett till de åtgärder som vidtas bedöms risken minskas än mer. 
Utbyggnadstiden för det aktuella planområdet beräknas till 10–15 år. Kommunen har därmed 
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tid att studera om ytterligare åtgärder för Granhammarsvägen behöver vidtas samt åtgärda 
dessa innan planområdet är fullt utbyggt. Det bedöms finnas goda förutsättningar för att vid 
behov öka kapaciteten i trummor och dagvattenledningar inom och intill lågpunkten för att 
avleda större flöden vidare mot den lägre liggande Gröna dalen, ett idrotts- och 
rekreationsområde utan samhällsviktig karaktär, där tillfälliga översvämningar bedöms 
acceptabla. Kommunen har genom sitt väghållarskap på Granhammarsvägen, i dialog med 
markägaren Trafikverket, stor rådighet över framtida åtgärder på vägen och närmast 
angränsande ytor. Kommunen äger därtill mark både uppströms och nedström, samt de 
nämnda områdena Gröna dalen och idrottsområdet.  

I samrådsförslaget till den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen finns en 
planeringsinriktning om att reservera ytor för översvämningsrisk och skyfall som pekas ut som 
strategiska blågröna stråk. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande för denna fördjupade 
översiktsplan efterfrågat ett förtydligat ställningstagande och strategi för hanteringen av 
översvämningsrisk samt vilka områden som utpekade stråk är dimensionerade för. Inför 
granskning som beräknas äga rum till sommaren 2022 kommer strategin att utvecklas bl.a. 
med tydligare ställningstaganden om översvämningsrisker. 

Med anledning av att framkomligheten för räddningstjänsten inte påverkas vid utryckning 
österifrån, i kombination med pågående ombyggnation liksom förutsättningar och kommunens 
rådighet att vid behov vidta ytterligare åtgärder, bedömer kommunen att planförslaget inte 
utgör någon risk för människors hälsa och säkerhet.   

 

2  Lantmäteriet  inkom 2021-08-25  

2.1 Lantmäteriet har ingen erinran över planförslaget.   

 

3 Trafikverket   inkom 2021-08-25  

3.1 Trafikverket saknar fortfarande en djupare analys på vad som är lämplig 
markanvändning för området som är utpekat som verksamhetsområde i gällande 
översiktsplan och som sekundärt bebyggelseläge enligt regional plan 2050. De 
poängterar på nytt att 850 bostäder är en stor del av kommunens bostadsåtagande till 
2050 enligt RUFS, en utveckling i sekundärt bebyggelseläge som riskerar att påverka 
E18 med bland annat ökad trängsel och framkomlighetsproblem. Samtidigt utgör 
detaljplanen en förtätning på en redan delvis exploaterad plats, som möjliggör 
förbättrad service, gång/cykelinfrastruktur och ökat resandeunderlag till kollektivtrafik 
i Brunnaområdet.  

Kommentar 

3.1 I aktualitetsprövningen av översiktsplanen (2018) anges att tätorterna kan utvecklas och att 
detta föreslås hanteras i kommande arbete med fördjupade översiktsplaner för Kungsängen 
och Bro. I samrådsversionen av den fördjupade översiktsplanen omnämns den aktuella 
planens syfte likt övriga liknande projekt. Skrivelsen om utvecklingen av Viby kommer att 
fördjupas och den fördjupade översiktsplanen beräknas ställas ut för granskning till 
sommaren 2022. Som mest 850 bostäder kommer att byggas ut över cirka 10 års tid. I relation 
till andra pågående planer bedöms det stå i paritet med kommunens bostads-
försörjningsprogram som redovisar ett behov om 400 färdigställda bostäder om året, där 
cirka hälften ska finnas i Kungsängen där Brunna ingår. Bostadsförsörjningsprogrammet är 
samordnat med åtagandet i RUFS.  

 
3.2 Trafikverket belyser att kommunens framtagna trafikanalys visar på att trängsel och 

kapacitetsproblem på E18 år 2040 förstärks av främst detaljplan Rankhus, men 
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instämmer inte i att påverkan av Viby 19:3 blir marginell. Ett par procent ökad trafik 
ger försämrad framkomlighet på ramper och E18. 

Kommentar 

3.2 Trafikanalysen visar att planförslaget har en viss effekt under förmiddagen men den 
bedömning som gjorts i analysen är att dess påverkan inte är så stor att det motiverar att 
området inte byggs ut. En känslighetsanalys med 5 % generell trafikökning gjordes just för att 
bedöma påverkan på E18. 

 

3.3 Ytterligare större exploateringar i sekundära bebyggelselägen längs E18 kommer 
försämra framkomligheten, påverka E18 och mellankommunala intressen. Denna 
fråga behöver hanteras i kommunens översiktliga planering, t ex i FÖP Kungsängen. 

Kommentar 

3.3 Inför granskning av FÖP Kungsängen kommer kommunen ta fram en systemanalys för 
kommunens samlade exploateringars påverkan på E18.  

 

3.4 För att säkerställa tillgängligheten kan Trafikverket tvingas begränsa kapaciteten till 
E18 vid Brunna med tex påfartsreglering. För att undvika framkomlighetsproblem är 
det angeläget att detaljplaner så som Viby 19:3 vidtar åtgärder för minska bilresandet 
på lokalt, regionalt och nationellt vägnät. Kommunen och byggherrar bör rimligen 
förbinda sig att genomföra föreslagna mobilitetsåtgärder. I det ingår att säkra att en 
direkt gen busslinje mellan Viby och Kungsängen i dialog med Trafikförvaltningen. 
Kommunen behöver parallellt med detta kraftigt sänka parkeringstalen (föreslås i 
planen till 1,0 respektive 0,8), för att få ner bilberoendet. 

Kommentar 

3.4 Att underlätta för ett hållbart resande och minska bilberoendet är en viktig målsättning i 
utvecklingen av planområdet och kommunen som helhet. Föreslagna mobilitetsåtgärder syftar 
till att på ett trovärdigt sätt skapa förutsättningar för förändrade resebeteenden och de behov 
som eventuellt uppstår när bilresorna minskar. Detta ger byggaktören goda incitament och 
utrymme att motivera ett minskat parkeringsbehov och en flexibilitet för planen att följa 
utvecklingen. Vid bygglovsprövning är då gällande p-tal vägledande med ska vägas samman 
med de åtgärder och åtaganden som bebyggelseförslaget omfattar.  

En direktbuss till pendeltågsstationen bedöms vara värdefullt för utvecklingen av Brunna som 
helhet, men ligger inte inom ramen för denna enskilda detaljplan, utan kommer att hanteras 
som en del av kommunens strategiska planering. 

 

3.5 Den generella trafikökning på 1 % i trafikutredningen stämmer inte överens med 
Trafikverkets basprognos där 1,4 % anges som genomsnittlig ökning i länet. ÅDT 
sifforna för 2040 ligger långt under Trafikverkets egna siffror. Dock stämmer 
kommunens redovisade siffror i FM och EM-maxtimme (2020 och 2040) bättre 
överens med våra prognoser. 

Kommentar 

3.5 Kommunen instämmer i att förklaringen gällande den generella trafikökningen i 
trafikanalysen är missvisande. Siffran 1 %, kommer från en presentation som följde med 
kommunens tidigare modell men är av allt att döma fel. Den tidigare modellen i sig är dock 
baserad på Sampers. Resultaten som visas i rapporten som följde den tidigare modellen visar 
en flödesökning vid E18 mellan nuläge och 2040 på 2,0%/år norr om trafikplats Brunna och 
2,2%/år söder om trafikplats Kungsängen. Mikromodellen som kodades för den aktuella 
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analysen har denna tidigare modell (baserad på Sampers) som grund. Utöver modellen är de 
lokala vägarna justerade med mätningar från hösten 2020.  Det innebär att den trafikökning 
som tillämpats i analysen till och med är högre än Trafikverkets prognos. 
 
ÅDT togs fram i trafikanalysen enbart som underlag för bullerberäkningar. ÅDT har inte 
använts som underlag i analyserna 

 
3.6 I handlingarna står att det är cirka 600 meter från detaljplanen till E18. Vi har mätt 

det till ca 350 meter. Detta behöver uppdateras handlingar. 

 

Kommentar 

3.6 Avståndet om cirka 600 meter är mätt från avfarten från E18 till Granhammarsvägen upp till 
planområdet, inte på närmsta ställe fågelvägen. Detta förtydligas i planbeskrivningen.  

 
3.7 Trafikverket ser det fortsatt som angeläget att ett separerat vägnät för gång och cykel 

till målpunkter runtikring skolan och idrottshallen samt till förskolorna säkerställs. 

Kommentar 

3.7 Frågan om separat cykelbana har setts över särskilt och gatunätet har bearbetats avseende 
säkra korsningar och passager. Kommunen vidhåller att planförslaget har anpassats för att 
tillskapa säkra skolvägar. Gångbanor finns utmed stadsdelens alla gator. Skolområdet angörs 
med cykel direkt från det separata öst-västliga cykelstråket i norr och från det nordsydliga 
stråket utmed hela dess östra sida. Korsningen mellan skolan och förskolan utformas upphöjd 
och med god sikt. Cykeltrafik från norr inom området sker säkert på en mindre lokalgatan 
från torget och rakt söderut. De som kommer utifrån till förskolan färdas på det nord-sydliga 
cykelstråket för att ansluta och röra sig säkert sista biten på gångvägen mellan de två 
sydostliga kvarteren. Lokalgatorna utformas medvetet smala för att hålla nere hastigheterna.    

3.8 I bullerutredningen har de skrivit att bullret från E18 är försumbart i. Trafikverket har 
dubbelkollat bullernivåer från statlig väg i området i våra system och vi instämmer i 
kommunens slutsats att buller från E18 är försumbart i förhållande till bullret från det 
kommunala vägnätet. 

Kommentar 

3.8 Synpunkten noteras.   
 

3.9 Trafikverket önskar att det förtydligas om det leds dagvatten till/under väg 907, via 
väg 841 när det rinner till recipienten Görväln respektive Skarven och i så fall till vilka 
platser.  

Kommentar 

3.9 Det dagvatten som inte tas om hand inom planområdet och upp till dimensionerande regn (20-
årsregn) ska ledas i VA-huvudmannens nät fram till recipient. Väg 907 ligger direkt intill 
planområdet, medan väg 841 sträcker sig söder om centrala Kungsängen, dvs på ett större 
avstånd. Båda vägarna ligger dock mellan planen och recipient och korsas av det kommunala 
dagvattenätet.  

Vid skyfall kommer flöden att rinna till utpekade gång- och cykeltunnlar och fastna där till det 
kan rinna undan i ledningsnätet- efter avslutat regn. Gång- och cykeltunnlarna ligger under 
de kommunala vägarna Effektvägen och Energivägen, men även under Granhammarsvägen 
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väg 907. I dessa tunnlar ansamlas vatten redan idag vid skyfall, men vägen som sådan 
påverkas inte.  

 

3.10 Bilaga 2, skyfallsutredning verkar vara tom. Följande behöver redovisas: Under 
skyfall, kommer ytvatten på något sätt ledas mot någon av Trafikverkets vägar, diken 
eller trummor? Om ja, finns tillräcklig kapacitet för att ta emot detta extra vatten vid 
ett 100-årsflöde? 

Kommentar 

3.10 Skyfallsutredningen redovisas som separat handling och inte som bilaga.   
 

4 Luftfartsverket  inkom 2021-07-01  
4.1 LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen 

 

5 Försvarsmakten  inkom 2021-06-30   
5.1 Försvarsmakten har inga synpunkter på detaljplanen men vill fortsatt betona vikten av 

att vid genomförandet av detaljplanen beakta de synpunkter gällande trafik och 
infrastruktur som Försvarsmakten bland annat tidigare framfört vid samrådet av 
detaljplanen samt vid tidigare remisserna gällande åtgärder på Granhammarsvägen 
och den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen. 

Kommentar 

5.1 Synpunkt noteras. Försvarsmaktens tidigare information och synpunkter har efterföljts i den 
mån de påverkats av planförslaget.  

 

Kommunala nämnder och bolag 
6 Bygg- och miljönämnden    inkom 2021-10-01 

6.1 Bygglovsavdelningen bedömer att p-normen kommer att prövas i bygglov i första 
hand och en mobilitetsutredning som omnämns i planbeskrivningen kan ses som ett 
stöd för exploatörens talan om fråga om eventuellt färre parkeringar anordnas, dock 
inget vägledande. Risken är stor att det blir en tröghet i bygglovsprocessen om 
detaljplanen inte har ett för genomförandetiden gällande p-tal. I övrigt finner 
bygglovsavdelningen att plankartan som skickats ut på granskning förtydligar de 
frågetecken som avdelningen hade under samrådsskedet. 

Kommentar 

6.1 Utbyggnaden av området kommer att ske etappvis och över en längre tid. Syftet med 
mobilitetsutredningen är just att lyfta fram möjliga insatser och åtgärder som kan uppmuntra 
till ett mer hållbart resande, nu och på sikt. Att låsa planen vid idag föreslaget p-norm bedöms 
vara varken flexibelt eller långsiktigt. 

 

6.2 Miljö- och livsmedelsavdelningen konstaterar att det finns industriverksamheter som 
är aktiva kvälls- och helgtid, att bostäder är lokaliserade intill rondeller där tunga 
fordon accelererar samt bromsar in, och att det inte har redovisats en tillräcklig 
lösning för att de ska bedöma att det inte föreligger en risk för olägenhet för 
människors hälsa. Miljö- och livsmedelsavdelningen bedömer därför fortfarande att 
lokaliseringen av bostads- och skoländamål direkt intill industriändamål av aktuellt 
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slag inte är lämpligt med hänsyn till möjligheterna för att förebygga olägenheter för 
människors hälsa och visuella påverkan.  

Kommentar 

6.2 Risk och buller kopplat till både trafik och angränsande verksamheter har utretts och visar att 
riktvärden uppnås med föreslagna åtgärder. Planen har kompletterats med 
villkorsbestämmelser kopplat till buller för att säkra att utbyggnaden sker i etapper där 
riktvärden för buller uppnås för bostäderna även under utbyggnadstiden.  

 

6.3 Miljö- och livsmedelsavdelningen saknar en sammanfattande punkt gällande 
omhändertagandet av takdagvatten under rubriken ” slutsats” i dagvattenutredningen 

Kommentar 

6.3 Hanteringen av takvatten beskrivs i figurer under i utredningens kapitel om förslag på 
åtgärder och omfattas i slutsatsen i sammanvägd punkt om omhändertagande av dagvatten på 
kvartersmark.  

 
6.4 Om detaljplaner och bostadsområden utformas enligt de regler och riktlinjer som 

följer av plan- och bygglagen och miljöbalken bedöms boendemiljön för barn säkras i 
ett planeringsskede.  

Kommentar 

6.4 Synpunkt noteras.   
 

7 Kultur- och fritidsnämnden   inkom 2021-09-29 

7.1 Kultur- och fritidskontoret belyser vikten av fysisk aktivitet och att en 
förutsättning för detta är att det finns tillgängliga lokaler, anläggningar, 
grönområden och träffpunkter för kultur- och fritidsaktiviteter. I nära anslutning 
till Viby behövs anläggningar för föreningslivet men även mindre anläggningar i 
närmiljön för spontanidrott. Dessutom finns behov av mötesplatser för 
kulturaktiviteter och andra fritidsaktiviteter. I nya bostadsområden ska det finnas 
ytor som lockar barn, unga och även vuxna att vistas utomhus vilket bidrar till 
ökad trivsel och livskvalité. Viktigt också att planeringen har könsperspektivet och 
jämlikhet i fokus. 

Kommentar 

7.1 Synpunkt noteras. Planförslaget anses tillföra både lokaler och ytor för fysisk aktivitet.   
Skolans centrala placering gör skolgården lättillgänglig kvällar och helger och närheten till 
naturområden norr och väster om planområdet anses god. 

 

7.2 En skola för 600 elever med tillhörande idrottshall finns med i planförslaget. 
Idrottshallen bör vara multifunktionell och möjliggöra spel för de traditionella 
inomhusidrotterna med krav på spelmåtten 20 x 40 m. Utöver en aktivitetsyta på 
20 x 40 m behövs serviceytor i form av omklädningsrum, förråd och enkel 
servering för att möta föreningslivets behov på kvällar och helger.  

Kommentar 

7.2 Synpunkt noteras. Föreslagen idrottshall är utformad utifrån dessa mått och riktlinjer.    
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7.3 Det finns i dag smarta modullösningar som är mycket kostnadseffektiva vilket 
skulle löna sig på längre sikt istället för att bygga en liten gymnastikhall trots 
planer för utbyggnad vid Kungsängens IP.  

Kommentar 

7.3 Synpunkt noteras.   

 

7.4 Yteffektivitet och samnyttjande av skolans lokaler är viktigt och därför bör 
lokalerna vara orienterade och utformade så att de kan fungera som 
mötesplats/träffpunkt för kultur- och fritidsaktiviteter på kvällar och helger. 
Skolan är planerad som en F-9 skola. Det är viktigt med en generöst tilltagen 
utemiljö som tar tillvara befintlig naturmark. En utemiljö som stimulerar till fysisk 
aktivitet, kreativitet och lek och som även kan fungera som en mötesplats för 
boende i området på kvällar och helger. Det anses vara av stor vikt att vid 
anläggande av utemiljöerna ta hänsyn till att skapa trygga platser utan att för den 
skull göra avkall på möjligheten att ha god uppsikt både dag som kväll.  

 

Kommentar 

7.4 Synpunkt noteras inför kommande utformning och projektering av skola och skolgård.     

 

7.5 I Brunna finns idag få idrotts- och aktivitetsytor och det är brist på anlagda 
grönytor med hög rekreativ kvalitet. Det är därför extra viktigt att ta till vara på 
befintlig vegetation i södra delen av planområdet som kvalitetshöjare vid skol- och 
förskolegårdarna.  

Kommentar 

7.5 Synpunkt noteras. Tillvaratagandet av vegetationen för skol- och förskolegård är en av 
projektets ambitioner. Delar av dessa gårdar omfattas av planbestämmelse som anger att 
delar av befintlig vegetation ska bevaras.   

 

7.6 På relativt kort avstånd till planområdet finns Kungsängens IP, Gröna dalen, 
badplatser och större friluftsområden. Dessa platser kommer att vara målpunkter 
för de boende i Viby och det är därför viktigt att stärka kopplingarna till platserna 
och utveckla befintliga cykel- och gångstråk till säkra och trygga. 

Kommentar 

7.6 Synpunkt noteras. Planområdet ansluter till befintliga gång- och cykelvägar åt alla 
väderstreck, men utveckling av dessa ligger inte inom ramen för denna detaljplan utan 
hanteras i kommunens översiktliga planering och därefter i respektive planprojekt. 

 

7.7 Inom området finns inga registrerade fornlämningar och för övrigt bedöms området 
inte innehålla några större kulturmiljövärden.  

Kommentar 

7.7 Synpunkt noteras.   
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8 Tekniska nämnden    inkom 2021-09-21 

 
8.1 Tekniska nämnden konstaterar att de flesta synpunkter som nämnden lämnade till 

samråd har beaktats, men saknar förtydligande av att cirkulationsplatsen i korsningen 
Effektvägen/ Energivägen ska anpassas för långa, tunga och breda fordon.  

Kommentar 

8.1 Dimensioneringen av cirkulationsplatsen med hänsyn till tunga fordon har undersökts under 
planprocessen och kommer att säkras i detaljprojekteringen.  

 

8.2 Ansvaret för drift om snöröjning av parkeringsplatserna som ska ligga på 
kommunalägd kvartersmark ska ej åligga kommunen då reglering samt övervakning 
av parkeringsplatserna ska hyresgästerna ansvara för. Driften är avhängig 
parkeringsbestämmelserna och konflikt kan uppstå mellan de olika intressenterna.  

Kommentar 

8.2 Ansvarsfördelning för snöröjning av parkeringar på kommunalägd kvartersmark redigeras i 
genomförandebeskrivningen i enlighet med synpunkten. 

 

8.3 De två planerade ytorna för lek och gemensam utomhus vistelse behöver förtydligas 
med krav på lekutrustning samt att ytornas storlek ses över för att täcka behov av 
lekplats i området. Utöver detta ska det tydligt framgå vem som ska bekosta 
byggnationen av lekplats samt vem som har ansvar för drift och underhåll.  

Kommentar 

8.3 Krav på lekutrustning styrs inte av en detaljplan, ambitionen beskrivs dock i tillhörande 
gestaltningsprogram. Däremot säkras allmänna ytor för bland annat lek i de två parkerna 
samt på torgytan. Av genomförandebeskrivningen framgår det att kommunen ansvarar för 
byggnation, drift och underhåll av allmän plats PARK och TORG.  

 

8.4 Inom planområdet ansvarar kommunen endast för framdragande av allmänna VA-
ledningar. Exploatören bekostar eventuell flytt av befintliga allmänna VA-ledningar.  

Kommentar 

8.4 Synpunkt noteras.   

 

9 Utbildningsnämnden  inkom 2021-10-08 

9.1 Utbildningskontoret ser skolans placering som en central del i det gemensamma 
rummet som problematisk. I FÖP Kungsängen, ses det dock generellt positivt på att 
skolor och bebyggelse blandas.  

Kommentar 

9.1 Planavdelningen instämmer med bedömningen i FÖP för Kungsängen att en blandning av 
olika funktioner, däribland skolor, bostäder och handel är att betrakta som positivt för 
stadsutvecklingen.  

 

9.2 Skolgårdens sammanhängande yta upplevs främjande för spontanidrott och 
rastaktiviteter. Yta för utomhusidrott saknas dock i förslaget, då idrottsplatsen i 
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Kungsängen och Gröna dalen ses som orealistiska alternativ för den ordinarie 
undervisningen i idrott och hälsa. Placeringen av skolbyggnaderna mot 
Granhammarsvägen, begränsar möjligheten att skapa avgränsade lekytor för de yngre 
barnen på skolan. Detta är problematiskt ur ett tillsynsperspektiv då en helt öppen och 
gemensam gård, är svår att hålla uppsikt över. Utbildningskontoret har idag hägnat in 
stor del av nuvarande skolgårdar för att kunna uppfylla tillsynsansvaret på våra 
lågstadieskolor. Om skolbyggnaderna inte längre behövs som ljudbarriär, då en ny 
bullervall byggs, skulle placeringen av byggnaderna med fördel kunna ändras för att 
avgränsa ytorna mer.  

Kommentar 

9.2 Skolgården omfattar enligt förslag en yta med utomhusplan som lämpar sig väl för både 
idrottslektioner och spontanidrott på rasterna. Skolans placering bedöms vara den mest 
lämpade sett till att den skapar en bullerdämpad och från trafiken mer avskild sida för 
skolgård. Hur gårdsmiljön kommer att delas in kommer att studeras vidare och möjlighet till 
inhägnad kvarstår.   

 

9.3 Risken finns också att cyklister använder sig av den stora öppna ytan som cykelväg, i 
stället för cykelbanorna som går runt området, vilket skulle kunna innebära fara för 
lekande barn.  

Kommentar 

9.3 En stor sammanhängande skolgård betraktas som en kvalitet för skolan och dess 
utomhusaktiviteter, ordnade som spontana. Risken att någon skulle cykla på skolgården kan 
inte ställas mot detta. Det bör ses som en ordningsrutin för skolan, alternativt hanteras genom 
anpassade och väl avvägda fysiska åtgärder som förhindrar cyklister att gena över 
skolgården.  

 

9.4 Förskolans nya placering och byggnad skapar en positiv bild av området gällande både 
lokal och utomhusmiljö. Utbildningskontoret vill dock påpeka att viljan att skapa 
gemensamma rum inte får inskränka på förskolans möjligheter att skapa goda 
tillsynsmöjligheter. Inhägnadsmöjligheter kommer sannolikt att behövas. 

Kommentar 

9.4 Synpunkt noteras och tas med som vägledning i kommande detaljstudier av gårdsmiljöerna.  
 

9.5 En trygg och välfungerande närmiljö och skolmiljö är en förutsättning för att barn och 
unga ska utvecklas och må bra. I förslaget finns många goda exempel och förslag på 
hur man kan skapa sådana miljöer. Hänsyn tas till barn och ungas skolväg och 
möjligheter till rörelse på både skol- och fritid. 

Kommentar 

9.5 Synpunkt noteras.  
 

Övriga remissinstanser 
10 Trafikförvaltningen  inkom 2021-08-20  

10.1 Region Stockholm anser fortsatt att de i RUFS 2050 utpekade sekundära 
bebyggelselägena bör bebyggas i mindre utsträckning än bebyggelse lokaliserad i 
lägen med högre regional tillgänglighet. Det är viktigt för regionen att ny bebyggelse 
inte belastar kollektivtrafiksystemet negativt både ekonomiskt och kapacitetsmässigt. 
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Bristande helhetsbild för bebyggelse-utvecklingen och systemsyn kan innebära risker 
som för trafikförvaltning kan leda till ineffektiv och kostsam kollektivtrafikplanering. 
Exempelvis kan planförslaget innebära ett ökat tryck på infartsparkeringen vid 
Kungsängen, vilket i sin förlängning kan medföra en konflikt för kollektivtrafikens 
behov av ytor för utveckling av bussterminalen vid Kungsängen. Samtidigt förstår 
regionen kommunens vilja och uppskattar att bebyggelsen placerats utmed ett 
kollektivtrafikstråk med god turtäthet och som har förutsättningar för att kunna 
förstärkas vid behov. 

Kommentar 

10.1 Fokus på kommunens utveckling ligger på de primära lägena med högst regional 
tillgänglighet i enlighet med RUFS 2050. Kommunen ser dock ett behov av utveckling också i 
andra delar tätorterna, däribland sekundära lägen så som Brunna som ligger intill ett 
kollektivtrafikstråk med god turtäthet. Kommunens avsikter med utvecklingen av Kungsängen 
i stort, där Brunna ingår, framgår i den fördjupad översiktsplan för Kungsängen som varit på 
samråd och beräknas ställas ut för granskning till sommaren 2022. Den utveckling av lokal 
service som planförslaget och dess tänkta befolkningsunderlag bedöms vara av stort värde för 
Brunna som helhet. Tillskottet av bostäder i Brunna anses bidra till en rimlig spridning av 
befolkningsutvecklingen i Kungsängen och stå i paritet med kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning, som i sin tur utgår ifrån det samlade åtagandet enligt RUFS 2050. 

 

10.2 Regionen ser positivt på att en mobilitetsplan är framtagen och anser att kommun och 
byggherrar bör genomföra de föreslagna åtgärder i mobilitetsplanen som uppmuntrar 
och ger förutsättningar till ett hållbart resande. Om åtgärder genomförs kan det 
eventuellt avlasta trycket på infartsparkeringen. 

Kommentar 

10.2 Synpunkt noteras. Se svar 3.4.  
 

10.3 Angående förslaget med en direktlinje mellan Viby och Kungsängen anser regionen att 
detta kan vara en framtida möjlighet om resandeunderlaget stödjer detta när området 
är utbyggt. Om det sedan handlar om en ny linje eller att befintlig linje som trafikerar 
idag utökas behöver studeras när detta blir aktuellt. 

Kommentar 

10.3 Synpunkt noteras och dialog upprätthålls framgent.   
 

10.4 Regionen anser fortsatt att ett övergångsställe i plan är viktigt för äldre och personer 
med funktionsnedsättning, som kan uppleva höjdskillnaderna (in/utfart från 
gångtunneln) som hinder. 

Kommentar 

Kommunen vidhåller utifrån bedömning i trafikutredning att övergångställe i höjd med tunnel 
under Granhammarsvägen inte är trafiksäkert utan får en bättre placering närmre 
cirkulationsplatsen. Granhammarsvägen ligger därtill utanför planområdet och är där med 
inget som regleras i detaljplanen.  

 

11 Brandkåren Attunda  inkom 2021-10-07 
11.1 Brandkåren Attunda ser en problematik i att de vägar som leder under E18 till det 

aktuella planområdet kan översvämmas vid ett skyfall. Detta kan innebära att vår 
framkomlighet blir begränsad och i värsta fall att vi inte kommer kunna ta oss till 
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planområdet. Brandkåren Attunda instämmer med Länsstyrelsen Stockholms 
yttrande och önskar att kommunen utreder vilka åtgärder som behöver vidtas för att 
säkerhetsställa vår framkomlighet till området.  

Kommentar 

11.1 Se svar 1.2 

12 Kommunalförbundet Norrvatten   inkom 2021-06-30 
12.1 Kommunalförbundet Norrvatten har inga ledningar i området. Fastigheten ligger ca 

500 m från Östra Mälarens vattenskyddsområdes sekundära skyddszon vilket kan 
vara bra att känna till. Om dagvatten ska avledas in till Mälaren behöver det uppfylla 
gällande krav för vattenskyddsområdet. 

Kommentar 

12.1 Synpunkt noteras.   

 

13 E.ON Energidistribution   inkom 2021-07-28 
13.1 Eon poängterar att de har ett ledningsstråk utmed Energivägen dom planerade 

trädplanteringar måste ta hänsyn till. I övrigt bedöms läget på E-områden för 
nätstationer som bra.  

Kommentar 

13.1 Synpunkt noteras. Ombyggnaden av Energivägen kommer ske i samråd med ledningsägare.   

 
14 E.ON Värme   inkom 2021-08-25 

14.1 E.ON Värme önskar åter lyfta vikten av att fortlöpande detaljplanearbete tar i 
beaktning den strategiskt viktiga placeringen av deras nuvarande verksamhet, men 
framförallt kommande utveckling av anläggningen på Effektvägen.  

14.2 Med hänsyn till den stora expansionen av bostäder och fastigheter i kommunen 
påpekas behovet att tillgodose nuvarande och kommande kunder med fjärrvärme som 
en hållbar energilösning som dessutom minskar problematiken med effektkapacitet 
inom elnäten. 

Kommentar 

14.1 E.ONs anläggningar har beaktats i underliggande utredningar av omgivningspåverkan sett 
till både luftkvalitet och buller.  

14.2 Synpunkt noteras och fjärrvärme ses generellt som en lämplig lösning.  
 

15 Käppalaförbundet   inkom 2021-08-23 
15.1 Förbundet har inga synpunkter.  

 

16 Swedavia Swedish Airports  inkom 2021-07-06 
16.1 Swedavia Stockholm Arlanda Airport har inget att erinra mot rubricerat planförslag. 

 

17 Vattenfall Eldistribution AB  inkom 2021-07-06 
17.1 Vattenfall Eldistribution AB har inga elnätsanläggningar inom området för aktuell 

detaljplan och har därmed inget att erinra i detta ärende. 
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 Fastighetsägare inom Brunna verksamhetsområde 
18  (Svenska väg AB)   inkom 2021-08-24 Viby 19:38 och 19:39  

 
18.1 Fastighetsägaren ser det som olyckligt att placera bostäder intill ett industriområde 

pga. risk för problem mellan boende och industri och en generell inskränkning av de 
som företag som investerat på platsen. Vidare anses föreslagen avsmalning av 
Energivägen vara problematisk, samtidigt som kommunen tillåter ökning av tung 
trafik till exempelvis nytt höglager på inom Viby 19:67 och 19:105. Utbyggnad av 
Zalando och ICA innebär också ökad trafik på angränsande på/avfart till E18.  

Kommentar 

18.1 Kommunen vidhåller sitt bemötande av samma/liknande ståndpunkter som framfördes under 
samråd. Den buller- och risksituation som finns med tanke på närheten till 
industriverksamheterna är hanterad i detaljplanen, dels genom bestämmelser på plankartan 
och dels genom bebyggelsens placering och utformning. Förskolan har flyttats till ett nytt och 
mer skyddat läge. Med anledning av verksamhetsbuller har plankartan bl.a. bestämmelse om 
krav på s.k. genomgående lägenheter i de kvarter som angränsar mot verksamheter. De 
föreslagna bostäderna bedöms därför klara även en eventuell framtida ökning av 
verksamhetsbuller. I det fall en verksamhet skulle generera ökat verksamhetsbuller är det med 
största sannolikhet en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet, vilket 
innebär att hänsyn då tas till närliggande bostäder i en sådan prövning. Det stämmer att det 
inte helt kan uteslutas att industriverksamheterna kan komma att inskränkas till följd av den 
planerade bebyggelsen, vilket framgår av den konsekvensanalys som gjorts för 
bostadsområdets påverkan på verksamhetsområdet. Konsekvensanalysen visar dock på att det 
också finns positiva konsekvenser för verksamheterna, bl.a. i form av ökad service. Efter 
samrådet har en luftkvalitetsutredning gjorts som visar på att inga reglerade ämnen bedöms 
riskera att överskrida vare sig miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål. Likaså bedöms 
inga oreglerade ämnen överskrida skattade lågriskhalter. Uppdaterade buller- och 
trafikutredningar tar hänsyn till pågående planer för ICA.  

 

19  (Svenska väg maskin AB)    inkom 2021-07-24 Viby 19:67 

19.1 Fastighetsägaren anser likt nr 18 att planförslaget inskränker de företag som etablerat 
sig på platsen. Aktuellt företag har anmält ambitionen att vidareförädla 
asfaltspill/uppbrutna vägbeläggningar/till ny asfalt-massa, en metod som beskrivs 
innebär stora miljövinster, men inte anses lämplig att bedrivas nära bostadsbyggelse 
pga. fukt och ånga som kan upplevas som besvärande. Man menar att ett 
genomförande av planändringen skulle innebära stora förluster för företag i 
investeringar. Slutligen framhålls alternativet att kommunen förser dem motsvarande 
markyta på en plats där verksamheten kan bedrivas utan påverkan av närliggande 
bostäder. 

Kommentar 

19.1 Se svar 18.1. Lämpligheten i den verksamhet som beskrivs måste avgöras genom en 
tillståndsprocess. Framtagen luftutredning påvisar ingen risk för försämrade förutsättningar 
och att verksamheter norr om planområdet ligger i förhärskande vindriktning vilket anses bra.  
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Privatpersoner och övriga 
20 Privatperson 1, 2, 3 och 4       inkom 2021-08-25 

20.1 Skrivande anser inte att planens ambition att hitta en skala och struktur för stadsdelen 
som på lämpligt sätt möter och anpassas till sin omgivning uppnås och påpekar 
specifikt hur en 19 meter höga skolbyggnad omöjligen kan anses vara anpassad till 
småhusbebyggelsen öster om Granhammarsvägen. Man anser att skolan ska ersättas 
av låghusbebyggelse alternativt flyttas västerut eller sänkas i höjd.  

20.2 Vidare påpekas att kommunens bedömning att avståndet från fastigheter öster om 
Granhammarsvägen till skolan/idrottshallen är nästan 1o0 meter inte stämmer, då det 
snarare är 82-83 m. Skuggningsbedömningen anses rimlig, men man undrar på vilka 
grunder kommunen kan avfärda risk för insyn mot fastigheterna öster om 
Granhammarsvägen? Gjorde kommunen insyns-bedömningen innan träden öster om 
Granhammarsvägen hade tagits ner för att ersättas av bullervall? 

20.3 Skrivande ifrågasätter trovärdigheten i trafikutredningen och dess sammanfattning 
som bland annat anges att ”trafiksituationen i stort kommer att förbättras”, ett 
ställningstagande man inte anser grundas i utredningens faktiska slutsatser. Man är 
kritisk till att 850 bostäder anses lämpligt trots att påfart till E18 beskrivs ligga när 
kapacitetstak redan idag och menar att tills förbättrad kollektivtrafik och nya påfarter 
till/från E18 västerut är säkrade bör antalet bostäder reduceras och nya 
transportintensiva verksamhetsetableringar begränsas. 

20.4 Vidare anser man att andra problempunkter förbises, exempelvis Brunnarondellen, 
utfart från Pettersbergsvägen på Mätarvägen och svårigheten att åka ut på 
Granhammarsvägen från Musikvägen.  

20.5 Skrivande undrar varför kollektivtrafik inte räknas med i simuleringen, men antas 
ingå i den tunga trafiken. Har man tagit med i beräkning att turtäthet rimligen måste 
öka samt att busstrafik medför ökade fordonsköer jämfört med annan tung trafik? 

20.6 Vidare ifrågasätts rimligheten i att som närboende behöva utsättas för de betydande 
olägenheter sin byggarbeten innebär, under 10 års tid. Med hänsyn till de närboende 
måste hela byggprojektet genomföras på max fem år; antingen genom snabbare 
förfarande eller genom reducering av omfattning. 

20.7 Kommunens förslag att ”bebyggelsen ska placeras och utformas så att en 
bullerdämpad sida skapas” ses som högst osäker vad gäller bullerdämpning mot 
fastigheterna öster om Granhammarsvägen. Skrivande önskar att utföraren förbinder 
sig till genomförandet av bebyggelsen väster om bullerskyddande bebyggelse inte får 
ske förrän bullerskyddande bebyggelse är uppförd. 

Kommentar 

20.1 Kommunen vidhåller sin ståndpunkt gällande karaktär och anpassning till omgivningen, se 
svar 28.1 nedan. För att uppnå önskad blandning och underlag för lokal service blandas en 
lägre bebyggelse bestående av radhus/kedjehus med flerbostadshus i väl valda delar av 
området. Efter granskning har dock höjden på flerbostadshusen sänks från som högst fem till 
som högst fyra våningar. På så sätt avser kommunen nu att en väl avvägd anpassning gjorts 
till både den småskaliga bebyggelsen öster om Granhammarsvägen, de storskaliga 
trafikrummen och verksamhetsområdet i söder och väster. Att en skola tillåts bli högre än 
angränsande bostäder ses dock inte som ett mått på denna anpassning, då denna byggnad och 
dess behov/funktioner utgör något annat än ett bostadshus och av många anledningar 
särskiljer sig från dessa. Skolbyggnaden är utformad för att inrymma 600 elever. Genom att 
tillåta den att delvis byggas i flera våningar sparas värdefull friyta på gården. Placeringen 
har utretts och anses vara den mest lämpliga utifrån bland annat närhet till kollektivtrafik och 
cykelstråk.  

20.2 Kommunen instämmer i att avståndet mellan skolbyggnad och fastigheter öster om 
Granhammarsvägen som kortast motsvarar ca 85 meter. Med cirka 100 meter avsågs avstånd 
till närmsta fasad. Det är inte omöjligt att delar av fastigheternas utemiljö kan ses från 
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skolans övre våningar. Avståndet är dock långt större än mellan fasader utmed en gata eller 
mellan hus och trädgårdar i grannskapet i övrigt, varför risk för betydande olägenhet i form 
av insyn i bostad däremot inte bedöms föreligga.    

20.3 Det har inte dragits någon ny slutsats i sammanfattningen. Det som framgår av 
sammanfattningen är utredningens sammantagna slutsatser vilka inte alltid framgår i exakt 
samma ordalydelse i utredningens uppräkning av slutsatser. 

20.4 Områdets utveckling påverkar inte trafiksituationen på E18 i någon större utsträckning, 
problemen där är inte avhängda planområdets exploatering. De åtgärder på lokalvägnätet 
som planeras i samband med områdets utveckling kommer dock ha positiva effekter på 
framkomlighet och trafiksäkerhet i närområdet. 

20.5 Trafikmodeller är en förenklad bild av verkligheten. Erfarna trafikanalytiker har gjort 
bedömningen att kollektivtrafiken, och det som är känt om dess framtida turtäthet, inte 
påverkar framkomligheten i någon större uträckning. Kommunen har i samråd med 
trafikutredarna bedömt vilken detaljeringsnivå som är rimlig att tillämpa som underlag för 
detaljplanen. 

20.6 Planavdelningen har förståelse för oron om störningar under byggtiden. Viss störning i 
samband med byggnationen går inte att undvika, men för genomförandet finns lagar och 
riktlinjer för exempelvis buller att förhålla sig till och som inte får överträdas. Kommunen är 
tillsynsmyndighet och Miljöbalken tillämpas med stöd av Naturvårdsverkets allmänna råd 
(NFS 2004).  

20.7 Planförslaget har mycket riktigt utformats utifrån krav att uppnå gällande riktvärden för 
buller från trafik och verksamheter, där att säkra en tyst sida för bostäder är en parameter. 
Resultaten av bullerutredningen har varit avgörande för både utformning av bebyggelsen och 
planbestämmelser som bland annat anger ett beroende och utbyggnadsordning där vissa 
kvarter i utkanten av området med bevisad bullerdämpande funktion måste uppföras innan 
startbesked får ges för bebyggelse innanför. Denna bullerdämpande funktion avser alltså den 
planerade bebyggelsen inom planområdet och inte bebyggelsen öster om 
Gramhammarsvägen.   

 

21 Privatperson 5       inkom 2021-06-30 
21.1 Skrivande motsätter sig uppförandet av fler bostäder i Brunna på grund av redan 

befintliga problem i trafiken, kriminalitet och eftersom nya industribyggnader redan 
anses ha förstört området. Man ser hellre att pengar läggs på skola, ny rektor till 
Hagnäs, ny förskola, matbutik, fina skötta naturområden, hundgårdar, papperskorgar, 
lekparker och säkerheten/polisen.  

Kommentar 

21.1 Synpunkt noteras. Kommunen vidhåller dock sin ståndpunkt att detaljplanen möjliggör en 
lämplig utveckling av den före detta handelsplatsen och för Brunna som helhet, inte minst sett 
till den lokala service med bland annat en matbutik, som genom det nya underlaget kan 
återskapas. Ifrågasättandet av trafikutredningen bemöts i svar 20.3 och övriga önskemål kan 
inte bemötas inom ramen för detta detaljplaneärende.   

 

22 Privatperson 6       inkom 2021-06-30 

 
22.1 Av erfarenhet från andra förskolor framför man vikten av att säkra skugga/skydd från 

solen vid utformning av förskolegård.  
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Kommentar 

22.1 Synpunkt noteras och tas med till arbetet med detaljutformning av skola/förskolan och dess 
gårdsmiljöer.   

 

23 Privatperson 7       inkom 2021-08-05 
23.1 I syfte att hantera den ökade trafiken i området framför skrivande sin önskan att flytta 

den tunga trafiken med avfart via Kockbackarondellen. 

23.2 Vidare påpekas att bestämmelser i planen visar att kommunen är medvetna om det 
buller som finns redan idag, medan befintlig bebyggelse exempelvis inom samfällighet 
Vävaren står utan bullerskyddande sidor. Dessa bostäder önskas förses med 
bullerplank längs med hela Granhammarsvägen och en bit in på Musikvägen.  

23.3 Slutligen framförs oro för störningar under byggtiden och önskan att logistiken kring 
vägarna färdigställs innan genomförandet av planen påbörjas. Boende är mycket 
störda redan i dagsläget.  

Kommentar 

23.1 Synpunkt noteras. Åtgärder på trafikvägnätet eller behov av nya vägsträckor ligger inte inom 
ramen för denna detaljplan utan hanteras som ett första steg i kommunens översiktliga 
planering   

23.2 Bullersituationen för bebyggelse utanför planområdet omfattas inte av utredningar och 
föreslagna åtgärder i den aktuella detaljplanen. För att utreda om riktvärden för påvisade 
gator överskrids, ta kontakt med kommunens miljöenhet för ett separat ärende.    

23.3 Se svar 20.6 

 

24 Privatperson 8       inkom 2021-08-13 

24.1 Skrivande ser positivt på att det byggs i Viby, och framför i sak önskan om 
hundrastgård i detaljplanen.  

Kommentar 

24.1 Synpunkt noteras. Hundrastgård är inget som regleras särskilt i en detaljplan då en sådan 
ryms inom användning PARK och NATUR. Kommunen ser dock att hundrastgård främst 
anläggs i områden med bristande tillgång till naturområden. Viby 19:3 ligger inom 
promenadavstånd till strövområden i bland annat Gröna dalen och det planerar inte för 
någon hundrastgård i planområdet.  

 

25 Privatperson 9 och 10      inkom 2021-08-13 

25.1 Yttrandet förkastar förslaget att bygga bostäder intill ett industriområde, med tanke på 
risk och störning från pågående verksamheter.  

25.2 Man undrar hur elever och lärare ska ta sig till skolan liksom var lärare ska parkera? 
Föreslaget övergångsställe intill rondellen och infart till förskolan befaras innebära 
stoppköer i rondellen och svårigheter för boende öster-om att ta sig ut. Man frågar sig 
även om förslaget kommer att innebära parkeringsproblem på gatorna öster om 
Granhammarsvägen?  

25.3 Skrivande uppskattar den planerade livsmedelsbutiken till att bli 1-2 tusen kvm och 
därmed ingen närbutik utan en butik som kommer betjäna hela Kungsängen och 
därmed alstra mer trafik. 



149 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) - KS 15/0583-196 Antagande av detaljplan för Viby (Viby 19:3) : Bilaga 9 - Granskningsutlåtande antagande Viby (Viby 19_3) nr 2001 WEBB

20(23) 

 
 

Detaljplan för Viby 19:3, nr 2001   Granskningsutlåtande 

25.4 Slutligen påpekas att planen omfattar tre elnäts/transformatorstationer och att det 
kommer sättas upp antennmaster på hustaken. Med det som bakgrund frågar man sig 
hur dessa kommer att påverka oss som bor längs Granhammarsvägen och är 
elöverkänsliga?  

Kommentar 

25.1 Se svar 18.1  

25.2 En majoritet av skolans elever kommer att bo i närområdet och bedöms då komma till skolan 
till fots eller med cykel. Barn utifrån kommer med buss eller får skjuts och blir då avlämnade 
på utpekade platser. Detsamma gäller lärare. Parkeringsplatser för lärare som kommer med 
bil finns utmed skolans östra sida.  

25.3 Planerad butik bedöms bli av en storlek som kan tjäna befintliga Brunna och planerade 
bostadsområden. Upptagningsområdet beräknas inte sträcka sig vidare söder om E18 där 
utbudet av större livsmedelsbutiker redan är stort, med bla Lidl och Stora Coop.  

25.4 Planerade elnäts/transformatorstationer är av normal standard/storlek och behövs i alla 
bostads- och verksamhetsområden för att säkra dess elförsörjning. Det rekommenderade 
minsta skyddsavståndet mellan den vanligaste typen av elnätsstation och bostad är fem meter. 
I planförslaget är skyddsavståndet minst det dubbla. Bostäder öster om Granhammarsvägen 
ligger på ett betydligt större avstånd. Uppförande av mindre antenner styrs inte av 
detaljplanen, men är allt mer ovanligt i och med övergång till digital TV-sändning.  

   

26 Privatperson 11       inkom 2021-08-23 
26.1 Skrivande är negativ till planförslaget eftersom bostadsområdet kommer störa 

företagens drift, expansionsplaner mm, medan redan boende i Brunna kommer störas 
av mer trafik. Ny avfart/påfart från E18 bör säkerställas innan fler projekt påbörjas.  

Kommentar 

26.1 Gällande företagen i verksamhetsområdet, se svar 18.1. Möjlighet till kompletterande 
anslutning till E18 lyfts i förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen och kommer att 
utredas vidare.  

 

27 Privatperson 12       inkom 2021-08-24 
27.1 Skrivande anser fortsatt att undvika trafikproblem, buller och brist på parkering så 

bör antalet bostäder begränsas, dels genom att endast tillåta 3–4 våningar och dels 
genom att avsätta mer yta till grönområde och parkering. Därtill smälter höga 
byggnader inte in i Brunna i stort. Jag hoppas att kommunen tänker igenom 
byggplanen en gång till innan beslut fattas. 

Kommentar 

27.1 Efter granskning har höjden på flerbostadshusen sänks från som högst fem till som högst fyra 
våningar. Detaljplanen har kompletterats med bestämmelse om högsta antal våningar på 
flerbostadshusen. Utöver det vidhåller kommunen att föreslagen bebyggelse är en lämplig 
avvägning i skala mellan de mer storskaliga verksamheterna i väster, de vidsträckta 
trafikrummen som angränsar närmast området och den lägre skalan i befintlig 
bostadsbebyggelse på lite längre avstånd. Omfattningen bedöms vara lämplig för att säkra ett 
tillräckligt underlag för önskad lokal service. Se vidare svar 28.1. 
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28 Privatperson 13       inkom 2021-08-24 
28.1 I yttrandet anser man att planförslaget och angivna höjder på bebyggelsen innebär att 

områdets karaktär förändras totalt, vilket inte kan motiveras med behovet av nya 
bostäder. Vidare menar man att det måste anses vara en grundläggande rättighet för 
de boende att Kommunen inte skapar en ny stadsbildskaraktär som raserar den 
befintliga boendemiljön av karaktären villaområde. 

28.2 Vidare anser man att trafikutredningen är undermålig och stämmer inte med en 
framtida verklighet avseende ökad trafik och försämrad framkomlighet. Här nämns 
bl.a. belastningen på framförallt Granhammarsvägen, köbildning vid på/avfart E18, 
högre olycksrisk, negativa effekter på miljön, ökat buller, längre restider och brist på 
parkeringsplatser som kan leda till att personal från skola och boende söker 
tillgängliga parkeringsplatser runt om i området. 

28.3 Placeringen av skolan anses olämplig på grund av närheten till andra skolor, påverkan 
på bostadsområdet öster om Granhammarsvägen, risk för olyckor då elever tar sig ut 
på vägen, ökad trafik och ljudnivå. Det anses vara ett bättre förslag att byta plats på 
skolan och radhusen i nordväst, vilket beskrivs ge en bättre helhetsverkan,  

28.4 För att reducera den störande genomförandetiden menar man att antalet bostäder 
minskas väsentligt. Vidare ifrågasätta att låta hus ha en bullerdämpande funktion, och 
att bullerplank eller grönska är att föredra för bullerdämpning.  

28.5 Vidare framhåller man skogens hälsovinster för människan och påpekar att alltför få 
rekreationsplatser finns kvar i området. Därtill menar man att då skogen i 
planområdets södra del tas bort riskerar andra delar av Brunna flöda över av djur utan 
hemvist. Avverkningen kan leda till ökad blåst i området liksom förändrade 
markförhållanden. Mot denna bakgrund anser skrivande att så många träd som 
möjligt bör behållas och till och med kan vara bättre att nyttja området helt som 
rekreationsområde istället.  

28.6 Man befarar att markarbeten och sprängningar kan leda till att fastigheterna i 
området skadas. Sammantaget framhåller man att trafikmässiga problem, ökat buller, 
ökad skuggbildning, insyn som inskränkning av den privata sfären, förändrade 
markförhållanden med skador på hus och husgrund kommer sänka värdet på 
befintliga fastigheter i området.  

28.7 Avslutningsvis bilägger personen ett separat dokument med ”särskilda synpunkter på 
trafikutredningen”. 

Kommentar 

28.1 Kommunen vidhåller sin ståndpunkt gällande förändrad karaktär och anpassning till 
omgivningen. Planområdet omfattar en före detta handelsfastighet som till största del förlorat 
sin tidigare funktion som mötesplats med lokal service i Brunna. Fastigheten är bortsett från 
en större handelsbyggnad obebyggd, utgörs till stora delar av hårdgjorda parkeringsytor och 
omfattar i söder ett mindre skogsparti. Med föreslagen utveckling av bostäder, skola och 
återupprättandet av lokalt centrum ändras mycket riktigt platsens karaktär, det är en central 
del av planens syfte och något kommunen ser som välgörande för både de som bor och 
arbetar i Brunna. Planförslaget omfattar en blandning av bebyggelsetyper. I norr och i 
planområdets centrala delar uppförs i huvudsak småhus i form av radhus/kedjehus, medan 
flerbostadshus föreslås i söder och runt centrumdelen. Efter samrådsskede sänktes 
exploateringen något. I planområdets sydöstra kvarter har delar omvandlats från 
flerbostadshus till radhus. Byggnadsdelen längst i sydost sänktes från 6 till 5 våningar. Efter 
granskning har dock höjden på flerbostadshusen sänks från som högst fem till som högst fyra 
våningar. Mot Granhammarsvägen föreslås en skola. Sett till den befintliga 
småhusbebyggelsen på andra sidan Granhammarsvägen är avståndet nästan 100 meter och 
omfattar förutom själva vägen också grönytor och höjdskillnader på vardera sida, liksom 
längs delar av sträckan en nyanlagd bullervall. Risken för befarad skuggning och insyn har 
studerats vidare och sett till dessa faktorer kommer boendemiljöerna öster om 
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Granhammarsvägen inte att påverkas av planförslaget. Relationen mellan planområdet och 
befintlig bebyggelse öster om Granhammarsvägen redovisas i längsektion i planbeskrivningen 
och Kvalitetsboken. Bullerfrågan har utretts och planförslaget föranleder inte att riktvärden 
för angränsande bostadsområden överskrid  

28.2 Planförslagets påverkan på trafiksituationen har studerats både lokalt och i ett större 
perspektiv, med resultat som sammanvägt anses fungera. Bebyggelsen och planbestämmelser 
har utformats på ett sätt att riktvärden för omgivningsbuller kan uppnås. Slutligen rymmer 
planförslaget parkeringsplatser i enlighet med kommunens idag gällande riktlinjer för både 
boende och för skolverksamheten. Om detta behov minskar i framtiden kan dessa ytor 
omvandlas till exempelvis grönytor.  

28.3 Placeringen av skolan har utretts och anses vara den mest lämpliga utifrån bland annat säker 
skolväg, närhet till kollektivtrafik och cykelstråk. Trafikalstring och buller har utretts och 
anses vara hanterbara. Gällande påstådd påverkan på bostäder öster om 
Granhammarsvägen, se svar 20.1.  

28.4 Synpunkt noteras men kommunen vidhåller att förslaget antalet bostäder är lämplig för 
platsens storlek, önskad blandning av bostadstyper och inte minst för att säkra ett tillräckligt 
underlag för önskad lokal service. Att låta bebyggelse ha en bullerdämpande verkan är ett 
vedertaget tillvägagångssätt i stadsutvecklingen.  

28.5 Grönområdet i områdets södra del har inventerats och några högre biologiska värden har 
inte påträffats. De rekreativa värdena bedöms inte heller vara höga i dagsläget, men som 
framgår av planbeskrivningen kommer delar av vegetation likväl bevaras som värdefulla 
gröna inslag, inte minst på förskolegård och skolgård. Sammantaget innebär planförslaget att 
de gröna värdena i området ökar märkbart då dagens stora hårdgjorda ytor omvandlas till 
parker, gårdar, trädgårdar och gator med träd och planteringar. Närheten till stora och 
sammanhängande natur- och rekreationsområden ses som en kvalitet och de djur som 
omnämns bedöms redan idag röra sig ett större område. Förändrade mark och 
vindförhållanden bedöms inte vara en risk.      

28.6 Inför vibrationsalstrande arbeten såsom rivning, pålning och sprängning görs alltid en 
arbetsberedning och riskbedömning. När risk för vibrationer till närliggande fastigheter 
föreligger görs en förbesiktning av befintliga fastigheter samt sätts vid behov 
vibrationsmätare upp, så man kontinuerligt får information om hur vibrationerna ter sig och 
kan anpassa arbetet på plats. Vid behov kan även en efterbesiktning göras. Arbetet utförs av 
behörig extern konsult och protokollförs. Gällande risk för insyn, se svar 20.2. Till 
detaljplanen tillhörande utredningar visar att riktvärden för buller inte överskrids och att 
trafiksituationen kommer att hanteras. Kommunen anser tvärt om att omvandlingen av den 
före detta handelsplatsen till nya bostäder, parker, skola, förskola och inte minst nyetablering 
av lokal service, kommer att gagna hela Brunna.   

28.7 Bilagan med rubrik Särskilt utlåtande om trafikutredningen är samma skickades in av 
personen under samråd. Den avsåg tidigare framtagen trafikutredning (Tyréns, 2020) och har 
bemötts i samrådsredogörelsen.  

 

Resultat av granskningen  
Ändringar i planförslaget 

Följande revideringar har gjorts i detaljplaneförslaget efter granskningen: 

• För att begränsa den totala byggrätten har följande åtgärder gjorts, vilket ger en minskning av 
byggrätten med ca 10 000 kvm bruttoarea: Byggnadshöjd på flerbostadshusen har sänkts i 
syfte att medge som mest fyra våningar jämfört med tidigare som mest fem våningar.  
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Plankartan har kompletterats med bestämmelse om att högst fyra våningar tillåts. 
Byggrätternas utbredning har minskats i tre kvarter för att begränsa den totala byggrätten. 

• Syftet med planen har förtydligats om att planen syftar till att uppföra som mest 850 bostäder 
istället för tidigare ca 830–850. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning om tänkt fördelning mellan stora och 
små lägenheter i flerbostadshusen. 

• Solstudie och andra tematiska kartor har justerats utifrån den minskade exploateringen.  
• Beskrivningen av cykeltrafiken har förtydligats gällande säkre skolväg.   
• Planbestämmelser om skydd mot störning gällande buller och till dem hörande administrativa 

bestämmelser om startbesked har förtydligats och kompletterats för att säkerställa rättsverkan 
och genomförbarhet.  

• Formuleringar av bestämmelser för bebyggandets omfattning har förtydligats (e1-e4 samt 
korsmark).  

Utöver ovan nämnda revideringar har mindre redaktionella ändringar tillkommit. Förvaltningen 
bedömer att de kompletteringar och revideringar som gjorts efter granskning är av så begränsad 
omfattning att en ny granskning av planförslaget inte behöver göras. 

 

 

Underlagsmaterial 
• Kopior av inkomna synpunkter under granskning.  

• Samrådsredogörelse, daterad 2021-06-07  

• Kopior av inkomna synpunkter under samrådet 
 

Materialet går att beställa från kommunens Planavdelning. 

 

 

Upprättad 2021-11-04 av 

Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Thomas Lenell    Lisette Calleberg     Joakim Olsson Syväluoma   

Samhällsbyggnadschef  Planarkitekt     Projektledare exploatering 
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Datum
2021-09-29
 

Beteckning
402-47879-2021
 

Enheten för bostäder och fysisk planering

Upplands-Bro kommun
Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@upplands-bro.se
KS 15/0583

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Detaljplan för Viby (Viby 19:3), Kungsängen i Upplands-Bro 
kommun

Bakgrund
Länsstyrelsen har tagit emot rubricerad detaljplan för granskning. Detaljplanen 
syftar till att möjliggöra en blandad stadsdel med ca 850 bostäder, skola, förskola 
samt centrumfunktioner i form av bland annat en livsmedelsbutik. Länsstyrelsens 
yttrande utgår från innehållet i 5 kap. 22 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen bedömer utifrån våra ingripandegrunder i 11 kap. 10 § PBL att 
kommunen inte har visat att planförslaget uppfyller krav avseende frågor som rör 
hälsa och säkerhet, med hänsyn till risker kopplade till transporter med farligt 
gods samt översvämning.

Ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Hälsa och säkerhet 

Transporter med farligt gods och drivmedelsstation
Kommunen redovisar till granskningen en prognos för trafiken generellt på 
vägarna. I samrådet efterfrågade Länsstyrelsen motsvarande prognos mer specifikt 
för farligt gods på Effektvägen, vilket kommunen nu inte redovisat. Kommunen 
har heller inte studerat ett förändrat antal transporter med farligt gods i en 
osäkerhetsanalys. Vid fler sådana transporter kan åtgärder behövas på större 
avstånd. Länsstyrelsen anser inte att kommunen, med det bristande underlag som 
finns i ärendet, har visat att planförslaget inte innebär risker för människors hälsa 
och säkerhet. 

Översvämningsrisk
I skyfallsanalysen och av planbeskrivningen framgår att framkomligheten för 
räddningstjänsten till planområdet kan vara begränsad på grund av stora 
vattensamlingar på Granhammarsvägen söder om planområdet vid ett skyfall. 
Problemet finns redan i nuläget och kommer inte att försämras med de planerade 
åtgärderna. Med föreslagen markanvändning kommer däremot behovet och 
antalet människor inom området att öka jämfört med dagens verksamheter. 
Länsstyrelsen anser därför att kommunen behöver säkerställa räddningstjänstens 
framkomlighet till området vid skyfall.

Bilaga 1
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Datum
2021-09-29
 

Beteckning
402-47879-2021
 

Medverkande i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör  med 
planhandläggare  som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också jurist  och samordnare 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.  
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Samuel Eketorp 

   

Mark- och exploateringsavdelningen 

   

Samuel.Eketorp@upplands-bro.se 

2021-11-03 KS 21/0593  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Investeringar på Björknäs camping inför år 
2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2,5 miljoner kronor från 

Kommunstyrelsens oförutsedda utgifter till Kommunstyrelsen för fortsatt 

utveckling av Björknäs camping. 

Sammanfattning 
Inför sommarsäsongen 2021 vidtog samhällsbyggnadskontoret arbeten på 

Björknäs camping i syfte att möjliggöra campingverksamhet under kultur- och 

fritidskontorets försorg. Tidplanen var mycket kort och till följd av detta 

utfördes vissa åtgärder som provisorier vilka ej bedöms vara användbara för 

nästkommande säsong.  

För att kunna fortsätta bedriva campingverksamhet på platsen krävs ytterligare 

investeringar. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att medel om 2,5 miljoner 

kronor är tillräckligt för att genomföra nödvändiga åtgärder. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2021 

Ärendet 
Genom beslut den 26 maj 2021 genomfördes åtgärder på Björknäs camping för 

att möjliggöra campingverksamhet på platsen säsongen 2021. 

Campingverksamhet skulle bedrivas av Kultur- och fritidsavdelningen. 

Åtgärdsarbetet gjordes inom ramen för samhällsbyggnadskontorets 

verksamhet.  

Anläggningar som funnits på platsen och som tjänat tidigare 

campingverksamheter bedömdes vara uttjänta och gick i de flesta fall inte att 

återanvända. Bland annat gjordes följande: 

 Återtagande av gräsytor efter att under lång tid varit lämnade utan vård 

 Anläggning av nya vägar, ställplatser och parkeringar  

 Anläggning av lokalt VA-system 

 Inkoppling av lokalt VA-system till kommunalt VA-nät 
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 Installation av tillfällig elcentral 

 Uppskyltning av området 

 Installation av elektronisk bom med anslutning till bokningssystem 

 Etablering av återbrukade sanitetscontainrar 

 Kosmetiska lagningar av lada 

 Kontroll och enkla åtgärder på övriga byggnader för att förhindra 

olyckor 

 Sladdning och iordningställande av parkeringsplatser och badplats 

Utöver nämnda åtgärder vidtog kultur- och fritidskontoret en rad åtgärder för 

att driftsätta själva verksamheten, såsom upprättande av bokningssystem med 

betallösningar, marknadsföring, bemanning etc.  

Genom de åtgärder som gjorts på campingen har Upplands-Bro kommun visat 

att platsen återtas vilket har genererat positiv feedback från många håll, såväl 

medborgare och gäster som potentiella verksamhetsutövare. Det stärker 

samhällsbyggnadskontorets tes att möjligheten att hitta en bra aktör till platsen 

förbättras om den anläggning som eventuellt kan komma att upplåtas till extern 

aktör är fullt funktionsduglig utan åtgärdsbehov.  

Till följd av den korta tidplanen inför sommaren 2021 blev vissa åtgärder 

genomförda som provisorier. Det lokala VA-nätet kom att till delar förläggas 

med sommarstandard. Befintliga elinstallationer visade sig hålla så dålig 

kvalitet och standard att elförsörjningen fick göras med temporär byggcentral. 

Sanitetscontainrarna som återbrukats från andra delar av campingen kunde 

tillfälligt tas i drift, men efter sommarens säsong visar de sig vara i för dåligt 

skick för att fortsatt kunna användas i verksamheten.   

På grund av de åtgärdsbehov som framkommit under säsongen 2021 planeras 

nu åtgärder inför säsongen 2022. För detta är det nödvändigt med ytterligare 

investeringsmedel. 

Sammanfattningsvis är följande åtgärder nödvändiga att genomföra för att 

vidmakthålla platsen och möjliggöra fortsatt drift av campingen:  

 VA-arbeten: åretruntstandard på ledningar från anslutningspunkt, förbi 

maskinhall (med förberedd anslutning till ny byggnad på samma plats), 
vidare till sanitetsanläggning. En andra servispunkt vid badplatsen med 

ledningar till foodtrucksanläggningen. Även vintervatten till ladan för 
möjlighet till verksamhet med får.  

 El-arbeten: permanent elanslutning med elskåp för anslutning vid gamla 

ladan, maskinhallen, sanitetsanläggningen och foodtrucksområdet.  
o Även kontroll och inkoppling av el-stolpar vid ställplatser. 

Tomma stolpar tas bort. 

 Dubbla tomrör för fiber/larm från vägen till maskinhall och till 

foodtrucksområde. 
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o Samordnas med IT-avdelningen. 

 Rädda ladan, presenningar tills vidare. 
o Ta in offert på renovering av ladan (rivningslov kommer 

bedömt inte att ges). 

 Bortforsling av gamla sanitetscontainrar (tallykey demonteras från 

dessa och monteras på nästa byggnad), ytan förbereds nya containtrar. 

 Etablering av nya containrar. 

 Eventuella vinteråtgärder på gråvattenbrunn (däcka för brunnen så den 
inte samlar dagvatten). Eventuellt dränering runt plattan så dagvatten 

även sommartid hindras att rinna ner i brunnen.  

 Kompletterande skyltning. 
o Stoppförbud utmed ladan och vid badplatsparkering. 

o Entréskylt till camping 100 m innan infart. 

 Täckning av fönster på mangårdsbyggnaden, villan (rivningslov 

kommer bedömt inte att ges). 
o På samma sätt som redan gjort på ladan. 

 Bättre infartskylt vid bommen (typ anslagstavla med tak och belysning, 
lämpad för att sätta upp incheckningsautomat). 

 Byggvagn i maskinhallen som kontor. 
o Behöver elförsörjning. 

 

Utifrån tidigare utförda arbeten och kostnaderna för dessa bedöms ovan 

angivna åtgärder kosta 2,5 miljoner kronor att utföra.  

Barnperspektiv 
Björknäs camping används av alla sorters gäster, varav många är barnfamiljer. 

En välfungerande camping bidrar till att platsen Björknäs upplevs som trygg 

och ordnad vilket är viktigt för framför allt barnen som besöker platsen. Trots 

Upplands-Bro kommuns långa strandlinje är det få platser som inbjuder till 

möte med Mälaren på det sätt som Björknäs gör. Platsen möjliggör även för de 

som inte har egen strandtomt eller båt att uppleva Mälaren - en av kommunens 

viktigaste tillgångar.  

 

 

Thomas Lenell Jerker Parksjö 

Samhällsbyggnadschef t.f. avdelningschef Projekt och 

myndighet 

 

Beslut sänds till 
 T.f. avdelningschef Projekt och myndighet 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Svalfors 

Samhällsplanerare 

Strategisk planering (1) 

+46 8-581 691 94 

karin.svalfors@upplands-bro.se 

2021-11-03 KS 20/0473  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om busshållplats 
mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för medborgarförslaget och håller med om att det 

behövs en busshållplats närmare Kungsängens IP än vad som finns idag. Det 

pågår arbete med att titta på vilka hållplatslösningar som kan vara lämpliga. 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

Sammanfattning 
Den 27 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att det bör finnas en 

busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen, ungefär vid 

Kungsängens IP. En busshållplats här skulle enligt förslagsställaren göra så att 

fler barn kan komma iväg till träningar och röra på sig utan att de vuxna måste 

vara med. Även barn som kanske nu sitter hemma istället. Vissa barn kanske 

inte heller har föräldrar som kan skjutsa till träningen. I medborgarförslaget 

föreslås att man gör en busshållplats ungefär vid Lidl, på ett säkert sätt för barn 

och ungdomar att ta sig över vägen. Där finns redan ett övergångsställe, så 

förslagsställaren menar att det därför inte borde bli lika dyrt som om man hade 

behövt bygga en tunnel. Förslagsställaren skriver också att en busshållplats 

dessutom vore bra för de som bor i Norrboda och för butikerna där. 

Samhällsbyggnadskontoret håller med förslagsställaren om att det behövs en 

busshållplats i det här området, närmare Kungsängens IP. Kontoret håller också 

med om att det är viktigt att barn och ungdomar själva ska kunna ta sig till 

idrottsplatsen, utan att föräldrar ska behöva skjutsa dem alltid. För att barn och 

unga själva ska kunna ta sig till idrottsplatsen behövs både säkra gång- och 

cykelvägar och bra kollektivtrafik med säkra hållplatser i närheten. 

Förslagsställaren har också rätt i att en ny busshållplats i det här området 

dessutom vore bra för de som bor i Norrboda och för butikerna där.  

Det pågår arbete i kommunen med att titta på vilka hållplatslösningar som kan 

vara lämpliga närmare Kungsängens IP. Det gäller att hitta en trafiksäker 

lösning som går att genomföra. Samhällsbyggnadskontoret anser att 

medborgarförslaget kan anses besvarat med hänvisning till detta pågående 

arbete. 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-11-03 KS 20/0473 

 
 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2021 

 Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 10 juni 2020 

 Medborgarförslag den 27 maj 2020 

Ärendet 
Den 27 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att det bör finnas en 

busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen, ungefär vid 

Kungsängens IP. En busshållplats här skulle enligt förslagsställaren göra så att 

fler barn kan komma iväg till träningar och röra på sig utan att de vuxna måste 

vara med. Även barn som kanske nu sitter hemma istället. Vissa barn kanske 

inte heller har föräldrar som kan skjutsa till träningen. Förslagsställaren vill att 

så många som möjligt får chansen att använda ”vår fina idrottsplats”.  

I medborgarförslaget föreslås att man gör en busshållplats ungefär vid Lidl, på 

ett säkert sätt för barn och ungdomar att ta sig över vägen. Där finns redan ett 

övergångsställe, så förslagsställaren menar att det därför inte borde bli lika dyrt 

som om man hade behövt bygga en tunnel. Förslagsställaren skriver också att 

en busshållplats dessutom vore bra för de som bor i Norrboda och för butikerna 

där. 

Samhällsbyggnadskontorets kommentarer 
Samhällsbyggnadskontoret håller med förslagsställaren om att det behövs en 

busshållplats i det här området, närmare Kungsängens IP. Det är inte bra som 

det är idag. Det är långt att gå mellan idrottsplatsen och nuvarande 

busshållplatser. Vi håller också med om att det är viktigt att barn och ungdomar 

själva ska kunna ta sig till idrottsplatsen, utan att föräldrar ska behöva skjutsa 

dem alltid. Alla har, precis som förslagsställaren skriver, inte heller föräldrar 

som har möjlighet att skjutsa. För att barn och unga själva ska kunna ta sig till 

idrottsplatsen behövs både säkra gång- och cykelvägar och bra kollektivtrafik 

med säkra hållplatser i närheten. 

Förslagsställaren har också rätt i att en ny busshållplats i det här området 

dessutom vore bra för de som bor i Norrboda och för butikerna där. 

Även Trafikförvaltningen i Region Stockholm (SL) som ansvarar för 

kollektivtrafiken är positiv till ny busshållplats närmare Kungsängens IP. 

Det pågår arbete i kommunen med att titta på vilka hållplatslösningar som kan 

vara lämpliga närmare Kungsängens IP. Det gäller att hitta en trafiksäker 

lösning som går att genomföra för båda busshållplatserna, en i vardera 

riktningen. Och en trafiksäker lösning för de resenärer som ska ta sig över 

vägen. 
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-11-03 KS 20/0473 

 
 

Samhällsbyggnadskontoret anser att medborgarförslaget kan anses besvarat 

med hänvisning till pågående arbete med att titta på vilka hållplatslösningar 

som kan vara lämpliga. 

Barnperspektiv 
En väl utbyggd kollektivtrafik är en förutsättning för att barn på egen hand ska 

kunna förflytta sig lite längre sträckor. För att barn och unga själva ska kunna 

ta sig till idrottsplatsen behövs både säkra gång- och cykelvägar och bra 

kollektivtrafik med säkra hållplatser i närheten. En ny busshållplats nära 

Kungsängens IP skulle förbättra möjligheterna för barn och unga att ta sig dit 

själva på ett trafiksäkert sätt. 

Samhällsbyggnadskontoret 
 

 
Thomas Lenell  

Samhällsbyggnadschef Jerker Parksjö 

 T.f. avdelningschef Projekt och 

myndighet 

 

Bilagor 
1. Medborgarförslag den 27 maj 2020 

2. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige den 10 juni 2020 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 

 Kommunfullmäktige 
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From: ProofX <service@proofx.se> on behalf of 
kommunikationsstab@lib.upplands-bro.se 

Sent: den 27 maj 2020 20:54 
To: kommunstyrelsen 
Subject: Inkommet medborgarförslag 
 

 

 

 

Inskickade svar 

Förnamn  

Efternamn  

Gatuadress  

Postnummer  

Ort  

Telefonnummer  

E-postadress  

Förslaget (presentera 

kort ditt 
medborgarförslag här) 

Jag vill att det ska finnas en 

busshållplats mellan Musikvägen och 
Rönnbärsvägen typ vid IP. 

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) 

Jag tycker det för att det finns en jätte 

fin idrottsplats där många barn och 
ungdomar sportar och tränar. Vissa 
barn kanske inte har möjligheten att 

föräldrarna kan skjutsa barnen till 
träningen. Och vuxna klagar på att 
barnen bara sitter framför sina 

skärmar hela dagen. Men om man 
bygger en busshållplats kan fler barn 
komma iväg till träningar och röra på 

sig, utan att de vuxna måste vara 
med. Även barn som kanske nu sitter 

hemma istället. Då sitter inte barnen 
framför sina skärmar hela dagen. Jag 
vill att så många som möjligt får 

chansen att använda vår fina 
idrottsplats. Mitt förslag är att man gör 
en busshållplats typ vid LIDL på ett 

säkert sätt för barn och ungdomar att 
ta sig över vägen. Där finns redan ett 
övergångsställe, så det borde därför 

inte bli lika dyrt som om man hade 
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behövt bygga en tunnel. En
busshållplats vore dessutom bra för de
som bor i Norrboda och för but ikerna
där. Så jag tycker at t det är värt det.

Det ta är et t mail från Upplands-Bro Kom mun genererat av verktyget ProofX
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 PROTOKOLLSUTDRAG 9 (48)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2020-06-10 

 

 

§ 71  Medborgarförslag om busshållplats 
mellan Musikvägen och 
Rönnbärsvägen 

 Dnr KS 20/0473 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 27 maj 2020 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en ny 

busshållplats mellan Musikvägen och Rönnbärsvägen i höjd med Kungsängens 

IP. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 27 maj 2020. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomiavdelningen 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2021-10-13 KS 19/0703  

Kommunstyrelsen 
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Svar på medborgarförslag om att kommunen 
årligen ska redovisa kostnader för 
flyktingmottagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget besvarat.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen redovisar 

sina kostnader för flyktingmottagandet varje år i årsredovisningen. 

Motiveringen är för att se om det blir en förtjänst längre fram samt invånarnas 

rätt att veta.  

Mot bakgrund av att det i dagsläget inte är möjligt att ge en korrekt samlad bild 

av kommunens kostnader anser kommunledningskontoret att kostnaderna inte 

bör särredovisas i kommunens årsredovisning.   

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2021 

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen redovisar 

sina kostnader för flyktingmottagandet varje år i årsredovisningen. 

Motiveringen är för att se om det blir en förtjänst längre fram samt invånarnas 

rätt att veta.  

I kommunens årsredovisning finns information om föregående verksamhetsår. 

Årsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens verksamhet och 

ekonomiska resultat.  

Det är en komplex fråga att redovisa kostnaderna för kommunens 

flyktingmottagande. Kommunen har idag ingen särskild uppföljning av dessa 

kostnader. Vissa kostnader såsom direkta kostnader kopplat till 

ensamkommande flyktingbarn, försörjningsstöd för flyktingar, SFI och särskild 

ersättning för nyanlända inom grundskolan finns särredovisade i kommunens 

redovisning. Övriga kostnader och intäkter förknippade med 

flyktingmottagande finns inte tillgängligt. Detta då det dels inte är möjligt för 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-10-13 KS 19/0703 

 
 

kommunen att registrera etnicitet och det dels kan vara indirekta kostnader och 

intäkter.   

Mot bakgrund av att det i dagsläget inte är möjligt att ge en korrekt samlad bild 

av kommunens kostnader anser kommunledningskontoret att kostnaderna inte 

bör särredovisas i kommunens årsredovisning.  

Barnperspektiv 
Förslag till beslut har ingen särskild påverkan.  

 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 
1. Medborgarförslag 

Beslut sänds till 
 Förslagsställaren 
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Från: ProofX <service@proofx.se> för kommunikationsstab@lib.upplands -
bro.se

Skickat: den 9 december 2019 13:25
Till: kommunstyrelsen
Ämne: Inkommet medborgarförslag

Kategorier: Avvakta

Inskickade svar

Namn 

Gatuadress 

Postnummer 

Ort 

Telefonnummer 

E - postadress 

Förslaget (presentera
kort ditt

medborgarförslag här)

Jag vill att kommunen redovisar sina
kostnader för flyktingmotta gandet
varje år i årsredovisningen.

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)

För att se om det blir en förtjänst lite
längre fram . Invånarnas rätt att veta
vad det kostar

Detta är ett mail från Upplands - Bro Kommun genererat av verktyget Proof X
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 PROTOKOLLSUTDRAG 6 (56)  

 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 
2019-12-18 

 

 

§ 283 Medborgarförslag om att kommunen 
ska redovisa kostnader för 
flyktingmottagande 

 Dnr KS 19/0703 

Beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning 
Den 9 december 2019 inkom ett medborgarförslag om att kommunen ska 

redovisa kostnader för flyktingmottagande. 

Beslutsunderlag 
 Medborgarförslag inkommet den 9 december 2019. 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Kommunstyrelsen 

 

 



153 Svar på motion om solceller - KS 19/0431-3 Svar på motion om solceller : Svar på motion om solceller

 

  

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Nicola Björk 

Miljöstrateg 

Kommunledningskontoret  

   

Nicola.Bjork@upplands-bro.se 

2021-11-06 KS 19/0431  

Kommunstyrelsen 
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Svar på motion om solceller 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad. 

Sammanfattning 
Den 17 augusti 2019 inkom en motion från Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, 

gällande solceller. Yttranden har begärts in från Bygg- och miljönämnden samt 

AB Upplands-Brohus.  

I motionen föreslår Vänsterpartiet följande:  

1. Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala 

bolags regi ska ha solceller.  

Svar: Enligt yttrande från Bygg- och miljönämnd samt Upplands-Brohus är det 

inte möjligt att genomföra detta utan att respektive fastighet först genomgår en 

utredning.  

2. Det placeras ut solceller /solpaneler på alla befintliga byggnader som 

kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter. 

Svar: Enligt yttrande från Bygg- och miljönämnd behöver respektive fastighet 

genomgå en utredning utifrån bland annat gällande lagstiftning innan beslut 

kan fattas om vilken energikälla som ska installeras.  

Enligt yttrande från Upplands-Brohus arbetar de efter antagna 

energieffektiviseringsstrategier vilket först innebär en optimering av befintliga 

undercentraler samt att energiåtervinning ska ske innan beslut kan fattas om 

förnyelsebar egenproduktion.   

3. De bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på 

solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som för företag. 

Svar: Enligt yttrande från Bygg- och miljönämnd bedöms förslaget sakna 

lagstöd. Anledningen är att Boverket inte vill hindra den tekniska utvecklingen 

genom alltför detaljstyrande regler.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (7)  
2020-11-06 KS 19/0431 

 
 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 2021-11-06 

 Inkommande ärende från Vänsterpartiet 2019-08-17 ’Motion om 

solceller’. 

 Yttrande från Bygg- och miljönämnden 

 Yttrande från Upplands-Brohus samt kompletterande uppgifter 

Ärendet 

Bakgrund 
En motion från Kerstin Åkare, Vänsterpartiet, den 17 augusti 2019 föreslår 

följande:  

1 Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala 

bolags regi ska ha solceller.  

2. Det placeras ut solceller /solpaneler på alla befintliga byggnader som 

kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter.  

3. De bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på 

solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som för företag.  

Agenda 2030 ligger till grund för arbetet inom Upplands-Bro kommun och 

detta innebär att energin som används ska vara hållbar, d.v.s. ekonomiskt 

överkomlig, tillförlitlig och modern, effektiv samt att en ökning av 

förnyelsebar energi ska ske successivt.  

Flera olika spår sker parallellt för att detta ska vara möjligt. Dels arbetar 

Energi- och klimatrådgivningen för målgrupperna villaägare, företagare och 

bostadsrättsföreningar med kunskapshöjande aktiviteter såsom ’fixa laddplats’, 

information om solceller och rådgivning om energieffektivisering. Dels arbetar 

tjänstepersonsorganisationen med utveckling av frågan genom möten och 

medverkande i olika nätverk.  

Då den inkomna motionen gäller framför allt kommunens egna fastigheter, har 

yttranden begärts in från både Bygg- och miljönämnden samt från Upplands-

Brohus. Dessa samt utlåtande från Kommunledningskontoret beskrivs i sin 

helhet enligt nedan.  

Bygg- och miljönämnden: 

Bygglovsavdelningens synpunkter avseende yrkande nr 1 och 2  

Om man bestämmer att alla kommunala byggnader ska ha solceller behöver det 

framgå att alla byggnader inte lämpar sig för solcellsmontage.  

Som till exempel:  

• Byggnader med kulturellt värde och/eller är inom ett område med riksintresse 

för kulturmiljö  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (7)  
2020-11-06 KS 19/0431 

 
 

 

• Byggnader inom riksintresse för Försvarsmaktens influensområde  

• Byggnader inom detaljplan där takmaterial är reglerat  

• Byggnader som inte har takytor i rätt väderstreck och/eller är skymda av 

annan bebyggelse eller växtlighet (solceller som inte genererar tillräckligt 

mycket EL är förstås tvärtom miljöskadliga på grund av tillverkningsprocess 

och frakt)  

Montage av solceller kan kräva bygglov eller anmälan, till exempel om dessa 

inte monteras i samma lutning som taket, om byggnadens utseende påverkas 

avsevärt eller om brandskydd eller bärande konstruktion påverkas.  

Bygglovsavdelningens synpunkter avseende yrkande nr 3  

Regelverket  

Nuvarande plan- och bygglagstiftning är uppbyggd i en hierarki där 

övergripande bindande regler överst återfinns i plan- och bygglagen (PBL) som 

beslutas av riksdagen för att nedåt preciseras i plan- och byggförordningen 

(PBF) som beslutas av regeringen efter bemyndigande i PBL samt boverkets 

byggregler (BBR) som beslutas av Boverket efter bemyndigande i PBF.  

I PBL finns i bl.a. bindande regler som föreskriver att bebyggelse och 

byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på 

ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 

energihushållningen samt att byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som 

är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering.  

Det preciseras vidare i PBF att byggnad för att uppfylla det krav på 

energihushållning och värmeisolering som anges i PBL ska  

1. ha en mycket hög energiprestanda där den energi som tillförs i mycket 

hög grad kommer från förnybara energikällor (nära-nollenergibyggnad) 

uttryckt som primärenergi beräknad med en viktningsfaktor per 

energibärare som ska bidra till teknikneutralitet mellan hållbara 

uppvärmningssystem som inte är fossilbränslebaserade,  

2. ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el, och  

3. vara utrustad med en klimatskärm som säkerställer god värmeisolering.  

Det preciseras vidare i BBR att byggnader ska vara utformade så att 

energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, 

effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Detta kan enligt 

BBR uppnås genom olika energibärare. BBR innehåller funktionskrav. Det 

innebär att det i föreskriften anges vilken funktion som ska uppnås. Hur kravet 

i föreskriften bör eller kan uppnås finns det regler om i allmänna råd. 

Anledningen till detta upplägg är att Boverket inte vill hindra den tekniska 

utvecklingen genom alltför detaljstyrande regler.  

Bygg- och miljönämndens uppgifter  
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Bygg- och miljönämndens uppgifter inom lov- och byggprocessen styrs av 

PBL, PBF och BBR. Bygg och miljönämnden har enligt PBL ansvar för 

prövning och hantering av t.ex. lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked, 

att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga samt anordna 

tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen. 

Slutsats  

Efter genomgång av gällande regelverk står klart att varken PBL, PBF eller 

BBR ger Bygg- och miljönämnden bemyndigande att införa bindande regler 

som kräver att företagare och enskilda tvingas utföra en specifik teknisk 

lösning för att uppfylla funktionskrav om energihushållning. Förslaget bedöms 

därför sakna lagstöd. 

   

Upplands-Brohus och Kommunfastigheter: 

Bolagens förutsättningar  

Verksamheten i Upplands-Bro kommuns bolag ska enligt ägardirektiven 

grundas på aktivt samhällsansvar och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga 

principer. Vidare framgår av direktiven att bolagens verksamhet ska bedrivas 

utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet samt att bolagen 

ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Det 

innebär konkret att i bolagen i samband med underhålls- samt ny-, om- och 

tillbyggnadsprojekt undersöker möjligheten att installera solceller. Dels 

upprättas en investeringskalkyl i syfte att undersöka hur lång 

återbetalningstiden är utifrån avkastningskravet i respektive bolag, dels ska en 

livscykelkalkyl upprättas för att se om investeringen är långsiktigt hållbar. 

Kommunens bolag verkar på två olika marknader. När det gäller Upplands-

Brohus har bolaget full rådighet över alla intäkter och kostnader. Det innebär 

att solceller kommer installeras om avkastningskravet kan uppnås och om 

investeringen är långsiktigt hållbar. I Kommunfastigheter har bolaget inte full 

rådighet över intäkter eller kostnader. Hyran bygger på självkostnadsprincipen 

och sätts utifrån en schablon. Hyran ger idag inte full täckning för 

fastigheternas driftkostnad, vilket innebär att del av driften måste finansieras 

med underhållspengar.  

Bolagens svar  

Utifrån ovanstående redogörelse är bolagens svar på Vänsterpartiets yrkande 

att  

- När det gäller yrkandet att all nyproduktion som planeras i kommunen ska ha 

solceller/solpaneler så är detta inte förenligt med bolagens ägardirektiv. Detta 

måste utredas i varje enskilt projekt, som görs idag samt att när det gäller 

Kommunfastigheter så måste en beställning komma från hyresgästen då denna 

måste ta kostnaden för investeringen antingen genom en kontantbetalning eller 
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via hyrestillägg enligt gällande hyresmodell. Bolaget har idag inte rådighet 

över ett sådant beslut.  

- Beträffande yrkandet att placera ut solceller/solpaneler på alla befintliga 

byggnader som kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter anser 

bolagen att detta som ovan inte är förenligt med gällande ägardirektiv och inte 

heller med gällande hyresmodell för Kommunfastigheter.  

- När det gäller yrkande om att de bygglov som beviljas framöver ska innefatta 

ett krav på solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som företag bör man 

vara medveten om att detta är kostnadsdrivande och att det, som nämnts i 

samband med övriga yrkanden, inte är förenligt med bolagens förutsättningar.  

Förtydligande angående strategier om energieffek tivisering 

År 2020 antog bolagens respektive styrelse en strategi för energieffektivisering. 

Strategierna grundar sig på både vetenskap och praktisk erfarenhet om hur man 

på mest effektiva sätt minskar sin energianvändning och därmed sin påverkan 

på miljön. En positiv effekt av detta är att vi även minskar kommunens 

energikostnader.  

Strategin går enkelt uttryckt ut på att i första hand optimera fastigheternas 

undercentraler för att sedan i nästa steg återvinna energi och slutligen 

producera egen el och värme. Anledningen till att strategin bygger på de tre 

stegen är att det är det mest effektiva sättet att arbeta med att minska 

energianvändningen. 

Den inkomna motionen berör uteslutande det tredje steget i bolagens strategier, 

det vill säga att producera egen energi. I nyproduktion där de två första stegen, 

naturligt, redan är tagna tittar vi alltid på möjligheten att installera solceller 

eller annan teknik för att producera energi. Det är viktigt att verkningsgraden är 

så hög att det är ekonomiskt motiverbart att installera i en solcellsanläggning. 

En faktor som påverkar är det geografiska läget, vilket har bäring på antalet 

soltimmar per år. 

När det gäller det befintliga beståndet i respektive bolag genomför nu steg ett 

och två. Innan de är genomförda är det svårt att motivera investeringar i 

solcellsanläggningar.  

När det gäller Upplands-Bro kommunfastigheter, som har en affärsmodell som 

bygger på självkostnad för kommunen finns begränsade medel för underhåll 

och investeringar. Det är ytterligare ett argument för varför bolaget måste 

prioritera de två första stegen i strategin. Som hyresmodellen ser ut idag mellan 

Kommunfastigheter och kommunen bär kommunen kostnaderna för 

förbrukning av energi. Investeringen däremot bärs av Kommunfastigheter. Det 

är med andra ord kommunen som får tillgodogöra sig besparingen. Det enda 
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sättet för Kommunfastigheter att få betalt för investeringen är att ta betalt via 

hyran. Det innebär att kommunen, som hyresgäst, måste beställa investeringen 

och godkänna den ökade hyran som investeringen medför. 

Idag finns solceller installerade på Kulturhuset samt på Ringblommans 

förskola. 

Kommunledningskontorets kommentar 
Kommunen kan driva frågan om förnyelsebar energianvändning för egna 

verksamheter samt möjlighet till detta för våra invånare. Agenda 2030 ligger 

till grund där det anvisas om en successiv ökning av förnyelsebar energi. Ett 

exempel på hur kommunen anammat detta är genom de nya ägardirektiven för 

2022 för Upplands-Brohus och Kommunfastigheter. Här nämns bland annat att 

principen om cirkulär ekonomi ska användas i nybyggnationer, att 

nybyggnationer ska utrustas för kompletterande användning av förnyelsebar 

energi, samt att för befintliga byggnader ska planer tas fram för hur 

energiförsörjningen kan kompletteras med användning av förnyelsebar energi. 

Kommunen ska förhålla sig till gällande lagstiftning och parallellt med detta 

fortsätta driva frågan genom att bland annat bevaka ny lagstiftning på området, 

skapa konkreta målsättningar samt vara lyhörd för omvärldsbevakning. 

Mot bakgrund av ovanstående kan kommunen inte genomföra förslagen i 

motionen i den omfattning som motionären önskar.  

Barnperspektiv 
En grön omställning är nödvändig för möjlighet till ett hälsosamt liv för både 

dagens och kommande generationer. Det finns tydliga indicier på vilka 

klimateffekter jorden står inför såvida vi inte lyckas hindra våra utsläpp. 

Sverige ska föregå med gott exempel och visa på möjligheterna, och 

förhoppningsvis kan andra länder och städer därefter ta efter och göra 

detsamma.  

 

Kommunledningskontoret 
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 
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Bilagor 
1. Motion  

2. Yttrande Bygg- och miljönämnden 

3. Yttrande Upplands-Brohus samt komplettering 

Beslut sänds till 
 Motionsställaren 

 Miljöstrateg, Nicola Björk 

 Samhällsbyggnadskontoret, Thomas Lenell och Olof Forsberg 

 Upplands-Brohus, Ann Hermansson 
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ADB.2020.41, Yttrande – Motion om solceller 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 december 2020 till 
Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har fått motion om solceller från Vänsterpartiet för 
yttrande. Bygglovsavdelningen har i tjänsteskrivelsen utvecklat synpunkter 
med utgångspunkt från Bygg- och miljönämndens roll som lokal 
tillsynsmyndighet för Plan- och bygglagen.  

Yttrandet innehåller 3 st. yrkanden: 

1. Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala 
bolags regi ska ha solceller.  

2. Det placeras ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som 
kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter.  

3. De bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på 
solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som för företag.  

 

Bygglovsavdelningen anser att yrkande nr 1 och 2 behöver justeras samt 
avråder kommunstyrelsen från att besluta i enlighet med yrkande nr 3. 

Beslutsunderlag 
• Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 december 2020 
• Motion om solceller daterad den 17 augusti 2019 

 

Ärendet 
Motionen 
Bygg- och miljönämnden har fått motion om solceller från Vänsterpartiet för 
yttrande, se bilaga 1. Motionen innehåller 3 st. yrkanden: 

1. Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala 
bolags regi ska ha solceller.  
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2. Det placeras ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som 
kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter.  

3. De bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på 
solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som för företag.  
 

Bygglovsavdelningens synpunkter avseende yrkande  nr 1 och 2 
Om man bestämmer att alla kommunala byggnader ska ha solceller behöver det 
framgå att alla byggnader inte lämpar sig för solcellsmontage. Som till 
exempel:  
 

• Byggnader med kulturellt värde och/eller är inom ett område med 
riksintresse för kulturmiljö 

• Byggnader inom riksintresse för Försvarsmaktens influensområde 
• Byggnader inom detaljplan där takmaterial är reglerat 
• Byggnader som inte har takytor i rätt väderstreck och/eller är skymda 

av annan bebyggelse eller växtlighet (solceller som inte genererar 
tillräckligt mycket EL är förstås tvärtom miljöskadliga på grund av 
tillverkningsprocess och frakt) 

 
Montage av solceller kan kräva bygglov eller anmälan, till exempel om dessa 
inte monteras i samma lutning som taket, om byggnadens utseende påverkas 
avsevärt eller om brandskydd eller bärande konstruktion påverkas. 
 

Bygglovsavdelningens synpunkter avseende yrkande nr 3 
Regelverket 
Nuvarande plan- och bygglagstiftning är uppbyggd i en hierarki där 
övergripande bindande regler överst återfinns i plan- och bygglagen (PBL) som 
beslutas av riksdagen för att nedåt preciseras i plan- och byggförordningen 
(PBF) som beslutas av regeringen efter bemyndigande i PBL samt boverkets 
byggregler (BBR) som beslutas av Boverket efter bemyndigande i PBF.  
 
I PBL finns i bl.a. bindande regler som föreskriver att bebyggelse och 
byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska lokaliseras på 
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och 
energihushållningen samt att byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som 
är väsentliga i fråga om energihushållning och värmeisolering. 
 
Det preciseras vidare i PBF att byggnad för att uppfylla det krav på 
energihushållning och värmeisolering som anges i PBL ska  
   1. ha en mycket hög energiprestanda där den energi som tillförs i mycket hög 
grad kommer från förnybara energikällor (nära-nollenergibyggnad) uttryckt 
som primärenergi beräknad med en viktningsfaktor per energibärare som ska 
bidra till teknikneutralitet mellan hållbara uppvärmningssystem som inte är 
fossilbränslebaserade, 
   2. ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el, och 
   3. vara utrustad med en klimatskärm som säkerställer god värmeisolering. 
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Det preciseras vidare i BBR att byggnader ska vara utformade så att 
energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, 
effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Detta kan enligt 
BBR uppnås genom olika energibärare. BBR innehåller funktionskrav. Det 
innebär att det i föreskriften anges vilken funktion som ska uppnås. Hur kravet 
i föreskriften bör eller kan uppnås finns det regler om i allmänna råd. 
Anledningen till detta upplägg är att Boverket inte vill hindra den tekniska 
utvecklingen genom alltför detaljstyrande regler. 
 
Bygg- och miljönämndens uppgifter 
Bygg- och miljönämndens uppgifter inom lov- och byggprocessen styrs av 
PBL, PBF och BBR. Bygg och miljönämnden har enligt PBL ansvar för 
prövning och hantering av t.ex. lov, förhandsbesked, startbesked, slutbesked, 
att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga samt anordna 
tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen.  
 
Slutsats 
Efter genomgång av gällande regelverk står klart att varken PBL, PBF eller 
BBR ger Bygg- och miljönämnden bemyndigande att införa bindande regler 
som kräver att företagare och enskilda tvingas utföra en specifik teknisk 
lösning för att uppfylla funktionskrav om energihushållning. Förslaget bedöms 
därför sakna lagstöd. 
 

Samhällsbyggnadskontoret  
 

Ylva Malm  

T.f. Bygglovschef Hany Touman 

 Bygglovhandläggare/Byggnadsinspektör 

 

 

Bilagor 
1. Motion om solceller daterad den 17 augusti 2019 

Beslut sänds till 
• Kommunstyrelsen 
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Diarienummer: UBH2021AnHe0609-1  

  
Kungsängen 2021-01-09   
  

Svar på motion gällande solceller  

Bakgrund 

Vänsterpartiet har den 19 augusti 2019 inkommit med en motion och yrkar att 

- alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala bolagens regi ska ha 

solceller 

- det placeras ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som kommunen förvaltar 

genom våra bolag och verksamheter 

- de bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på solceller/solpaneler såväl för 

privatpersoner som företag 

Bolagens förutsättningar 

Verksamheten i Upplands-Bro kommuns bolag ska enligt ägardirektiven grundas på aktivt 

samhällsansvar och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. Vidare framgår av direktiven 

att bolagens verksamhet ska bedrivas utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet 

samt att bolagen ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. 

 

Det innebär konkret att i bolagen i samband med underhålls- samt ny-, om- och tillbyggnadsprojekt 

undersöker möjligheten att installera solceller. Dels upprättas en investeringskalkyl i syfte att 

undersöka hur lång återbetalningstiden är utifrån avkastningskravet i respektive bolag och dels så 

ska en livscykelkalkyl upprättas för att se om investeringen är långsiktigt hållbar. 

Kommunens bolag verkar på två olika marknader. När det gäller Upplands-Brohus har bolaget full 

rådighet över alla intäkter och kostnader. Det innebär att solceller kommer installeras om 

avkastningskravet kan uppnås och om investeringen är långsiktigt hållbar. 

I Kommunfastigheter har bolaget inte full rådighet över intäkter eller kostnader. Hyran bygger på 

självkostnadsprincipen och sätts utifrån en schablon. Hyran ger idag inte full täckning för 

fastigheternas driftkostnad, vilket innebär att del av driften måste finansieras med 

underhållspengar.  

Bolagens svar 

Utifrån ovanstående redogörelse är bolagens svar på Vänsterpartiets yrkande att 

- När det gäller yrkandet att all nyproduktion som planeras i kommunen ska ha 

solceller/solpaneler så är detta inte förenligt med bolagens ägardirektiv. Detta måste 

utredas i varje enskilt projekt, som görs idag samt att när det gäller Kommunfastigheter så 

måste en beställning komma från hyresgästen då denna måste ta kostnaden för 

investeringen antingen genom en kontantbetalning eller via hyrestillägg enligt gällande 

hyresmodell. Bolaget har idag inte rådighet över ett sådant beslut. 



153 Svar på motion om solceller - KS 19/0431-3 Svar på motion om solceller : AB Upplands-Brohus svar på motion gällande solceller

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

  
 

- Beträffande yrkandet att placera ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som 

kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter anser bolagen att detta som ovan 

inte är förenligt med gällande ägardirektiv och inte heller med gällande hyresmodell för 

Kommunfastigheter.  

- När det gäller yrkande om att de bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på 

solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som företag bör man vara medveten om att 

detta är kostnadsdrivande och att det, som nämnts i samband med övriga yrkanden, inte är 

förenligt med bolagens förutsättningar. 

Kungsängen dag som ovan  

Ann Hermansson Alm 
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Behovet av en grön omställning hastar. 
Klimatförändringarna har redan börjat påverka oss negativt och de kommer att fortsätta och bli allt 
allvarligare. Vi måste alla hjälpas åt för en grön omställning av våra liv och samhällen. Upplands-Bro 
kommun är inget undantag.  
 
Det borde vara högprioriterat att placera ut solceller/solpaneler på alla byggnader i kommunen där det är 
möjligt. Vi måster använda oss av den enda eviga och förnyelsebara energikälla - Solen.  
 
Vänsterpartiet yrkar att 
 

● Alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala bolags regi  ska ha solceller. 
 

● det placeras ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som kommunen förvaltar genom 
våra bolag och verksamheter. 

  
● de bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på solceller/solpaneler såväl för 

privatpersoner som för företag. 
 

 
Kungsängen den 17 augusti 2019 
 
Kerstin Åkare 
Vänsterpartiet 
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  Kungsängen 2021-01-09  

    
    

Svar på motion gällande solceller  
Bakgrund  

Vänsterpartiet har den 19 augusti 2019 inkommit med en motion och yrkar att  

- alla nybyggnationer som planeras i kommunens regi/kommunala bolagens regi ska ha 

solceller  

- det placeras ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som kommunen förvaltar 

genom våra bolag och verksamheter  

- de bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på solceller/solpaneler såväl för 

privatpersoner som företag  

Bolagens förutsättningar  
Verksamheten i Upplands-Bro kommuns bolag ska enligt ägardirektiven grundas på aktivt 

samhällsansvar och samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. Vidare framgår av direktiven 

att bolagens verksamhet ska bedrivas utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet 

samt att bolagen ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle.  

  

Det innebär konkret att i bolagen i samband med underhålls- samt ny-, om- och tillbyggnadsprojekt 

undersöker möjligheten att installera solceller. Dels upprättas en investeringskalkyl i syfte att 

undersöka hur lång återbetalningstiden är utifrån avkastningskravet i respektive bolag och dels ska 

en livscykelkalkyl upprättas för att se om investeringen är långsiktigt hållbar.  

Kommunens bolag verkar på två olika marknader. När det gäller Upplands-Brohus har bolaget full 

rådighet över alla intäkter och kostnader. Det innebär att solceller kommer installeras om 

avkastningskravet kan uppnås och om investeringen är långsiktigt hållbar.  

I Kommunfastigheter har bolaget inte full rådighet över intäkter eller kostnader. Hyran bygger på 

självkostnadsprincipen och sätts utifrån en schablon. Hyran ger idag inte full täckning för 

fastigheternas driftkostnad, vilket innebär att del av driften måste finansieras med 

underhållspengar.   

Bolagens svar  

Utifrån ovanstående redogörelse är bolagens svar på Vänsterpartiets yrkande att  

- När det gäller yrkandet att all nyproduktion som planeras i kommunen ska ha 

solceller/solpaneler så är detta inte förenligt med bolagens ägardirektiv. Detta måste 

utredas i varje enskilt projekt, som görs idag samt att när det gäller Kommunfastigheter så 

måste en beställning komma från hyresgästen då denna måste ta kostnaden för 

investeringen antingen genom en kontantbetalning eller via hyrestillägg enligt gällande 

hyresmodell. Bolaget har idag inte rådighet över ett sådant beslut.   
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- Beträffande yrkandet att placera ut solceller/solpaneler på alla befintliga byggnader som 

kommunen förvaltar genom våra bolag och verksamheter anser bolagen att detta som ovan 

inte är förenligt med gällande ägardirektiv och inte heller med gällande hyresmodell för 

Kommunfastigheter.   

- När det gäller yrkande om att de bygglov som beviljas framöver ska innefatta ett krav på 

solceller/solpaneler såväl för privatpersoner som företag bör man vara medveten om att 

detta är kostnadsdrivande och att det, som nämnts i samband med övriga yrkanden, inte är 

förenligt med bolagens förutsättningar.  

Kungsängen dag som ovan   

Ann Hermansson Alm  

  

  

 Komplettering utifrån 2021 års ägardirektiv samt nästa års direktiv 2022 

 

År 2020 antog bolagens respektive styrelse en strategi för energieffektivisering. Strategierna 

grundar sig på både vetenskap och praktisk erfarenhet om hur man på mest effektiva sätt minskar 

sin energianvändning och därmed sin påverkan på miljön. En positi v effekt av detta är att vi även 

minskar kommunens energikostnader.  

Strategin går enkelt uttryckt ut på att i första hand optimera fastigheternas undercentraler för att 

sedan i nästa steg återvinna energi och slutligen producera egen el och värme. Anledningen till att 

strategin bygger på de tre stegen är att det är det mest effektiva sättet att arbeta med att minska 

energianvändningen. 

Den inkomna motionen berör uteslutande det tredje steget i bolagens strategier, det vill säga att 

producera egen energi. I nyproduktion där de två första stegen, naturligt, redan är tagna tittar vi 

alltid på möjligheten att installera solceller eller annan teknik för att producera energi. Det är viktigt 

att verkningsgraden är så hög att det är ekonomiskt motiverbart att installera i en 

solcellsanläggning. En faktor som påverkar är det geografiska läget, vilket har bäring på antalet 

soltimmar per år. 

När det gäller det befintliga beståndet i respektive bolag genomför nu steg ett och två. Innan de är 

genomförda är det svårt att motivera investeringar i solcellsanläggningar.  

När det gäller Upplands-Bro kommunfastigheter, som har en affärsmodell som bygger på   

självkostnad för kommunen finns begränsade medel för underhåll och investeringar. Det är 

ytterligare ett argument för varför bolaget måste prioritera de två första stegen i strategin. Som 

hyresmodellen ser ut idag mellan Kommunfastigheter och kommunen bär kommunen kostnaderna 

för förbrukning av energi. Investeringen däremot bärs av Kommunfastigheter. Det är med andra 

ord kommunen som får tillgodogöra sig besparingen. Det enda sättet för att Kommunfastigheter att 
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få betalt för investeringen är att ta betalt via hyran. Det innebär att kommunen, som hyresgäst, 

måste beställa investeringen och godkänna den ökade hyran som investeringen medför.  

Idag finns solceller installerade på Kulturhuset samt på Ringblommans förskola.  

 

Kungsängen 2021-10-28 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Kommunledningskontoret 
Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Märta Westerberg 

Kommunledningskontoret 

Marta.Westerberg@upplands-bro.se 

2021-11-02 KS 21/0535 

Kommunstyrelsen 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ansökan till sociala investeringsfonden – 
Flickors psykiska mående 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens gemensamma ansökan om 900 000 kr från den 

sociala investeringsfonden till projektet Flickors psykiska mående.  

Sammanfattning 
Utbildningskontoret har skrivit en ansökan till kommunens sociala 

investeringsfond för att genomföra en fördjupad lokal studie i flickors 

psykiska mående i Upplands-Bro kommun.  

Det görs årligen ett antal undersökningar för att ta reda på hur 

kommunens barn och unga mår. Undersökningarna visar att många unga 

har problem med psykisk ohälsa, och att flickor i tonåren ofta mår sämre 

psykiskt än pojkar. För att kunna stärka flickors psykiska mående behövs 

en kvalitativ studie där bland annat orsakerna till flickors psykiska ohälsa 

kartläggs. 

Studien ska rikta sig mot flickor i högstadiet och flickor i 

gymnasieskolan, vilket gör att både Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Utbildningsnämnden står bakom en 

gemensam ansökan. 

Nämnderna har antagit utbildningskontorets förslag om att överlämna 

ansökan till sociala investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

Kommunledningskontoret delar utbildningskontorets bedömning och 

föreslår därför att Kommunstyrelsen antar Utbildningsnämnden och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens gemensamma ansökan om 

900 000 kr från den sociala investeringsfonden. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 november 2021

 Protokollsutdrag från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens

sammanträde den 23 september 2021
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 Protokollsutdrag från Utbildningskontorets sammanträde den 26 

oktober 2021 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden den 9 september 2021 

 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse till Utbildningsnämnden den 11 

oktober 2021 

 Ansökan till sociala investeringsfonden – Fördjupad lokal studie i 

flickors psykiska mående, Upplands-Bro kommun 

Ärendet 
Det finns en rad olika undersökningar som visar på att unga människor 

mår allt  sämre. Många unga har problem med psykisk ohälsa. 

Undersökningarna visar år efter år att flickor mår sämre psykiskt än 

pojkar och att skillnaderna mellan flickor och pojkar ofta framträder i 

tonåren. Även om detta är ett nationellt problem så är det angeläget att 

få den lokala bilden i Upplands-Bro kommun. 

För att kunna jobba för att stärka flickors psykiska mående behövs en 

kvalitativ  studie där orsaker till flickors psykiska mående kartläggs. 

Kartläggningen bör även fokusera på vilka friskfaktorer som finns 

och hur dessa kan stärkas med  målet att kommunens flickor ska må 

bättre psykiskt. 

De övergripande målen med studien är att 

 Ge en nulägesbild av flickors psykiska mående i 

Upplands-Bro              kommun. 

 Ge en bild av orsaker till varför vissa flickor mår psykiskt dåligt. 

 Föreslå åtgärder, rekommendationer för att stärka 
friskfaktorer som förbättrar flickors psykiska mående. 

Resultaten av studien ska presenteras i en skriftlig rapport. Studien 

beräknas pågå under en termin, med start våren 2022. I tidplanen ingår 
att upphandla en person eller organisation som har kompetens att 

genomföra studien under hösten 2021. Studien beräknas kosta 900 000 

kr att genomföra och finansieras med stöd från kommunens sociala 
investeringsfond. 

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret har sammanställt Utbildningsnämnden och 

Gymnasie- och vuxenutbilningsnämndens beslut. Nämnderna har 

antagit utbildningskontorets förslag till beslut som sitt eget och 

konstaterar därmed att kommunen behöver kartlägga orsakerna till 

flickors psykiska ohälsa med en kvalitativ studie.  
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Utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

överlämnar ansökan om medel från den sociala investeringsfonden till 

Kommunstyrelsen.  

Kommunledningskontoret delar utbildningskontorets bedömning och 

föreslår därför att Kommunstyrelsen antar Utbildningsnämnden och 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens gemensamma ansökan om 

900 000 kr från den sociala investeringsfonden 

 

Barnperspektiv 
Frågan kring barn och ungas psykiska hälsa och välbefinnande sätts i 

fokus  genom den efterfrågade studien. 

  

Kommunledningskontoret 
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Anders Nilfjord 

Ekonomichef 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

sammanträde den 21 oktober 2021 

2. Protokollsutdrag från Utbildningskontorets sammanträde den 26 

oktober 2021 

3. Ansökan till sociala investeringsfonden – Fördjupad lokal studie i 

flickors psykiska mående, Upplands-Bro kommun 

 

Beslut sänds till 
 Utbildningschef 

 Utbildningsnämnden 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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PROTOKOLLSUTDRAG 7 (14)  

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-23 

 

 

§ 26 Ansökan till sociala investeringsfonden 
- flickors psykiska ohälsa 

 Dnr GVN 21/0026 

Beslut 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 
beslut.  

Sammanfattning 
Bifogat finns Utbildningskontorets ansökan till kommunens sociala 
investeringsfond. 
 

Det görs årligen ett antal undersökningar för att ta reda på hur kommunens 
barn och unga mår. Undersökningarna visar att många unga har problem med 

psykisk ohälsa, och att flickor i tonåren ofta mår sämre psykiskt än pojkar. För 
att kunna stärka flickors psykiska mående behövs en kvalitativ studie där bland 

annat orsakerna till flickors psykiska ohälsa kartläggs. Studien ska rikta sig mot 
flickor i högstadiet och flickor i gymnasieskolan, vilket gör att både Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Utbildningsnämnden står bakom en 

gemensam ansökan. 

Beslutsunderlag 
 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 9 september 2021 

 Ansökan till sociala investeringsfonden – flickors psykiska ohälsa 

daterad den 9 september 2021 

Förslag till beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden överlämnar, i samarbete med 

Utbildningsnämnden, ansökan om medel från den sociala investeringsfonden 

till Kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag till 
beslut. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-26 

 

 

§ 43 Ansökan sociala investeringsfonden 
 Dnr UN 21/0265 

Beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar, i samarbete med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, ansökan om medel från den sociala 

investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Bifogat finns Utbildningskontorets ansökan till kommunens sociala 

investeringsfond. 

Det görs årligen ett antal undersökningar för att ta reda på hur 

kommunens barn och unga mår. Undersökningarna visar att många unga 

har problem med psykisk ohälsa, och att flickor i tonåren ofta mår sämre 

psykiskt än pojkar. För att kunna stärka flickors psykiska mående behövs 

en kvalitativ studie där bland annat orsakerna till flickors psykiska ohälsa 

kartläggs. 

Studien ska rikta sig mot flickor i högstadiet och flickor i 

gymnasieskolan, vilket gör att både Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Utbildningsnämnden står bakom en 

gemensam ansökan. 

Beslutsunderlag 
 Utbildningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2021 

 Ansökan till sociala investeringsfonden – flickors psykiska ohälsa daterad 
den 9 september 2021 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar, i samarbete med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, ansökan om medel från den sociala 

investeringsfonden till Kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 
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 Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-26 
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1 Uppgifter om projektplanen

Projektets namn: Flickors psykiska mående

Projektets diarienum me r: UN 21/0265

1.1 Bakgrund till undersökningen

Det finns en rad olika undersökningar som visar på att unga människor mår allt
sämre. Många unga har problem med psykisk ohälsa. Undersökningar na visar
år efter år att flickor mår sämre psykiskt än pojkar och att skillnade r na mellan
flickor och pojkar ofta framträder i tonåren. Även om detta är ett natione llt
problem så är det angeläget att få den lokala bilden i Upplands-Bro kommun

För att kunna jobba för att stärka flickors psykiska mående behövs en mer
kvalitat iv studie där orsaker till flickors psykiska mående kartläggs.
Kartläggninge n bör även fokusera på vilka friskfak torer som finns och hur
dessa kan stärkas med målet att kommune ns flickor ska må bättre psykiskt.
Undersökninge n ska rikta in sig på flickor i högstadiet och flickor på
gymnas ie sko la n, vilket gör att både Gymnas ie- och vuxenutb i ld nings nä mnde n
och Utbildnings nä mnde n står bakom en gemensa m ansökan.

2 M ål
2.1 Övergripande mål

Undersökninge n syftar till att

Ge en nulägesbild av flickors psykiska mående i Upplands-Bro kommun.

Ge en bild av orsaker till varför vissa flickor mår psykiskt dåligt.

Föreslå åtgärder, rekommendationer för att stärka friskfaktorer som förbättrar
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flickors psykiska mående.

2.2 Effektmål

Öka kunskapen om orsaker till att det finns flickor som mår psykiskt dåligt i
Upplands-Bro kommun.

Utifrån en ökad kunskapsbas kunna förändra verksamheter i syfte att förbättra
flickors psykiska mående.

2.3 Projektmål

Genomföra en kvalitativ studie angående flickors psykiska mående.

Ta fram en rapport som beskriver lägesbilden i Upplands-Bro kommun.

Ta fram underlag till en handlingsplan för att främja psykiskt välmående med
särskilt fokus på de orsaker som leder till att flickor mår psykiskt dåligt.

3 Projektorganisation

3.1 Styrgrupp

Utbildningsko ntore ts lednings gr up p, leds av utbildni ngsc he f.

3.2 Projektledare

Utses/tillsä tts av styrgruppe n.

3.3 Arbetsgrupp
Representant från elevhä lsa n, kommune ns samtliga högstadiesko lo r och
kommune ns gymnas iesko la.

Extern person som genomför studien (gärna koppling till akademien).
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4 Projektbeskriv ning
4.1 Beskrivning och omfattning på projektet

Projektet är avgränsat till en kvalitat i v studie om hur det förhålle r sig med
flickors psykiska mående i Upplands-Bro kommun. Studien genomförs på
kommune ns högstadiesko lo r och gymnas iesko la. Kartläggninge n ska kopplas
till andra studier och aktuell forskning på området. Resultaten av studien ska
presenteras i en skriftlig rapport. I rapporten ska såväl kvantitat i va som
kvalitat iva resultat presenteras. Studien ska även fokusera på att kartlägga
friskfakto rer för den aktuella gruppen. Rapporten ska även redogöra för vilka
åtgärder och insatser som kommune n skulle kunna genomföra för att motverka
att unga flickor mår psykiskt dåligt. Förebyggande och främjande insatser med
aktivitet er och rekommendat io ner ska presenteras. Studien beräknas pågå
under en termin.

4.2 Målgrupp för projektresultatet

Resultatet av studien ska användas i verksamhetsst yr ning och
verksamhets ut veck li ng med syfte att förbättra det psykiska måendet för
kommune ns flickor.

4.3 Överlämning och förvaltning av projektresultatet

Det är en styrka att låta en extern och oberoende expert genomföra studien.
Koppling till akademien och aktuell forskning är viktig då de förslag som
studien rekommendera r ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. Den
skriftli ga rapporten, studien med kartläggni ng och rekommendat io ner
överlämnas till Gymnasie- och vuxenutb ild ni ngs nä m nde n och
Utbildnings nä mnde n.
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4.4 Avgränsningar

Studien fokuserar på unga flickors psykiska mående. Fokusgruppen är flickor
på kommune ns högstadium och gymnas ium. Uppdraget är kartläggni ng och
kunskapsbild ni ng med rekommendat io ner. Detta är ett avgränsat första steg där
åtgärder och insatser inte ingår.

5 Aktiv itets- och tidplan
5.1 Tidplan

1. Engagera/ upp ha nd la person eller organisat io n som har kompetens att
genomföra studien under hösttermine n 2021.

2. Studien genomförs vårtermine n 2022

3. Resultat presenteras senast på nämndernas sista sammanträde våren
2022.

6 Projektgodkännande och
projektav slut

Slutligt godkännande anses föreligga när fulls tä nd ig rapport har överlämna ts
skriftli gt och munt ligt till Gymnas ie- och vuxenutb i ld ni ngs nä mnde n och
Utbildnings nä mnde n.

7 Projektbudget
Studien beräknas kosta 900 TKr.
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8 Ändringar
Avvike lser och beslut om förändringar inom projektets ramar tas upp i
minnesa nteck ningar vid styrgruppsmö te n. Om ändringar na inverkar på
projektets budget, tidplan, resursåtgång eller omfattni nge n skaändringar
godkännas av styrgruppe n innan projektet får fortsätta.

Utbildningsc he fe n ansvarar för att Gymnas ie- och vuxenutb i ld nings nä mnde n
och Utbildnings nä mnde n infor mer as.

9 Kv alitetssäkring
Kvalitetssäkr i ng sker i detta projekt genom att:

Styrgruppen gör kontinuer li ga avstämningar under studiens
genomföra nde.

10 Risker
Det kan vara svårt att engagera akademien och de som har störst kompetens på
området.

Det är ett känsligt och svårt ämne som kräver mycket av den som genomför
studien.

11 M öten och rapportering
Möten och dokument Frekvens När A nsvar

Projektgruppsmöten 1 gång/mån Under kartläggningsperioden Projektledaren

Styrgruppsmöten 1 gång/mån Under kartläggningsperioden Utbildningschef

Rapportering till UN och GV N 2 gånger/termin Nämndsammanträden Utbildningschef
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Yttrande - Storsthlms rekommendation om att 
anta Överenskommelsen om samverkan kring 
hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar Storsthlms överenskommelse om tillgång till hälso-, 

sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

Sammanfattning 
Nya bestämmelser om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser 

om samarbete i fråga om barn och unga som placeras utanför det egna hemmet 

infördes den 15 april 2017 i socialtjänstlagen (2001:453) samt i hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30).  

Den politiska styrgruppen Vård i Samverkan (VIS) har uppdragit åt Storsthlm 

och Region Stockholm att skapa en överenskommelse som möter detta lagkrav. 

Parternas gemensamma målsättning med överenskommelsen är att säkerställa 

att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, 

sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. Med vård 

utanför det egna hemmet avses vård i familjehem, hem för vård och boende 

eller stödboende, jourhem och vård i särskilda ungdomshem.  

Överenskommelsen har varit ute på remiss i två omgångar vilket följts av 

ändringar, och samtliga kommuner har svarat att de ställer sig bakom 

överenskommelsen. Socialnämnden fattade den 21 oktober 2021 beslut (§ 61) 

om att rekommendera Kommunstyrelsen att anta överenskommelsen i enlighet 

med socialkontorets förslag till beslut. Kommunledningskontoret delar 

socialkontorets bedömning och föreslår därför i likhet med Socialnämnden att 

Kommunstyrelsen antar överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 november 

2021 

 Protokollsutdrag § 61 från Socialnämndens sammanträde den 21 

oktober 2021 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-11-04 KS 21/0575 

 
 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 september 2021 

 Storsthlms rekommendation om att anta Överenskommelsen om 

tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras 

utanför det egna hemmet 

 Överenskommelse - Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för 

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet – 

Överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner och Region 

Stockholm 

 Länsövergripande rutindokument - Samverkansrutiner gällande hälso-, 

sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet 

Ärendet 
Den 15 april år 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) och 

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) om att kommuner och regioner ska ingå 

överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som placeras 

utanför det egna hemmet.   

Den politiska styrgruppen Vård i Samverkan (VIS) har uppdragit åt Storsthlm 

och Region Stockholm att skapa en överenskommelse som möter detta lagkrav. 

Parternas gemensamma målsättning med nu aktuell överenskommelse är att 

säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång 

till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. 

Överenskommelsen skickades i augusti år 2020 på en första remiss till länets 

kommuner och berörda verksamheter i Region Stockholm. I mars år 2021 

skickades överenskommelsen och rutindokumentet ut på en andra remiss för att 

förankra de ändringar som gjorts. Samtliga kommuner har svarat att de ställer 

sig bakom överenskommelsen. 

Målgruppen för överenskommelsen är alla barn (0–17 år) och unga (18–20 år) 

som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av SoL och LVU. Med vård 

utanför det egna hemmet avses vård i familjehem, hem för vård och boende 

eller stödboende, jourhem och vård i särskilda ungdomshem. Dessa barn kan 

även omfattas av annan lagstiftning såsom lagen (1993:387) om stöd och 

service för vissa funktionshindrade (LSS). Ensamkommande barn och unga 

som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av SoL eller LVU ingår i denna 

överenskommelse. 

Upplands-Bro kommun ombeds meddela sitt ställningstagande genom att sända 

in protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm senast den 28 

februari år 2022. Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas 

med undertecknande. Överenskommelsen börjar gälla den 1 april år 2022. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-11-04 KS 21/0575 

 
 

Yttrande från Socialnämnden 
Socialnämnden yttrade sig i frågan den 21 oktober 2021, och valde att ställa sig 

bakom socialkontorets förslag om att rekommendera Kommunstyrelsen att anta 

överenskommelsen. 

I socialkontorets tjänsteskrivelse framgår att socialkontoret anser att parternas 

plan om en gemensam utvecklingsgrupp, där parterna ska diskutera och 

tydliggöra hur samverkan och ansvarsfördelning mellan kommun och region i 

svåra situationer ska fungera, är god. Socialkontoret skriver också att deras 

sammanvägda bedömning efter revideringen är att överenskommelsen om 

samverkan gällande tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga 

som placeras utanför det egna hemmet kan antas. 

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret delar socialkontorets bedömning och föreslår att 

överenskommelsen antas av Kommunstyrelsen. 

Barnperspektiv 

Överenskommelsen stärker barnrättsperspektivet, förtydligar 

ansvarsfördelningen och stärker samverkan mellan parterna så att den enskilde 
får vård och insatser som är samordnade mellan kommunens och regionens 

verksamheter. Överenskommelsen ökar förutsättningar för att lagar och regler 
följs av parterna samt underlättar tillämpning av gällande regelverk. 

 

 

Kommunledningskontoret 
 

Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag § 61 från Socialnämndens sammanträde den 21 

oktober 2021 

2. Storsthlms rekommendation om att anta Överenskommelsen om 

tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras 

utanför det egna hemmet 
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3. Överenskommelse - Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för 

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet – 

Överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner och Region 

Stockholm 

4. Länsövergripande rutindokument - Samverkansrutiner gällande hälso-, 

sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet 

Beslut sänds till 
 Storsthlm senast den 28 februari år 2022 (e-post till 

registrator@storsthlm.se, dnr S/20/0008) 

 Socialchef 

 Avdelningschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef Barn- och ungdomsenheten 
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PROTOKOLLSUTDRAG 9 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

 

§ 61 Yttrande - Storsthlms rekommendation 
om att anta överenskommelse om 
samverkan för placerade barn 

 Dnr SN 21/0208 

Beslut 
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

1. Anta Överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för 

barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast den 28 februari år 2022 

med e-post till registrator@storsthlm.se dnr S/20/0008. 

Sammanfattning 
Nya bestämmelser om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser 

om samarbete i fråga om barn och unga som placeras utanför det egna hemmet 

infördes den 15 april 2017 i socialtjänstlagen (2001:453 SoL) och hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30) (HSL). 

VIS - Politisk ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg - har 

uppdragit åt Storsthlm och Region Stockholm att skapa en överenskommelse 

som möter detta lagkrav. Parternas gemensamma målsättning med nu aktuell 

överenskommelse är att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som 

andra barn och unga. Med vård utanför det egna hemmet avses vård i 

familjehem, hem för vård och boende eller stödboende, jourhem och vård i 

särskilda ungdomshem. 

Överenskommelsen har varit ute på remiss i två omgångar och samtliga 

kommuner har svarat att de ställer sig bakom överenskommelsen. 

Socialkontoret ställer sig positiva till den plan som finns om en gemensam 

utvecklingsgrupp, och bedömer att den reviderade överenskommelsen kan 

antas. Om samtliga parter fattat beslut kommer överenskommelsen börja gälla 

1 april 2022.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 15 september år 2021 

 Överenskommelse - Samverkan kring hälso-, sjuk-, och tandvård för 

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet – 

Överenskommelse mellan Stockholms läns kommuner och Region 

Stockholm 
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 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

 

Förslag till beslut 
Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att: 

1. Anta Överenskommelsen om tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för 

barn och unga som placeras utanför det egna hemmet. 

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast den 28 februari år 2022 

med e-post till registrator@storsthlm.se dnr S/20/0008 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen (för beslut) 
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REKOMMENDATION UT 
2021-06-10 
S/20/0008-89 

   
 
 

Kommunstyrelser 
Kommunalförbundet Vård och omsorg 
i Norrtälje  
Berörda förvaltningschefer inom 
socialförvaltning 

 

  
Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448 

 

 

Rekommendation om att anta 
Överenskommelsen om tillgång till hälso-, 
sjuk- och tandvård för barn och unga som 
placeras utanför det egna hemmet 
Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 10 juni 2021 att rekommendera 
kommunerna i länet och kommunalförbundet Vård och omsorg i Norrtälje att anta 
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm 
avseende tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som placeras utanför 
det egna hemmet. 

Sammanfattning  
Kommunerna i Stockholms län och kommunalförbundet vård och omsorg i Norrtälje 
rekommenderas att anta reviderad överenskommelse om samverkan med Region 
Stockholm gällande tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som 
placeras utanför det egna hemmet.  

Beskrivning av ärendet  
Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) om att kommuner och regioner ska ingå 
överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet. Forskning visar att placerade barn och unga som grupp har betydligt fler 
hälsoproblem än andra jämnåriga, de har också en hög överrisk för fysisk och psykisk 
ohälsa i vuxen ålder. Samarbete mellan huvudmännen genom överenskommelser 
bedöms vara en viktig åtgärd för att kunna åstadkomma mer jämlik vård för den här 
gruppen.  

VIS - Politisk ledningsgrupp för samverkan inom vård och omsorg beslutade redan 23 
maj 2017 att uppdra åt Storsthlm och Region Stockholm att, i enlighet med ny 
lagstiftning från april 2017, skapa en överenskommelse gällande barn som vårdas 
utanför det egna hemmet. Arbetet försenades då Region Stockholm saknade personella 
resurser för uppdraget. Hösten 2019 kunde arbetet återupptas igen och sedan dess har 
Storsthlm och Region Stockholm arbetat med att ta fram överenskommelsen med 
tillhörande rutindokument.  

Överenskommelsen skickades i augusti 2020 på en första remiss till länets kommuner 
och berörda verksamheter i Region Stockholm. De synpunkter som inkom ledde till 
justeringar i både överenskommelse och rutin. Framför allt arbetades avsnittet om 
samordnad individuell plan om.  

I den första remissomgången fanns ett avsnitt rörande samfinansiering av vissa HVB-
placeringar med i överenskommelsen. Avsnittet beskrev när en samfinansiering kan bli 
aktuell och beslutsprocessen för detta. Efter den första remissomgången gjorde Region 
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Stockholm bedömningen att avsnittet behövde tas bort ur överenskommelsen. Flertalet 
av de remissvar som inkom från kommunerna var positiva till att avsnittet om 
samfinansiering fanns med.  

För att kunna nå en överenskommelse, men samtidigt säkerställa att parterna når en 
samverkanslösning i dessa frågor, enades om att skapa en gemensam utvecklingsgrupp. 
Där ska parterna diskutera och tydliggöra hur samverkan i svåra och komplexa 
situationer ska fungera vad gäller ansvarsfördelning mellan kommun och region vid 
HVB-placeringar för barn och unga i behov av både socialt och psykiatriskt stöd. 
Arbetet ska fokusera på strukturella samverkansbrister. Erfarenheter från 
utvecklingsgruppens arbete kan sedan integreras i framtida rutindokument.  

Storsthlm och Region Stockholm kommer att påbörja arbetet med utvecklingsgruppen 
när både hälso- och sjukvårdsnämnden fattat beslut att anta överenskommelsen och 
Storsthlms styrelse beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta den.  

I mars 2020 skickades överenskommelsen och rutindokumentet ut på en andra remiss 
för att förankra de ändringar som gjorts. Smärre ändringar har gjorts efter den 
remissen. Region Stockholms remissinstanser, samtliga kommuner och 
kommunförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje har svarat att de ställer sig bakom 
överenskommelsen. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna och kommunalförbundet Vård 
och omsorg i Norrtälje enligt den rutin som gäller vid beslut i Storsthlms styrelse. 
Kommunerna fattar beslut enligt gällande delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla 2022-04-01  

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 28 februari 2022 med 
e-post till registrator@storsthlm.se 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av  

Med vänlig hälsning 
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Region Stockholm  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Box 6909, 102 39 Stockholm 

Telefon: 08-123 132 00 

www.vardgivarguiden.se  

 

Storsthlm 

Box 38145, 100 64 Stockholm 

Telefon: 08-615 94 00 

www.storsthlm.se 

 

  

Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region 
Stockholm, och Storsthlm på uppdrag av presidierna 
för regionens hälso- och sjukvårdsnämnd och 
Storsthlms politiska beredningar. Organisationer 
som företräder placerade barn och unga och deras 
närstående har givits möjlighet att lämna 
synpunkter på innehållet i denna överenskommelse. 
 
Till denna överenskommelse finns ett 
länsövergripande rutindokument.  
 
För information om vilka kommuner som antagit 
överenskommelsen se Storsthlms webbplats: 
www.storsthlm.se 

Stockholm 2021 
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1. Överenskommelsens parter 
Överenskommelsens parter är Region Stockholm och kommunerna i 
Stockholms län inklusive Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje:  
 
Botkyrka kommun 
Danderyds kommun 
Ekerö kommun 
Haninge kommun 
Huddinge kommun 
Järfälla kommun 
Lidingö stad 
Nacka kommun 
Norrtälje kommun  
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje 
Nykvarns kommun 
Nynäshamns kommun 
Salems kommun 
Sigtuna kommun 
Sollentuna kommun 
Solna stad 
Stockholms stad 
Sundbybergs stad 
Södertälje kommun 
Tyresö kommun 
Täby kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 
Vallentuna kommun 
Vaxholms stad 
Värmdö kommun 
Österåkers kommun 
 
Kommunerna kallas gemensamt ”kommunerna” och var för sig ”kommun”. 
Region Stockholm kallas ”regionen”. Kommunerna och regionen gemensamt 
kallas ”parterna”. 
 
Om regionen eller kommunen tecknar avtal med någon annan part och 
överlåter uppgifter de har ansvar för, ska denna överenskommelse och 
tillhörande rutindokument tillämpas. Respektive part ska ansvara för att 
överenskommelsen är bindande för och gäller eventuella underleverantörer. 
 
Storsthlm företräder kommunerna avseende uppföljning och utvärdering av 
överenskommelsens övergripande och principiella frågor samt tillämpning av 
denna överenskommelse i relation till regionen. 
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2. Bakgrund  
Alla barn och unga har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt och att få stöd 
och vård efter behov. Både svensk och internationell forskning visar att barn 
och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. De 
har till exempel hög förekomst av psykisk ohälsa, dålig tandhälsa och låg 
vaccinationstäckning. Dessa barn och unga har även påtagligt fler problem med 
hälsan sett över en hel livstid [1]. Socialstyrelsen konstaterar i en rapport från 
2016 att det sammantaget var ungefär dubbelt så vanligt med sämre tandhälsa 
och låg tandvårdskonsumtion bland tidigare placerade, jämfört med övriga [2]. 
En rad studier visar också att barn och unga i samhällsvård har en hög överrisk 
för fysisk och psykisk ohälsa i vuxen ålder. 

Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 
och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet. I socialtjänstlagen infördes även en ny bestämmelse 
som innebär att socialnämnden, om det är inte är obehövligt, ska underrätta 
regionen om ett barn (0 - 17 år) eller en ung person (18–20 år), i anslutning till 
att vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en hälsoundersökning av 
regionen. Enligt regeringens proposition1 kan en hälsoundersökning betraktas 
som obehövlig till exempel om barnet det senaste året genomgått en sådan. 
Enligt SKR:s rapport om hälsoundersökningar för placerade barn från 2020 
behöver den undersökningen dock motsvara innehållet i hälsoundersökningen 
som avses i föreskrifterna och att det kan behövas annan expertis än den egna 
för att avgöra det.  

Samma år infördes en ny lag (2017:209) om hälsoundersökningar av barn och 
unga som vårdas utanför det egna hemmet, som reglerar regionens skyldighet 
att på initiativ av socialnämnden erbjuda ett barn eller ung person en sådan 
hälsoundersökning. Undersökningen omfattar områdena fysisk, psykisk och 
oral hälsa.  

Nya föreskrifter om hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet2 trädde i kraft 2020-01-01. Regionerna tillförs, enligt den 
kommunala finansieringsprincipen, medel för att genomföra 
hälsoundersökningar i enlighet med lagstiftningen och föreskrifterna som 
beskrivs ovan. 

 

3. Gemensam målsättning och syfte 

Parternas gemensamma målsättning med överenskommelsen är att säkerställa 
att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet3 får tillgång till hälso-, 
sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. 

Överenskommelsen syftar till att stärka barnrättsperspektivet, förtydliga 
ansvarsfördelningen och stärka samverkan mellan parterna så att den enskilde 
får vård och insatser som är samordnade mellan kommunens och regionens 
verksamheter. Överenskommelsen ska öka förutsättningar för att lagar och 
regler följs av parterna samt underlätta tillämpning av gällande regelverk 

 
1 Prop. 2016/17:59 s. 51. 
2 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:19) om hälsoundersökningar av 
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
3 Genom beslut enligt SoL fattat av socialnämnd eller beslut enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), underställt eller fattat av domstol. 
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avseende målgruppen placerade barn och unga. Syftet är också att öka 
förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser. 

 
4. För överenskommelsen centrala regelverk 
4.1. Lagstadgad skyldighet att teckna överenskommelse 

• 5 kap. 1 d § SoL - Kommunen ska ingå en överenskommelse med 
regionen om ett samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet.  

• 16 kap. 3 § 3 p. HSL – Regionen ska ingå en överenskommelse med 
kommunen om ett samarbete i fråga om barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet.  

4.2. Lagstadgade hälso- och läkarundersökningar som rör 
barn och unga 

• Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om 
att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år, i anslutning till att 
vård utanför det egna hemmet inleds, ska erbjudas en sådan 
hälsoundersökning som avses i lagen (2017:209) om hälsoundersökning 
av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet4. 

• Regionen ska, utöver vad som följer av HSL och tandvårdslagen 
(1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning 
i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en 
ung person i åldern 18 - 20 år inleds5.  

• Regionen ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda asylsökande 
m.fl. en hälsoundersökning enligt lagen (2008:344) om hälso- och 
sjukvård till asylsökande m.fl. 

• Regionen ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda utlänningar 
som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning en 
hälsoundersökning enligt lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till 
vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. 

• Socialstyrelsen har meddelat föreskrifter och allmänna råd om 
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet6. 

• Vid en ansökan om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) får socialnämnden enligt 32 § 
LVU besluta om läkarundersökning av den unge samt utse läkare för 
undersökningen. Läkarundersökningen ska, om den inte av särskilda 
skäl är obehövlig, ske innan nämnden gör en ansökan om beredande av 
vård enligt 4 § LVU. 

• Enligt 2 kap. 25 § Skollag (2010:800) ska det för eleverna i förskola och 
skola 7 finnas elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan 
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Enligt 2 kap. 27 § 

 
4 11 kap. 3 a § SoL. 
5 1 § lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
6 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2019:19) om hälsoundersökningar av 
barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 
7 förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 
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SkolL ska varje elev i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan 
erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller. 

4.3. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention 
om barnets rättigheter 
Från och med den 1 januari 2020 gäller FN:s konvention om barnets 
rättigheter, barnkonventionen, som svensk lag. Av konventionens fyra 
grundprinciper framgår bland annat följande: 

• Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter (artikel 2)  

• Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa (artikel 3) 

• Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling (artikel 6) 

• Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör 
barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och 
mognad (artikel 12) 

Annat av särskild relevans för denna överenskommelse som framkommer i 
barnkonventionen: 

• Alla barns rätt till bästa möjliga hälsa och tillgång till hälso- och 
sjukvård och rehabilitering (artikel 24) 

• Rätten för alla barn som har omhändertagits av behöriga myndigheter 
för omvårdnad, skydd eller behandling av sin fysiska eller psykiska hälsa 
till regelbunden översyn av den behandling som barnet får och alla 
andra omständigheter som rör barnets omhändertagande (artikel 25)  

• Alla barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr 
eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social 
återanpassning (artikel 39) 

 
5. Målgrupp 
Målgruppen för överenskommelsen är alla barn (0–17 år) och unga (18–20 år) 
som vårdas utanför det egna hemmet med stöd av SoL och LVU8. Med vård 
utanför det egna hemmet avses vård i familjehem, hem för vård och boende eller 
stödboende9, jourhem10 och vård i särskilda ungdomshem11. Dessa barn och unga 
kan, utöver SoL eller LVU, även omfattas av annan lagstiftning såsom lagen 
(1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). 
Ensamkommande barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet med 
stöd av SoL eller LVU ingår i denna överenskommelse. 

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet benämns hädanefter 
placerade barn och unga. 

 

 
8 Inom ramen för LVU kan, om 12 § LVU är tillämplig, verkställighet av vården ske i form av 
sluten ungdomsvård på SiS-institution. 
9 Enligt 6 kap. 1 § första stycket SoL. 
10 Enligt 6 kap. 6 § tredje stycket SoL. 
11 Enligt 12 § LVU. 
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6. Verksamheter som ingår i överenskommelsen 
Överenskommelsen gäller för de verksamheter inom regionen som har ansvar 
att tillhandahålla hälso-, sjuk- och tandvård och för de verksamheter inom 
kommunens socialtjänst, som har ett ansvar för att samverka kring ett barn 
eller en ung person inför och under en placering samt inför placeringens 
avslutande. 

Placerade barn och unga har enligt Riksavtalet för utomlänsvård12 rätt till både 
planerad och oplanerad vård i den region där de är placerade .  

a) Regionens verksamheter 

Överenskommelsen och rutinerna gäller de verksamheter som vid varje specifik 
placering har ansvar att tillhandahålla vårdinsatser.  

b) Kommunens verksamheter 

Överenskommelsen gäller kommunernas socialtjänst. Skola13 och elevhälsovård 
är viktiga aktörer i vårdkedjan för placerade barn och unga men ingår inte i 
överenskommelsen som part. 

c) Upphandlade aktörer 

Regionen och kommunerna ansvarar för att i avtal med upphandlade 
entreprenörer enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och i krav 
för godkännande av aktörer enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i 
förfrågningsunderlag och för godkännande av utförare i respektive avtal, infoga 
krav på att överenskommelser som regionen och kommunen har träffat enligt 
detta dokument även gäller för dessa aktörer. 

 
7. Parternas åtaganden 
Parterna förbinder sig till att i sina respektive verksamheter samt när det 
kommer till samverkan, följa denna överenskommelse samt de 
länsövergripande rutiner som är kopplade till överenskommelsen.  

7.1. Värdegrund och terminologi 
• Parterna är överens om att samverkan kring barn och unga som vårdas 

utanför det egna hemmet ska präglas av ett tydligt barnrättsperspektiv 
i enlighet med barnkonventionen. Det innebär till exempel att 
barnets/den unges roll som part med egna specifika rättigheter är 
tydlig i arbetet och leder till att barnet/den unge är i fokus i de 
situationer som gäller barnet/den unge. 

• Parterna är överens om att målet med samverkan är att den enskilde 
utifrån sina individuella behov, ska få en god, jämlik och samordnad 
vård och omsorg som denne själv har möjlighet att vara medskapande 
i. 

• Parterna är överens om att använda den terminologi som används i 
överenskommelsen. 

 
12 Riksavtal för utomlänsvård sidan 5, avsnitt 3.1.a 
13 Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
specialskola, sameskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, och 
särskild utbildning för vuxna 
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7.2. Länsövergripande utvecklingsarbete  
• Parterna ska samverka i befintliga länsövergripande 

samverkansstrukturer och i dessa strukturer vid behov initiera 
förbättringar för målgruppen (se avsnitt 8.2. och 8.3.). 

• Parterna ska fortsatt implementera och efterleva regional 
överenskommelse och rutiner. Parterna ska gemensamt följa upp och 
vid behov revidera dessa. 

En länsövergripande plan ska finnas som beskriver hur stödet är utformat i 
implementeringen av överenskommelsen och rutindokument gällande 
samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och unga (se 
avsnitt 8.1.). I samband med att överenskommelsen beslutats har Storsthlm och 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ett särskilt ansvar att bedriva 
informationsarbete kring överenskommelsen och tillhörande rutindokument, så 
att dessa blir kända och följs i respektive verksamhet.  

7.3. Åtaganden mellan parterna i lokal samverkan 
Se även avsnitt 8.2. och 8.3. i detta dokument. 

• Respektive part ska säkerställa att berörda verksamheter samverkar 
lokalt kring överenskommelsen och rutin gällande samverkan kring 
hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och unga.  

• Parterna ska ha samverkansformer på lokal nivå för att hantera 
komplexa frågeställningar och ärenden.  

• Respektive part åtar sig att tillhandahålla resurser som säkerställer att 
verksamheterna kan leva upp till överenskommelsen, att göra 
överenskommelsen känd hos all berörd personal. 

• Parterna ska hålla varandra informerade om hur tillgängligheten 
utvecklas i de berörda verksamheterna vad gäller öppettider och 
kontaktvägar. 

7.4. Respektive parts ansvar i samband med placering av ett 
barn eller en ung person som har behov av både hälso-, sjuk- 
och tandvårdsinsatser och socialtjänstens stödinsatser 
Vid tillhandahållande av insatser i samband med placering av barn och unga 
ska kommunen och regionen iaktta den ansvarsfördelning mellan parterna som 
följer av lag och annan författning. Båda parter har en skyldighet enligt lag att 
samverka kring barn och ungdomar som riskerar att fara illa.14 För detta krävs 
oftast en samplanering mellan parterna utifrån barnet eller den unges 
individuella behov, se avsnitt 7.5. och 7.6. 

Nedan lyfts några av de ansvarsområden och skyldigheter som är centrala för 
respektive part i arbetet med hälso-, sjuk- och tandvård för placerade barn och 
unga.  

7.4.1. Kommunens ansvar  
Det är endast socialnämnden i en kommun som kan ansvara för de placeringar 
av barn och unga som denna överenskommelse omfattar. Kommunen är ytterst 
ansvarig för sina invånare och har en skyldighet att, i akuta situationer, ta 
nödvändiga beslut i avvaktan på att övriga huvudmän kan ge barnet eller den 

 
14 5 kap. 1 a § SoL och 5 kap. 8 § HSL. 
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unge nödvändig hälso-, sjuk- och tandvård. Detta innebär dock ingen 
inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.15 Socialnämnden ska, 
om det inte är obehövligt, underrätta regionen om att ett barn eller ung person i 
åldern 18 - 20 år ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till att vård 
utanför det egna hemmet inleds. Inför en ansökan om vård enligt LVU har 
socialnämnden också rätt att besluta om att ett barn eller ung person ska 
läkarundersökas enligt 32 § LVU. Det är socialnämnden, med sitt övergripande 
ansvar för barn och unga i samband med placering, som ska initiera 
vårdinsatserna och tillgodose omsorgsbehoven [3]. Socialnämnden ansvarar för 
att barn och unga som placerats i ett annat hem än det egna får god vård och 
ska verka för att det får den hälso-, sjuk- och tandvård som de behöver.16 

Socialtjänsten har enligt SoL ett ansvar att aktivt verka för att samverkan 
kommer till stånd i frågor som rör barn och unga som far illa eller riskerar att 
fara illa.17 Detta ansvar gäller oavsett om den enskilde samtycker till att en 
samordnad individuell plan (SIP) upprättas eller inte.  

7.4.2. Regionens ansvar 
Regionen ansvarar för att erbjuda en god hälso-, sjuk- och tandvård för de som 
är bosatta inom Stockholms län. Regionens ansvar avseende hälso- och 
sjukvård innefattar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador. Regionens ansvar avseende tandvård innefattar åtgärder 
för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. 
Regionens vårdskyldighet vad gäller hälso- och sjukvård innefattar bland annat 
ett ansvar att erbjuda bosatta inom länet habilitering och rehabilitering. 
Regionens ansvar för habilitering och rehabilitering innebär dock inte någon 
inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt lag.18  

Regionen ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvårdsinsatser även om insatser ges 
inom ramen för vården vid en placering av ett barn eller ung person utanför det 
egna hemmet, oavsett placeringsform. Regionen ska enligt lag 2017:209 på 
begäran från socialtjänsten erbjuda barn och unga som placeras en 
hälsoundersökning. Regionen ska efter beslut i socialnämnden erbjuda ett barn 
eller ung person en läkarundersökning enligt 32 § LVU. Regionen bistår 
socialnämnden med rådgivning/samråd i frågor som kräver medicinsk 
kompetens inför, under och efter ett barns eller en ung persons placering 
utanför det egna hemmet. 

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer innehåller bestämmelser om 
vad som gäller när en person får vård utanför sin egen hemregion19. Vid behov 
ska också hemregionen skriva utlåtanden och remisser till vårdregionen20. Av 
riksavtalet framgår det att den som vistas inom vårdregionen, till följd av vård 
med stöd av LVU eller SoL, ska erbjudas såväl omedelbar som icke omedelbar 
vård av vårdregionen. 

 
15 2 kap. 1 § SoL. 
16 6 kap. 7 § 3 p. SoL. 
17 5 kap. 1 a § SoL. 
18 8 kap. 7 § HSL samt 12 kap. 5 § HSL 
19 Hemregion avser den region där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning. Det 
begrepp som används i Riksavtal för utomlänsvård, är hemlandsting. Beteckningen landsting 
ersattes av beteckningen region den 1 januari 2020. 
20 Vårdregion avser den region där en utomlänspatient undersöks eller behandlas. Det begrepp 
som används i Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer är vårdlandsting. Beteckningen 
landsting ersattes av beteckningen region den 1 januari 2020. 
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7.5. Samordnad individuell plan (SIP) 
Enligt gällande lagstiftning ska kommunen tillsammans med regionen upprätta 
en SIP när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från 
hälso-, sjuk- och tandvården. Det är kommunen och regionen som bedömer när 
en SIP behöver upprättas, och det räcker att en av huvudmännen gör den 
bedömningen för att skyldigheten ska inträda för båda. Arbetet med planen ska 
påbörjas utan dröjsmål. Även skola och elevhälsa har en viktig roll i SIP-arbetet.   

7.5.1. Samtycke 
Den enskildes21 samtycke är en förutsättning för att en SIP ska upprättas. 
Barnets/den unges och vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande i SIP-
arbetet ska tillmätas stor vikt för båda huvudmännen.  

Om barnet/den unge är omhändertaget med stöd av LVU och barnets 
vårdnadshavare eller den unge inte samtycker till att starta ett SIP-arbete kan 
socialnämnden besluta att ett sådant arbete ändå ska påbörjas, om SIP-arbetet 
bedöms som nödvändigt för att barnet/den unge ska få behövlig vård och detta 
inte kan ske på annat sätt.22 Utgångspunkten är dock att samtycke av 
vårdnadshavarna eller den unge ska inhämtas i första hand. 

7.5.2. Initiera och upprätta en SIP 
Vem som helst som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och 
sjukvården har uppmärksammat ett behov av samordning av insatser ska ta 
initiativ till att en SIP upprättas. Detta gäller alla inom kommunens socialtjänst, 
alla inom regionens hälso- och sjukvård och samorganiserade verksamheter 
som till exempel familjecentraler, beroendevårdsenheter för ungdomar och 
ungdomsmottagningar. Alla dessa aktörer har också en skyldighet att delta i en 
SIP när de blir inbjudna. Ett barn eller ung person kan ibland ha kontakt med 
eller behöva stöd från flera olika enheter inom kommun och region. Då kan 
personal från samma huvudman men från olika verksamheter behöva delta i 
samordningen. 

Barn, unga och vårdnadshavare kan också efterfråga en SIP. Närstående kan 
efterfråga en SIP och även delta, men bara om den enskilde samtycker. Även 
andra aktörer kan ta initiativ till att kommunen eller regionen prövar om det 
behövs en plan.   

Tandvården har ingen skyldighet att initiera eller kalla till en SIP, och är inte 
heller skyldiga att delta i arbetet med planen. Barnets/den unges 
tandvårdsbehov ska finnas med vid all planering, och tandvården kan bjudas in 
till arbetet med SIP när det bedöms relevant. Tandvården kan också 
uppmärksamma socialtjänsten på att ett behov av samordning finns, till 
exempel genom att föreslå en SIP. Det ankommer sedan på socialtjänsten att 
pröva om en SIP behövs samt, att i sådant fall, inhämta nödvändiga 
godkännanden.   

Socialnämnden har ett särskilt ansvar att aktivt verka för att samverkan 
kommer till stånd.23 Utifrån sitt övergripande ansvar för placeringen har 
socialnämnden ett särskilt ansvar för att sammankalla till SIP för placerade 
barn och unga när behov föreligger och samtycke finns. Observera att regionen 
ansvarar för att sammankalla till SIP vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård (se avsnitt 7.6.). 

 
21 I detta fall vårdnadshavare, barn över 15 år och unga.  
22 Se 11 § LVU. 
23 5 kap. 1 a § SoL. 
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7.5.3. Gemensamma utgångspunkter för målgruppen 
Ett SIP-arbete ska inledas när någon part bedömt att behov av ett sådant 
föreligger och den enskilde24 lämnat sitt samtycke. Placerade barn och unga 
som grupp har ofta komplexa vård- och omsorgsbehov och behov av 
samordnade insatser. Parterna är utifrån detta överens om att en SIP i 
normalfallet behövs i samband med en placering av ett barn eller en ung person 
utanför det egna hemmet.  

Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar.  
Ett SIP-möte bör hållas så snart som möjligt men dock senast inom fyra veckor 
efter att en placering utanför det egna hemmet inletts. I de fall då det utifrån 
barnets eller den unges bästa bedöms olämpligt att påbörja SIP-arbetet inom 
några dagar, ska det påbörjas så snart det är möjligt.   

SIP syftar till att skapa en sammanhängande helhet av de vård- och 
omsorgsinsatser som den enskilde behöver från olika enheter och huvudmän. 
Detta gäller oavsett var barnet/den unge placeras. 

För att möjliggöra och säkerställa att en SIP kommer till stånd bör tekniska 
hjälpmedel användas när så är möjligt och under förutsättning att det kan göras 
på ett rätts- och integritetssäkert sätt. 

7.6. SIP och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  
I januari 2018 trädde en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård i kraft. Lagen omfattar enskilda som efter att de 
skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, 
den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade 
öppna vården. Bland annat innebär den nya lagen att alla patienter som vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård bedöms vara i behov av insatser 
både från hälso- och sjukvården och kommunen ska erbjudas en SIP. 

7.6.1. Samtycke 
Samtycke från den enskilde krävs för kallelse till och upprättande av SIP. 

7.6.2. Initiera och upprätta en SIP 

När en berörd enhet inom socialtjänsten eller den regionfinansierade öppna 
vården fått ett inskrivningsmeddelande från den slutna vården, ska enheten 
börja sin planering av de insatser som är nödvändiga för att barnet/den unge på 
ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården och efter 
utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård 
tillgodosedda. 

När en enhet inom den regionfinansierade öppna vården har tagit emot ett 
inskrivningsmeddelande från den slutna vården, ska den öppna vården utse en 
fast vårdkontakt för barnet/den unge. Den fasta vårdkontakten ska utses innan 
barnet/den unge skrivs ut från den slutna vården. En kallelse till SIP ska 
skickas till berörda enheter av den fasta vårdkontakten. 

I Stockholms län finns en regional överenskommelse med tillhörande rutin för 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård [4]. 

 
24 I detta fall vårdnadshavare, barn över 15 år och unga. 
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7.7. Kostnader för hälsoundersökning enligt lagen (2017:209) 
om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet 
Socialnämnden ska, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om att ett 
barn eller ung person ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till att 
vård utanför det egna hemmet inleds. Regionen har då skyldighet att erbjuda en 
sådan hälsoundersökning. Regionen tillförs enligt den kommunala 
finansieringsprincipen årligen medel för att utföra hälsoundersökningarna. I 
enlighet med rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
återkopplar regionen kostnadsfritt till socialtjänsten medicinska bedömningar 
från hälsoundersökningar av barn och unga när samhällsvård inleds [5]. 

7.8. Kostnader för läkarundersökning enligt 32 § LVU 
Inför en ansökan om vård enligt LVU har socialnämnden rätt att besluta om att 
ett barn eller ung person ska läkarundersökas.25 Regionen har då skyldighet att 
erbjuda en sådan läkarundersökning. Regionen åtar sig kostnadsansvaret för 
genomförande av läkarundersökning av barn och ung person enligt 32 § LVU 
och utställande av tillhörande läkarintyg.  

 
8. Struktur och ansvar för samverkan 
En fungerande samverkan bygger på en tydlig ansvarsfördelning mellan 
parterna, god kunskap om varandras uppdrag, en jämlik relation och tydliga 
rutiner. 

8.1. Länsövergripande samverkansorganisation 
Kommunerna i Stockholms län, genom Storsthlms styrelse, och hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Region Stockholm har en politisk styrgrupp för Vård i 
samverkan (VIS). VIS leder och driver den strategiska inriktningen för 
länsövergripande samverkan och bereder frågor gällande hälsa, vård och 
omsorg inför beslut i respektive organisation. 

Som stöd i sitt arbete har VIS tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård 
och omsorg, och ytterligare samrådsgrupper/styrgrupper som ansvarar för olika 
sakområden.  

8.2. Samverkan på regional nivå 
Det ska finnas en länsövergripande samrådsgrupp/styrgrupp som har i uppdrag 
att förvalta denna överenskommelse. I den ansvariga 
samrådsgruppen/styrgruppen ska chefsrepresentanter från Storsthlm, 
kommunernas förvaltningar och regionen ingå. När denna överenskommelse 
ingås har BUSSAM26 och Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor27 
den funktionen. 

 
25 Enligt 32 § LVU.  
26 BUSSAM är en länsövergripande chefstjänstemannagrupp med representanter från Storsthlm 
och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt från kommunernas förvaltningar och landstingets 
verksamheter. BUSSAM ska gemensamt leda, initiera, utveckla och följa upp samverkan kring 
barn i behov av särskilt stöd.  
27 Ett regionalt samråd med chefstjänstemän från kommun och region med uppdrag att utveckla 
och följa överenskommelser inom området missbruk/beroende och vuxna med psykisk 
sjukdom/funktionsnedsättning. 
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I uppdraget att förvalta denna överenskommelse ingår att besluta om och 
förvalta länsövergripande rutiner kopplade till överenskommelsen, till exempel 
rutin för rapportering av samverkansbrister och samverkansrutiner gällande 
hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. I uppdraget ingår vidare att gemensamt leda, initiera, utveckla och 
följa upp att denna överenskommelse följs.  

8.3. Samverkan på lokal nivå 

På lokal nivå sker samverkan mellan utförare i den regionfinansierade hälso-, 
sjuk- och tandvården och verksamheter som kommunerna är huvudman för. 
Samverkan ska ske i enlighet med målet med överenskommelsen och utifrån 
parternas lagstadgade ansvarsområden och uppdrag. 

Lokal samverkan för den målgrupp som berörs av denna överenskommelse ska 
ske inom ramen för lokala grupper. När överenskommelsen ingås har lokala 
BUS-grupper och lokala samråd för psykiatri och beroendefrågor den 
funktionen. Båda grupperingarna bemannas med chefer från parternas 
förvaltningar och verksamheter.  

 
9. Uppföljning 
Parterna har gemensamt ansvar för att överenskommelsen regelbundet följs 
upp. Den för överenskommelsen utsedda samrådsgruppen ansvarar för att 
uppföljningen sker och att resultatet rapporteras till tjänstemannastyrgruppen, 
som därefter rapporterar resultatet till VIS. 

Uppföljningen ska ske i enlighet med de prioriteringar vad gäller uppföljningar 
av länsgemensamma överenskommelser som beslutats av 
tjänstemannastyrgruppen. Tjänstemannastyrgruppen beslutar om ifall 
fördjupad uppföljning ska ske. 

Parterna ska årligen föra dialog om ifall överenskommelsen och tillhörande 
rutindokument bidrar till att de övergripande målen för överenskommelsen 
uppnås. Dialogen ska initieras av den för överenskommelsen utsedda 
samrådsgruppen. 

Parterna ska vid behov tillhandahålla information och statistik för att följa 
utvecklingen av placerade barn och unga personers tillgång till hälso- och 
sjukvård. 

 
10. Eskaleringstrappa vid oenigheter 
Vid eventuell oenighet ska överenskommelsens syfte och gemensamma 
målsättning vara vägledande (se avsnitt 3). Vid avsteg från åtaganden eller 
oenighet om tolkning av överenskommelsen, eller tillhörande rutin, ska 
följande eskaleringstrappa tillämpas: 

1. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning ska främst lösas av 
parter på lokal nivå. Vid oenighet ska parterna alltid tillse att 
medborgarna får sina behov av vård och omsorg tillgodosedda. På lokal 
nivå ska verksamheterna rapporterna samverkansbrister enligt 
avvikelserutin. 
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2. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning, som inte kan lösas på 
lokal nivå, och som är av principiell karaktär, hanteras av aktuell 
samrådsgrupp för dialog kring tillämpning av överenskommelsen och 
rutindokument. När denna överenskommelse ingås har BUSSAM och 
Regionala samrådet för psykiatri och beroendefrågor den funktionen.  
 

3. Avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning eskaleras till 
tjänstemannastyrgruppen för Sammanhållen vård och omsorg för 
principiellt ställningstagande. 
 

4. Ytterst hanteras avsteg från åtagande eller oenighet om tolkning av den 
gemensamma politiska styrgruppen Vård i Samverkan, VIS, som har 
tolkningsföreträde gällande överenskommelsen. 

 
11. Överenskommelsens giltighetstid och upphörande 
Överenskommelsen börjar gälla när samtliga parter antagit den, och tidigast 
från 2022-01-01. Parternas beslut om antagande är att likställas med 
undertecknande av överenskommelsen. Överenskommelsen gäller därefter tills 
vidare. 

Överenskommelsen kan sägas upp med en uppsägningstid om 12 månader. Om 
en part säger upp överenskommelsen gäller uppsägningen endast den parten 
och överenskommelsen fortsätter att gälla för övriga parter.  

VIS fattar beslut om en eventuell revidering av överenskommelsen. Den 
reviderade överenskommelsen ska beslutas på nytt av parterna innan den 
börjar gälla.  
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1. Om rutinen
Denna rutin hör samman med den beslutade överenskommelsen Samverkan kring hälso-, sjuk- och 
tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet – överenskommelse mellan 
Stockholms läns kommuner och Region Stockholm. Rutinen beskriver hur parterna (Region 
Stockholm och kommunerna i Stockholms län) ska samverka för att säkerställa att barn och unga 
som vårdas utanför det egna hemmet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på 
samma villkor som andra barn och unga.

Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i SoL och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, 
om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Med anledning av den lagstiftningen har detta 
rutindokument, och den överenskommelse det bygger på, tagits fram.

Samma år infördes en ny lag (2017:209) om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet, som reglerar regionens skyldighet att på initiativ av socialnämnden 
erbjuda ett barn eller ung person en sådan hälsoundersökning. Undersökningen omfattar områdena 
fysisk, psykisk och oral hälsa. 

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet benämns hädanefter placerade barn och unga.  

Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet4
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2. Inledning
Alla barn och unga har rätt till en trygg och kärleksfull uppväxt, och att få stödinsatser och hälso-, 
sjuk- och tandvårdsinsatser efter behov. Både svensk och internationell forskning visar att barn 
och unga i samhällsvård har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. De har till exempel 
hög förekomst av psykisk ohälsa, dålig tandhälsa och låg vaccinationstäckning. En rad studier visar 
också att barn i samhällsvård har en hög överrisk för fysisk och psykisk ohälsa i vuxen ålder.

Samordningen av insatser och säkerställandet av att barn och unga i samhällsvård får det stöd och 
den hälso-, sjuk- och tandvård som de behöver och har rätt till, underlättas av tydlighet gällande 
ansvarsfördelning mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm och hur samverkan 
ska gå till.

I överenskommelsen om samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som 
vårdas utanför det egna hemmet, har kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm 
kommit överens om att samverkan kring placerade barn och unga ska präglas av ett tydligt 
barnrättsperspektiv i enlighet med barnkonventionen. Det innebär till exempel att barnet/den unges 
roll som part med egna specifika rättigheter ska vara tydlig i arbetet och leda till att barnet/den unge 
är i fokus.  

Av SoL framgår att barn, när en åtgärd rör dem, ska få relevant information och ges möjlighet att 
framföra sina åsikter. Om barnet inte framför sina åsikter, ska barnets inställning så långt det är 
möjligt klarläggas på annat sätt. Barnets åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets ålder och mognad. Av patientlagen (2014:821) följer att alla patienter, oavsett ålder, ska 
ha möjlighet att påverka sin vård.
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3. Definitioner	

3.1. Centrala begrepp

Generella termer
Barn en person som inte fyllt 18 år.

Ung en person som fyllt 18 år men inte 21 år.

Vårdnadshavare förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har rätt att utöva vårdnaden om 
ett barn.

Huvudman en myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt ansvarar för viss 
verksamhet. I det här rutindokumentet är det Stockholms läns kommuner och Region 
Stockholm som är huvudmän.

Termer	gällande	kommunal	verksamhet
Placeringskommun den kommun vars socialtjänst har placerat ett barn eller en ung person i familjehem, 

stödboende eller hem för vård och boende (HVB).

Mottagningskommun den kommun där barnet eller den unge placeras i familjehem eller HVB.

Bosättningskommun avser den kommun där barnet eller den unges anses vara bosatt. 
Bosättningskommun regleras i 2 a kap. 3 § SoL.

Barns Behov i 
Centrum  
(BBIC)

ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det är framtaget 
för socialtjänstens myndighetsutövning. BBIC ska stärka barnperspektivet och 
delaktigheten för barn och unga. Det utgår från barnet eller den unges behov och 
ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur 
för handläggning, genomförande och uppföljning. På Socialstyrelsens hemsida 
finns BBIC-dokument som socialtjänsten kan bifoga begäran om hälso-, tand- eller 
läkarundersökning.

Termer	gällande	hälso-,	sjuk-	och	tandvård
Hemregion den region där patienten är folkbokförd vid vårdtillfällets inledning.

Vårdregion den region där patienten undersöks och behandlas, utan att vara folkbokförd. 
Patienten kallas då för utomlänspatient.

Riksavtal för 
utomlänsvård och 
kommentarer

reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sin hemregion. Beträffande 
målgruppen för dessa rutiner regleras det särskilt i avsnitt 3.1.a, s. 15 i Riksavtalet. 
Riksavtalet omfattar inte tandvård. Region Stockholm ersätter all bastandvård 
samt övrig tandvård efter kostnadsförslag. Vårdgivare i annat län kontaktar 
tandvårdsenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm 
angående ersättning.

Gemensamt
Samordnad 
individuell plan (SIP)

ska enligt 2 kap. 7 § SoL och 16 kap. 4 § HSL tas fram när någon har behov av 
insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården, och insatserna 
behöver samordnas. SIP vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård regleras i  
4 kap. lagen (2017:621) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård.
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3.2. Placering utanför hemmet med utgångspunkt från olika lagrum 

Inför en placering utanför hemmet gör socialtjänsten alltid en utredning som får ta högst fyra 
månader att slutföra. 

Placering enligt socialtjänstlagen 
En placering av ett barn utanför det egna hemmet enligt 4 kap. 1 § SoL, i familjehem (inkluderar 
jourhem och släkting-/nätverkshem), HVB eller stödboende får göras om det sker med samtycke 
från vårdnadshavare. Ett barn som har fyllt 15 år har enligt 11 kap. 10 § andra stycket SoL rätt att 
föra sin egen talan i mål och ärenden, vilket innebär att barn över 15 år måste ge sitt samtycke till en 
placering. Även vid placering av barn under 15 år ska barnets perspektiv tas i beaktande med hänsyn 
till barnets ålder och mognad. Placering av unga mellan 18–20 år kräver den unges samtycke.

Placering enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga  
Utgångspunkten är att insatser inom socialtjänsten ska göras i samförstånd med barnet och 
dennes vårdnadshavare eller den unge. Om behövliga insatser inte kan ges på frivillig väg enligt 
SoL kan förutsättningar för vård med stöd av 2 § och/eller 3 § LVU vara uppfyllda. Socialtjänstens 
utredning kan då mynna ut i en ansökan om vård enligt LVU. Vård med stöd av LVU är en form 
av tvångsomhändertagande. 2 § LVU beskriver kriterier för vård till följd av brister i omsorgen om 
barnet, medan 3 § LVU beskriver kriterier för vård till följd av barnet eller den unges eget beteende. 
Socialnämndens ansökan ställs till förvaltningsrätten som fattar beslut. 

Om ett barn har fyllt 15 år är barnet processbehörigt, det vill säga har rätt att föra sin talan i mål och 
ärenden som rör LVU. Det innebär att när ett barn har fyllt 15 år ska dennes samtycke till vård alltid 
inhämtas, utöver vårdnadshavarens samtycke.

Vård enligt LVU är i första hand avsett för personer under 18 år men i förarbetena till lagen anges 
att många i åldrarna närmast däröver kan ha ett stort behov av socialtjänstens insatser. I 1 § tredje 
stycket LVU anges därför att en ung person som har fyllt 18 men inte 20 år får beredas vård enligt 
3 § LVU. Vård som har beslutats med stöd av 2 § ska upphöra senast när den unge fyller 18 år. Vård 
som har beslutats med stöd av 3 § ska upphöra senast när den unge fyller 21 år.

Omedelbart omhändertagande enligt LVU
Socialnämnden får enligt 6 § LVU besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, 
om

1. det är sannolikt att den unge1 behöver beredas vård med stöd av LVU, och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller 
utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder 
hindras.

1 I lagen står det ”den unge” men lagtexten avser alla under 20 år, det vill säga även barn.
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Socialnämndens beslut om omedelbart omhändertagande ska vara förvaltningsrätten tillhanda 
inom en vecka för fastställande. Om förvaltningsrätten fastställer socialnämndens beslut har 
socialnämnden fyra veckor på sig att ansöka om LVU hos förvaltningsrätten, från den dagen beslutet 
om det omedelbara omhändertagandet verkställdes. Ansökan ska innehålla intyg från genomförd 
läkarundersökning enligt 32 § LVU, om inte läkarundersökningen av särskilda skäl är obehövlig (se 
avsnitt 3.4.).

3.3. Olika placeringsformer

Placeringsformer

Familjehem ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnd tar emot barn och unga för 
stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars 
verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt.

Jourhem enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden eller motsvarande tar emot 
barn och ungdomar för tillfällig vård och fostran och vars verksamhet inte 
bedrivs yrkesmässigt. I juridisk mening är ett jourhem ett familjehem.

Nätverks-/släktinghem icke-juridisk benämning som används när barnet/den unge placeras i ett jour- 
eller familjehem som är släkt eller vänner till barnet familj. I juridisk mening är 
ett nätverkshem antingen ett jourhem eller ett familjehem. 

Hem för vård eller boende 
(HVB)

boende som tillhandahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med 
insatser i form av vård eller behandling. I begreppet ingår även de så kallade 
särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse ansvarar för om inget 
annat sägs.

Särskilda ungdomshem, 
SiS-ungdomshem

SiS är en förkortning för Statens Institutionsstyrelse och ett SiS-ungdomshem 
är en institution för vård av unga som på någon grund som anges i 3 § LVU 
eller i 32 kap. 5 § brottsbalken, behöver stå under särskilt noggrann tillsyn. 
Vården beskrivs i 12 § LVU och institutionerna kallas ibland §12-hem. 
Statens institutionsstyrelse är den myndighet som administrerar och driver 
tvångsvård av ungdomar (§12-hem) och vuxna med missbruk.

Stödboende ett eget boende med individanpassat stöd för barn och unga i åldern  
16–20 år. För barn i åldern 16–17 år ska det finnas särskilda skäl för att 
de ska kunna placeras i ett stödboende. Samma regler och rättigheter 
gäller för barn och unga som är placerade i stödboende som för övriga 
placeringsformer.
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3.4. Olika typer av hälsoundersökningar

Det finns olika typer av hälsoundersökningar som är aktuella i samband med placering av ett barn 
eller ung person utanför det egna hemmet. Placerade barn och unga, som inte är asylsökande, 
omfattas av två olika typer av undersökningar. Asylsökande omfattas av ytterligare en typ av 
undersökning. De tre undersökningarna är delvis överlappande men har även delvis olika syften. 

• Hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet har ett brett syfte och 
ska bland annat ge underlag för en medicinsk bedömning av barnets eller den unges behov av 
hälso- och sjukvård samt tandvård. 

• Läkarundersökningen enligt LVU syftar till att identifiera sjukdom, skada eller 
funktionsnedsättning som kan ha betydelse för behovet av vård enligt LVU.

• Hälsoundersökning för asylsökande ska erbjudas alla asylsökande, såväl barn som vuxna. 
Asylsökande barn och unga omfattas således av två lagstiftningar och ska därför erbjudas två 
hälsoundersökningar om de inte exempelvis erbjuds en undersökning som uppfyller kraven  
i båda regelverken.

De olika hälsoundersökningarna beskrivs mer utförligt nedan. Hälsobesök inom elevhälsa nämns 
också. För en fördjupad redogörelse över hur de olika hälsoundersökningarna förhåller sig till 
varandra, se Socialstyrelsens meddelandeblad nr 1/2020.

För samtliga tre hälsoundersökningar gäller att de ska genomföras om det inte bedöms obehövligt. 
Vad som kan anses obehövligt beskrivs under respektive undersökning. 

Om ett barn eller ung person, i en specifik situation och enligt lag, har rätt till flera av 
undersökningarna och det är till gagn för barnet/den unge, är det möjligt att utföra 
undersökningarna vid samma tillfälle, så länge syfte och innehåll med respektive undersökning 
uppfylls. Hälsoundersökning oral hälsa genomförs dock alltid separat.

För barn 0 - 17 år utförs hälsoundersökningen av någon av de barn- och ungdomsmedicinska 
mottagningar (BUMM) som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. 

Hälsoundersökning av unga 18 - 20 år utförs av någon av de tre utsedda vårdcentralerna i 
länet: 
• Turebergs vårdcentral för norra länet
• Liljeholmens vårdcentral för Stockholms stad 
• Huddinge vårdcentral för södra länet. 
För de 18 – 20-åringar som bor i Norrtälje utförs hälsoundersökningen på BUMM Norrtälje. 

Kontaktuppgifter till mottagningarna finns på www.1177.se
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Hälsoundersökning av placerade barn och unga 
Enligt 11 kap. 3 a § SoL ska socialnämnden, om det inte är obehövligt, underrätta regionen om 
att ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning 
till att vård utanför det egna hemmet inleds. Hälsoundersökningen omfattar områdena fysisk, 
psykisk och oral hälsa. Hälso-, sjuk- och tandvården ska då erbjuda en sådan undersökning enligt 
1 § lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
En hälsoundersökning betraktas som obehövlig till exempel om barnet/den unge det senaste 
året genomgått en sådan.2 Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver den tidigare 
undersökningen dock motsvara innehållet i hälsoundersökningen som avses i föreskrifterna och att 
det kan behövas annan expertis än den egna för att avgöra det.

Formuleringen ”i anslutning till att vård utanför det egna hemmet inleds” innebär att om 
placeringen sker med planering och framförhållning, är det rimligt att försöka genomföra 
hälsoundersökningen innan placeringen inleds. Om detta inte är möjligt, så bör den erbjudas och 
utföras så snart det går efter att placeringen genomförts.

Hälsoundersökningens omfattning regleras i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

Hälsoundersökningen ska omfatta områdena fysisk, psykisk och oral hälsa. 
Genom hälsoundersökningen ska även tecken på förekomsten av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsnedsättning uppmärksammas.

Undersökningens syfte är att ge underlag för

1. en medicinsk bedömning av behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård hos ett barn 
eller en ung person som vårdas utanför det egna hemmet,

2. hur socialnämnden ska verka för att barnet eller den unge ska få sitt behov av hälso- och 
sjukvård och tandvård tillgodosett, samt

3. hälso- och sjukvårdens och tandvårdens fortsatta kontakt med barnet eller den unge.

2 Prop. 2016/17:59 s. 51.
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Läkarundersökning enligt LVU

När ett barn eller ung person vårdas med stöd av LVU har socialnämnden, enligt 11 § LVU, 
rätt att utifrån barnet eller den unges bästa besluta i frågor som rör barnet eller den unges 
personliga förhållanden, i den utsträckning det behövs för att genomföra vården.

Läkarundersökning ska, om den inte av särskilda skäl är obehövlig, ske innan socialnämnden gör 
ansökan enligt 4 § LVU till förvaltningsrätten. Socialnämnden har utifrån det rätt att besluta om att 
ett barn eller ung person ska läkarundersökas enligt 32 § LVU. Hälso- och sjukvården ska då erbjuda 
barnet/den unge en sådan läkarundersökning. Läkarundersökningen syftar till att identifiera 
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för behovet av vård enligt LVU och 
för planering av vården, och bör omfatta barnet eller den unges fysiska och psykiska status. 

Läkarundersökningen enligt 32 § LVU ersätter inte den hälsoundersökning som ska ske i anslutning 
till en placering, oavsett om det är en placering enligt LVU eller SoL. Läkarundersökningen ska ske 
förutsatt att undersökningen inte anses vara obehövlig av särskilda skäl. Sådana särskilda skäl kan 
vara att barnet/den unge redan tidigare har genomgått en läkarundersökning eller att det redan 
finns en tillfredställande utredning om den unges hälsotillstånd.

Till skillnad från hälsoundersökning av barn och unga som placeras utanför det egna hemmet enligt 
lagen (2017:209) är det inte angivet hur omfattande läkarundersökningen enligt 32 § LVU ska vara. 
I Socialstyrelsens handbok LVU – Handbok för socialtjänsten finns mer information om vad som 
läkarundersökningen enligt 32 § LVU behöver omfatta beroende av barnet eller den unges situation. 
Där framgår till exempel att det vid misstanke om fysisk misshandel är viktigt att fastställa vilka 
skador som har tillfogats barnet eller den unge genom en kroppsundersökning. Detta är också viktigt 
vid misstanke om sexuella övergrepp, även om dessa inte alltid ger synliga skador. Även när det 
handlar om vanvård eller känslomässig försummelse är det viktigt att en kroppsundersökning sker. 

Hälsoundersökning för asylsökande och vissa andra utlänningar 
Asylsökande barn och unga som placeras omfattas av två lagstiftningar när det gäller 
hälsoundersökningar, dels lagen om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det 
egna hemmet, dels lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. De omfattas även 
av 32 § LVU gällande läkarundersökningar vid placering enligt LVU.

Barn och unga som vistas i Sverige utan stöd av myndighetsbeslut eller författning och där vistelsen 
i Sverige inte är avsedd att vara tillfällig (kallas fortsättningsvis i rutinen papperslösa barn och 
unga), omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i 
Sverige utan nödvändiga tillstånd. Vid placering omfattas även dessa barn och unga av lagen om 
hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet liksom av 32 § LVU 
gällande läkarundersökningar vid placering enligt LVU.

I 7 § lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera och i 10 § lagen om hälso- och 
sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd anges att en region 
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ska erbjuda asylsökande och vissa andra utlänningar en hälsoundersökning om det inte är 
uppenbart obehövligt. Enligt dessa lagar omfattas bland annat kvotflyktingar och papperslösa 
barn och unga av erbjudandet.  Syftet med hälsoundersökningen är att fånga upp ohälsa och 
vårdbehov samt eventuella behov av smittskyddsåtgärder. Information ska ges om patientens 
rätt till hälso-, sjuk- och tandvård och hur de kan ta kontakt med vården. I Region Stockholm 
utförs dessa hälsoundersökningar i huvudsak på särskilda vårdcentraler som har detta uppdrag. 
Hälsoundersökningen är frivillig och ska erbjudas när den asylsökande har etablerat boende inom 
regionen. 

Syftet med den hälsoundersökning som ska erbjudas barn och unga som placeras och den 
hälsoundersökning som ska erbjudas bland annat asylsökande och papperslösa är delvis olika, även 
om de överlappar varandra. För att socialnämnden ska kunna bedöma om hälsoundersökningarna 
är likvärdiga och motsvarar varandra behövs kunskap om innehållet i respektive undersökning. 
Socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan behöva samverka då det kan krävas rådgivning av 
medicinsk expertis för att kunna avgöra detta. Utgångspunkten är således att asylsökande och 
papperslösa med flera barn och unga som placeras ska    erbjudas två hälsoundersökningar, om 
inte arbetet i respektive region och kommun organiseras så att de i stället till exempel erbjuds en 
undersökning som uppfyller kraven i båda regelverken. 

Syftet med den hälsoundersökning som ska erbjudas barn och unga som placeras och den 
hälsoundersökning som ska erbjudas alla asylsökande är delvis olika, även om de överlappar 
varandra. För att socialnämnden ska kunna bedöma om hälsoundersökningarna är likvärdiga och 
motsvarar varandra behövs kunskap om innehållet i respektive undersökning. Socialtjänsten och 
hälso- och sjukvården kan behöva samverka då det kan krävas rådgivning av medicinsk expertis för 
att kunna avgöra detta. Utgångspunkten är således att asylsökande barn och unga som placeras ska 
erbjudas två hälsoundersökningar, om inte arbetet i respektive region och kommun organiseras så 
att de i stället till exempel erbjuds en undersökning som uppfyller kraven i båda regelverken.

Hälsobesök inom ramen för skolans elevhälsa
Elevhälsans uppdrag beskrivs i 2 kap. 25 § skollagen (2010:800) och ska omfatta medicinska, 
psykologiska och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans 
hälsobesök motsvarar inte och kan därför aldrig ersätta de hälso- och läkarundersökningar som ska 
göras vid en placering utanför det egna hemmet.

Placerade barn och unga har rätt till hälsobesök under skoltiden precis som de barn och unga som
inte är placerade utanför det egna hemmet. Enligt 2 kap. 27 § skollagen ska varje elev i 
grundskolan, grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar 
allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden. Eleven ska 
dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och hörsel och andra begränsade 
hälsokontroller.
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4. Grundläggande ansvar för respektive 
huvudman i samband med en placering

Alla verksamheter som träffar barn, unga och deras föräldrar behöver hjälpas åt att tidigt 
uppmärksamma social utsatthet, hälso-, sjuk- och tandvårdsbehov, samt behov av samverkan. 
Genom att de verksamheter som möter barn och unga tar ansvar för sina respektive uppdrag och 
ansvar för att samverka, ökar möjligheten för barn och unga att bo kvar i det egna hemmet. Det ökar 
också möjligheten för att de barn och unga som behöver placeras får det stöd och den hälso-, sjuk- 
och tandvård de behöver och har rätt till. 

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter trädde i kraft den 1 
januari 2020. Sedan dess gäller barnkonventionen som svensk lag. Alla verksamheter som träffar 
barn och unga är skyldiga att följa den. I artikel 12 anges till exempel alla barns rätt att bilda och 
uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Barn och unga 
som placeras ska göras delaktiga i vilka insatser som behövs, få prata om det som är viktigt för dem, 
få svar på sina frågor, samt få tydliggjort vem som gör vad. Barnet/den unge har också rätt att få 
återkoppling efter kontakt med hälso-, sjuk- och tandvården. 

Regionen ansvarar för att erbjuda en god 
hälso-, sjuk- och tandvård för de som är bosatta 
inom Stockholms län. Regionen ansvarar för 
insatserna även om dessa ges inom ramen 
för vården vid en placering av ett barn eller 
ung person utanför det egna hemmet, oavsett 
placeringsform. Regionen ska på begäran från 
socialtjänsten erbjuda barn och unga som placeras 
en hälsoundersökning. Regionens ansvar och 
uppdrag gällande hälsoundersökningen regleras i 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet. Regionen ska efter beslut 
i socialnämnden genomföra en läkarundersökning 
enligt 32 § LVU. Regionen bistår socialtjänsten med 
rådgivning/samråd i frågor som kräver medicinsk 
kompetens inför, under och efter ett barns eller en 
ung persons placering utanför det egna hemmet.

Socialtjänsten ska verka för 
att barn och unga växer upp under 
trygga och goda förhållanden. 
Det är socialtjänsten, med sitt 
övergripande ansvar för barn och 
unga i samband med placering, 
som ska initiera vårdinsatser 
och tillgodose omsorgsbehov. 
Socialtjänsten ansvarar för att 
det barn eller ung person som 
placerats i ett annat hem än 
det egna får god vård och ska 
verka för att det får den hälso-, 
sjuk- och tandvård som de 
behöver. Socialtjänstens hela 
uppdrag avseende placerade barn 
och unga beskrivs i Placerade 
barn och unga – handbok för 
socialtjänsten.
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4.1. Kritiska punkter i samverkan

Det krävs strukturerad samverkan både inför, under och inför avslut av en placering av ett barn/
ung person. I dessa faser uppstår kritiska punkter, skärningspunkter i processen där huvudmännens 
ansvar korsar varandra och då det är särskilt viktigt att respektive verksamhetsansvar och roller är 
tydliga. Målet med huvudmännens samverkan är att de insatser som görs för barnet/den unge ska 
bli väl sammansatta, komma i rätt tid och överensstämma med barnets/den unges faktiska behov 
vid det aktuella tillfället. Rutindokumentet fokuserar på dessa skärningspunkter. 

I avsnitten 5 – 8 nedan beskrivs huvudmännens ansvarsområden och hur samverkan ska ske i de 
olika faserna. Vi inleder med ett avsnitt om Samordnad individuell plan (SIP) som är det verktyg 
som i första hand ska underlätta samverkan och de skärningspunkterna. 

4.2. Samordnad individuell plan (SIP)

SIP syftar till att skapa en sammanhängande helhet av de vård- och omsorgsinsatser som den enskilde 
behöver från olika enheter och huvudmän. Detta gäller oavsett var barnet/den unge placeras.

Socialtjänsten ska tillsammans med hälso- och sjukvården upprätta en SIP när barnet/den unge 
har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso-, sjuk- och tandvården. Även skola 
och elevhälsa har en viktig roll i SIP-arbetet. Placerade barn och unga som grupp har ofta komplexa 
vård- och omsorgsbehov och behov av samordnade insatser. Länets kommuner och Region 
Stockholm är överens om att utgångspunkten är att en SIP i normalfallet behövs i samband med en 
placering av ett barn eller en ung person.

För att möjliggöra och säkerställa att en SIP kommer till stånd bör tekniska hjälpmedel användas 
när så är möjligt och under förutsättning att det kan göras på ett rätts- och integritetssäkert sätt.

När ska SIP-arbetet påbörjas?
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. I de fall då det 
utifrån barnets eller den unges bästa bedöms olämpligt att påbörja SIP-arbetet inom några dagar, 
ska det påbörjas så snart det är möjligt.

Ofta är det bra om en SIP hålls innan barnet/den unge placeras då det inte sällan finns behov av 
samplanering mellan olika huvudmän inför en placering. Ett SIP-möte bör hållas så snart som 
möjligt, men dock senast inom fyra veckor efter att en placering utanför det egna hemmet inletts. 

Behövs samtycke?
Samtycke från den enskilde är en förutsättning för att en SIP ska kunna upprättas. Barnets/den 
unges och vårdnadshavarnas delaktighet och inflytande i SIP-arbetet ska tillmätas stor vikt. Om 
barnet/den unge är omhändertaget med stöd av LVU och barnets vårdnadshavare eller den unge 
inte samtycker till att starta ett SIP-arbete, kan socialnämnden besluta att ett sådant arbete ändå ska 
påbörjas; detta om SIP-arbetet bedöms som nödvändigt för att barnet/den unge ska få behövlig vård 
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och det inte kan ske på annat sätt. Utgångspunkten är dock att samtycke av vårdnadshavarna eller 
den unge ska inhämtas i första hand. 

Vem kan initiera och upprätta en SIP?
Vem som helst som i sin yrkesutövning inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården har 
uppmärksammat ett behov av samordning av insatser ska ta initiativ till att en SIP upprättas. 
Detta gäller alla inom kommunens socialtjänst, alla inom regionens hälso- och sjukvård och 
samorganiserade verksamheter som till exempel familjecentraler, beroendevårdsenheter för 
ungdomar och ungdomsmottagningar. Alla dessa aktörer har också en skyldighet att delta i en 
SIP när de blir inbjudna. Det är socialtjänsten och hälso- och sjukvården som bedömer när en SIP 
behöver upprättas, och det räcker att en av huvudmännen gör den bedömningen för att skyldigheten 
att medverka i SIP-arbetet ska inträda för båda.

Barn, unga och vårdnadshavare kan också efterfråga en SIP. Närstående kan efterfråga en SIP och 
även delta, men bara om barnet/den unge och vårdnadshavare samtycker. 

Tandvården har ingen skyldighet att initiera eller kalla till en SIP, och är inte heller skyldiga att delta 
i arbetet med planen. Barnets/den unges tandvårdsbehov ska dock finnas med vid all planering, 
och tandvården kan bjudas in till arbetet med SIP när det bedöms relevant. Tandvården kan också 
uppmärksamma socialtjänsten på att ett behov av samordning finns, till exempel genom att föreslå 
en SIP. Det ankommer sedan på socialtjänsten att pröva om en SIP behövs samt, i sådant fall, 
inhämta nödvändiga godkännanden.  

Socialnämnden har enligt SoL ett särskilt ansvar att aktivt verka för att samverkan kommer till 
stånd. Utifrån sitt övergripande ansvar för placeringen har socialnämnden ett särskilt ansvar för 
att sammankalla till SIP för placerade barn och unga. Observera att hälso- och sjukvården ansvarar 
för att sammankalla till SIP vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i enlighet med särskild 
lagstiftning, se avsnitt 4.3. nedan. 

Vad ska en SIP innehålla?
Av den samordnade individuella planen ska det framgå 

1. vilka insatser som behövs, 

2. vilka insatser som respektive huvudman ska svara för,

3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än regionen eller kommunen, och

4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.

Vem är ansvarig för planen?
Det behöver vara tydligt bestämt för den enskilde och dennes närstående vilken huvudman som 
har huvudansvaret för planen. Den av huvudmännen som har det övergripande ansvaret ska bland 
annat vara sammankallande till de möten som behövs vid upprättandet av planen och ha den 
huvudsakliga kontakten med den enskilde och dennes närstående i frågor som gäller planen.3 Den 

3 Prop. 2008/09:193 s. 31
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som har huvudansvaret behöver inte vara den som initierat eller kallat till planeringen utan det 
avgörs utifrån den enskildes önskemål och behov (den enskilde och vårdnadshavaren när det gäller 
barn), och av insatsernas karaktär. Huvudregeln bör vara att den huvudman som den enskilde 
bedöms ha mest kontakt med får det övergripande ansvaret.4 Rollen som huvudansvarig kan skifta 
under tiden arbetet med planen pågår. 

På Storsthlms webbplats kan du läsa mer om och hitta mallar för SIP-arbetet. 

4.3. SIP i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

I januari 2018 trädde en ny lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i kraft. Lagen omfattar enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma 
att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller 
den regionfinansierade öppna vården. Bland annat innebär den nya lagen att alla patienter som vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård bedöms vara i behov av insatser både från hälso- och 
sjukvården och kommunen ska erbjudas en SIP.

Behövs samtycke?
Samtycke från den enskilde krävs för kallelse till och upprättande av SIP.

Om barnet är tvångsomhändertaget med stöd av LVU och barnets vårdnadshavare inte samtycker 
till att starta ett SIP-arbete kan dock socialnämnden besluta att ett sådant arbete ändå ska påbörjas 
om SIP-arbetet bedöms som nödvändigt för att barnet ska få behövlig vård och detta inte kan ske  
på annat sätt.5

Initiera och upprätta en SIP vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
När en berörd enhet inom socialtjänsten eller den öppna hälso- och sjukvården fått ett 
inskrivningsmeddelande från den slutna vården, ska enheten börja sin planering av de insatser 
som är nödvändiga för att barnet/den unge på ett tryggt och säkert sätt ska kunna lämna den slutna 
vården och efter utskrivningen få sina behov av socialtjänst eller hälso- och sjukvård tillgodosedda.

När en enhet inom den öppna hälso- och sjukvården har tagit emot ett inskrivningsmeddelande från 
den slutna vården, ska den öppna vården utse en fast vårdkontakt för barnet/den unge. Den fasta 
vårdkontakten ska utses innan barnet/den unge skrivs ut från den slutna vården. En kallelse till SIP 
ska skickas till berörda enheter av den fasta vårdkontakten.

I Stockholms läns regionala överenskommelse med tillhörande riktlinje för samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård finns mer information. Riktlinjen hittar du på  
www.vardgivarguiden.se.

4 Prop 2008/09:193 s. 24
5 Enligt 11 § LVU
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4.4. När barnet/den unge placeras utanför Stockholms län

När socialtjänsten i en kommun placerar ett barn eller ung person i en annan kommun behåller den 
placerande socialtjänsten ansvaret för barnet/den unge. På så sätt skiljer sig socialtjänstens ansvar 
i jämförelse med till exempel både region och skola. När ett barn eller en ung person placeras i en 
kommun utanför Stockholms län, och en annan region därmed får ansvaret för att ge barnet/den 
unge vård, behöver kontinuiteten i pågående hälso-, sjuk- och tandvårdsinsatser säkerställas. För att 
få till en fungerande samverkan mellan alla berörda parter kan SIP-arbetet underlättas genom att 
representanter från både hemregion och vårdregion närvarar vid SIP-möte. 

17Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet



155 Yttrande - Storsthlms rekommendation om att anta Överenskommelsen om samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet - KS 21/0575-1 Yttrande - Storsthlms rekommendation om att anta Överenskommelsen om samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet : 2b Rutindokument för tillgång till hälso,- sjuk- och tandvård för barn som placeras utanför det egna hemmet - april 20212.pdf

5. Inför placering  
– Behov av underlag och samordning

Socialnämnden ska vara aktiv i att få till stånd undersökningar, insatser och 
behandlingar som barn och unga som placeras utanför det egna hemmet kan vara i behov av. 
Att sedan tillhandahålla hälso-, sjuk- och tandvård är däremot hälso-, sjuk- och tandvårdens 
ansvar. Förarbetet inför en placering är centralt för att kunna tillgodose de hälso-, sjuk- och 
tandvårdsinsatser som barnet eller den unge har behov av och rätt till. Socialtjänsten har rätt 
att inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL konsultera sakkunniga och ta de 
kontakter som behövs för att bedöma behovet av insatser. Hälso-, sjuk- och tandvården har på 
begäran av socialtjänsten skyldighet att lämna sådan information. Det är dock hälso-, sjuk och 
tandvården som prövar vilka uppgifter som kan lämnas till socialtjänsten och som bedömer 
uppgiftsskyldighetens omfattning.

Det är socialnämnden som fattar beslut om ett barn eller en ung person ska placeras enligt SoL och 
att ansöka om vård enligt LVU. Det är endast socialnämnden i en kommun som kan ansvara för 
dessa placeringar av barn och unga. Regionen ansvarar för att bistå socialnämnden med rådgivning/
samråd i frågor som kräver medicinsk kompetens inför, under och efter ett barns eller en ung 
persons placering utanför det egna hemmet.

Det är socialtjänstens och hälso-, sjuk- och tandvårdens ansvar att kontinuerligt ge 
barnet/den unge information på ett sätt så att barnet/den unge förstår.

Underlag inför placering
Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Begäran	om	hälsoundersökning	fysisk	
och	psykisk	hälsa

Barn	0	–	17	år
Begäran ställs till närmaste barn- och 
ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), se 
kontaktuppgifter här. Ta kontakt per telefon i 
första hand. 

Ung	person	18	–	20	år	
Begäran ställs till utsedd vårdcentral enligt 
följande:
Norra länet: Turebergs VC 
Stockholm: Liljeholmens VC 
Södra länet: Huddinge VC

För de 18 – 20-åringar som bor i Norrtälje 
utförs hälsoundersökningen på BUMM 
Norrtälje. 

Se BBIC:s dokumentsstöd för begäran här.

Socialtjänsten

(Här finns  
Social-
styrelsens 
BBIC- 
material)

Kartlägga hälso- och 
sjukvårdsbehov hos barnet/den 
unge i samband med placering

Sid 18–23 kan 
skrivas	ut	och	
användas	som	
en checklista
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Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Begäran	om	hälsoundersökning	oral	hälsa		

Barn	och	unga	0	–	20	år	
Begäran ställs till barntandläkare 
(specialisttandläkare inom pedodonti) vid en 
specialisttandvårdsmottagning. 

Asylsökande	barn	och	unga	0	–	20	år	
Begäran ska alltid ställas till en 
barntandläkare (specialist inom 
pedodonti) vid en av Folktandvårdens 
specialistmottagningar.

Se kontaktuppgifter till vårdgivare här.

Socialtjänsten Kartlägga tandvårdsbehov hos 
barnet eller den unge i samband 
med placering

Erbjuda	hälsoundersökning	fysisk	och	
psykisk hälsa på begäran av socialtjänsten, 
se Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd, HSLF-FS 2019:19. 
Återkoppla resultatet till socialtjänsten, 
se mall här. Remiss till annan vårdgivare 
vid behov. Återkoppla resultatet av 
undersökningen till barnet/den unge.

BUMM för 
barn 0 – 17 år

Vårdcentral 
för ung 
person  
18 – 20 år

Hälsoundersökningens syfte är 
att ge underlag för:
1. En medicinsk bedömning 

av behovet av hälso- och 
sjukvård 

2. Hur socialnämnden ska verka 
för att barnet eller den unge 
ska få sitt behov av hälso- 
och sjukvård tillgodosett

3. Hälso- och sjukvårdens 
fortsatta kontakt med barnet 
eller den unge.

Erbjuda	hälsoundersökning	oral	hälsa på 
begäran av socialtjänsten Socialstyrelsens 
föreskrift, HSLF-FS 2019:19. 
Återkoppla resultatet till socialtjänsten. 
Remiss till annan vårdgivare vid behov. 
Återkoppla resultatet av undersökningen till 
barnet/den unge.

Tandvården Hälsoundersökningens syfte är 
att ge underlag för:

1. En medicinsk bedömning av 
behovet av tandvård 

2. Hur socialnämnden ska verka 
för att barnet eller den unge 
ska få sitt behov av tandvård 
tillgodosett

3. Tandvårdens fortsatta 
kontakt med barnet eller den 
unge.

Besluta	om	läkarundersökning	enligt	LVU
Socialnämnden beslutar om 
läkarundersökningen (32 § LVU) som ska 
genomföras, innan nämnden ansöker om 
vård enligt 4 § LVU.

Socialtjänsten Komplement till den sociala 
utredningen vid ansökan om 
vård enligt LVU.
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Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Begäran	om	läkarundersökning	enligt	 
32	§	LVU	

Barn	0	–	17	år	
Begäran ställs till närmaste barn- och 
ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM), se 
kontaktuppgifter här. Ta kontakt per telefon i 
första hand.

Ung	person	18	–	20	år
Begäran ställs till utsedd vårdcentral enligt 
följande:
Norra länet: Turebergs VC 
Stockholm: Liljeholmens VC 
Södra länet: Huddinge VC

För de 18 – 20-åringar som bor i Norrtälje 
utförs läkarundersökningen på BUMM 
Norrtälje.

Socialtjänsten Identifiera sjukdom, skada 
eller funktionsnedsättning som 
kan ha betydelse för behovet 
av vård enligt LVU och för 
planering av vården.
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Samverkan vid verkställande av placering
Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Initiera	hälso-	och	sjukvårdsinsatser	i hemregion 
eller i aktuell vårdregion. Om hälsoundersökningen 
inte kunnat genomföras av hemregionen, ska 
vårdregionen få i uppgift att genomföra den.

Socialtjänsten Säkerställa att barnet 
eller den unge får sina 
behov av hälso- och 
sjukvård tillgodosedda 
under placeringstiden.

Vid	behov	sammankalla	till	SIP
Befintliga vårdgivare och andra relevanta aktörer 
bjuds in, om den enskilde samtycker, i samband med 
placeringen för gemensam inventering av hälso-, 
sjuk- och tandvårdsbehov och planering av vad som 
ska göras och av vem i samband med placering.

Samtycke är utgångspunkten även vid vård enligt 
LVU, men ej nödvändigt. Här hittar du länets 
framtagna SIP-material.

Socialtjänsten, 
utom vid 
utskrivning 
från slutenvård 
(då är det 
hälso- och 
sjukvården)

Säkerställa att 
behoven hos barnet/
den unge är klarlagda, 
och att det är tydligt 
för alla berörda parter 
vem/vilken verksamhet 
som ansvarar 
för vad, inklusive 
vårdnadshavare och 
familjehemsföräldrar/ 
HVB-hem.

Initiera	tandvårdsinsatser	i hemregion eller i aktuell 
vårdregion. Om begäran gjorts av socialtjänsten men 
tandvårdsundersökningen inte kunnat genomföras 
av hemregionen ska vårdregionen få i uppgift att 
genomföra den.

Socialtjänsten Säkerställa att barnet 
eller den unge får sina 
behov av tandvård 
tillgodosedda under 
placeringstiden.
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6. Under placeringen  
– Uppmärksamma behov och föra vidare relevant 
information

Socialtjänsten följer vården under placeringen genom att besöka barnet/den unge regelbundet. 
Vården ska också övervägas eller omprövas regelbundet. En del placeringar varar under lång tid, 
ibland under hela barnets eller den unges uppväxt. Andra placeringar kan vara kortvariga. Ibland 
är hälsobehov hos barnet/den unge kända men svåra att tillgodose innan placeringen genomförs. I 
andra fall upptäcks barnets eller den unges behov först under placeringen, företrädesvis i samband 
med den hälsoundersökning som genomförts i samband med placeringen.

Barnets eller den unges behov behöver kontinuerligt uppmärksammas för att placeringen ska kunna 
fortlöpa som planerat. I de fall placeringen behöver avbrytas, barnet/den unge behöver flytta, eller 
planeringen av insatser förändras, är det viktigt att det kommuniceras med berörda som har ansvar 
för att tillhandahålla hälso-, sjuk- och tandvård eller kommunala stödinsatser, och samverka kring 
ett barn eller en ung person under en placering.

Det är socialtjänstens, hälso-, sjuk- och tandvårdens ansvar att kontinuerligt ge 
barnet/den unge information på ett sätt så att barnet/den unge förstår.

Uppmärksamma	behov	och	föra	vidare	information
Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Överväga	behov	av	att	följa	upp	SIP	om det skett 
förändringar i barnet/den unges livssituation som 
innebär samordningsbehov.

Socialtjänsten förutom 
vid utskrivning från 
sluten hälso- och 
sjukvård, då är det 
hälso- och sjukvården

Säkerställa att 
barnet/den unge 
får väl avvägda 
och samordnade 
insatser.

Erbjuda	hälsoundersökning	fysisk	och	psykisk	hälsa	
om detta inte redan gjorts inför placering.

Aktuell vårdgivare i 
hemregionen eller 
vårdregionen,

Se info under 
”inför placering” i 
detta dokument.

Erbjuda	hälsoundersökning	oral	hälsa	om detta inte 
redan gjorts inför placering. Om placeringen redan 
inletts på ett av Statens institutionsstyrelses hem bör 
en begäran om tandvårdsundersökning föregås av en 
kontakt med det aktuella SiS-hemmet för att avgöra 
vilken mottagning som lämpligast utför undersökningen.

Tandvården i 
hemregionen eller 
vårdregionen. 

Se info under 
”inför placering” 
i detta 
dokument.

Erbjuda	hälso-,	sjuk-	och	tandvårdsinsatser	utifrån	
behov	som	framkommit	i	hälsoundersökningen	
Utförande av eventuell hälso-, sjuk- och tandvård som 
uppmärksammats i samband med hälsoundersökning. 
Utförare av hälsoundersökningen ansvarar för eventuell 
remiss till andra vårdgivare.

Aktuell vårdgivare i 
hemregionen eller 
vårdregionen.

Att barnet/den 
unge får sina 
konstaterade
hälso-, sjuk- och 
tandvårdsbehov 
tillgodosedda.
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7. Inför avslut av en placering  
– Förberedelser för avslutningsfasen och 
samordning av insatser

Målet är att de barn och unga som kan flytta hem till sina vårdnadshavare ska göra det. Hur den 
enskildes behov ser ut inför avslut av en placering kan skilja sig mycket åt. Oavsett hur behoven 
ser ut är det viktigt att i god tid innan placeringen upphör planera för vad som ska ske efter 
placeringstiden.

Barnet eller den unge, dennes vårdnadshavare och närstående och deras uppfattning om barnets 
eller den unges situation och behov ska stå i centrum för planering inför ett avslut av en placering.

Det är socialtjänstens, hälso-, sjuk- och tandvårdens ansvar att kontinuerligt ge 
barnet/den unge information på ett sätt så att barnet/den unge förstår.

Förberedelser	för	avslutningsfasen	och	samordning	av	insatser
Detta behöver göras Ansvarig Syfte Genomfört

Vid	behov	sammankalla	till	Samordnad	
individuell planering (SIP) innan barnet 
eller den unge lämnar placeringen. Såväl 
barnet som den unge, vårdnadshavare och 
närstående samt berörda verksamheter 
bör närvara, likaså familjehemmet/HVB-
hemmet.

Socialtjänsten Att skapa förutsättningar för 
en hållbar livssituation för 
barnet eller den unge när 
placeringen avslutas och 
förebygga återplacering. 
Gemensam behovsinventering 
och vid behov planering av 
samordnade insatser från både 
socialtjänst och hälso-, sjuk- 
och tandvården för barnet eller 
den unge. 

Inför	SIP-planering	lämna	underlag	till	
socialtjänsten	gällande barnet eller den 
unges behov av fortsatta tandvårdsinsatser, 
på begäran från socialtjänsten. Detta 
förutsätter den enskildes samtycke.

Tandvården Att skapa kontinuitet i de 
tandvårdsinsatser som barnet 
eller den unge behöver och har 
rätt till.

Medverka	vid	SIP-planering	 Hälso- och 
sjukvården

Att skapa kontinuitet i de hälso- 
och sjukvårdsinsatser som 
barnet eller den unge behöver 
och har rätt till.

23Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
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8. Efter placeringen
När barnet eller den unge lämnat placeringen ska alla berörda verksamheter fortsätta att erbjuda 
de hälso-, sjuk- och tandvårdsinsatser samt stödinsatser som överenskommits i SIP eller annan 
form av samverkan. SIP-samarbetet fortsätter så länge det finns behov av samordning av insatser 
från olika huvudmän. Oavsett om behov av samordning kvarstår mellan huvudmännen, ska de olika 
insatserna fortsätta att erbjudas barnet eller den unge så länge denne har behov av detta.

Det är socialtjänstens, hälso-, sjuk- och tandvårdens ansvar att kontinuerligt ge 
barnet/den unge information på ett sätt så att barnet/den unge förstår.

Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet24
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REGION	STOCKHOLM
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08-123 132 00 
www.vardgivarguiden.se

STORSTHLM
Box 38145, 100 64 Stockholm
Telefon: 08-615 94 00 
www.storsthlm.se

25Samverkansrutiner gällande hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
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Magda Bertz Wågström 

Nämndsekreterare 
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Magda.BertzWagstrom@upplands-bro.se 

2021-10-27 KS 21/0576  

Kommunstyrelsen 
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Förbundsordning Samordningsförbund 
Samsund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning för 

Samordningsförbundet Samsund. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har efter beslut § 176 i fullmäktige den 11 november 

2020 ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs stad. 

Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde 

den 29 januari 2021 att tillstyrka Upplands-Bro kommuns ansökan.  

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta.  

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 

förbundet när Upplands-Bro kommun ansökt om medlemskap. I samband med 

utvidgningen ska förbundet byta namn till Samordningsförbundet Samsund. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 

godkänt den nya förbundsordningen. Målsättningen är att Samordningsförbund 

Samsund är i gång den 1 januari 2022. 

Socialnämnden beslutade den 21 oktober 2021 att godkänna föreslagen 

förbundsordning och budget för Samordningsförbundet Samsund, samt att 

rekommendera Kommunfullmäktige att göra detsamma. I och med att 

förbundet tagit beslut om budget för 2022 innan Kommunfullmäktige 

sammanträder så föreslår kommunledningskontoret att Kommunfullmäktige 

godkänner förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 27 oktober 2021 

 Protokollsutdrag Socialnämnden § 62 den 21 oktober 2021 
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2021-10-27 KS 21/0576 

 
 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 176 den 11 november 2020 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Ärendet 
Samordningsförbundet Sundbybergs stad  
Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Samordningsförbund är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. Förbunden liknar kommunalförbund till formen, 

men regleras av egen lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter 

från de tre parterna – kommuner, regioner och staten. Det ska även finnas en 

förbundsordning.  

Samordningsförbundet Sundbybergs stad bildades den 21 augusti 2018. Enligt 

den nuvarande förbundsordningen är samordningsförbundets syfte att inom det 

geografiska området för Sundbybergs stad svara för en finansiell samordning 

avseende insatser för individer som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region 

Stockholm samt Sundbybergs stad.  

Upplands-Bro kommuns ansökan om medlemskap  
Upplands-Bro kommun har efter beslut i fullmäktige den 11 november 2020 § 

176 ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs stad. 

Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde 

den 29 januari 2021 att tillstyrka Upplands-Bro kommuns ansökan.  

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser reglerar 

vad som gäller för samordningsförbund gällande parter, finansiering, beslut om 

förbundsordning med mera. Enligt 8 § (2003:1210) ska det finnas en 

förbundsordning som ska fastställas av förbundets medlemmar. 

Förbundsordningen kan liknas vid förbundets stadgar. Vid en utökning av 

medlemmarna behöver förbundsordningen ändras och förbundsmedlemmarna 

behöver därmed fastställa den ändrade förbundsordningen.  

Ett förslag till ny förbundsordning har såldes tagits fram utifrån Upplands-Bro 

kommuns ansökan om medlemskap (se bilaga 1). I den nya förbundsordningen 

föreslås att förbundet framöver ska omfatta kommunerna Sundbybergs stad och 

Upplands-Bro kommun samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 

Region Stockholm. I samband med utvidgningen ska förbundet byta namn till 

Samordningsförbundet Samsund. Syftet med förbundet är bland annat att inom 

de geografiska områdena för de medverkande kommunerna svara för en 

finansiell samordning avseende insatser för individer som är i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 
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Datum Vår beteckning 3 (5)  
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Försäkringskassan, Region Stockholm, Sundbybergs stad samt Upplands-Bro 

kommun. Den finansiella samordningen ska bidra till en effektivare 

användning av gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar 

utbudet i ordinarie verksamheter och dels genom en kompletterande 

samverkansstruktur som är hållbar över tid. Utöver detta så ska 

samordningsförbundet främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de 

ordinarie samverkansstrukturerna. 

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av fem ledamöter och 

fem ersättare och varje medlem i förbundet utser en ledamot och en ersättare. 

Ett val av ledamot och ersättare till samordningsförbundet kommer att förrättas 

av Kommunfullmäktige den 15 december 2021. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga parter har godkänt den 

nya förbundsordningen. Parterna ska även godkänna föreslagen budget för 

Samordningsförbundet, vilket Socialnämnden gjort i sitt beslut en 21 oktober 

2021, § 62. Målsättningen är att Samordningsförbund Samsund är i gång den 1 

januari 2022.  

Samordningsförbundets finansiering och budget för 2022 
Enligt 5 § första stycket lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser ska staten bidra med hälften av medlen till den 

finansiella samordningen, regionen med en fjärdedel samt den eller de 

kommuner som deltar med en fjärdedel. Den andel som dessa kommuner 

sammanlagt ska bidra med fördelas mellan dem på det sätt som de kommer 

överens om.  

I Samordningsförbundets förordning § 11 regleras parternas andelar i tillgångar 

och skulder samt fördelning av kostnader. Fördelningen mellan kommunerna är 

att Sundbybergs stad står för fem åttondelar (5/8) och Upplands Bro kommun 

för tre åttondelar (3/8) av kommunernas fjärdedel (1/4).  

Samordningsförbundet har lagt fram följande förslag till budget för 2022:  

 800 000 kr från kommunerna Sundbyberg och Upplands-Bro 

(fördelning enligt förbundsordning Sundbybergs stad 5/8 och 

Upplands-Bro 3/8)  

 800 000 kr Region Stockholm  

 1 600 000 kr från staten (dvs Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan)  

Det nuvarande samordningsförbundet Sundbybergs stad förväntas ta beslut om 

budget enligt förslaget ovan den 26 november 2021. I Socialnämndens 

verksamhetsplan för 2022 (beslutad den 21 oktober 2021, § 59) är 300 000 

kronor avsatta för ändamålet. 

Socialnämndens beslut  
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Socialnämnden yttrade sig i frågan den 21 oktober 2021, och valde att 

godkänna föreslagen förbundsordning och budget för Samordningsförbundet 

Samsund samt att rekommendera Kommunfullmäktige att göra detsamma. 

I tjänsteskrivelsen beskrev socialkontoret att de ser positivt på kommunens 

medlemskap i samordningsförbundet. Sundbybergs stad tillhör samma 

geografiska område som Upplands-Bro, nordvästra Stockholmsområdet, vilket 

bidrar till att kommunen är en naturlig samverkanspart inom ramen för 

samordningsförbundet.  

Redan idag så deltar Upplands-Bro kommun i projektet MIA Vidare som drivs 

tillsammans med Samordningsförbund Sundbybergs stad. MIA Vidare har till 

syfte att utforska de metoder och arbetssätt som används inom 

arbetsmarknadsenheten idag, men även att ta fram och utveckla nya insatser för 

att stödja människor på vägen tillbaka till arbetsmarknaden. Stödet varierar 

beroende på individens behov. Det kan handla om studier, rehabilitering, 

ekonomisk planering, arbetsträning eller hjälp med vårdkontakter.  

Vidare skrev socialkontoret att ett medlemskap i Samordningsförbund 

Samsund leder till en långsiktig och förstärkt samverkan samt metodutveckling 

som kan leda till att fånga upp och hjälpa invånare i behov utav 

arbetslivsinriktad rehabilitering att uppnå eller förbättra sin förmåga till 

förvärvsarbete och en egen försörjning. 

Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunledningskontoret delar den bedömning socialkontoret har gjort. Det 

nuvarande samordningsförbundet förväntas ta beslut om verksamhetsplan och 

budget för 2022 den 26 november 2021 vilket innebär att Kommunfullmäktige 

inte behöver godkänna budgetförslaget. Kommunledningskontoret föreslår 

därför att Kommunfullmäktige godkänner föreslagen förbundsordning för 

Samordningsförbundet Samsund. 

Barnperspektiv 
Barn och ungas livssituation är beroende av de nära vuxnas tillvaro. När 

vårdnadshavare och andra vuxna i barnets närhet uppnår egen försörjning och 

därmed ökad självständighet utgör de goda förebilder för barn. Det förbättrar 

också den ekonomiska situationen för barnen. 
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Kommunledningskontoret 
 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 

Anders Nilfjord 

Ekonomichef  

Kanslichef 

 

 

Bilagor 
1. Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund 

2. Protokollsutdrag Socialnämnden § 62 den 21 oktober 2021 

Beslut sänds till 
 Socialchef 

 Avdelningschef Social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef Arbete, försörjning och integrationsenhet (AFI) 
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund 
Samordningsförbundet Samsund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Sundbybergs stad och 
Upplands Bro Kommun. 
 
1 § Förbundets namn 
Förbundets namn är Samordningsförbundet Samsund 
 
2 § Förbundets säte 
Förbundets säte är Sundbybergs stad 
 
3 § Förbundets medlemmar 
Samordningsförbundet har fyra (4) parter: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun  
De fyra parterna består av fem (5) medlemmar: Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna Sundbybergs stad och 
Upplands Bro Kommun.  
 
4 § Förbundets ändamål 
Förbundets ändamål är att inom de geografiska områdena för kommunerna 
Sundbyberg stad samt Upplands Bro Kommun, svara för en finansiell samordning 
avseende insatser för individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser 
mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna 
Sundbybergs stad samt Upplands Bro Kommun. 
 
Insatser inom finansiella samordningen ska syfta till att dessa individer 
uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Syftet med finansiell 
samordning inom samordningsförbund är att uppnå en effektivare användning av 
gemensamma resurser, dels genom insatser som kompletterar utbudet i ordinarie 
verksamheter och dels genom kompletterande samverkansstruktur som är hållbar 
över tid. Verksamheten ska främja metodutveckling och långsiktigt förstärka de 
ordinarie samverkansstrukturerna. Detta kan ske exempelvis genom att förbundet 
finansierar individinsatser samt strukturella insatser för kunskapshöjning, 
omvärldsbevakning och utveckling av samarbeten och samverkansarenor.   
 
5 § Styrelsen 
Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 5 (5) 
ledamöter och fem (5) ersättare. Varje medlem utser en ledamot och en ersättare. 
Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. 
 
Ledamöter och ersättare valdes första gången för tiden från och med samordnings-
förbundets bildande till och med den 31 december 2018 och därefter fyra år räknat 
från och med den 1 januari 2019, efter att val av fullmäktige i region och kommuner i 
landet har ägt rum. Tillkommande kommun inträder i pågående mandatperiod. 
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Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) vice ordförande, för den tid som 
styrelsen bestämmer. 
 
Valbar till Samordningsförbundets styrelse är  
  - ledamot eller ersättare i region- eller kommunfullmäktige  
  - anställd vid Försäkringskassan  
  - anställd vid Arbetsförmedlingen 
 
6 § Uppgifter och beslutanderätt 
Förbundet har till uppgift att: 
1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser 
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas 
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder 
6. de insatser som finansieras av förbundet ska registreras och följas upp via  
    parternas gemensamma uppföljningssystem för samordningsförbund  
7. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 
 
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för 
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att 
tillhandahålla tjänster som är avsedda för enskilda. 
 
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid beslut om budget och verksamhetsplan 
samt val av ordförande krävs kvalificerad majoritet med fyra femtedelar (4/5). 
 
7 § Personal 
Förbundsstyrelsen utser en tjänsteman, förbundschef, som leder arbetet inom 
förbundet enligt styrelsens anvisningar. Förbundschefen, kan i samråd med styrelsen, 
anställa personal för olika arbetsuppgifter, till exempel för egen administration samt 
projektledning.  
 
8 § Initiativrätt 
En medlem i förbundet och förbundschefen har rätt att väcka ett ärende i 
förbundsstyrelsen. Revisorerna får väcka ärenden till styrelsen som rör granskningen 
av verksamheten i förbundet. 
 
9 § Samråd 
Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna 
planläggningen av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller 
organisatorisk betydelse. Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de 
yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina 
uppgifter. 
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10 § Kungörelser 
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på 
förbundets officiella hemsida. 
 
11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader 
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. 
 
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
bidrar med hälften av medlen (1/2), Region Stockholm med en fjärdedel (1/4) och 
Kommunerna Sundbyberg stad samt Upplands Bro Kommun med en fjärdedel (1/4). 
Där fördelningen mellan kommunerna är enligt följande: Sundbybergs stad fem 
åttondelar (5/8) och Upplands Bro kommun tre åttondelar (3/8) av kommunernas 
fjärdedel (1/4). 
 
12 § Styrning och insyn 
Styrelsen ska årligen upprätta en årsredovisning. Detta utfall ska redovisas för 
medlemmarna tillsammans med revisionsberättelsen senast den 31 mars varje år. 
 
Förbundet får inte ingå i borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är 
sedvanliga krediter för verksamheten.  
 
13 § Budget 
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och 
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen 
upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa 
verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten. 
 
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande 
kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med 
förbundsmedlemmarna om budgeten.  
 
14 § Revisorer och revision 
Samordningsförbundets årsredovisning med räkenskaper samt styrelsens förvaltning 
ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Godkännande av 
årsredovisning samt fråga om ansvarsfrihet ska prövas av förbundsmedlemmarna var 
för sig. Förbundet ska ha tre (3) revisorer. 
 
För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en 
gemensam revisor. Regionen utser en egen revisor och Kommunerna Sundbybergs 
stad samt Upplands Bro Kommun utser en gemensam revisor. Revisor för 
kommunerna utses av säteskommunen Sundbybergs stad. 
 
Revisorer utses enligt bestämmelserna i 25 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
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Revisorer väljs första gången för tiden från och med samordningsförbundets bildande 
till och med den 31 mars 2019 och därefter för fyra år räknat från och med den 1 
april året efter att val av fullmäktige i regionen och kommuner i landet har ägt rum. 
Mandatperioden för den av Försäkringskassan utsedda revisorn hanteras i särskild 
ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat 
granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. 
 
15 § Utträde 
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år. 
 
Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas 
ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. 
Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska 
upplösning endast ske om det beslutas enligt 16 §. 
 
16 § Likvidation och upplösning 
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en 
eller flera medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av 
ett samråd mellan medlemmarna.  
 
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. 
Därefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna 
förbundsordning. Förbundsstyrelsen svarar för likvidationen. 
 
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin 
förvaltning. Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över 
likvidationen i sin helhet som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom  
 
och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till berättelsen ska bifogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna. 
 
17 § Tvister 
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i 
Sverige. 
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18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, 
ersättare samt revisorer ska bekostas av samordningsförbundet. 
 
Ordförande och vice ordförande erhåller årsarvode, vilken ersätter det löpande 
mötesarvodet. Årsarvodet följer prisbasbeloppet och justeras årligen: 
Ordförande 0,45 x prisbasbeloppet 
Vice ordförande 0,30 x prisbasbeloppet 
 

Ersättning till styrelseledamöter, ersättare samt kommunernas och regionens 
revisorer vid deltagande i styrelsemöten eller revisonsmöten ska följa Region 
Stockholms reglemente. Arvodet är beroende av tidsåtgången och närvarotid.  
 
Arvode och ersättning för ev andra kostnader kopplat till deltagande i kurser och 
konferenser för styrelseledamöter och ersättare ska beslutas av förbundsstyrelsen 
innan deltagande. Arvode samt ev ersättning för traktamente och resor regleras 
utifrån Region Stockholms reglemente och utifrån tidsåtgång och närvarotid. 
 
För den av Försäkringskassan utsedda revisorn utbetalas ersättning av 
samordningsförbundet i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 
§ i lag (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 
 
19 § Arkivtillsyn 
Kommunstyrelsen i Sundbybergs stad ansvarar för tillsynen av att 
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782). 
 
20 § Förbundets bildande 
Förbundet anses bildat den 21 augusti 2018 under namnet Samordningsförbundet 

Sundbybergs stad. Från och med den 1 januari 2022 omfattar förbundet 

kommunerna Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun och byter samtidigt 

namn till Samordningsförbundet Samsund. Förbundet anses utvidgat vid den 

tidpunkt när samtliga medlemmar godkänt denna förbundsordning. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 11 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

 

§ 62 Samordningsförbund Samsund 
 Dnr SN 21/0266 

Beslut 
1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att godkänna 

förbundsordning och budget för Samordningsförbundet Samsund. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har efter beslut i fullmäktige, den 11 november 2020 § 

176, ansökt om medlemskap i Samordningsförbundet Sundbybergs stad. 

Förbundsstyrelsen för samordningsförbundet beslutade vid sitt sammanträde 

den 29 januari 2021 att tillstyrka Upplands-Bro kommuns ansökan.  

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten genom 

myndigheterna Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera 

rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att förbättra sin 

förmåga att förvärvsarbeta. 

Ett förslag till ny förbundsordning har skapats utifrån en utvidgning av 

förbundet när Upplands-Bro kommun ansökt om medlemskap. I samband med 

utvidgningen ska förbundet byta namn till Samordningsförbundet Samsund. 

Förbundet anses utvidgat vid den tidpunkt när samtliga medlemmar har 

godkänt den nya förbundsordningen. Målsättningen är att Samordningsförbund 

Samsund är i gång den 1 januari 2022.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 september 2021 

 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samsund 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §176 den 11 november 2020 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden godkänner förbundsordning och budget för 

Samordningsförbundet Samsund. 

2. Socialnämnden rekommenderar Kommunfullmäktige att godkänna 

förbundsordning och budget för Samordningsförbundet Samsund. 
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PROTOKOLLSUTDRAG 12 (22)  

 Socialnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-21 

 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Socialnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 Enhetschef Arbete, försörjning o integrationsenhet (AFI) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Camilla Stark 

   

Kommunledningskontoret  

   

camilla.stark@upplands-bro.se 

2021-11-04 KS 21/0531  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Samverkansöverenskommelse kommun/polis 
2022-2023 

Förslag till beslut 
Trygghetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

1.  Att godkänna förslaget till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-

Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro, inklusive 
bilagor.  

 

2.  Att kommundirektör får mandat att underteckna 
samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och 

lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro.  

Sammanfattning 
Ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun 

och lokalpolisområde Järfälla/ Upplands-Bro har tagits fram för ökad trygghet 

och säkerhet och för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och 

tryggheten öka. Inriktningen för samarbetet är en tät samverkan och tydliga 

samverkansområden.  

De fyra utvalda huvudområdena är  

- Inget utsatt område i Upplands-Bro  

- Våld  

- Trygga offentliga miljöer  

- Unga i riskzon 

Beslutsunderlag 
 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021  

 Trygghetsutskottets beslut §21 den 29 oktober 2021 – 

Samverkansöverenskommelse kommun/polis 2022-2023 

 Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis 2022-2023  

 Åtgärdsplan samverkansöverenskommelse 2022-2023 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-11-04 KS 21/0531 

 
 

Ärendet 
Ett förslag till samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro kommun 

och lokalpolisområde Järfälla/ Upplands-Bro har tagits fram för ökad trygghet 

och säkerhet och för ett hållbart Upplands-Bro. Brottsligheten ska minska och 

tryggheten öka. Inriktningen för samarbetet är en tät samverkan och tydliga 

samverkansområden.  

Huvudområdena för samverkan tecknas inom fyra arenor som alla kopplar till 

kommunens och polisens förebyggande arbete på populationsnivå. Valet av 

huvudområden baseras på polisens trygghetsmätning genomförd våren 2021, 

polisiär statistik, Stockholmsenkäten 2020, kommunens arbete med EST – 

Effektiv Samordning för Trygghet och efter samtal med både polis och 

anställda inom trygghets- och preventiosenheten.  

Insatserna ska löpande följas upp i EST styrgrupp, bestående av 

kommundirektör, samtliga kontorschefer, enhetschef Trygghet och 

preventionsenheten. VD Upplands-Brohus, lokalpolisområdeschef samt 

kommunpolis.  

Uppföljningar presenteras också för Trygghetsutskottet under 

överenskommelsens giltighetstid.  

Insatserna kan förändras mot bakgrund av nya behov eller ny kunskap inom 

området. Insatserna ska bedrivas under hela samverkansperioden om inget 

annat nämns.  

De fyra utvalda huvudområdena är  

- Inget utsatt område i Upplands-Bro  

- Våld  

- Trygga offentliga miljöer  

- Unga i riskzon 

Barnperspektiv 
Samverkansöverenskommelsen berör på flera sätt barn och ungas 

uppväxtvillkor. Genom att kommun och lokalpolis samverkar för ett tryggare 

Upplands-Bro stärks barn och ungas möjlighet till en tillvaro fri från 

exempelvis brott, missbruk och våld. Ett huvudområde för 

samverkansöverenskommelsen är också direkt kopplad till unga i riskzon och 

bemöter särskilt behovet av förebyggande och åtgärdande insatser för unga 

som riskerar att begå brott eller inleda missbruk.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-11-04 KS 21/0531 

 
 

 

 

Kommunledningskontoret 
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

 

 

Bilagor 
1. Samverkansöverenskommelse 2223  

2. Åtgärdsplan samverkansöverenskommelse 2223 

 

Beslut sänds till 
 Lokalpolisområdeschef Lpo Järfälla/Upplands-Bro 
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    1 (2)  

 
Kommunledningskontoret 
 Datum     

Ulrica Berglöf Lilja 
ANDTS- och brottssamordnare 
Avdelningen för trygghet och säkerhet 

2021-10-14     

  

 
 

 

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 

 
 

   
   

 

Samverkansöverenskommelse mellan Upplands-Bro 
kommun och Järfälla och Upplands-Bro lokalpolisområde 

 

Upplands-Bro och polisen i lokalpolisområdet Järfälla/Upplands-Bro kommun 

tecknar en gemensam överenskommelse gällande ökad trygghet och säkerhet 

för en säker, trygg och hållbar kommun. Målet är att brottsligheten ska 

minska och tryggheten ska öka. För att uppnå detta måste vi arbeta 

tillsammans genom en tät samverkan och tydliga samverkansområden med 

regelbundna avstämningar och genom att kommunicera resultat till 

invånarna.  

 

Baserat på kommunens arbete med kartläggning (Embrace och EST-

områdesgrupper) och polisens trygghetsmätning samt löpande statistik har en 

gemensam lokal lägesbild tagits fram med fyra följande prioriterade 

samverkansområden: 

 

- Inget utsatt område i Upplands-Bro 

- Våld 

-  Trygga offentliga miljöer 

- Ungdomar i riskzon 

 

Insatser ska genomföras, följas upp och om behov uppstår, justeras.  

 

Struktur för det brottsförebyggande arbetet 

Samverkan mellan polisen och Upplands-Bro kommun sker på flertalet nivåer, 

strategisk likväl som operativ. På den strategiska nivån ser samverkan genom 

EST styrgrupp och på operativ nivå sker avstämningar löpande i flertalet 

forum. Kvartalsvisa avstämningar ska dock ske mellan kommunens 

samordnare och utpekad ansvarig polis. Avstämningarna syftar till att 
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Upplands-Bro kommun Datum   2 (2)  
2021-05-20   

 

 

identifiera eventuella frågeställningar som behöver lösas för 

överenskommelsens genomförande.  

 

Åtgärdsplan 

Polisen och kommunen åtar sig att arbeta med de fyra utpekade 

samverkansområdena i enlighet med en åtgärdsplan som är framtagen (bilaga 

1). 

 

Bilagor 

Nedan angivna handlingar ligger till grund för åtaganden enligt 

överenskommelsen: 

- Åtgärdsplan 2022 

 

Giltighetstid 

Överenskommelsen löper från 2022-01-01 till och med 2023-12-31. 

 

 

 

 

Ort och datum  Ort och datum 

 

 

  Ida Texell 

Lokalpolisområdeschef  Kommundirektör 
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 Åtgärdsplan 
Bilaga 1  
Samverkansöverenskommelse mellan 
Upplands-Bro kommun och 
Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-
Bro 

2022-01-01 
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1. En säker, trygg och hållbar kommun 
Upplands-Bro kommun ska vara en säker och trygg kommun. Samarbete med polisen 

utgör en viktig grund för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. 

Det förebyggande arbetet utgår från en gemensam lokal lägesbild. Lägesbilden utgör en 

grund i den samverkansöverenskommelse som Lokalpolisområdet tillsammans med 

kommun tecknar. En lokal samverkansöverenskommelse syftar till att stärka och utveckla 

samarbetet samt uppnå goda effekter vad gäller ökad trygghet och minskad brottslighet.  

2. Syfte och mål med samverkansöverenskommelsen 
Syftet med samverkansöverenskommelsen är att beskriva lägesbilden samt beskriva 

förutsättningar mellan kommun och polis avseende gemensam kapacitet och förmåga 

att möta utmaningar kopplat till brottsrelaterad otrygghet.  

Vidare är syftet att kommun och polis ska arbeta utifrån en gemensam målbild. Den 

övergripande målbilden tecknas av denna överenskommelse i och genom de 

samverkansområden som beskrivs. Målbilden är att Upplands-Bro ska vara en trygg, 

säker och hållbar kommun. 

3. Överenskommelsens omfattning i tid  
Överenskommelsen löper från 2022-01-01 – 2023-12-31. Överenskommelsen kan 

revideras under den aktuella tidsperioden. Överenskommelsen kan förlängas med två år 

i taget efter samråd mellan parterna och under förutsättning att överenskommelsen är 

giltig under motsvarande tid. Samråd ska ha skett senast sex månader före avtalstidens 

utgång.  

4. Arbetsprocess  
En bredare probleminventering har genomförts i syfte att fånga upp kommunens 

problembild beträffande trygghet och säkerhet och pågående processer där Upplands-

Bro kommun och lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro samverkar. Utöver polisens 

statistik har data inhämtats från två olika mätningar som genomförts i kommunen, 

Stockholmsenkäten våren 2020 och polisens trygghetsmätning våren 2021. 

Samverkansöverenskommelsen kommer att fokusera på att arbeta både lång- och 

kortsiktigt bland annat med gemensam representation i projekt Omdaning Bro, Bro 

Utveckling platssamverkan och fortsätta utveckla arbetet med gemensamma lägesbilder 

via både det digitala systemet Embrace och EST-möten (Effektiv Samordning för 

Trygghet). 
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5. Upplands-Bro kommun 
Upplands-Bro är en kommun i nordvästra delen av Stockholms län med Kungsängen som 

centralort, som består av både tätort och glesbygd och med en närhet till en skärgård 

med 13 mil stränder och närmare 50 öar. I kommunen bor drygt 30 000 invånare. 

6. Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro  
Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro är ett av sju lokalpolisområden som finns inom 

Polisområde Nord. Det har sin huvudstation i Järfälla där det finns utredningsverksamhet 

och personal i yttre tjänst som täcker hela lokalpolisområdet dygnet runt.  

7. Polisens statistik 
Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro delar statistikunderlag med Upplands-Bro 

kommun i form av så kallad ”Compstat” löpande vartefter polisregionens avdelning för 

verksamhets-styrning och analys (VSA) delger detta till lokalpolisområde 

Järfälla/Upplands-Bro. Compstat är ett centralt styrt statistikverktyg där ett antal 

brottsfenomen redovisas ned på kommunnivå, ackumulerat över året med tidigare år 

för jämförelse. 

 

 

Bild: Anmälda brott i urval ur Compstat, Upplands-Bro oktober 2021.  

Utöver detta kommer Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro 

kommun att gemensamt komma överens om brottskoder som är relevanta att följa över 
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tid utifrån ett kommunalt perspektiv. Detta sammantaget ger både kommun och polis 

goda möjligheter att fånga upp avvikelser i brottsligheten för att kunna analysera orsak 

och sätta in åtgärder där detta bedöms vara görligt och nödvändigt. 

8. Polisens trygghetsmätning 2021 
Undersökningen omfattar samtliga kommuner i regionen med syfte att identifiera 

problem i olika områden, trygghet i eget bostadsområde, utsatthet för fysiskt våld, hot, 

stölder, skadegörelse och bedrägeri, trygghet och anmälan om brott. Av 84 000 

tillfrågade i åldern 14–84 år svarade 43 000 personer, vilket ger en svarsandel på 53 

procent. I Upplands-Bro svarade 500 personer på enkäten.  

Det är andra gången mätningen genomförs sedan Polismyndighetens omorganisation 

2015, 2020 var första gången. Målsättningen är att den ska genomföras årligen. 

Resultatet avses användas i de lokala lägesbilder som ligger till grund för gemensamma 

insatser från polisen och kommunerna.  

Den lägesbild som årets mätning ger visar på att 33% av respondenterna, i kommunen 

som helhet, uppger sig vara otrygga ute vilket är en förbättring från 36% 2020. 38% oroar 

sig för att bli överfallen i sitt bostadsområde och 2021 var det 45% som uppgav att de var 

oroliga för att bli överfallen.  

I den offentliga miljön uppger 58% att det finns mörka områden och att belysningen är 

dålig. Detta är en förbättring jämfört med 2020 då 66% tyckte det fanns mörka områden 

och dålig belysning.  Klotter (40%), nedskräpning (64%) och skadegörelse (53%) är också 

något som respondenterna lyfter att det påverkar den upplevda tryggheten i närmiljön. 

Även har en förbättring skett jämfört med polisens trygghetsmätning 2020 då 54% 

upplevde klotter som ett problem, 70% tyckte nedskräpningen påverkade tryggheten och 

59% såg skadegörelse som en faktor för den upplevda tryggheten. 

44% anser att det finns ungdomar som stör ordningen och 58% tycker det är ett problem 

med moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar. Siffrorna från 2020 visar på en liten 

skillnad i uppfattningen om ungdomar som stör ordningen (45%) och vad gäller 

moped/MC-trafik på gång- och cykelvägar så har en försämring skett från 2020 55% till 

2021 58%. 

2021 infördes det i enkätmaterialet en möjlighet att skriva den plats som respondenten 

upplevde som otrygga platser. 121 svarade (av 500 totalt i Upplands-Bro) och följande 

platser blev omnämnda oftast (i ordningsföljd) - Bro Centrum, Finnsta, Kungsängen 

Centrum, Kungsängen C/Bergsvägen och Lillsjöområdet.  

9. Stockholmsenkäten 2020 
Stockholmsenkäten är en regional enkät som genomförs vartannat år i flertalet 

Stockholmskommuner, med syfte att kartlägga ungdomars alkohol- och narkotikavanor, 

kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer. Enkäten besvaras av elever i 

årskurs 9 och år 2 på gymnasiet. Materialet förser även kommun, stadsdelar och skolor 
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med lokala data som kan användas till underlag för förebyggande insatser, för att kunna 

följa upp det kommunala arbetet och bidra till ökad kunskap. 

I Upplands-Bro kommun svarade 326 elever på Stockholmsenkäten 2020, vilket innebär 

en svarsfrekvens på 56%. 

Trygghet 

Stockholmsenkäten visar att en majoritet i de båda undersökta åldersgrupperna känner 

sig ganska eller mycket trygga om de går ut ensam sent en kväll i området de bor.  

Hot och brott 

Stockholmsenkäten visar att elever som känt sig allvarligt hotade är betydligt färre än 

länet som helhet (pojkar åk 9 7% kontra 13% och flickor åk 9 5% kontra 10%), (pojkar åk 

2 6% kontra 12% och flickor 5% kontra 8%). Lokalt ser man att det 2018 var 13% pojkar 

och 8% flickor i åk 9, samt 12% pojkar och 9% flickor i åk 2 som uppgav detta, vilket tyder 

på en kraftig minskning.  

Man kan också se att färre elever har burit vapen än länssnittet, både pojkar (åk 9 8% 

kontra 13% och åk 2 4% kontra 10%) och flickor (åk 9 5% kontra 5% och i åk 2 0% kontra 

3%). Andel som burit vapen i enligt Stockholmsenkäten 2018 var 18% pojkar och 8% 

flickor i åk 9 och 20% pojkar samt 6% flickor åk 2, vilket påvisar en stor minskning i 

kommunen. 

Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak  

Upplands-Bro uppvisar ofta ett resultat under länssnittet. Ett exempel är att flickor i 

årskurs 9 röker betydligt mindre än länssnittet (3% kontra 11%), och båda könen snusar 

mindre (pojkar 7% kontra 14% och flickor 0% kontra 4%). I åk 2 på gymnasiet röker båda 

könen röker betydligt mindre än länet (pojkar 9% kontra 17% och flickor 7% kontra 23%).  

Gällande alkohol har vi fler än länet som inte dricker alls, både i åk 9 (pojkar 73% kontra 

64% och flickor 64% kontra 58%) och åk 2 (pojkar 39% kontra 35% och flickor 56% kontra 

30%). Upplands-Bro har flest gymnasieflickor i länet som inte dricker alkohol alls. Tydligt 

blir dock att många fler dricker alkohol i åk 2 och att alkoholdebuten ofta sker i mellan åk 

9 och åk 2, främst bland pojkar. 

Om man ser till elever som någon gång provat narkotika så uppvisar både åk 9 (pojkar 9% 

kontra 14% och flickor 8% kontra 10%) och åk 2 (pojkar 16% kontra 29% och flickor 10% 

kontra 22%) lägre siffror än länet som helhet. Narkotikabruk är dock ett växande 

problem bland ungdomar i hela länet. 2018 uppgav 5% av pojkarna och 7% av flickorna i 

åk 9 att de någon gång provat narkotika, liksom 21% pojkar och 8% flickor i åk 2.  
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10. Huvudområden för samverkan 
Huvudområdena för samverkan tecknas inom fyra arenor 
  

• Inget utsatt område i Upplands-Bro 

• Våld  

• Trygga offentliga miljöer  

• Ungdomar i riskzon  
 

Dessa kopplar alla till kommunens och polisens förebyggande arbete på populationsnivå. 
Valet av huvudområden baseras på polisens trygghetsmätning genomförd våren 2021, 
polisiär statistik, Stockholmsenkäten 2020, kommunens arbete med EST (Effektiv 
Samordning för Trygghet) och Embrace (ett digitalt system för kontinuerlig kartläggning 
och gemensamma lägesbilder med möjlighet att dokumentera samordnande insatser, 
uppföljning och utvärdering) och efter samtal med både polis och anställda inom på 
trygghets- och preventionsenheten.  

 
Insatserna som sker, sker i samverkan och i syfte att öka tryggheten och säkerheten för 
ett hållbart Upplands-Bro. Insatserna ska löpande följas upp i EST styrgrupp, bestående av 
kommundirektör, samtliga kontorschefer, enhetschef Trygghets- och 
Preventionsenheten, VD Upplands-Brohus samt lokalpolisområdeschef och kommunpolis. 
Uppföljningar presenteras också för Trygghetsutskottet under överenskommelsens 
giltighetstid. 
 

Insatserna kan förändras mot bakgrund av nya behov eller ny kunskap inom området. 
Insatserna ska bedrivas under hela samverkansperioden om inget annat nämns. 
 

Inget utsatt område i Upplands-Bro 

Kommunen och polisen ska genom aktiv samverkan tillse att utsatta områden inte 

förekommer inom Upplands-Bro. Enligt polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) 

som kartlagt utsatta områden i Sverige är ett utsatt område en geografiskt avgränsad 

plats som karakteriserat av låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på 

lokalsamhället. I Upplands-Bro kommun är Finnsta/Råby definierat som ett utsatt 

område sedan första rapporten 2014/2015 (dock i första rapporten omnämnt som 

enbart “Finnsta”). 

För att arbeta mot utsatta områden krävs bland annat ett kraftfullt arbete som tar sikte 

mot nätverkskriminalitet och annan kriminalitet, narkotikahantering (försäljning och 

missbruk), vapen, våld och dödligt våld.  

• Under de två år som Samverkansöverenskommelsen löper kommer en kommunal 

ANDTS-handlingsplan (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel) att skrivas fram där 

polisen är en viktig samverkanspartner utifrån stora delar av det arbete som avses 

genomföras inom det ANDTS-förebyggande arbetet. Inom ramen för ANDTS-strategin 

kommer, kopplat till både den kommande nationella och regionala handlingsplanen, 

ett särskilt fokus ligga på ett drogpreventivt arbete för att undvika att unga fastnar i 

ett risk- och missbruk som kan leda till kriminella handlingar. 
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• För att motverka nyrekrytering har kommunen påbörjat ett arbete med 

lovverksamhet för 8-12-åringar i Bro, där man skapar ett uppsökande arbete, en 

meningsfull fritid och en arena där barn kan knyta kontakter och relationer och där 

personal kan fånga upp orossignaler och agera därefter. Samverkan tillsammans med 

polisen i ovan nämnda initiativ sker genom att kommunpolisen deltar i olika 

evenemang för att skapa en relation till de unga och finnas tillgänglig för att svara på 

frågor. 

• Ett annat brottsförebyggande kommunalt projekt är ’Unga och samhällstillit’ som 

med start hösten 2021 avser att arbeta fram en modell som genom ökad delaktighet, 

ökat inflytande och därmed ökad tillit till samhälle och myndigheter, stärker våra 

unga att välja en väg som inte kantas av exempelvis misstro till samhället, kriminalitet 

och våld.  Polisen kommer att vara delaktiga till en början i projektgruppen och 

senare som en aktör i den modell som arbetas fram. 

• Upplands-Bro kommun har i tät samverkan med polisen avtalat möjlighet, inom 

ramen för avhopparverksamhet för vuxna, att placera och hantera avhoppare från 

kriminella nätverk, efter en gemensam bedömning med polis gällande hotbild och 

risk, där målgruppen är individer över arton år som visar en ambition och en vilja att 

lämna ett kriminellt leverne och då ska kunnas erbjudas hjälp med detta.  

• Genom Bro utveckling platssamverkan samordnas och genomförs återkommande 

brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder i centrala Bro med start 2021. 

Polis och kommun deltar i Bro utveckling platssamverkan, bland annat som 

adjungerade i styrelsen.  

• En kraftsamling sker på lokalpolisområdesnivå, avseende successivt fler poliser i 

lokalpolisområde Järfälla Upplands-Bro. Detta medger fler samverkansytor mellan 

kommun och polis både i det brottsförebyggande och operativa arbetet. 

• Kommun och polis arbetar med gemensamma uppdaterade lägesbilder och är i 

kontinuerlig dialog för ökad samverkan och effektivitet både på operativ och 

strategisk nivå genom frågor som vad händer, vilka områden, vilka grupper etc. Detta 

sker bland annat genom EST (Effektiv Samordning för Trygghet), digitala systemet 

Embrace och att polis levererar dagliga rapporter till kommunen på lokal nivå. Polisen 

tar med information in till interna prioriteringsmöten inom lokalpolisområdet för att 

kunna fördela resurser efter behov. Kommunens Trygghets- och preventionsenhet 

säkerställer att det finns dialog internt i kommunen, och att information av vikt från 

polis når ut till relevanta berörda verksamheter exempelvis fritid, skola, socialkontor. 

 

Våld 
Alla har rätt att leva fria från våld eller hot om våld. Kommun och polis arbetar 

våldspreventivt utifrån flertalet perspektiv, såsom våld mot barn, våld i nära relationer, 

hedersrelaterat våld och förtryck, våldsbejakande extremism och våld mellan unga.  I 

Upplands-Bro är våld i nära relationer ett särskilt identifierat problem bland annat 

genom andel orosanmälningar till socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet och i form 

av polisiära kvinnofridsärenden och brott i nära relation. 
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• Kommunen sammankallar och samordnar en samverkansgrupp mot våld i nära 

relationer. Polis deltar tillsammans med bland andra kommunens olika kontor, lokal 

kvinnojour, bostadsbolag med flera för att dela en gemensam lägesbild samt 

samverka i insatser.  

• För att uppmärksamma samt mobilisera mot våld i nära relationer har Upplands-

Brohus beslutat att införa metoden Huskurage i det kommunala bostadsbeståndet. 

Polis och kommun kommer att vara delaktiga i implementeringen samt samverka för 

att möta eventuella ökningar i anmälningar eller liknande.  

• Kommunen utreder möjligheten att arbeta med någon form av våldspreventiv metod 

i skolan, alternativt inom fritidsgårdsverksamheten. I arbetet med sådan metod är 

polisen möjlig att bjuda in till arbetet som sker riktat till barnen/ungdomarna.  

• Polisen kommer att erbjuda skolor i kommunen utbildning inom området pågående 

dödligt våld.  

 

Trygga offentliga miljöer 

Upplevd trygghet är en grundläggande förutsättning för viljan att vistas i offentliga 

rum. De offentliga rummen ska vara tillgängliga för alla att vistas i oavsett kön, sexuell 

läggning, ålder, religiös eller etnisk tillhörighet. I samhällsplaneringen är det viktigt att 

bidra till att förebygga brott och främja trygghet i offentliga rum och i människors 

närmiljöer.  

• Kommunen arbetar idag med det digitala systemet Embrace och 

lägesdelningsmetoden Effektiv Samordning Trygghet (EST). Inom ramen för dessa två 

tillvägagångssätt bidrar flertalet aktörer med uppdaterade lägesbilder från respektive 

verksamhet och tillsammans skapas en övergripande och uppdaterad lägesbild som, 

vid behov, ligger till grund för gemensamma insatser. Polisen är en viktig 

samverkanspartner i detta arbete och bidrar dagligen med polisrapporter och 

senaste polisiära lägesbilder som möjliggör ett gemensamt förebyggande arbete för 

att skapa trygga offentliga miljöer. 

• Polisen genomför sedan 2020 årliga trygghetsmätningar med ett frågebatteri som 

fokuserar på invånarnas känsla av trygghet, trygghet i den offentliga miljön i 

närområdet och utsatthet för brott. Resultatet avses ligga till grund för gemensamma 

insatser och ett analysarbete av resultatet genomförs tillsammans med kommunen.  

• Metoderna ‘Grannstöd’ och ‘Grannsamverkan’ förvaltas gemensamt av kommunen 

och polisen där kommunen sköter kontaktlistorna för de två metoderna och skickar 

ut löpande nyhetsbrev. Tillsammans genomförs utbildning av nya kontaktpersoner 

(Grannsamverkan) och nya förare (Grannstöd) och polisen sammanställer statistik en 

gång/månad för utskick 

• Sveriges kommuner har alla ett uppdrag att bedriva systematisk tillsyn enligt 

alkohollagen och att bevilja serveringstillstånd för restaurangverksamheter som avser 

att sälja alkoholhaltiga drycker. Kommunens alkoholhandläggare ska göra 

systematiska tillsynsbesök då detta ingår i den avgift som krögarna betalar i samband 

med serveringstillstånd. Detta sker tillsammans med Polisen som samverkanspartner 

och vid behov även brandförsvaret och Skatteverket.  
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• Tre gånger om året genomför Enheten för Trygghet och 

Prevention trygghetsvandringar där Polisen är en given samverkanspartner 

tillsammans med räddningstjänsten. Övriga deltagare är boende och verksamma i det 

område som besöks. Syftet med dessa vandringar är att genom okulära besiktningar 

se vad som kan påverka den upplevda tryggheten och åtgärda detta, så som att 

beskära träd och buskage, se över armatur och helhetsintrycket av det offentliga 

rummet. Områden som blir aktuella för trygghetsvandringar väljs baserade på 

inkomna önskemål av boende och verksamma i området.   

• Kommunen samordnar föreningsdriven nattvandring, som vid varje pass leds av en 

utbildad vandrarvärd. Denna utbildning genomför kommun och polis tillsammans. 

• I det samhällsfokuserade projektet Omdaning Bro som startade våren 2021 är polisen 

en samverkanspartner som har deltagit i framtagandet av de handlingsplaner som 

under 2022 ska förverkligas och kommer även att fortsätta vara viktig då ett stort 

fokus inom projektet ligger på trygghet i den offentliga miljön. Här är polisens 

närvaro av stor vikt både genom synlighet i att besöka kommundelen ofta likväl som i 

ett deltagande i kommunens medborgardialoger. 

• Utifrån Polisens trygghetsmätning 2021 ses vårdslös körnings av MC/moped som ett 

problem av många (58%). För att få till en förändring i detta kommer Polisen och 

kommunen samverka för att upplysa om riskerna med vårdslös körning samt se över 

möjligheterna till att ytterligare försvåra körning på exempelvis gång- och cykelvägar.  

 

Ungdomar i riskzon  

Ett preventivt arbete riktas ofta till barn och unga, då insatser till denna målgrupp enligt 

forskning har störst effekt, och kallas “tidiga insatser”. För att identifiera unga i riskzon 

och arbeta för att förebygga att unga inleder och/eller fortsätter en socialt avvikande 

bana i form av exempelvis kriminalitet eller missbruk, är fokusområde Ungdomar i 

riskzon av största vikt.  

• För att nå ut till våra invånare kommer kommun och polis verka för att genomföra 

gemensamma föreläsningar för föräldrar vid skolstart med avsikt att informera 

föräldrar och vårdnadshavare om vad kommun och polis gör och vilken hjälp som 

finns att få. 

• SIG (Social Insatsgrupp) är en strukturerad samverkansform på lokal nivå med 

föräldrar, socialtjänst, polis, skola och andra viktiga aktörer som individinriktat 

samverkar för att stödja den unge upp till 18år att upphöra med kriminella 

handlingar. På kommunens Barn- och Ungdomsenhet kommer från hösten 2021 en 

samordnare för SIG - Sociala Insatsgrupper - att arbeta. I tät samverkan med polisen 

kommer man att erbjuda stöd till unga kriminella eller unga som riskerar att bli 

kriminella. 

• Orossamtal/förebyggande samtal med föräldrar till ungdomar i riskzon sker 

skyndsamt och gemensamt av lokalpolisen och socialtjänsten. Detta riktar sig till 

föräldrar till ungdomar som uppvisar tendenser till att vara på väg in i missbruk eller 

annan kriminalitet och som därmed riskerar att allvarligt påverka dennes utveckling. 
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Operativ polispersonal får kontinuerligt kännedom om vad som händer i 

lokalsamhället. En del av den information och de tips som förs fram berör ungdomar 

som är på väg in i en negativ livsstil. Metoden kan även användas för ungdomar 

under 15 år där socialtjänsten inte begär LUL-utredning (lagen om unga 

lagöverträdare) inom ramen för socialtjänstens förhandsbedömning. 

• Kommunens beroendemottagning kommer att samverka med polisen för att utveckla 

och förbättra samverkan mellan polis och beroendemottagning i arbete mot 

narkotika och ungdomar. 

• Polis och kommun deltar månadsvis i lokala EST-möten där man områdesvis gör 

gemensamma kartläggningar, analyser och insatser. I forumet finns också möjlighet 

att skapa samverkan på individnivå när sådana behov uppmärksammas. I EST 

områdesgrupp deltar bland andra fältassistenter, fritidsgårdar, socialtjänst, skolor, 

bostadsbolag, väktare och lokalpolis.  

• Från hösten 2021 kommer kommunen att ha en socialsekreterare från Barn- och 

Ungdomsenheten samlokaliserad med polisen, för att öka möjligheten till samarbete 

både i arbete riktat till unga i riskzon samt till unga som inlett en kriminell livsstil och 

behöver stöd i att bryta dessa strukturer.  

11. Uppföljning  
För att möjliggöra en uppföljning till ovan nämnda insatser och aktiviteter ges det i uppdrag 

till kommunens brottsförebyggande samordnare och kommunpolisen i 

Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro att kvartalsvis genomföra en uppföljning. En 

uppföljning kan ske genom en genomgång av respektive insats/aktivitet med återkoppling 

från respektive ansvarig aktör exempelvis Socialkontoret, Enheten för Trygghet och 

Prevention eller Polisen. Detta för att se att respektive aktör ansvarar och genomför ålagda 

insatser. Med underlag så som polisiär aktuell statistik, Polisens trygghetsmätning och 

Stockholmsenkäten med flera kopplat till respektive huvudområde finns det en möjlighet 

utifrån ett längre perspektiv att se potentiella förändringar i underlaget som ligger till grund 

för val av både huvudområden och insatser/aktiviteter.   

Uppföljningen kommer att redovisas halvårsvis i EST styrgrupp och i Trygghetsutskottet.   
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Group Violence Intervention (GVI) 

Förslag till beslut 
1. Att medverka till att Upplands-Bro kommun implementerar strategin 

Group Violence Intervention, för ökad trygghet och säkerhet genom 

minskat grovt våld. 

2. Att kommundirektör får i uppdrag att ingå en avsiktsförklaring med 

berörda organisationer och myndigheter. 

3. Att kommundirektör får i uppdrag att återrapportera till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Brå (Brottsförebyggande rådet) har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld 

kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. Med 
anledning av detta har Brå inhämtat och initierat implementeringen av en 

amerikansk metod för att arbeta mot grovt våld i Sverige, metoden kallas för 
Group Violence Intervention (GVI). I Sverige har strategin implementerats i 
Malmö som pilotkommun. 

Regeringen har givit Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och 
Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner 

sprida strategin till fler orter i Sverige. GVI är en strategi som kräver ett nära 
samarbete mellan deltagande statliga myndigheter och kommuner. Strategin 
ska spridas till de frivilliga kommuner där myndigheterna bedömer det som 

mest lämpligt.  
 

Frågan har ställts till Upplands-Bro kommun tillsammans med Järfälla 
kommun och Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. Alla aktörer måste 
tillsammans medverka i en implementering av strategin för att detta ska vara 

genomförbart. 

 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2021 

 Trygghetsutskottets beslut §25 den 29 oktober 2021, KS 21/0571-2 
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Ärendet 

GVI Group Violence Intervention 

Brå (Brottsförebyggande rådet) har konstaterat att dödligt skjutvapenvåld 

kopplat till kriminella miljöer är ett problem som ökar i Sverige. Med 
anledning av detta har Brå inhämtat och initierat implementeringen av en 

amerikansk metod för att arbeta mot grovt våld i Sverige, metoden kallas för 
Group Violence Intervention (GVI). 

Det operativa arbetet har genomförts i pilotkommunen Malmö under 2018-

2020. Pilotverksamheten avslutades den 31 januari 2020, men är planerad att 
fortsätta drivas i Malmö i minst tre år till.  

 
Regeringen har givit Brottsförebyggande rådet (Brå), Polismyndigheten och 
Kriminalvården i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner 

sprida strategin, Group Violence Intervention (GVI), till fler orter i Sverige. 
GVI är en strategi som kräver ett nära samarbete mellan deltagande statliga 

myndigheter och kommuner. Strategin ska spridas till de frivilliga kommuner 
där myndigheterna bedömer det som mest lämpligt. Lärdomar och erfarenheter 
från försöksverksamheten i Malmö ska beaktas i genomförandet av uppdraget. 

Myndigheterna ska också säkerställa att arbetet utvärderas. 
 

Frågan har ställts till Upplands-Bro kommun tillsammans med Järfälla 
kommun och Lokalpolisområde Järfälla/Upplands-Bro. Alla aktörer måste 
tillsammans medverka i en implementering av strategin för att detta ska vara 

genomförbart.  
 

Strategin bygger på det som kallas "focused deterrence" och har ett 
gruppfokus. En central utgångspunkt för strategin är att majoriteten av allt 
grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska 

våldet ska samhället rikta sina resurser mot dessa individer och de grupper som 
de tillhör. Genom det särskilda fokuset på hela grupper kommer gruppernas 

interna grupptryck leda till att konflikter och andra orsaker till att använda våld 
kan lösas på andra sätt. Grovt sett kan man beskriva att strategin vilar på tre 
centrala delar, som alla är lika viktiga och som alla tre förstärker varandra. De 

tre delarna är: 

Kommunikation: ett gemensamt budskap från samhällets aktörer om att våldet 

måste upphöra. Detta genomförs genom direktkommunikation med 
gruppmedlemmarna. 

Sanktioner: snabba och förutsägbara konsekvenser av våld för hela grupper. 

Eftersom det är grupper som driver våldet kommer detta ge större effekt än 
insatser som har ett individfokus. 

Ett erbjudande om hjälp: gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet 
ska få hjälp att göra det. 
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Stöd för att strategin minskar grupprelaterat våld har ackumulerats under 

många år sedan starten i Boston, USA. Forskning och beprövad erfarenhet 
visar att man i de städer och områden där GVI implementerats har kunnat se 

minskningar för dödliga skjutningar med mellan 35 till 60 procent. Det går 
även att se tydliga minskningar för skjutningar utan dödlig utgång. Utöver 
positiva effekter på det grova våldet har flera utvärderingar visat på förbättrad 

samverkan mellan de aktörer från myndigheter och organisationer som varit 
inblandade. 

 
Strategin är även effektmätt i Sverige. Man kan se tydliga minskningar i 
skjutningar och skjutningar med dödlig utgång i Malmö under pilotperioden, 

detta resultat är dock inte statistiskt säkerställt i sin direkta koppling till 
strategin. 

 

Barnperspektiv 
Barns trygghet och säkerhet är nära kopplat till våld och skjutvapenvåld i våra 

offentliga miljöer. Barn och unga kan vara anhöriga till personer som brukar 

våld eller som blir offer för detta, likväl som att barn och unga själva kan 

traumatiseras, skadas eller dödas. Unga riskerar också att vara del av den 

kriminella miljö där grovt våld och skjutvapenvåld förekommer. Ett arbete med 

strategin GVI och med att minska det grova våldet i närsamhället är därmed 

gynnsamt för barn och unga ur flera perspektiv.   

 

Kommunledningskontoret 
 

 

 
Ida Texell   

Kommundirektör Camilla Stark 

 Enhetschef Trygghets- och 

preventionsenheten 

 

 

 

Beslut sänds till 
 Lokalpolisområdeschef Lpo Järfälla/Upplands-Bro 
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Kommunstyrelsen 
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Kulturmiljöprogram i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram ett aktuellt 

kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun i samverkan med 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Den 19 oktober 2021 godkände Kultur- och fritidsnämnden en förstudie om 

kommunens förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat. Samtidigt fattade 

Kultur- och fritidsnämnden beslut om att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

om att ge Kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt 

kulturmiljöprogram i samverkan med Kommunstyrelsen. 

I förstudien om kommunens förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat 

konstateras att det finns flera vägar att gå för att både bevara, skydda och 

levandegöra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Oavsett vilken väg kommunen 

väljer är det av stor vikt att noga inventera vilka kulturhistoriska värden som är 

önskvärda att bevara och vilken typ av skydd och skötsel som krävs för att 

detta ska kunna ske. 

Ett kulturmiljöprogram utgör ett samlat kunskapsunderlag om kommunens 

särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer som belyser kommunens historia 

från forntid till nutid. De utvalda miljöerna bör ge en bild av områdets historia, 

representera hela områdets befolkning och omfatta såväl det säregna som det 

vanliga eller typiska i kommunen. 

Ett kulturmiljöprogram ska fungera som ett kunskapsunderlag och vara 

vägledande vid planläggning och lovgivning. Det kan också ligga till grund för 

hur kommunens kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas för att 

bidra till en attraktiv livsmiljö. 

Programmet syftar även till att sprida information om kommunens historia till 

invånarna, det kan användas i skolans undervisning och fungera som en 

turistguide. 

Kommunens kostnad för att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram beräknas 

uppgå till ca 400 000 kronor och ryms inom Kultur- och fritidsnämndens 
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budgetram. Inför ett uppdrag att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram avser 

kultur- fritidskontoret att ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från 

Länsstyrelsen i Stockholm. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 november 2021. 

 Protokollsutdrag från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 19 

oktober 2021. 

 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2021. 

 Förstudie om kommunens förutsättningar för att inrätta ett 

kulturreservat. 

Ärendet 
Den 19 oktober 2021 godkände Kultur- och fritidsnämnden en förstudie om 

kommunens förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat. Samtidigt fattade 

Kultur- och fritidsnämnden beslut om att föreslå Kommunfullmäktige besluta 

om att ge Kultur-och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt 

kulturmiljöprogram i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Förstudie om kommunens förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat 
I förstudien om kommunens förutsättningar för att inrätta ett kulturreservat 

konstateras att det finns flera vägar att gå för att både bevara, skydda och 

levandegöra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Oavsett vilken väg kommunen 

väljer är det av stor vikt att noga inventera vilka kulturhistoriska värden som är 

önskvärda att bevara och vilken typ av skydd och skötsel som krävs för att 

detta ska kunna ske. Det är de kulturhistoriska värdena som ska vara 

vägledande för vilka insatser som behöver genomföras i ett område för att 

bevara dem. Om det finns det ett syfte att levandegöra ett område behöver även 

detta ske på de kulturhistoriska värdenas villkor.  

Kulturmiljöprogram 
Ett kulturmiljöprogram utgör ett samlat kunskapsunderlag om kommunens 

särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer som belyser kommunens historia 

från forntid till nutid. De utvalda miljöerna bör ge en bild av områdets historia, 

representera hela områdets befolkning, och omfatta såväl det säregna som det 

vanliga eller typiska i kommunen. 

I programmet beskrivs kulturmiljöernas karaktär och kvaliteter tillsammans 

med rekommendationer om varsam hantering av kulturmiljöerna. Ett 

kulturmiljöprogram är vägledande men inte juridiskt bindande.  

Kulturmiljöprogrammet tas fram som ett redskap för kommunens 

tjänstepersoner och politiker samt andra myndigheter som arbetar med 

kulturmiljöfrågor. Ett kulturmiljöprogram ska fungera som ett 
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kunskapsunderlag och vara vägledande vid planläggning och lovgivning. Det 

kan också ligga till grund för hur kommunens kulturmiljöer kan bevaras, 

användas och utvecklas för att bidra till en attraktiv livsmiljö. Ett modernt 

kulturmiljöprogram ges ut i digital form och kan integreras med de system som 

används för planläggning och bygglovshandläggning.  

Programmet syftar även till att sprida information om kommunens historia till 

invånarna, det kan användas i skolans undervisning och fungera som en 

turistguide. 

Många kommuner har idag skapat informationen lättillgänglig genom en 

kulturmiljöwebb såsom Lidingö stad, Höganäs kommun och Östersund 

kommun.  

Det aktuella kulturmiljöprogrammet i Upplands-Bro kommun har sin grund 

från 1980-talet. Därefter har programmet reviderats vid två tillfällen, senaste 

gången år 2000. En inventering av kulturmiljövärden i centrala delarna av 

Kungsängen och Bro genomfördes i samband med arbetet med översiktsplaner 

för dessa områden 2020. Dessa delar kan därför användas i en inventering för 

hela kommunen. De flesta områden har dock inte genomgått någon 

strukturerad eller djupgående inventering sedan 1980-talet. 

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 
I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse till Kultur- och fritidsnämnden 

konstateras att både ett nytt kulturmiljöprogram och ett eventuellt framtida 

kulturreservat behöver förekommas av en inventering av kulturhistoriska 

värden. Att kulturmiljöerna finns med i de digitala program som används vid 

planläggning och bygglovshantering i kommunen medför att deras värden på 

ett tidigt stadium finns med som en del av utredningarna.  

Kultur- och fritidskontoret framhåller att ett modernt och digitalt 

kulturmiljöprogram i sig bidrar till bevarande av värdefulla kulturmiljöer. 

Kulturmiljöprogrammet kan dessutom fungera som en guide för invånare och 

besökare som lättare kan få kännedom om vilka värden som finns att upptäcka 

i Upplands-Bro.  

Med en inventering och ett modernt miljöprogram på plats kan Upplands-Bro i 

ett senare skede ta ställning till om det finns något område som kan gynnas av 

att skyddas och bevaras i kulturreservatform. 

I kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse framgår att kommunens kostnad 

för att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram beräknas uppgå till ca 400 000 

kronor och ryms inom Kultur- och fritidsnämndens budgetram. Inför ett 

uppdrag att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram avser kultur- fritidskontoret att 

ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm. 
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Kommunledningskontorets kommentarer 
Kommunledningskontoret ställer sig bakom Kultur- och fritidsnämndens 

förslag och ser positivt på att ett samarbete sker mellan kultur- och 

fritidskontoret och samhällsbyggnadskontoret i arbetet med att ta fram ett nytt 

kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun. 

Barnperspektiv 
För barn och unga är kulturhistoriska miljöer särskilt viktiga att bevara och 

levandegöra. Platser på vilka människan lämnat spår kan påminna om 

betydelsefull kunskap om tidigare sätt att leva, prioritera och värdera. Det kan 

vara kunskap som inte får glömmas bort för framtida val för samhället i stort 

och för varje enskild människa.  

Ett digitalt och uppdaterat kulturmiljöprogram kan på ett enklare sätt göra 

kulturhistoria i kommunen mer lättillgänglig för alla medborgare. Det ger 

också pedagoger i skola och förskola ett enkelt verktyg att använda för att ge 

barn och unga kunskap om kommunens historia och skapa en nyfikenhet kring 

kultur och företeelser från gångna tider. Att få ta del av ett kulturhistoriskt arv 

kan också leda till en ökad känsla av förankring och trygghet i hemorten. 

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 
 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag från Kultur-och fritidsnämndens sammanträde den 19 

oktober 2021. 

2. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 16 september 2021. 

3. Förstudie om kommunens förutsättningar för att inrätta ett 

kulturreservat. 

Beslut sänds till 
 Kultur- och fritidsnämnden 

 Samhällsbyggnadskontoret 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

 

§ 51  Förstudie om förutsättningar för att 
inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro 
kommun 

 Dnr KFN 20/0070 

Beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien om förutsättningar för 

att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram 

för Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturhistoriskt präglade 

miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att förvalta och levandegöra 

dessa miljöer. Ett sätt att skydda och uppmärksamma ett område med sådan 

karaktär är att inrätta ett kulturreservat.  

Den 29 september 2020 fick kultur- och fritidskontoret ett uppdrag av Kultur- 

och fritidsnämnden att genomföra en förstudie för att undersöka 

förutsättningarna att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram en förstudie enligt uppdraget. Utifrån 

förstudien bedömer kultur- och fritidskontoret att det finns ett behov av att göra 

en inventering av kulturhistoriska miljöer i Upplands-Bro kommun. Någon 

heltäckande inventering har inte skett sedan 1980-talet och det 

kulturmiljöprogram som finns i kommunen är därmed inte uppdaterat.  

Både ett nytt kulturmiljöprogram och ett eventuellt framtida kulturreservat 

behöver förekommas av en inventering av kulturhistoriska värden och därför 

föreslår kultur- och fritidskontoret att första steget är att genomföra en 

inventering för att därefter skapa ett nytt digitalt kulturmiljöprogram Att 

kulturmiljöerna finns med i de digitala program som används vid planläggning 

och bygglovshantering i kommunen medför att deras värden på ett tidigt 

stadium finns med som en del av utredningarna.  

Kulturmiljöprogrammet kan dessutom fungera som en guide för invånare och 

besökare som lättare kan få kännedom om vilka värden som finns att upptäcka 

i Upplands-Bro. 

Med en inventering och ett modernt miljöprogram på plats kan Upplands-Bro i 

ett senare skede ta ställning till om det finns något område som kan gynnas av 

att skyddas och bevaras i kulturreservatform.  
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-10-19 

 

 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige ger Kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram för 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Kommunens kostnad för detta beräknas uppgå till ca 400 000 kr och ryms 

inom Kultur- och fritidsnämndens budgetram. Kultur- fritidskontoret avser 

ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Beslutsunderlag 
 Kulturreservat i Upplands-Bro kommun – Förstudie om kommunens 

förutsättningar att inrätta ett kulturreservat. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 

september 2021. 

 Nuvarande kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun. 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien om förutsättningar för 

att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram 

för Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag till beslut.  

Katarina Olofsson (SD) yrkar bifall till kultur- och fritidskontorets förslag till 
beslut för Sverigedemokraternas räkning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att Kultur- och 
fritidsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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Förstudie om förutsättningar för att inrätta ett 
kulturreservat i Upplands-Bro kommun 

Förslag till beslut 
1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förstudien om förutsättningar för 

att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

2. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige ger Kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram 

för Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturhistoriskt präglade 

miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att förvalta och levandegöra 

dessa miljöer. Ett sätt att skydda och uppmärksamma ett område med sådan 

karaktär är att inrätta ett kulturreservat.  

Den 29 september 2020 fick kultur- och fritidskontoret ett uppdrag av Kultur- 

och fritidsnämnden att genomföra en förstudie för att undersöka 

förutsättningarna att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

Kultur- och fritidskontoret har tagit fram en förstudie enligt uppdraget. Utifrån 

förstudien bedömer kultur- och fritidskontoret att det finns ett behov av att göra 

en inventering av kulturhistoriska miljöer i Upplands-Bro kommun. Någon 

heltäckande inventering har inte skett sedan 1980-talet och det 

kulturmiljöprogram som finns i kommunen är därmed inte uppdaterat. Både ett 

nytt kulturmiljöprogram och ett eventuellt framtida kulturreservat behöver 

förekommas av en inventering av kulturhistoriska värden och därför föreslår 

kultur- och fritidskontoret att första steget är att genomföra en inventering för 

att därefter skapa ett nytt digitalt kulturmiljöprogram Att kulturmiljöerna finns 

med i de digitala program som används vid planläggning och 

bygglovshantering i kommunen medför att deras värden på ett tidigt stadium 

finns med som en del av utredningarna.  

Kulturmiljöprogrammet kan dessutom fungera som en guide för invånare och 

besökare som lättare kan få kännedom om vilka värden som finns att upptäcka 

i Upplands-Bro. 
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Med en inventering och ett modernt miljöprogram på plats kan Upplands-Bro i 

ett senare skede ta ställning till om det finns något område som kan gynnas av 

att skyddas och bevaras i kulturreservatform.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige ger Kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram för 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

Kommunens kostnad för detta beräknas uppgå till ca 400 000 kr och ryms 

inom Kultur- och fritidsnämndens budgetram. Kultur- fritidskontoret avser 

ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Beslutsunderlag 
 Kulturreservat i Upplands-Bro kommun – Förstudie om kommunens 

förutsättningar att inrätta ett kulturreservat. 

 Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 

september 2021. 

 Nuvarande kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun. 

Ärendet 

Uppdrag 
Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturhistoriskt präglade 

miljöer. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att förvalta och levandegöra 

dessa miljöer. Ett sätt att skydda och uppmärksamma ett område med sådan 

karaktär är att inrätta ett kulturreservat.  

Den 29 september 2020 fick kultur- och fritidskontoret ett uppdrag av Kultur- 

och fritidsnämnden att genomföra en förstudie för att undersöka 

förutsättningarna att inrätta ett kulturreservat i Upplands-Bro kommun. 

Målet är att förstudien ska utgöra ett underlag inför ställningstagande till om 

Upplands-Bro ska välja kulturreservat som skyddsform för något av de 

kulturhistoriskt värdefulla omgivningar som finns i kommunen och på vilket 

sätt denna skyddsform skulle kunna påverka områdets utveckling och 

möjligheter att tillgängliggöra miljön för invånare i kommunen och besökare 

utifrån. 

Om förstudien 
Förstudien framtagen av kultur- och fritidskontoret inleds med en redogörelse 

för bestämmelser om kulturreservat enligt miljöbalken. I denna del framgår 

lagens intention med kulturreservat och upplysningar kring krav på 

förvaltarskap, skötselplaner och tillsyn över ett kulturreservat. Därefter finns 

ett avsnitt om kostnader och finansiering av kulturreservat som följs av en 

gångomgång av andra möjligheter att värna om kulturhistoriskt viktiga miljöer. 
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I förstudiens avslutande kapitel finns en beskrivning av kommunens nuläge 

avseende skydd av kulturhistoriska miljöer.  

Förstudien avslutas med slutsatsen att det finns flera vägar att gå för att både 

bevara, skydda och levandegöra kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Genom att 

bilda ett kulturreservat kan kommunen uppnå det starkaste skyddet för en miljö 

som anses viktig att bevara. Det kan också vara ett bra sätt för att 

uppmärksamma och locka besökare till platsen för att ta del av kommunens 

kulturhistoria.  

Det som framgår i förstudien är dock vikten av att inför ett beslut om 

kulturreservat noga inventera vilka värden som ska bevaras och vilken typ av 

skydd och skötsel som krävs för att detta ska kunna ske. Det är de 

kulturhistoriska värdena som blir vägledande för vilka föreskrifter som ska 

formuleras för området och vilken skötselplan som ska fastställas i samband 

med beslut om ett kulturreservat. Finns det ett syfte att levandegöra området 

behöver detta ske på de kulturhistoriska värdenas villkor.  

Lika viktigt som det är att bevara och skydda områden med kulturhistorisk 

prägel är det att platser och områden kan få fortsätta utvecklas och användas. 

Skapande av ny kulturhistoria sker ständigt genom förändring och förnyelse. 

Att låta tiden stå helt still i ett område behöver inte alltid vara det 

eftersträvansvärda. Det är därför viktigt att kommunen inför ett beslut om 

kulturreservat bestämmer sig för vilka förändringar som är önskvärda och 

tillåtna inom området.  

Även utan ett kulturreservat finns möjligheter att satsa på att rusta upp och 

bevara och levandegöra kulturhistoriska miljöer. Nackdelen är att skyddet för 

bevarande av kulturvärden inte är lika starkt skyddade. Fördelen är att områden 

kan levandegöras och utvecklas och på så sätt bli värdefulla för nutidens behov 

och förutsättningar. Kommunen kan dessutom välja att fördela medel till olika 

områden och på så sätt ha möjlighet att bevara fler kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer.  

Oavsett vilken väg kommunen väljer är en inventering av kulturhistoriskt 

präglade miljöer ett första viktigt steg för att ta reda på vilka miljöer som är 

önskvärda att bevara inför framtiden och vilken vård och skötsel som behövs 

för bevarandet.  

Kulturmiljöprogram 
En inventering skulle vara värdefull även för framtagande av ett nytt 

kulturmiljöprogram i kommunen. Ett kulturmiljöprogram utgör ett samlat 

kunskapsunderlag om kommunens särskilt kulturhistoriskt värdefulla miljöer 

som belyser kommunens historia från forntid till nutid. De utvalda miljöerna 

bör ge en bild av områdets historia, representera hela områdets befolkning, och 

omfatta såväl det säregna som det vanliga eller typiska i kommunen. 
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I programmet beskrivs kulturmiljöernas karaktär och kvaliteter tillsammans 

med rekommendationer om varsam hantering av kulturmiljön. Ett 

kulturmiljöprogram är vägledande men inte juridiskt bindande.  

Kulturmiljöprogrammet tas fram som ett redskap för kommunens 

tjänstepersoner och politiker samt andra myndigheter som arbetar med 

kulturmiljöfrågor. Ett kulturmiljöprogram ska fungera som ett 

kunskapsunderlag och vara vägledande vid planläggning och lovgivning. Det 

kan också ligga till grund för hur kommunens kulturmiljöer kan bevaras, 

användas och utvecklas för att bidra till en attraktiv livsmiljö. Ett modernt 

kulturmiljöprogram ges ut i digital form och kan integreras med de system som 

används för planläggning och bygglovshandläggning. 

Programmet syftar även till att sprida information om kommunens historia till 

invånarna, att användas i skolan och att fungera som en turistguide. Många 

kommuner har idag skapat informationen lättillgänglig genom en 

kulturmiljöwebb såsom Lidingö stad, Höganäs kommun och Östersund 

kommun.  

Det aktuella kulturmiljöprogrammet i Upplands-Bro kommun har sin grund 

från 1980-talet. Därefter har programmet reviderats vid två tillfällen, senaste 

gången år 2000. En inventering av kulturmiljövärden i centrala delarna av 

Kungsängen och Bro genomfördes i samband med arbetet med översiktsplaner 

för dessa områden 2020. Dessa delar kan därför användas i en inventering för 

hela kommunen. De flesta områden har dock inte genomgått någon 

strukturerad eller djupgående inventering sedan 1980-talet.  

Kultur- och fritidskontorets slutsatser 
Utifrån förstudien bedömer kultur- och fritidskontoret att det finns ett behov av 

att göra en inventering av kulturhistoriska miljöer i Upplands-Bro kommun. 

Någon heltäckande inventering har inte skett sedan 1980-talet och det 

kulturmiljöprogram som finns i kommunen är därmed inte uppdaterat. Både ett 

nytt kulturmiljöprogram och ett eventuellt framtida kulturreservat behöver 

förekommas av en inventering av kulturhistoriska värden och därför föreslår 

kultur- och fritidskontoret att en sådan inventering genomförs. 

Att kulturmiljöerna finns med i de digitala program som används vid 

planläggning och bygglovshantering i kommunen medför att deras värden på 

ett tidigt stadium finns med som en del av utredningarna.  

Det innebär att ett modernt och digitalt kulturmiljöprogram i sig bidrar till 

bevarande av värdefulla kulturmiljöer. Kulturmiljöprogrammet kan dessutom 

fungera som en guide för invånare och besökare som lättare kan få kännedom 

om vilka värden som finns att upptäcka i Upplands-Bro. 

Med en inventering och ett modernt miljöprogram på plats kan Upplands-Bro i 

ett senare skede ta ställning till om det finns något område som kan gynnas av 

att skyddas och bevaras i kulturreservatform.  
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Kultur- och fritidsnämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige ger Kultur- 

och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram ett aktuellt kulturmiljöprogram för 

Upplands-Bro kommun i samverkan med Kommunstyrelsen. 

 Kommunens kostnad för detta beräknas uppgå till ca 400 000 kr och ryms 

inom Kultur- och fritidsnämndens budgetram. Kultur- fritidskontoret avser 

ansöka om ytterligare 400 000 kr i bidrag från Länsstyrelsen i Stockholm. 

Barnperspektiv 
Platser på vilka människan lämnat spår kan påminna om betydelsefull kunskap 

om tidigare sätt att leva, prioritera och värdera. Det kan vara kunskap som inte 

får glömmas bort för framtida val för samhället i stort och för varje enskild 

människa. Detta är inte minst viktigt för barn och unga som tar ut riktningen i 

livet genom sin samtid, dåtid och den framtidssyn som förmedlas. Att få ta del 

av kulturhistoriska miljöer kan också leda till känsla av förankring och trygghet 

på hemorten. 

 

Kultur- och fritidskontoret 
Hannah Rydstedt Nencioni Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

  

Bilagor 
1. Kulturreservat i Upplands-Bro kommun – Förstudie om kommunens 

förutsättningar att inrätta ett kulturreservat 

2. Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 29 

september 2021. 

3. Nuvarande kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun. 

Beslut sänds till 
 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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1 Sammanfattning
En kulturmi ljö är en miljö som har påverkats av människor och som på något
sätt berättar om människors liv. Det kan vara allt från fornlä mningar i skogen,
husgrunder, vägar, gamla byggnader, byar, kyrkor, ståtliga herrgårdar, torp och
odlings la ndskape t till moderna bostadsmiljöe r, industr ier, vattenkraft ve rk,
stationsmi ljöer och idrottsanlä ggninga r.

Kulturreser vat är det starkaste skyddet ett område kan ges när syftet är att
bevara kulturhistor iska miljöer. Miljöerna kan dock skyddas även på andra sätt
via bestämmelse r i miljöba lke n, kultur mi ljö la ge n, plan- och byggla ge n och
genom så kallade kultur miljöpr o gra m.

Ett av kultur- och fritid s nä mnde ns uppdrag är att förvalta och levandegö ra
kulturhisto r isk t värdefulla miljöer i kommune n. Upplands-Bro är både rik på
natur- och kultur miljöe r och det är viktigt att bevara och skydda dessa områden
för att medborgare och besökare även i framtide n ska kunna ta del av frilufts l iv
och platser som berättar något om människa ns och kommune ns historia.

Förutom att skydda bebyggelse och miljöer kan bildande av kulturrese r vat vara
ett sätt att utveckla ett område till levande miljö som kan komma både
medborgare och besökare till glädje och nytta. Eftersom antalet kulturreser va t
är avsevärt färre än naturreserva t får de automatiskt ett högre attraktionsvä rde.
Ett kulturreser va t kan därför bidra till att locka fler människor att vilja bo och
verka i kommune n.

I samband med beslut om kulturres er vat ska det fattas beslut om föreskrifte r
och skötselplan för området. Föreskrifter na talar om vad som är tillåt et att göra
inom området samt vad som behöver ske inom området med syfte att bevara
och skydda miljöe r na.

När kulturreser va ts fö reskr i fter na tas fram ska det ske utifrå n de kulturvärde n
som finns i området. Föreskrifterna är till för att miljöer na inte ska ta skada och
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för att det ska finnas tydlighe t om på vilket sätt mark och bebyggelse får
underhållas och bevaras. Det finns olika typer av kulturreser va t och därmed
olika typer av föreskrifter och skötselplaner. En del områden behöver lämnas
ifred för bevarande och forskning. Andra är platser görs tillgä ngli ga för att
besökare ska kunna ta del av områdets kulturhis tor ia.

Om det senare är målet är det viktigt att föreskrifter na utformas så att det inte
finns utrymme för att bygga, ha aktivitete r, verksamheter eller annat som kan ta
ifrån reservatet dess kultur miljö värd e. Det är å andra sidan avgörande att
föreskrifter na heller inte innehå lle r onödigt hårda restriktio ner, eftersom det
kan hindra önskad verksamhet på området.

Med hänsyn till ovanstående är viktigt att bildande av ett kulturreser vat föregås
av en noggrann inventer i ng av områdets kultur mi ljö värde n. Därefter bör en
utredning genomfö ras för att ta reda på hur man på bästa sätt tar hand om och
bevarar värdena samt vad som skulle kunna skada dem. På så sätt går det att
finna en balans mellan bevarande, användande och utveckling av området.

Inspektorsbostad på Granhammar, Västra Ryd,
foto Beata Schale från UBK kulturhotell.
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2 Inledning
Kulturmi ljö är den miljö som har påverkats och formats av människors liv och
aktivitet, det samlade uttrycket av spår människo r i alla tider lämnat i
landskapet. Det kan också vara osynliga avtryck, som ortnamn eller en plats
där något hänt som gör den speciell. Det vi gör idag eller för tiotals år sedan
skapar också kultur miljöe r. Kulturmiljöe r berättar och hjälper nutiden att förstå
samhälls ut veck li nge n, människor s livsvil lkor och synsätt i olika tider.
Kulturmi ljö n är på så sätt något som är en viktig del av oss själva och en
tillgå ng från det förflut na som vi ska ta hand om och utveckla.

Sverige har natione lla kultur mi ljö må l och en nationell vision för
kultur miljöarb ete t 2030. De natione lla miljö må le n innehå ller också mål för
kultur miljöer. Kommuner na är viktiga aktörer att genomföra och upprätthålla
målen.

Upplands-Bro kommun har ett flertal värdefulla kulturprä glad e miljöer. Kultur-
och fritids nä m nde n har ansvar för att förvalta och levandegöra dessa miljöer.
Ett sätt att skydda och uppmärksamma ett område med sådan karaktär är att
inrätta ett kulturreser va t.

Den 29 september 2020 fick kultur- och fritidsko ntore t ett uppdrag av Kultur-
och fritids nä m nde n att genomföra en förstudie för att undersöka
förutsättni ngar na för att inrätta ett kulturreser va t i Upplands-Bro kommun.

2.1 Syfte

Förstudien syftar till att undersöka förutsättninga r na för att inrätta ett
kulturreser va t i Upplands-Bro kommun.

Målet är att förstudie n ska utgöra ett underlag för ställningst a ga nde till om
Upplands-Bro ska välja kulturreser vat som skyddsform för något av de
kulturhisto r isk t värdefulla omgivninga r som finns i kommune n och på vilket
sätt denna skyddsform skulle kunna påverka områdets utveckling och
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möjlighete r att tillgä ngli ggöra miljö n för invånare i kommune n och besökare
utifrå n.

2.2 Metod

För att ta reda på förutsätt ninga r na för att inrätta ett kulturrese r vat i kommune n
har infor ma t io ns i nsa ml ing skett genom att ta del av rapporter i ämnet,
infor mat io n från hemsidor, däribland Riksant ik var ieä mbe tet s och Boverkets,
intervj uer med Länsstyrelse n i Stockholm, Riksantik var ieä mbete t, andra
kommuner samt insamli ng av informat io n via e-post från kommuner som redan
har inrättade kulturrese r vat. Därtill har kommune ns egna sakkunniga inom
området varit delaktiga i förstudie n såsom kommuneko lo g och
kultur miljöa ns va r ig.

2.3 Disposition

Förstudien inleds med en redogörelse för bestämmelse r om kulturrese r vat
enligt miljöba lke n. I denna del framgår lagens intent io n med kulturreser vat och
upplysninga r kring krav på förvaltarskap, skötselplaner och tills yn över ett
kulturreser va t. Därefter finns ett avsnitt om kostnader och finans ie r ing av
kulturreser va t som följs av en gångomgå ng av andra möjligheter att värna om
kulturhisto r isk t viktiga miljöe r. I förstudie ns avslutande kapitel finns en
beskrivning av kommune ns nuläge avseende skydd av kulturhistor iska miljöer
och därefter förstudie ns slutsatser. Till förstudie n finns en bilaga som
innehå ller andra kommuners erfarenheter av kulturreser vat. I denna bilaga
finns även en beskrivning av infor mat io n som förmedlades i intervj uer med
Riksantik va r iatä mbe tet och Länsstyrels e n i Stockholm.

2.4 Avgränsning

Förstudien har inte som avsikt att i detalj redogöra för varje steg i processen
som behöver tas för att förverkliga ett införande av ett kulturrese r vat.
Rapporten syftar heller inte till att ta ställning till vilket område som skulle
utgöra det bäst lämpade området i kommune n vid ett kulturreser va tsb ilda nde.
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Rapporten är i stället tänkt som ett underlag för att kommune n ska kunna ta
ställning till om det är aktuellt att starta en process som skulle kunna leda till
bildande av kulturrese r vat eller om Upplands-Bro väljer att satsa på andra
skyddsåtgärder och sätt att tillgä ngl iggör a kulturhis tor iskt värdefulla miljöer.
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3 Kulturreservat som
skyddsform

Kulturreser vat består av skyddade helhets miljöe r där marker, bebyggelse,
lämningar och spår är uttryck för historiska skeenden och verksamheter. Även
kunskaper och traditione r från historisk a skeenden kan hanteras inom ramen
för kulturreser va te ns förvalt ning.

I ett kulturrese r vat kan hela områdets natur- och kultur miljö vä rde n skyddas och
vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggninga r, lämningar och marker –
men även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och
traditione r kan hanteras inom ramen för kulturreser va tets förvalt nin g.

Det första kulturreser vat et i Sverige bildades år 2000 och det senaste år 2020.
Totalt finns det 45 kulturreser va t utspridda över landet varav 35 har beslutats
av länsstyre lser och 10 av kommune r.

3.1 Införande av kulturreservat i miljöbalken

Möjlighete n att bilda kulturrese r vat skapades i samband med införande t av
miljöba lke n (MB) 1999. MB syftar till att skydda människors hälsa och miljö,
värdefulla natur- och kultur miljöe r samt den biologiska mångfa lde n. Redan
innan MB antogs fanns naturreservat som skyddsform, inom vilka
kultur miljöer förvaltade s. I och med tillko ms te n av MB skapades ett särskilt
lagligt stöd för att bevara värdefulla kulturpräglade landskap.

Regeringe n motiverade införandet av en ny skyddsform med att det behövs
särskilda regler för att bevara kulturhis tor iskt värdefulla landskap. Bevarandet
av kultur la ndskap beskrivs i regeringe ns proposition som en av
kultur miljö vård e ns viktiga ste uppgifte r :
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” Att bevara k ulturlandskap med innehåll f rån olika tider och se till att de sk öts på ett
sätt som gör att värdena inte f örstörs eller f örringas är en av kulturmilj övårdens
vik tigaste uppgifter” .

Genom att inkluder a skyddsformen kulturrese r vat i MB skapades möjlighe te n
att ge dessa miljöer lika starkt lagskydd som värdefulla naturmiljöer. Denna
tolkning stärks av att de båda skyddsformer na utgår från samma kapitel i MB.

3.2 Skillnaden mellan naturreservat och kulturreservat

I Sverige liksom i många andra länder är naturreservat det vanligas te sättet att
långsik t igt skydda värdefull natur. Naturreservat är en stark skyddsform och
kan bildas av länsstyre lser och kommuner. Naturreservaten består ofta av
sammanhä nga nde värdefull natur där naturskog, vattendrag, marina miljöer,
öppna kultur la ndskap och myrar kan ingå. Bestämme lser na om naturreservate n
finns i miljöba lke n.

Antalet kulturreser vat är få i förhålla nde till antalet naturreservat som uppgår
till drygt 5000 stycken. Innan skyddsforme n kulturreser va t infördes i
miljöba lke n 1999 skyddades kulturprä glad e landskap i naturreservat enligt
naturvårds la ge n, då lagens tillä mp ningso mråde uttryckli ge n omfattade även de
kulturprä glade delarna av naturmiljö n.

Som bakgrund till att kulturreser va t ins tr ume nte t infördes i miljöba lke n angavs
att det behövdes bättre regler för att bevara kulturhisto r isk t värdefulla
landskap. Regeringe n ansåg att det utöver naturreservats i ns tr ume ntet behövdes
ett instrume nt som var bättre anpassat efter de kulturmi ljö vårda nde behoven.

Vid införande av kulturrese r vat i miljöba lke n betonades att naturreserva t kan
vara en tänkbar skyddsform som kan användas för skydd av områden med
såväl skyddsvärd naturmilj ö som värdefulla kultur miljöe r. Beteckninge n
kulturreser va t skall användas när kultur miljö n är det huvudsak liga skälet för att
ett område skall skyddas. Skyddsformen ska ses som ett komplement till
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bestämmelser na om naturreservat och till andra sätt att skydda värdefulla
kulturhisto r iska miljöe r enligt kultur miljö la ge n (1988:950).

3.3 Miljöer som kan bli kulturreservat

Kulturreser vat e n är ett område i vilket marker, byggnader, anläggni ngar, spår
och lämningar tillsa m ma ns utgör värdefulla kulturhisto r isk a helhetsmi ljöer.
Gemensamt för de områden som väljs ut för att förvaltas som kulturreser va t är
att de på skilda sätt präglats av äldre tiders markanvänd ni ng och
resursutnyt tja nde.

Enligt 7 kap 9 § miljöba lke n har länsstyre lser och kommune r möjlighet att
bilda kulturreser va t för att bevara ”värdeful la kulturprä glad e landskap”. I
förarbetena till miljöba lke n anknyter man därvid till uttrycket hist orisk a
landsk ap som internat io ne llt börjat användas för att karaktärisera ett landskap
som är värt att slå vakt om därför att det präglats av markanvänd ni ng och bygg-
nader från äldre tider.

Begreppet äldre t ider bör ges en vid tolkning så att lagen kan tillä mpas på alla
typer av bruknings- och organisat io ns fo r mer som är avvecklade eller inte
längre allmä nt förekomma nde. De första kulturreser va te n som bildades är
miljöer som formats av det traditio ne lla småskaliga jordbruket. Senare har även
tillko mm it områden av varierande karaktär såsom park- och trädgårdsmiljöer,
bruks- och industr imi ljöer samt miljöe r som präglats av fiskerinär i nge n,
försvarsmak te n eller samekult ure n.

3.4 Beslut om kulturreservat

3.4.1 Vem beslutar och vad ska beslutet innehålla
Det är en länsstyre lse eller en kommun som enligt 7 kap 9 § miljöba lk e n
(1998:808) kan fatta beslut om att ett område ska skyddas och förvaltas som
kulturreser va t. I beslutet bestäms s yfte t och mål me d s kydde t samt vilka
före s krifte r som ska gälla i reservatet.
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Utöver detta ska även beslut om en s köts e lplan fattas vid beslut om inrättande
av ett kulturreser vat. Skötselplane n ska innehå lla målen för bevarandearbetet
samt vilka åtgärder som måste genomföras för att målen skall nås. Förutom
vårdåtgärder kan skötselplane n innehå lla mål för reservatets utveckling,
verksamheter och publika evenemang. Målen följs upp och utvärderas
regelbunde t.

Det finns i dagsläget ingen nationell plan eller strategi för bildande av nya
kulturreser va t vilket innebär att arbetet bygger på lokala och regionala
prioriter ingar.

Det finns inte någon målsättni ng att lösa in marken för kulturreser va te n till stat
eller kommun. I stället finns en strävan mot att miljöer na bibehålls i befint lig
ägandeform, vilken kan ses som en del av det kulturhis tor iska värdet. Beslut
om inrättande av kulturreser vat fattas därför i samförstånd med dem som är
berörda. Markägare som drabbas av begränsad förfoganderä tt över området till
följd av ett beslut om kulturreser va t har rätt till ekonomisk kompensatio n för
detta. Ersättningsbes tä mme lser na finns i kapitel 31 i miljöba lke n och är samma
som för naturreserva t.

Beslut i frågor om bildande eller ändring av kulturres er vat får inte strida mot
en detaljplan eller områdesbestämme ls er enligt plan- och byggla ge n
(2010:900). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller
bestämmelser na inte motverkas.

3.4.2 Förvaltning av kulturreservat
I samband med inrättande av kulturreser va t är det också viktigt att besluta vem
som ska förvalta kulturreser va tet. Det kan vara kommune n, en markägare,
förening eller närings idka re på området. Förvaltaren är skyldig att följa
föreskrifter och skötselplan. Det finns flera skäl att låta länsstyre lse eller
kommun vara förvalta re över reservatet. Bland annat finns normalt lämplig
kompetens hos den som beslutat om skyddet och lämnat anvisninga r om hur ett
område ska skötas.
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3.4.3 Tillsyn av kulturreservat
Den som beslutar om ett kulturres er vat (länsstyre lse eller kommun) är också
tills yns m ynd ighe t för sitt eget reservat. Det är viktigt att det vid inrättande av
ett kulturreser va t även finns en plan och modell för hur tills yn av
kulturreser va te n ska genomfö ras så att det inte är samma enhet inom
myndighet e n som arbetar med förvalt ning som tills yn.

Riksantik va r ieä mbet et har ansvar för tills yns vä gled ning och samordning av
arbetet med kulturreser vat i landet. Detta innebär bland annat ansvar för att
samordna, vägleda, följa upp och utvärdera samt infor mera om arbetet med
Sveriges kulturreser vat.
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4 Kostnader och
finansiering

4.1 Kostnader för ett kulturreservat

4.1.1 De kulturhistoriska värdena påverkar kostnaderna
Det finns olika typer av kulturreser vat och kostnaden för förvaltni ng och
skötsel skiljer sig åt. Vilka kultur his tor iska värden som ska bevaras är det som
vara styrande för utformning av syfte, föreskrifte r och skötselplan för
reservatet. Det är därför områdets behov av underhåll och skötsel för att de
kulturhisto r iska värdena ska kvarstå, som bestämmer vilka kostnaderna blir för
ett kulturreser va t. Det innebär att bevarande av naturmiljöer med mänsklig
påverkan kan vara mindre kostsamma reservat än miljöe r med många
byggnader. Även miljöer utan byggnader kan vara kostsamma om det enligt
föreskrifter na för reservatet framgår att bevarandet ska ske genom att till
exempel använda äldre metoder för att bruka jorden eller att ängar ska slås med
lie i stället för med maskiner.

4.1.2 Förvaltaren av reservatet är ansvarig för kostnader
Utgångspunk te n för ett kulturreser vat är den som har fattat beslut om ett
kulturreser va t också är förvaltare för reservatet och därmed ansvarig för
finans ier ing av kostnader som kulturres er vate t medför. I enstaka fall har
förvalt ninge n överlåtits till en annan myndighet, juridisk person, till exempel
en markägare eller en förening. Vid överlåtelse av förvalt ninge n av reservat bör
förvaltare n till övervägande del också ansvara för finans ier i nge n av
reservatsför va lt ninge n och dess skötsel.

Kommune n som förvaltare av reservatet kan välja mella n att bedriva skötsel i
egen regi eller att upphandla/a nlita fastighet sä gare n eller en entreprenör som
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utför det praktiska arbetet. I vissa fall är det även ideella föreningar som utför
skötseln.

4.1.3 Kommunen som förvaltare
När kommune n är förvalta re finns det vissa bidrag att söka men de behöver
ansökas om årlige n och är ofta inte tillräck l iga för att täcka de kostnader som
uppstår i samband med förvalt ning och skötsel av reservatet. Detta skiljer sig
avsevärt från det ekonomiska stöd en kommun får för kostnader med ett
naturreserva t.

Den stora skillnad e n är att Naturvårdsverket årlige n delar ut pengar till
länsstyre lser na som enbart är avsedda för länets naturreservat och
nationa lparker. Riksant ik var ieä mbe tet delar årlige n ut pengar till landets
länsstyre lser som ska täcka all typ av kultur miljö vå rd i landet. Kommune n kan
ansöka till länsstyre lse n att få delar av dessa medel. Varje länsstyre ls e avgör
hur bidraget ska fördelas. Ett kulturrese r vat har inte automatiskt företräde i
fördelninge n utan bidraget ska användas till bevarande av kultur his tor iska
miljöer oavsett hur området skyddas. Bidraget ska täcka alltifrå n underhåll av
byggnads minne n, arkeologiska undersökninga r till informa t io ns i nsa tser och
skötsel av landskap. Endast en mycket liten del av anslaget går därmed till
skötsel av landets kulturreser va t.

4.1.4 Initiala kostnader

Ett kulturreser va t medför init ia lt en del kostnader såsom inventer ing av värden
i området, framtaga nde av föreskrifter och skötselplan samt utredning av hur
reservat skulle påverka översiktspla ner och ordnings före skr ifter i kommune n.

Det är också en fördel om det redan från början finns utrett hur besökare ska
kunna ta sig till kulturreser vate t. Ett kulturrese r vat som går att nå med
kollektivt ra fik är mer tillgä ngli gt för allmänhe te n än om det krävs bil för att nå
platsen. Därutöver kan det tillko mma kostnader i form av ersättning till
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markägare initia lt som en ersättning för att de inte kan nyttja området på annat
sätt än enligt föreskrifte r na.

När ett kulturreser va t är skapat kan det finnas ett behov av att upprusta och
restaurera området initia lt för att de kulturhisto r is ka värdena ska kunna
bevaras. I vissa kulturrese r vat behöver även delar av de kulturhisto r iska
miljöer na återskapas för att lyfta fram de historisk a värdena. Det kan till
exempel handla om att återskapa en igenvuxe n trädgård. Det kan också behöva
göras anpassningar för att området ska kunna tillgä ngli ggöras och bli en
levande miljö och ett besöksmål för allmä nhete n i de fall det är önskvärt. Vissa
av de init ia la kostnaderna går att söka bidrag för särskilt från länsstyre lse n men
är ingen garanti för att få stöd.

4.2 Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer

4.2.1 Kulturvårdsbidrag
Ett nationellt mål är att det ska finna s en mångfa ld av kultur miljöe r, byggnader
och anläggninga r som bevaras, används och utvecklas. Staten avsätter varje år
pengar för kultur miljö vå rde n. Målet med kulturmi ljö vårdsb idra ge t är att det
ska uppnå största möjliga effekt och nytta för kultur miljö n och bidra till att
uppfylla de natione lla målen för kultur miljö arbete t.

Riksantik va r ieä mbet et förfogar över och fördelar huvuddele n av anslaget till
länsstyre lser na som i sin tur fördelar det till olika insatser. Årlige n fördelas
cirka 270 miljo ner kronor till kulturmi ljö vårda nde insatser runt om i landet.
Vad pengarna får användas till står i förordninge n om bidrag till förvaltni ng av
värdefulla kultur miljöer (2010:1121). En kommun som äger eller förvaltar en
kulturhisto r isk t värdefull byggnad eller miljö kan söka bidrag från
länsstyre lse n för nedanstående ändamål. Utöver nedan nämnda insatser kan
olika satsningar med kultur mi ljö vårdsa ns la ge t pekas ut i
Riksantik va r ieä mbet ets regleringsb re v.
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vård av kulturhis tor iska byggnader och miljöer som redan är skyddade
som byggnadsmi nne n, kulturreser vat eller ingår i ett så kallat
riksintre sse för kulturmi ljö vårde n

vård av värdefulla kultur mi ljö er som ger särskild förståelse av
historiska sammanha ng eller som har särskild lokal eller regional
betydelse

projekt som gör att kultur mi ljö er blir mer tillgä ngli ga och användbara
för alla.

företeelser som intrångsers ätt ni ng vid bildande av kulturreser va t eller
andra fall där kommune n blir ersättningssk yld ig.

4.2.2 Bidrag för byggnadsvård
Om kommune n ska vårda eller restaurera en kulturhis tor iskt värdefull byggnad
eller miljö kan det innebära extra kostnader. Kommune n kan söka bidrag om
den exempelvis behöver använda ett särskilt materia l eller en speciell
byggnads metod för att bevara det kulturhis tor iska värdet.

4.2.3 Bidrag för vård av kulturlandskap och fornlämningar

Det går också att söka bidrag för vård och skötsel av ett kultur la ndskap eller en
fornlä mning om det innebär extra kostnader för de materia l eller metoder som
krävs för att bevara kulturhisto r iska värden. Det kan exempelvis gälla vid en
lagning av en milste n eller slåtter av gräs på ett gravfält.

4.2.4 Bidrag för ökad tillgänglighet och kunskap om värdefulla
kulturmiljöer

Om kommune n förbättrar tillgä ngl ighe te n så att det blir lättare för allmänhe te n
att uppleva en värdefull kulturmi ljö kan man ansöka om bidrag. Länsstyre lse n
kan även ge stöd till projekt som syftar till att sprida kunskap om historiska
händelser eller förlopp som en byggnad eller en miljö berättar om.
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4.2.5 LONA-bidrag
Via länsstyre lse n kan kommuner också söka lokala naturvårds ins atse r
(LONA). Det är ett bidrag som ska stimulera kommune rs och ideella
föreninga r nas långsik t iga naturvårdse nga ge ma ng. Via LONA finns möjlighe t
att få bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, frilufts l iv och
folkhälsa. LONA-bidrag är främst inriktade på naturprojekt men det finns även
möjlighet att beviljas medel för tillfä l li ga insatser för vård och förvaltni ng av
kultur miljö. Inrättande av ett kulturreser va t kan vara ett projekt som kan
beviljas LONA-bidrag.

4.2.6 Bidrag via Jordbruksverket

Kommuner kan ansöka om projektstöd för bevarande eller utvecklande av
natur- och kultur miljöe r. Stödet ska bidra till att utveckla bygdens lokala
attraktivite t och till att nå nationella miljö må l. Stödet kan beviljas för
invester ing av nedanstående slag. Dock är det länsstyre lse n i varje län som
avgör eventue lla regiona la begränsningar.

att återskapa park- och trädgårdsmiljöer, murar, gärdsgårdar och andra
värdefulla kultur miljöer,

att anlägga småbiotoper och andra värdefulla naturmiljöe r,

restaurering av kulturhis tor iskt värdefulla byggnader, inklus ive
överloppsbyggnade r. Överloppsbyggnader är gamla ekonomibyggnader
som inte längre behövs för gårdens drift.

4.2.7 Övriga bidrag
Utöver de bidrag som redogjorts för i detta avsnitt finns det andra bidrag från
stiftelser och organisat io n som går att söka för enskilda projekt. Många av
sådana bidrag beviljas dock ofta muséer, frivill iga organisat io ner och
hembygds för e ningar. Därtill kan det finnas stöd via EU:s landsbygdsp ro gra m
för tidsbegränsade projekt.
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En förutsättni ng som gäller för samtliga stöd är dock att de krav och villkor
som stödformen ställer på genomföra nde t av åtgärden inte får stå i strid med
reservatsbestämme ls er na, med reservatssyft et eller skötselplane n för reservatet.

4.2.8 Bidrag till kommunala kulturmiljöprogram och kunskapsunderlag
Länsstyre lse n prioriterar bidrag till kommuna la kultur miljöp ro gra m i mån av
medel. Länsstyre lse ns beviljar maxima lt 400 000 kr till stöd för ett färdigstä l lt
kultur miljöpro gra m, förutsatt att kommune n står för minst hälften av
kostnaden. Kulturmi lj öpro gra m me t ska vara kommuntäcka nde, innehå l la både
en strategisk del och kunskapsdel samt omfatta alla kulturmi ljökate go r ier, inte
bara bebyggelse miljöe r. Därför behöver såväl bebyggelsea nt ik var isk som
arkeologisk kompetens ingå i arbetet. Länsstyrelse n ställer inte krav på att
kunskapsunder la get måste ges någon specifik utformni ng, men rekommendera r
att den publiceras digita lt för att vara allmä nt tillgä ngl ig. En digita l lösning
innebär också att materia let lätt kan redigeras och byggas på.
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5 Andra sätt att värna om
kulturhistoriskt värdefulla
miljöer

Det finns olika sätt att skydda viktiga kultur miljöe r. Bildande av k ult urreserv at
enligt milj öbalk en innebär oneklige n det starkaste skyddet för att ge
kulturhisto r iska landskap, miljöe r och byggnader ett långs ikt igt skydd. Även
nat urreserv at enligt milj öbalk en ger visst skydd till kulturhisto risk a miljöer.
Nedan följer övriga bestämme lser och möjlighe ter att värna om kultur his tor iskt
värdefulla miljöer i en kommun.

5.1 Kulturmiljölagen

Utöver kulturrese r vat och naturreservat finns bestämmelser i k ult urmilj ölagen
(1988:950) som skyddar viktiga delar av kulturar vet. Lagen innehå ller bland
annat bestämmelse r för skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämni ngar,
fornfynd, kyrkliga kultur mi nne n och vissa kulturfö re må l.

5.2 Byggnadsminne

En byggnad som har ett synnerli ge n högt kulturhis tor iskt värde eller som ingår
i ett bebyggelseo mråde med ett synnerli ge n högt kulturhis tor iskt värde får
förklaras för byggnadsminne av länsstyre lse n enligt kultur miljö la ge n.
Bestämme lse r na om byggnadsmi nne n får också tillä mpa s på parker, trädgårdar
eller andra anläggninga r. Det finns också statliga byggnads mi nne n som
regeringe n beslutar om. Sådana byggnads minne n berättar viktiga delar av
Sveriges och den statliga förvaltni nge ns historia och är till exempel kungliga
slott, regerings-oc h domstolsbyggnader, försvarsanlä ggni ngar, broar, fyrar och
järnvägs miljöer.
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5.3 Riksintresse

Ett område kan också utses till rik sint resse enligt milj öbalk en för att skydda
kulturvä rde n. I lagen framgår att områden som utsetts till riksintres se n så långt
som möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kultur mi ljö n.

Riksint resseo mråden för kultur miljö vård e n ska långsik t igt skyddas från
åtgärder som kan innebära påtaglig skada. Det är Riksantik va r ieä mbete t
tillsa m ma ns med länsstyre lse och kommun som utser och motiverar
riksintre sseo mråde n. Riksint resse förk la r inge n innebär inte automatiskt skydd
för enskilda byggnader utan kräver kompletterand e skyddsform, exempelvis
genom plan- och bygglage n (2010:900).

5.4 Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen ska hänsyn tas till kulturvä rde n vid planläggni ng av
områden, bebyggelse och bostadsbyggande. I lagen anges bland annat att man
ska ta hänsyn till stads- och landskapsbilde n och platsens natur- och
kulturvä rde n. Ett bebyggelseo mråde ns särskilda historiska, kulturhisto r iska
miljö mä ss iga och konstnärli ga värden ska skyddas. Befint l iga karaktärsdrag
ska respekteras och tas tillvar a. Ett byggnads verk ska hållas i vårdat skick och
underhållas. I lagen framgår även förbud mot att förvanska särskilt värdefulla
byggnader. Ändringar av byggnader ska alltid göras varsamt och deras värden
och kvalitete r ska tas till vara.

5.5 K-märkning

Tidigare kunde byggnader med kultur his tor iska värden klassas som K-märkta.
Idag används andra sätt att ge byggnader särskild skydd men begreppet lever
kvar och används idag mer som ett samlingsbe grepp för olika typer av skydd
som en kulturhistor isk t värdefull byggnad kan få.
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5.6 Kulturmiljöprogram

Ett annat sätt att värna om kulturhistor iska miljöer är genom de
k ult urmilj öprogramsom varje kommun tar fram. Kulturmi ljöp ro gra m har
funnits sedan 1970-talet.

Ett kulturmi ljöpro gra m utgör ett samlat kunskapsunder la g om kommune ns
särskilt kulturhis tor iskt värdefulla miljöer som belyser kommune ns historia
från forntid till nutid. De utvalda miljöer na bör ge en bild av områdets historia,
representera hela områdets befolkning, och omfatta såväl det säregna som det
vanliga eller typiska i kommune n.

I programme t beskrivs kultur miljöer nas karaktär och kvalitete r tillsa mma ns
med rekommendat io ner om varsam hantering av kulturmi ljö n. Ett
kultur miljöpro gra m är vägledande men inte juridisk t bindande.

Kulturmi ljöpro gra m me t tas fram som ett redskap för kommune ns tjänstemä n
och politiker samt andra myndighe ter som arbetar med kulturmi ljö fr å gor. Ett
kultur miljöpro gra m ska fungera som ett kunskapsunder la g och vara vägledande
vid planlä ggning och lovgivni ng, samt i arbetet med hur kulturmi ljöer na kan
bevaras, användas och utvecklas för att ge en attraktiv kommun och livs miljö.

Programmet syftar även till att sprida informa t io n om kommune ns historia till
invånar na, att användas i skolan och att fungera som en turistguide.
Målsättninge n är att kultur miljöpro gra mmet ska vara lättåtkomli gt och
användbart, och ge kunskap och inspirat io n till de som bor och verkar eller
besöker kommune n.

Förutom att ha ett kulturmiljöp ro gra m i ett format som är anpassat efter tidens
digita la möjlighete r är det värdefullt att ha ett aktuellt kultur miljöp ro gra m.
Kulturmi ljöer förändras och åldras och utvecklas. Idag finns kulturvä rde n som
inte värderades som detta för 40 år sedan. Det kan också finnas miljöe r eller
byggnader som är i så dåligt skick att de inte längre bedöms som tillr äck li gt
kulturhisto r isk t intressanta för att bevara.
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6 Kulturhistoriska miljöer i
Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun är rik på natur och kulturhisto r iska värden. Nedan
följer en beskrivning av vilken typ av skydd som finns för dessa i dagsläget i
kommune n genom naturreservat, byggnads minne, riksintresse och
kultur miljöpro gra m. Skydd enligt kulturmi ljö la ge n och plan- och byggla ge n
innebär inte att byggnader eller områden utses i förväg utan är lagstift ning som
behöver tas hänsyn till vid planering av områden eller uppförande av
byggnader.

6.1 Naturreservat i Upplands-Bro kommun

I Upplands-Bro kommun finns stora naturområde n som är skyddade genom
beslut om naturreservat. I naturreservate n i kommune n finns också intressanta
kulturhisto r iska värden som därmed redan har ett visst skydd. När naturen är
präglad av olika mänskliga aktivitete r eller verksamheter får den ett
kulturhisto r isk t värde. Det innebär att det förutom bevarad bebyggelse finns
spår i skog och mark som berättar något om vår historia. Det kan vara växter
som planterats, vägar som anlagts eller murar som finns kvar. Det innebär
också att en stor del av kommune ns kulturmi ljöer finns skyddade genom de
kulturreser va t som bildats i kommune n.

Lejondals naturreservat (kommunalt beslut, kommunal förvaltning.)

Broknopparnas naturreservat (statligt beslut, kommunal förvaltning.)

Broängarnas naturreservat (kommunalt beslut, Bro Hof Slott förvaltar)

Frölunda naturreservat (kommunalt beslut, kommunal förvaltning)

Rösaringsåsens naturreservat (statligt beslut, statlig förvaltning)

Stäketskogens naturreservat (statligt beslut och kommunal förvaltning)
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Svalgarns naturreservat (statligt beslut och kommunal förvaltning)

Lillsjö-Örnässjöns naturreservat (kommunalt beslut och kommunal
förvaltning)

Norra Björkfjärdens naturreservat (statligt beslut och kommunal förvaltning)

Ådö – Lagnö naturreservat (statligt beslut och statlig förvaltning)

Som framgår ovan är en del av del av naturreserva te n i Upplands-Bro kommun
statligt beslutade av Länsstyre lse n i Stockholm och en del är inrättade genom
kommuna la beslut. De flesta reservaten förvaltas dock av kommune n utifrå n de
föreskrifter och skötselplan som följer med beslut om naturreservat. I två fall är
det staten som har förvaltara ns var och i ett fall, Broängarnas naturreservat, är
det Bro Hof Slott som enligt beslutet är förvaltare. Tills yne n av respektive
reservat sker inom den myndighe t som har fattat beslut att inrätta reservatet.

6.2 Byggnadsminne i Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har en byggnad som är klassad som byggnads mi nne.
Det är Villa Aske, före detta Aske herrgård. Områdena kring byggnaden finns
omskrivna redan på 1200-talet. Det är en plats som varit i händelsernas
centrum genom århundraden och både kända och okända personer har lämnat
sina avtryck i området. Byggnade n uppfördes i början av 1800-talet.

6.3 Riksintressen i Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun har tre områden som har klassats som
riksintre sseo mråde n. Ett riksintress e är Görväln som delas med Järfälla
kommun.

Motiveringe n för detta riksintres se är följande :

” Herrgårdslandsk ap och f arleds- och k ommunik at ionsmilj ö med röt t er i
medelt idens st ormannabygd som v isar på landsv ägarnas och Mälarens
bet ydelse som f arled mot Sigt una och Uppsala och som v at t env äg t ill
St ock holm. Området speglar et ableringen av gårdar med närhet t ill rik et s
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st yrning f rån 1500- t ill 1800-t al. (Herrgårdsmilj ö, k ommunikat ionsmilj ö;
f arledsmilj ö, f ornlämningsmilj ö)”

Det andra området som utsetts till riksintresse är Låssa med följande
motiver ing:

” Cent ralbygd med f ornlämningsområdet Rösaring. Ensk ilda grav ar och
grav f ält som v isar på et t omf at t ande ut nyt t jande av området f rån bronsålder
t ill v ik ingat id. Låssa medelt idsk yrk a anlagd på et t f örhist orisk t grav f ält . Det
öppna sammanhängande odlingslandsk apet , med inslag av herrgårdar.
(Fornlämningsmilj ö, herrgårdsmilj ö, k yrk omilj ö, odlingslandsk ap)”

Det tredje riksintresseo mråde t i kommune n är Håtuna – Håbo-Tibble med
motiver inge n:

” Cent ralbygd med f örhist orisk bruk nings- och bosät t ningsk ont inuit et som legat
t ill grund f ör f ramv äx t en av et t st orgodslandsk ap, f rån medelt id t ill 1800-t alet .
(Fornlämningsmilj ö, sock encent rum, byggmilj ö, herrgårdslandsk ap).”

6.4 Nuvarande kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun tog fram sitt första kultur miljöp ro gra m på 1980-talet.
Därefter har programmet reviderats vid två tillfä l le n, senaste gången år 2000
och rubriceras då Fördj upat k ult urmilj öprogram f ör Upplands-Bro k ommun
1999-2000.

I programme t beskrivs värdefulla kulturmi ljöer na s tillsa mma ns med
rekommendat io ner om varsam hantering av kultur miljö n. En inventer i ng av
kultur miljö värd e n i centrala delarna av Kungsänge n och Bro genomförde s i
samband med framtaga nde t av översiktspla ne r för dessa områden 2020. De
flesta övriga områden har dock inte genomgåt t någon strukturerad eller
djupgående inventer i ng sedan 1980-talet.
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Det aktuella kulturmi ljöpro gr a mmet är utgive n i fysisk form. Numer finns de
flesta program i digita l form och det finns många kommuner som går steget
längre än att bara redovisa informat io ne n digitalt genom att de har skapat en
kultur miljö webb.
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7 Slutsatser
Det finns flera vägar att gå för att både bevara, skydda och levandegöra
kulturhisto r isk t värdefulla miljöer. Genom att bilda ett kulturreser vat kan
kommune n uppnå det starkaste skyddet för en miljö som anses viktig att
bevara. Det kan också vara ett bra sätt att uppmärksamma och locka besökare
till platsen för att ta del av kommune ns kultur his tor ia.

Erfarenhe ter från andra kommune r samt Länsstyre lse n i Stockholm och
Riksantik va r ieä mbet et visar på vikten av att ett beslut om kulturreser vat
föregås av en noggrann inventeri ng om vilka värden som ska bevaras och
vilken typ av skydd och skötsel som krävs för att detta ska kunna ske. Det är de
kulturhisto r iska värdena som blir vägledande för vilka föreskrifte r som ska
formuleras för området och vilken skötselplan som ska fastställas i samband
med beslut om ett kulturrese r vat. Finns det ett syfte att levandegö ra området
behöver detta ske på de kulturhis tor iska värdenas villkor.

Lika viktigt som det är att bevara och skydda områden med kulturhis tor isk
prägel är att platser och områden får fortsätta utvecklas och användas.
Skapande av ny kultur his tor ia sker ständigt genom förändring och förnyelse.
Att låta tiden stå helt still i ett område är inte alltid vara det eftersträva ns vä rda.
Det är därför viktigt att kommune n inför ett beslut om kulturrese r vat
bestämmer sig för vilka förändringa r som är önskvärda och tillåt na inom
området.

Även utan ett kulturrese r vat finns möjlighe ter att satsa på att restaurera bevara
och levandegöra kultur his tor iska miljöer. Nackdelen är att skyddet för
bevarande av kulturvä rde n inte är lika starkt. Fördelen är att områden kan
levandegöras och utvecklas och på så sätt bli värdefulla för nutidens behov och
förutsättni ngar. Kommune n kan dessutom välja att fördela medel till olika
områden och på så sätt ha möjlighet att bevara fler kulturhis tor iskt värdefulla
miljöer.
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För ett tillt ä nkt kulturreser va t är det viktigt att planera för finans ie r inge n. För
många kulturreser va t krävs att medel årlige n avsätts i budget för att vårda
reservaten så att dess värden inte förgås. Det räcker således inte med att det
finns en skötselplan om inte kunskap och resurser finns att följa den.

Utifrån den erfarenhet som finns från bildande och förvaltarskap av
kulturreser va t runt om i landet finns det många aspekter att ta ställning till vid
bildandet av ett kulturreser va t. För att ett område både ska kunna bevaras,
användas och utvecklas krävs det ett beslut med noga övervägda föreskrifter
och skötselplane r.

Kulturmi ljöer utgör gemensamma rikedomar och tillgå ngar. Platser på vilka
människa n lämnat spår kan påminna om betydelseful l kunskap om tidigare sätt
att leva, prioritera och värdera. Det är hållbar utveckling att spara och bevara
äldre bebyggelse och landskap och ta hand om dem på sätt som bibehåller
deras karaktär.

Historie n är viktig för att människa n ska kunna ta lärdom av dåtiden, förstå sin
samtid och göra kloka val inför framt ide n. Oavsett vilken skyddsform som
väljs för bevarande och utveckling av områden krävs avvägningar och
inventer i ngar av olika slag. Därefter kan ställning tas till vilka områden som
ska bevaras, vilka syften som ska uppnås med bevarandet och vilka
ekonomiska och kunskapsmäss i ga resurser som finns att tillgå eller tillsä tta.
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8 Källor

Bidrag till kultur his tor iska miljöer, Bidrag till kultur his tor iska miljöer |
Länsstyre lse n Stockholm (lansstyre lse n. se)

Bidrag till kultur miljö vård | Riksantik var ie ä mbe tet (raa.se)

Beslut om kulturrese r vat – Vägledning för tillä mp ninge n av
Miljöbalke n. Riksant ik var ieä mbe tet 2014, Vägledning MB
kulturreser va t (raa.se)

Kommuna la kultur miljöp ro gra m, https://www.bo verke t.se/ s v/P BL-
kunskapsbanken/ All ma nt-om-PBL/te ma n/k ult ur varde n/k ult ur varde n- i-
teori-och-praktik/ under la g-kult ur varde n/ko m muna la-
kultur miljopro gra m/

Kulturreser vat, https://www.raa.se /k ult ura r v/ la ndskap/k ult urrese r vat /

Kulturreser vat | Länsstyrelse n Stockholm (lansstyre lse n.se )

LONA – Lokala naturvårdssats ni nge n (naturvards verk et.se )

Länsstyre lse ns tills ynsa ns var för kulturreser va t – Utvärdering av
genomförd tills yn 2014-2016, Riksantik var ieä mbete t, Länsstyrelse ns
tills ynsa ns var för kulturreser va t : Utvärdering av genomförd tills yn
2014–2016 (raa.se)

Proposition 1997/98:45. Milj öbalk, Miljöbalk - Regeringe n.s e

Riksint resse n för kultur miljö vård e n i Stockholms län: /ext-
geoportal.la nss t yre lse n.se /arc gis /apps/ MapSer ies/ i nde x. ht m l?app id= f60
21ff43247409cb6bfa58 fdd2b6b fd

Riksint resse n är nationellt betydelsefulla områden - Boverket
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Roller, befogenhete r och ansvar, Riksant ik var iate t 2016, Finansier i ng
av skötselåtgärder (raa.se)

Sammanstä ll ning av olika bidrag och stöd för praktisk skötsel i
kulturreser va t 2011, Bidrag och stöd för praktisk skötsel i kulturrese r vat
2011 (diva-portal.or g)

Vägledning – strategisk miljöbedö mni ng enligt miljöba lke n,
Kulturmi ljö, landskap och bebyggelse (naturvards verke t.se)
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Bilaga - Omvärldsbevakning
Kulturreservat i Sverige

Sedan kulturreser vat som skyddsform tillko m har det totalt bildats 45
kulturreser va t i landet. 35 reservat är beslutade av länsstyre lser runt om i landet
och 10 stycket är kommuna lt beslutade.

Följande kommuner har beslutat om kulturreser vat :

Kommun Kulturre s e rvate ts
namn

Typ av miljö

Timrå kommun (2004) Lögdö bruk Industrimi ljö

Marks kommun (2005) Ramsholme ns
odlings la ndskap

Fossilt odlings la nd skap

Stockholm stad (2006) Igelbäcken Tätortsnära
odlings la ndskap och
rekreationso mråde

Älvdale ns kommun
(2008)

Dysdalen Fornlämni ngso mråde med
spår från sentida
myrjärns fra ms tä ll ning

Västerås stad (2008) Gäddeholm Herrgårdsmiljö och
odlings la ndskap

Örebro kommun (2010) Sommarro Tätortsnära gårdsmiljö med
park

Örebro kommun (2010) Karlslund Tätortsnära herrgårdsmiljö
med park och trädgård
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Alingsås kommun
(2010)

Gräfsnäs slottspark Slottsruin, park och
friluft so mråd e

Salems kommun (2010) Nedre Söderby Gårdsmiljö och
odlings la ndskap

Haninge kommun
(2013)

Dalarö
skeppsvraksområden

Marin fornlä mnings m iljö

Utöver ovanstående håller ett antal kommuner på att arbeta för ett eventue llt
bildande av kulturrese r vat, Nacka, Åre och Göteborgs stad.

Erfarenheter från kommunala kulturreservat

De kommuner som har bildat kulturreser va t har olika typer av miljöer som
bevaras genom skyddsforme n. Oavsett miljö är vinster och utmaningar
avhängigt hur syfte, föreskrifte r och skötselplan formule rat s i samband beslut
om kulturrese r vat. För att få en bild av andra kommuners erfarenhete r av
kulturreser va t skickades frågor ut per e-post till alla nio kommuner som
beslutat om kulturrese r vat (Örebro kommun har beslutat om två kulturreser va t)
samt till Nacka kommun som under lång tid arbetat för att inrätta ett
kulturreser va t. Sex av nio kommuner med kulturrese r vat lämnade svar på
frågor om deras erfarenhete r samt Nacka kommun. Nedan redovisas vilka svar
som angavs för respektive fråga.

Vilke t s yfte ni hade vid inrättande av kulturre s e rvate t?

Skydd och bevarande av kulturvä rde n inför framtide n.

Utveckla områden för uppleve lser och rekreation.

Bevara biologisk mångfa ld.
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Vilka vins te r s e r ni me d att inrätta e tt kulturre s e rvat?

Fint rekreationsområde med möjlighe t att uppleva kulturhis tor ia.

Tydliggöra för kommunmedbo r gare och turister att det är ett område
värt att besöka.

Tydlighet avseende markanvänd ninge n och skötseln i området för lång
tid framöver.

Behålla det biologiska kulturar vet och att bevara kunskapen om
människa ns historia som bidrar till tidsdjup och tidsperspektiv.

Vilka utmaninga r s e r ni me d att e tt område är kulturres e rvat?

Avsaknad av personer med rätt kompetens som kan utföra arbetet med
att vårda kulturhis tor iska miljöer.

Otillräck li ga ekonomiska resurser för bevarande och utveckling av
kulturreser va te n.

Avsatta pengar går till hantering av nedskräpning och avfall vilket
bidrar till mindre ekonomiska resurser för vårdandet av kultur värde na.

Svårt att finna medel för att vårda och rusta upp andra kultur miljöer
utanför reservatet. Resurserna behöver först gå till reservatet för att inte
strida mot beslut om föreskrifter och skötselplane r och därefter får
medel fördelas till andra miljöer.

Svårt att hitta rätt hyresgäster eller verksamheter som verkar på området
och bidrar till att reservatet blir välbesökt i de fall detta är önskvärt.

Om det finns flera intresseför e ningar och markägare på området kan
samarbetet och gränsdragningar om vem som ansvarar för vad bli
utmanande frågor.

Utmaning att finna balansen mellan kultur- och naturfrå gor även om
reservatets tyngdpunkt är kulturhisto r iska aspekter. Ett kultur la ndskap
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som ska bevaras kan innehå lla fornlämni ngar och byggnader som ska
bevaras, samtidigt som målet är att skydda och bevara den biologiska
mångfa ld e n i marker som odlats och vårdats lång tid tillbaka.

Om föreskrifter na vid inrättandet av kulturreser vate t är strikt
formulerade finns kan det bli svårt att utveckla området till ett levande
område som kan ta emot besökare. Det blir en avvägning mella n att
vårda och skydda kulturhisto r isk a värden samtidigt som det behöver
finnas möjlighet att utveckla och vistas i området om det är avsikten.
Sådana problem uppstår inte om ett reservat i första hand finns till för
bevarande för forskning.

Inför beslut om kulturreser va t beskriver Nacka kommun utmaningar na
med att upprätta skötselföreskr ifter och avgränsningar så att syftet med
reservatet uppfylls på bästa sätt samtidigt som de vill säkerställa bra
förutsättni ngar för framtida drift och underhåll. En utmaning har även
varit att marken för reservatet både är i privat och kommuna lt ägd.
Privata fastighet sä gare har oemotsagt sig reservatet.

Hur arbe tar ni me d s köts e lplan för kulturre s e rvate t?

Kommuner na står själva för skötseln inom kulturreser vat e n och har
bildat arbetsgrupper med till exempel kommuna nt ik var ie,
kommunb io lo g och parkingenjö r som ansvar för och följer upp skötseln
sker och identifier ar nytillko mna behov för att kunna bevara området
enligt beslutet om kulturreser va t.

Lantbrukare håller landskapet öppet genom odling eller betande kreatur
där det är ett mål med reservatet.

Samarbete med Arbetsförmed li nge n för att ge arbetslösa tillfä l le att få
arbete och erfarenhet.

Bristen på kompetens att vårda kulturrese r vate n enligt skötselplaner na
återkommer.
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En ofulls tä nd ig skötselplan i samband med beslut om kulturreser va t
försvårar arbetet med att vårda och följa upp skötseln i kulturreser va te n.

Hur finans ie ras s köts e ln av kulturre s e rvate t?

Avsatta medel i kommune rs årliga budget.

Försäljning av tomter för att kunna finans ie ra reservatet.

Ekonomiskt EU-stöd och stöd via länsstyre lse n.

Hade ni inrättat e tt kulturre s e rvat för s amma område idag om de t inte
hade varit e tt kulturre s e rvat?

De flesta kommune r uppger att de hade bildat ett kulturreser va t för
samma område om det inte redan hade varit ett reservat. De ser fördelar
med att kulturvärde n blir bevarade för framtide n och att de har ett högre
skydd inför detaljplaner och bygglo vsproce sser.

En kommun är tveksam till om de valt att bilda reservatet om det skulle
blivit aktuellt idag och en kommun ser mest att kulturrese r vate t skapat
hinder för utvecklinge n av området.

Skulle ni re komme nde ra andra kommune r att inrätta e tt kulturre s e rvat?

Kommuner na är över lag stolta över sina kulturrese r vat och ser att det
finns stora värden med att kunna erbjuda både medborgare och turister
fina områden att vistas i. Det är ett fint sätt att marknadsföra ett område
även om en kommun påminner om att detta kan ske även utan att
området är just ett kulturreser va t.

I kontakt med en av de kommune r som var först ut att bilda
kulturreser va t framkommer att deras föreskrifter snarast har hämmat
utvecklinge n av området och att de känner sig låsta av att området har
blivit kulturreser va t. Det går stora medel till kulturrese r vate t vilket
hindrar möjlighe te n att utveckla och bevara andra kulturhis tor iskt
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värdefulla miljöer i kommune n. Dessutom har de inte lyckats få till
kommuna la kommunika t io ner till området vilket gör att det är svårt för
medborgare och besökare utan bil att nå området.

Flera kommuner beskriver att de hade önskat att de hade haft mer
kunskap inför bildande av kulturreser va t om vilken kompetens och
vilka resurser som krävs för att underhålla ett reservat. Det är också
medskicket till andra kommune r som vill bilda reservat, att se till att det
både finns ekonomiska resurser, rätt kompetens och tillräck l igt med tid
för de som ska utföra skötseln och vårda reservatet. Andra viktiga
aspekter som lyfts är att vara medveten om det långsikt i ga åtagandet
som kulturreser va ts inrät ta nde innebär och vikten av tydligt ansvar och
uppföljni ng.

Insikter från intervjuer med Riksantikvarieämbetet och
Länsstyrelsen i Stockholms län

Under förstudie n har intervj ue r genomförts med Riksantik var ie ä mbe tet och
Länsstyre lse n i Stockholm. Nedan följer några av de erfarenheter de vill skicka
med till kommune r som funderar på införande av kulturrese r vat som
skyddsform.

Kulturre s e rvat ge r möjlighe t till både be varande och utve ckling
Från både länsstyre lse och Riksant ik var iatä mbete t framhå lls att
bestämmelser na om kulturreser vat innebär en fin möjlighe t att skydda och
bevara värdefulla kulturhis tor iska miljöer. Förutom att skydda bebyggelse och
miljöer kan bildande av kulturreser vat vara ett sätt att utveckla ett område till
levande miljö som kan komma både medborgare och besökare till glädje och
nytta. Eftersom antalet kulturrese r vat är avsevärt färre än naturreserva t får de
automatisk t ett högre attraktions värde. Detta ger kommune n ytterligare ett sätt
att marknadsföra sig för att locka fler människo r att vilja bo och verka i
kommune n. Dessutom kan ett kulturrese r vat göras till ett utflykts må l för både
invånare och utomstående besökare. Ett kulturreser va t kan också användas som



159 Kulturmiljöprogram i Upplands-Bro kommun - KS 21/0601-1 Kulturmiljöprogram i Upplands-Bro kommun : Förstudie Kulturreservat i Upplands-Bro kommun - godkänd av KFN

Kulturreservat i Upplands-Bro kommun

Sid 37 av 39

plats för hantverkare att verka i och nyttjas för olika pedagogiska syften i
samarbete med skola och föreningar.

Andra s ätt att utve ckla område n me d kulturhis tor is ka värde n
Både Länsstyre lse n i Stockholm och Riksantik va r ia tet påpekar dock att många
av ovan nämnda syften med att utveckla ett område inte kräver ett bildande av
kulturreser va t utan kan ske genom satsningar från kommune n med samma
medel som skulle gå till förvalta nde av kulturreser va t. Skillnade n är att
kommune n inte binder sig till att följa en fast beslutad skötselplan långs ikt igt.
Kommune n kan i stället själv kan besluta att prioritera sina medel utifrån
aktuellt läge och alltefte rso m kommune n utvecklas. I ett kulturreser vat ska
föreskrifter och skötselplan följas oavsett andra behov och ekonomiska
förutsättni ngar.

Syfte t me d e tt kulturre s e rvat och värde n s om s ka be varas
I de fall en kommun väljer att planera för ett kulturreser va t framhå lls vikten av
att ett beslut om kulturreser va t föregås av en gedigen utredning om av vad
syftet ska vara med inrättandet och vilka värden det är kommune n vill bevara.
Det är också viktigt att tänka på de långsikt i ga konsekvenserna av inrättande av
ett kulturreser va t och därför fundera över om just kulturreser va t är den rätta
formen för skydd av området.

Lika viktigt som det är att bevara och skydda områden med kulturhis tor isk
prägel är det att platser och områden kan få fortsätta utvecklas och användas.
Skapande av ny kultur his tor ia sker ständigt genom förändring och förnyelse.
Att låta tiden stå helt still i ett område behöver inte alltid vara det
eftersträva ns värda. Det är därför viktigt att kommune n inför ett beslut om
kulturreser va t bestämmer sig för vilka förändringar som är önskvärda och
tillåt na inom området.
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Ge nomtänkta före s krifte r
Det bör noggrant övervägas vilka föreskrifter ett kulturrese r vat ska ha.
Föreskrifter na kommer till för att int e förändras och det är dessa som utgör
skyddet av de värden som identifierat s och som önskas bevaras.

Enda skälet att upphäva ett kulturrese r vat kan vara om det är så illa
omhänderta get att de kulturhis tor iska värdena har gått förlorade. Endast i ett av
alla 45 reservat har föreskrifter na reviderats och det var av mycket särskilda
skäl.

En aspekt satt fundera över är också var gränserna för kulturrese r vate t ska
ligga. Utanför reservatet kan det ske stora förändringar och det är därför viktigt
att fundera över hur dessa skulle kunna påverka reservatet.

Om det finns flera markägare i området är det viktigt att ta med dem i samtalen
i ett tidigt skede. Om planen är att göra platsen besöksvänlig är det viktigt att
fundera över föreskrifter na s utformni ng så att det går att genomföra aktivite ter
på området utan att de kulturhis tor iska värdena äventyras.

Ställnings tagande till finans ie ring av kulturre s e rvat
En viktig aspekt är förstås att fundera över finans ier i nge n av ett kulturrese r vat.
När skyddsforme n kulturreser va t infördes, bildades 20 statliga kulturreser va t
fram till 2004, samma år som det första kommuna la kulturreser vate t bildades.
Därefter bromsades takten i bildandet in. Under 2010-talet har endast några
enstaka kulturreser va t tillko mm it. Riksant ik var iate ts bedömer att den främsta
anledninge n till detta är brist på ekonomiska resurser samt kunskap att utföra
den praktiska skötseln. Det finns i dagsläget inga särskilda statliga anslag för
vare sig bildande eller förvaltni ng av kulturreser va t. Det innebär att en
kommun som beslutar om att bilda ett kulturreser va t behöver ta ställning till att
långsik t igt lägga årliga ekonomiska medel för att kunna förvalta
kulturreser va tet på ett adekvat sätt. Det är trolige n en anledning till att det inte
har bildats så många kulturreser vat trots att skyddsforme n har funnits i över 20
år.
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Sköts e l, kompe te ns och re s urs e r
Både länsstyre ls e n och Riksantik va r ia tet lyfter också särskilt vikten av att
fundera över skötseln och att rätt kompetens finns för att sköta kulturreser vate t.
Behovet av skötsel bör också ges en särskild del av utredninge n inför bildandet
av reservat. En del reservat kräver få resurser och mest skydd från förändring.
Andra reservat med många byggnader och kanske odlings la ndskap som ska
skötas enligt gamla metoder kan kräva både mer ekonomiska och
kunskapsmäss iga resurser.
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Partistöd 2022 

Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1.  Kommunfullmäktige noterar att samtliga partiers redovisningar och 

granskningsintyg för 2020 inkommit innan den 30 juni 2021.  

2.  Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för samtliga partier, i 

enlighet med gällande regler för partistöd i Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32.  

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig 

redovisning samt ett granskningsintyg. Redovisningen ska beskriva hur 

partistödet använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala 

demokratin. Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 

2016 utbetalas inget stöd för nästkommande år om redovisning och 

granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. 

Det sista datumet, vilket är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i 

kommunallagen, för inlämnande av redovisning och granskningsrapport var 

den 30 juni 2020. Samtliga partier som är representerade i Upplands-Bro 

kommun i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32 har lämnat in 

redovisningar och granskningsintyg.  

Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter förändringen av det 

förhöjda prisbasbeloppet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2021 

 Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad 

KF den 19 oktober 2016) 

 Redovisning av partistöd 2020, Vänsterpartiet 

 Redovisning av partistöd 2020, Miljöpartiet 
 Redovisning av partistöd 2020, Moderata Samlingspartiet i Bro  

 Redovisning av partistöd 2020, Upplands-Bro Centerpartikrets  

 Redovisning av partistöd 2020, Socialdemokraterna i Upplands-Bro  

 Redovisning av partistöd 2020, Liberalerna Upplands-Bro  
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 Redovisning av partistöd 2020, Kristdemokraterna  

 Redovisning av partistöd 2020, Sverigedemokraterna  

Ärendet 
I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 

kommunalt partistöd. Kommunfullmäktige beslutade även om regler för 

kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun den 19 oktober 2016.  

Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är 

representerade i enlighet med vad som föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32.  

Enligt gällande regler ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig 

redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 

kap KL. Redovisningen ska beskriva hur partistödet använts för att stärka 

partiernas ställning i den kommunala demokratin. 31 § KL. Enligt samma 

paragraf framgår det att till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg och 

fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar 

redovisning och granskningsrapport.  

Enligt de regler som Kommunfullmäktige antog den 19 oktober 2016 utbetalas 

inget stöd för nästkommande år om redovisning och granskningsrapport inte 

lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid. Det sista datumet, vilket 

är fastställt enligt kap 4 § 31 andra stycket i kommunallagen, för inlämnande 

av redovisning och granskningsrapport var den 30 juni 2021. Samtliga partier 

som är representerade i Upplands-Bro kommun i enlighet med vad som 

föreskrivs i KL 4 kap. §§ 29–32 har lämnat in redovisningar och 

granskningsintyg.  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av 

Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning i 

enlighet med reglerna vid sitt sista ordinarie sammanträde året innan det år 

stödet ska omfatta. Enligt gällande beslut ska partistödet räknas upp efter 

förändringen av det förhöjda prisbasbeloppet.  

Barnperspektiv 
Partistödet gör det möjligt för partierna att bedriva lokalt demokratiskt arbete. 

En fungerande lokal demokrati har positiva effekter för hela samhället och 

bidrar till en friare uppväxt för barn och unga. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2021-09-20 KS 21/0144 

 
 

Kommunledningskontoret 
 

 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 
1. Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro kommun (beslutad KF 

den 19 oktober 2016) 

2. Redovisning av partistöd 2020, Vänsterpartiet 

3. Redovisning av partistöd 2020, Miljöpartiet 

4. Redovisning av partistöd 2020, Moderata Samlingspartiet i Bro  

5. Redovisning av partistöd 2020, Upplands-Bro Centerpartikrets  

6. Redovisning av partistöd 2020, Socialdemokraterna i Upplands-Bro  

7. Redovisning av partistöd 2020, Liberalerna Upplands-Bro  

8. Redovisning av partistöd 2020, Kristdemokraterna  

9. Redovisning av partistöd 2020, Sverigedemokraterna 

Beslut sänds till 
 Samtliga partier som finns representerade i Kommunfullmäktige i 

Upplands-Bro 
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Upplands-Bro kommuns   
författningssamling     

                                                                                      
 

Ansvarigt politiskt organ  

Kommunfullmäktige 
Diarienummer 

KS 16/0198 
Beslutad  

Kommunfullmäktige den 19 oktober 2016 
Senast uppdaterad  

2016-10-19 
Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

  
 

 

UBKFS 20XX:28 
 

Regler för kommunalt partistöd i Upplands-Bro 

kommun 
Fastställt av Kommunfullmäktige 2016-10-19  
 
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd.  
 
I Upplands-Bro kommun ska därutöver följande gälla: 
 
§1 Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Upplands-Bro kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.  
 

§2 Grundstöd och mandatstöd 
Partistödet består av  

• ett grundstöd, som uppgår till ett förhöjt prisbasbelopp per de första två mandaten per 
parti och år, samt  

• ett mandatstöd, som uppgår till 54 % av ett förhöjt prisbasbelopp per mandat över två 
per parti och år. 
 

§3 Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 
enligt 14 kap vallagen (2005:837).
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Partistöd utgår under sex månader efter det att representationen upphört. Efter ordinarie val 
utgår partistöd enligt ny fördelning av mandat i kommunfullmäktige från kommande årskifte 
efter valet. 
 

§4 Redovisning och granskning  
En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. Till 
redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  
 

§5 Årlig utbetalning  
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige fattar beslut om utbetalning och belopp i enlighet med reglerna vid sitt 
sista ordinarie sammanträde året innan det år stödet ska omfatta.  
 
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd 
för nästkommande år. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare 

Upplands-Bro kommun 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2021-10-29 KS 21/0595  

Kommunstyrelsen 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Inrättande av en fullmäktigeberedning för 
arvode och ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda och kommunalt partistöd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. En fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda och kommunalt partistöd inrättas och ersätter tidigare 

inrättad Demokratikommitté. 

2. Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska 

ersättningar för förtroendevalda och kommunalt partistöd i Upplands-

Bro kommun antas. 

3. Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till 

Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler om kommunalt 

partistöd som ska gälla för kommande mandatperiod.   

Sammanfattning 
Inför en ny mandatperiod finns frågor att ta ställning till som många kommuner 

väljer att hantera på ett partiöverskridande sätt. Vanligt förekommande är att 

kommuner använder sig av fullmäktigeberedningar för att inför en ny 

mandatperiod se över ärenden som berör det politiska arbetets former och 

förutsättningar. Målsättningen som finns i många kommuner är att ett beslut 

om former och förutsättningar för det politiska uppdraget ska fattas innan val 

till Kommunfullmäktige och ny mandatperiod.  

I en del kommuner finns det en tydlig reglering kring arbetsformer för 

fullmäktigeberedningar gällande frågor som berör förutsättningar för det 

politiska uppdraget. I andra kommuner har denna typ av 

fullmäktigeberedningar fått ett uppdrag av fullmäktige utan någon tydlig 

formalisering av arbetsformer eller hur redovisning av beredningens arbete ska 

ske.  

Kommunledningskontoret konstaterar att det saknas tydlig reglering för hur 

beslut om det politiska arbetets förutsättningar ska beredas i Upplands-Bro 

kommun. 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (6)  
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Kommunledningskontoret föreslår därför följande förändringar: 

 Demokratikommittén ersätts med en fullmäktigeberedning med ett 

begränsat uppdrag som innebär att den genomför en översyn av 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda samt regler för kommunalt partistöd inför varje 

mandatperiod.  

 Fullmäktigeberedningen får namnet ”Fullmäktigeberedning för arvoden 

och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt kommunalt 

partistöd.” 

 Ett reglemente antas för fullmäktigeberedningen med tydlighet kring 

sammansättning, mandatperiod, uppgifter, redovisningsformer, 

utredningsresurs från kommunens förvaltning etc. 

 Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till 

Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler om kommunalt 

partistöd som ska gälla för kommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober 2021 

 Förslag till Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd i 

Upplands-Bro kommun. 

 Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder. 

Ärendet 

Fullmäktigeberedningar 
Enligt 3 kap 2 § kommunallagen får fullmäktige inrätta fullmäktigeberedningar 

med syfte att bereda ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som ska 

avgöras av fullmäktige. En fullmäktigeberedning kan ha permanenta eller 

tillfälliga beredningsuppgifter. Ibland benämns fullmäktigeberedningar som 

kommittéer. 

Även om ett ärende bereds av en fullmäktigeberedning har Kommunstyrelsen 

enligt 5 kap § 28 kommunallagen rätt att yttra sig innan ärendet avgörs i 

Kommunfullmäktige. 

En fullmäktigeberedning arbetar enligt former som beslutas av 

Kommunfullmäktige. Det finns flera sätt för Kommunfullmäktige att reglera 

fullmäktigeberedningens uppdrag, sammansättning, arbetsformer samt hur 

beredningen ska redovisa sitt arbete. 

Vanligen sker det via ett beslut i Kommunfullmäktige i samband med att 

instansen inrättas. Därefter behöver val genomföras i samband med varje ny 
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mandatperiod för att fullmäktigeberedningen formellt och praktiskt ska 

existera. 

Ett kompletterande sätt att reglera former och uppdrag för 

fullmäktigeberedningar är att införa en skrivning om detta i 

Kommunfullmäktiges arbetsordning. I Upplands-Bro kommun regleras 

valberedningens (som är en fullmäktigeberedning) uppdrag och former i 

Kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Ytterligare ett sätt att formulera uppdrag och form för beredningens arbete är 

att Kommunfullmäktige antar ett särskilt reglemente eller arbetsordning för 

fullmäktigeberedningen.  

Oavsett på vilket sätt reglering sker om arbetsformer och uppdrag för 

fullmäktigeberedningar skapar tydlighet i beslutet goda förutsättningar för 

fullmäktigeberedningens arbete. När syfte, uppdrag, arbetsformer och 

beskrivning av hur beredningens arbete ska återrapporteras är tydliga kan de 

förtroendevalda fokusera på beredningens uppdrag. Det underlättar också om 

det finns beslut om på vilket sätt kommunens förvaltning ska bistå 

fullmäktigeberedningen. 

Fullmäktigeberedningar för att ta fram former och förutsättningar för det 
politiska arbetet 
Inför en ny mandatperiod finns det frågor att ta ställning till som många 

kommuner väljer att hantera på ett partiöverskridande sätt. Vanligt 

förekommande är att kommuner använder sig av fullmäktigeberedningar för att 

inför en ny mandatperiod se över ärenden som berör det politiska arbetets 

former och förutsättningar. En del kommuner har fullmäktigeberedningar med 

breda uppdrag och andra har mer koncentrerade uppdrag, ofta att se över 

arvoden till förtroendevalda inför kommande mandatperiod. 

Andra kommuner 
Kommunledningskontoret har tittat närmare på hur ett tiotal kommuner i 

Stockholmsområdet hanterar former och förutsättningar för det politiska 

arbetet. Det är vanligt förekommande att kommuner har en 

fullmäktigeberedning inrättad eller att det finns ett annat organ som fattar 

beslut om frågor som berör förutsättningar och former för det politiska 

uppdraget inför kommande mandatperiod.  

En del kommuner har valt att ge fullmäktigeberedningen ett brett uppdrag som 

både bereder frågor såsom arvode och partistöd men även framtida politiska 

organisation, politiska sekreterares roll, antal kommunalråd i kommunen och 

förtroendevaldas möjligheter att förena arbete, privatliv och förtroendeuppdrag 

i kommunen. 

Mer vanligt förekommande är att fullmäktigeberedningens uppdrag begränsas 

till att gälla främst en översyn av regler för arvoden för förtroendevalda inför 

kommande mandatperiod.  
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Vanligen aktiveras beredningens arbete en tid innan nästkommande val till 

Kommunfullmäktige. Fullmäktigeberedningen sammanträder därefter för att 

komma fram till ett förslag i de frågor de fått i uppdrag av Kommunfullmäktige 

att bereda. Fullmäktigeberedningens förslag bereds därefter i 

Kommunstyrelsen innan beslut fattas av Kommunfullmäktige.  

Målsättningen som finns i många kommuner är att ett beslut om former och 

förutsättningar för det politiska uppdraget ska fattas innan val till 

Kommunfullmäktige och ny mandatperiod. På så sätt kan alla partier vara 

delaktiga i att fatta beslut om dessa frågor utan att i förväg veta vilka partier 

som kommer vara i majoritet respektive opposition under nästkommande 

mandatperiod. 

I en del kommuner finns det en tydlig reglering kring arbetsformer för 

fullmäktigeberedningar gällande frågor som berör förutsättningar för det 

politiska uppdraget.  

I andra kommuner har denna typ av fullmäktigeberedningar fått ett uppdrag av 

fullmäktige utan någon tydlig formalisering av arbetsformer eller hur 

redovisning av beredningens arbete ska ske.  

I vissa kommuner fungerar fullmäktigeberedningens arbete bra trots att det 

saknas reglering om arbetsformer för beredningens arbete, stöd från 

kommunens förvaltning och krav på redovisningsform. I dessa fall finns ofta 

väl inarbetade informella rutiner som följs av både fullmäktigeberedningens 

förtroendevalda och kommunens förvaltning. 

I andra kommuner har otydligheten lett till att fullmäktigeberedningens arbete 

inte mynnat ut i något förslag vilket har varit en bidragande orsak till att 

Kommunfullmäktige inte har fattat något beslut om till exempel arvode för 

förtroendevalda inför kommande mandatperiod.  

Demokratikommitté i Upplands-Bro kommun 
I Upplands-Bro kommun inrättades en demokratikommitté den 8 februari 2016. 

Demokratikommittén var en fullmäktigeberedning och fick uppdraget att 

bereda och yttra sig i ärenden som Kommunfullmäktige påkallade inom 

demokratiområdet. Kommittén skulle också bereda och komma med förslag 

om de förtroendevaldas arvoden och stödet till de politiska partierna.  

Efter valet till Kommunfullmäktige 2018 har inte några förtroendevalda valts 

in i demokratikommittén varför den under mandatperioden 2019-2022 inte har 

existerat.  

Kommunledningskontoret kan konstatera att den Demokratikommitté som 

inrättades i Upplands-Bro kommun inför valet 2018 hade ett förhållandevis 

brett uppdrag och det saknades tydliga regler kring arbetsformer och på vilket 

sätt  kommitténs arbete skulle redovisas. Det fanns heller inte någon tydlighet 

vilken roll kommunens förvaltning skulle ha förutom att tillhandahålla en 

sekreterare.  
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Demokratikommitténs arbete resulterade inte i ett förslag om arvoden eller 

andra politiska förutsättningar för förtroendevalda innan valet till 

Kommunfullmäktige genomfördes hösten 2018. Därför fanns det vid ny 

mandatperiod inte något aktuellt beslut i Kommunfullmäktige om arvoden och 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda för kommande mandatperiod. Ett 

nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar förtroendevalda 

antogs i stället drygt ett år efter valet den 18 december 2019.  

Regler för kommunalt partistöd antogs av Kommunfullmäktige den 19 oktober 

2016. Inte heller dessa regler blev uppdaterade inför valet 2018. 

Kommunledningskontorets slutsatser och rekommendation 
Kommunledningskontoret kan konstatera att det i flera Stockholmskommuner 

saknas tydliga regler för de organ som ska lämna förslag om former och 

förutsättningar för det politiska arbetet inför kommande mandatperiod. 

Några kommuner har dock förtydligat detta i fullmäktiges arbetsordning, ett 

tydligt fullmäktigebeslut eller i ett reglemente eller arbetsordning för den 

instans som ska bereda denna typ av ärenden. 

Även i Upplands-Bro kommun finns otydligheter kring Demokratikommitténs 

existens, uppdrag, redovisningsform, arbetsformer och hur kommunens 

förvaltning ska bistå med utredningsresurser. 

Kommunledningskontoret föreslår därför följande förändringar: 

 Demokratikommittén ersätts med en fullmäktigeberedning med ett 

begränsat uppdrag som innebär att den genomför en översyn av 

reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till 

förtroendevalda samt regler för kommunalt partistöd inför varje 

mandatperiod. Kommunfullmäktige får därtill fatta beslut om att ge 

andra begränsade uppdrag till fullmäktigeberedningen som berör 

former och förutsättningar för det politiska arbetet. 

 Fullmäktigeberedningen får namnet ”Fullmäktigeberedning för arvoden 

och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt kommunalt 

partistöd.” Namnet tydliggör att instansen är en fullmäktigeberedning 

och vilket uppdrag den har. Det uppstår inga oklarheter om var i den 

politiska organisationen som instansen ligger, till skillnad från när 

namnet ”kommitté” används. 

 Ett reglemente antas för fullmäktigeberedningen med tydlighet kring 

sammansättning, mandatperiod, uppgifter, redovisningsformer, 

utredningsresurs från kommunens förvaltning etc. Reglementet föreslår 

också att fullmäktigeberedningen ska följa de bestämmelser som finns i 

reglemente för gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder i 

Upplands-Bro kommun i tillämpliga delar. Förutom tydlighet medför 

ett reglemente att både nya förtroendevalda, kommunens förvaltning 

och allmänheten enkelt kan ta del av aktuella bestämmelser för 
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Datum Vår beteckning 6 (6)  
2021-10-29 KS 21/0595 

 
 

fullmäktigeberedningens arbete i författningssamlingen på kommunen 

hemsida.  

 Kommunfullmäktige ska, senast i juni samma år som val genomförs till 

Kommunfullmäktige, fatta beslut om reglemente för arvoden och 

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda samt regler om kommunalt 

partistöd som ska gälla för kommande mandatperiod. 

Enligt det föreslagna reglementet för fullmäktigeberedningen ska beredningens 

arbete aktiveras i september året innan val till Kommunfullmäktige. Inför 

kommande val till Kommunfullmäktige 2022 föreslår 

kommunledningskontoret att fullmäktigeberedningen aktiveras så snart 

förtroendevalda är invalda i fullmäktigeberedningen. 

Barnperspektiv 
Beredning av det politiska arbetets förutsättningar är en viktig demokratisk 

fråga som kan påverka politiskt engagerade föräldrar och deras barn. Det kan 

också vara en faktor som påverkar unga medborgares möjligheter att engagera 

sig i den kommunala politiken.  

Kommunledningskontoret 

 

Ida Texell 

 

Kommundirektör  Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 
1. Förslag till Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och 

ekonomiska ersättningar och kommunalt partistöd i Upplands-Bro 

kommun. 

2. Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelse och nämnder. 

Beslut sänds till 
 Juridikfunktionen 

 Kommunfullmäktige 
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1 § Inledning
Kommunfull mäk t ige har inrättat en fullmäkt i gebere d ning som inför varje ny
mandatperiod ska genomfö ra en översyn av reglemente för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroendeva lda samt regler för kommuna lt
partistöd i Upplands-Bro kommun.

Kommunfull mäk t ige får därtill fatta beslut om att ge andra begränsade uppdrag
till fullmäkt igebered ni nge n som berör former och förutsättni ngar för det
politiska arbetet.

Utöver det som föreskrivs om fullmäkt i geber ed ningar i kommuna lla ge n gäller
bestämmelser na i detta reglemente.

Fullmäk t igebe red ninge n ska också följa de bestämmelse r som finns i
regleme nte för gemensamma bestämmelse r för styrelse och nämnder i
Upplands-Bro kommun i tillä mp l iga delar.

2 § Sammansättning
Kommunfull mäk t ige utser ledamöter och ersättare till fullmäk t igebe red ninge n.
Fullmäk t igebe red ninge n består av en representant från varje parti med mandat i
Kommunfull mäk t ige samt lika många ersättare för dessa. Eftersom antalet
förtroendeva lda som ska utses speglar antalet partier med mandat i
Kommunfull mäk t ige kan antalet förtroendeva lda i beredninge n komma att
justeras vid varje ny mandatperiod.

Bland ledamöterna väljer Kommunfullmäk t ige en ordförande och en vice
ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de har valts att vara
ledamöter.
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3 § Mandatperiod
Vid ny mandatperiod väljer den nyvalda Kommunful lmäkt ige ledamöter och
ersättare till fullmäkt i gebered ni nge n.

Beredninge ns arbete aktiveras i september året innan val till
Kommunfull mäk t ige sker.

Kommunfull mäk t ige får besluta att fullmäk t igebe red ninge n ska aktiveras
tidigare om den får ett uppdrag av Kommunfull mäk t ige som behöver behandlas
innan september året innan val till Kommunful lmäkt ige.

4 § Uppgifter
Fullmäk t igebe red ninge n för arvode och ekonomiska ersättninga r för
förtroendeva lda har till uppgift att inför varje ny mandatperiod genomföra en
översyn av befint ligt regleme nt e för arvoden och ekonomiska ersättningar till
förtroendeva lda i Upplands-Bro kommun. I översynen ska det även ingå att se
över regler för kommuna lt partistöd i Upplands-Bro kommun.

Om fullmäkt i gebered ni nge n anser att det finns behov av en revidering av
regleme nte t för arvoden och ekonomiska ersättninga r till förtroendeva lda eller
regler för kommuna lt partistöd ska beredninge n lämna förslag till ändringar
genom en skriftlig redovisning. Om fullmäkt i gebered ni nge n efter sin översyn
anser att det inte finns något behov av revideringar av befint li gt regleme nte för
arvoden och ekonomiska ersättninga r till förtroendeva lda eller regler för
kommuna lt partistöd ska även detta redovisas skriftli ge n.

Fullmäk t igebe red ninge n ska lämna en skriftli g redovisning av sitt arbete senast
i mars det år som val till Kommunful lmäkt i ge sker.

Fullmäk t igebe red ninge ns förslag ska behandlas av Kommunful lmäkt i ge. Innan
Kommunfull mäk t ige tar ställning till fullmäkt i gebered ni nge ns förslag ska
förslage n/e t beredas av Kommunst yre lse n i ordinär ordning.



161 Inrättande av en fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd - KS 21/0595-1 Inrättande av en fullmäktigeberedning för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd : Förslag till reglemente för fullmäktigeberedning för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda och kommunalt partistöd

Reglemente för fullmäktigeberedning för arvode och
ekonomiska ersättningar till förtroende val da och kommunalt
partistöd i Upplands-Bro kommun

Sid 5 av 5

Fullmäk t igebe red ninge n kan även genom ett beslut i Kommunfull mäkt ige få
andra uppdrag gällande former och förutsättni ngar för det politisk a uppdraget.

5 § Sekreterare
Fullmäk t igebe red ninge n ska vid sina sammanträde n ha en sekreterare
närvarande. Kommune ns förvalt ning ansvarar för att ställa en sekreterare till
fullmäkt i gebered ni nge ns förfogande. Sekreterare sänder ut kallelse inför
fullmäkt i gebered ni nge ns sammanträde n samt de handlingar som ordföranden
anser är aktuella för beredninge ns arbete.

6 § Protokoll
Vid fullmäkt i gebered ni nge ns sammanträde n ska protokoll föras av sekreterare
från kommune ns förvalt ning. Protokoll justeras av ordföranden och en
ledamot.

7 § Utredningsresurs
Fullmäk t igebe red ninge n har rätt till resurser från kommune ns förvaltni ng för
att fullmäkt i gebered ni nge n ska kunna utreda och presentera sitt förslag
skriftli ge n inför beredning i Kommuns t yre lse och beslut i
Kommunfull mäk t ige.
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1 § Begrepp 
För alla nämnder i Upplands-Bro kommun gäller följande gemensamma 
bestämmelser som komplement till vad som anges i kommunallagen om 
kallelser, tjänstgöring, ordförandeskap, utskott, undertecknande av handlingar 
med mera. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd 
benämnd styrelse samt i tillämpliga delar beredningar och utskott inom 
nämnder. Bestämmelserna gäller inte gemensamma nämnder med andra 
kommuner. 

DEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

2 § Uppdrag och verksamhet 
Kommunstyrelsen och nämnderna ska inom sina respektive 
verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska 
följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt 
beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. 

3 § Huvudman och myndighet 
Nämnden är huvudman för och / eller myndighet inom i nämndspecifikt 
reglemente angivna ansvarsområden. Detta innebär även att nämnden har 
ansvar för finansiering, målformulering, effektivitet och uppföljning av 
verksamheten samt för att de som verksamheten riktar sig till får en allsidig 
information om verksamheten och hur den fullgörs.  

4 § Processbehörighet 
I de fall nämnden enligt bestämmelse i nämndspecifikt reglemente utgör sådan 
kommunal tillsynsmyndighet som anges i lag, för nämnden kommunens talan i 
andra mål- och ärenden enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden 
genom annan bestämmelse i det nämndspecifika reglementet ansvarar för en 
uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av den bestämmelsen 
överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som behövs för 
indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens 
ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla 
mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan 
författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har 
begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar 
att själv föra talan i målet. 
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5 §  Organisation inom verksamhetsområdet 
Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 
författningar för verksamheten. 

6 § Behandling av personuppgifter 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 
som sker i dess verksamhet. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för 
de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad 
som angivits i kommunens registerförteckning enligt artikel 30 i 
dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den 
behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos 
fullmäktigeberedningar.  

Om nämnden ska behandla personuppgifter i system för vilka annan nämnd är 
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de 
instruktioner som lämnas av den personuppgiftsansvariga nämnden. 

Nämnden ska utse dataskyddsombud. 

7 §  Uppföljning, återredovisning och 
rapportering till fullmäktige 

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas.  

Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt 
speciallag. 

8 § Information och samråd 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska 
i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de 
behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 
uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens 
eller annan nämnds verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

9 § Självförvaltningsorgan 
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta 
driften av en viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt 
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självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

DEL 2 ARBETSFORMER 

10 §  Tidpunkt för sammanträden 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter 
begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra 
sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om 
det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet. 

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförande och andre vice 
ordförande om tiden för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller 
ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice 
ordförande och andre vice ordförande. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 
tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 
och ersättare snarast underrättas om beslutet. 

11 §  Kallelse 
Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som 
varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera 
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten 
vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelse bör ske elektroniskt om det inte är olämpligt. 
Ordförande bestämmer formen för kallelse. I undantagsfall får kallelse ske 
inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. Ordförande ska i kallelsen ange om utelämnande av 
handlingar har skett. 
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12 §  Offentliga sammanträden 
Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden 
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det 
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. 

13 §  Sammanträde på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 
och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska, om möjligt, i förväg anmäla detta till 
nämndens kansli.  

Ovanstående gäller även ersättare. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

14 §  Närvarorätt 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge 
ledamot av styrelsen denna rätt. Dessa förtroendevalda har i den utsträckning 
nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  

Närvarorätt föreligger för ersättare oavsett om denne tjänstgör eller inte och 
för politisk sekreterare. Dessa har även rätt att ta del av kallelser och 
handlingar.

Närvarorätt föreligger även för den som för protokoll och den som har blivit 
kallad till nämnden för att lämna upplysningar utan att särskilt beslut måste 
fattas under sammanträdet. Härutöver får nämnden medge förtroendevald som 
inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med 
nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt 
sakkunnig som inte har kallats kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar 
det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid 
nämndens sammanträden. 

Nämnden ska vara restriktiv med att bevilja närvarorätt vid ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild och i ärenden i vilka det förekommer 
uppgifter som omfattas av sekretess. 

15 §  Ordförande 
Det åligger ordförande 
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1 att leda nämndens arbete och sammanträden, 
2 kalla ledamöter, ersättare och andra till sammanträde i enlighet med lag och 

reglemente, 
3 inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid 

behov är beredda, 
4 se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden, 
5 bevaka att nämndens beslut verkställs, 
6 när särskilda skäl föreligger, fatta erforderliga beslut givet rådande situation 

med beaktande av vad som är föreskrivet i gällande lag och andra 
bestämmelser. 

Härutöver åligger det kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen 

1 ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling 

och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta 
initiativ i dessa frågor,  

3 främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och 
fullmäktige samt 

4 representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

16 §  Presidium 
Nämndernas presidium ska bestå av ordförande, vice ordförande och andre 
vice ordförande.  

Vice ordförandena ska biträda ordförande i uppgiften att planera och leda 
sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs. 

17 §  Ordningen vid sammanträdet 
Ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträdena. Ordföranden får visa 
ut den som uppträder störande och inte efter tillsägelse rättar sig. Reglerna i 
lagen (2010:294) om säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden i 
kommuner och landsting kan bli tillämpliga vid ett kommunalt sammanträde.

18 §  Ersättare för ordförande och vice 
ordförande 

Om varken ordförande eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde 
eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som 
ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den 
som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.  
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt 
uppdrag under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga 
ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

19 §  Kommunstyrelsens ordförande 
Fullmäktige väljer kommunstyrelsens ordförande. Valet sker vid första 
sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet.  

Fullmäktige beslutar om kommunstyrelseordförandes uppgifter, 
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

20 §  Ersättares tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde 
ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som 
står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som 
inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en 
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som redan börjat tjänstgöra. 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund 
av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.  

21 §  Yrkanden 
När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar 
att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett 
klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte 
nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 
yrkande avfatta det skriftligt. 

22 §  Deltagande i beslut 
En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, 
ska anmäla detta till ordförande innan beslut fattas.  
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 
nämnden fattar det med acklamation. 

23 §  Protokollsanteckning 
Närvarande ledamot och ersättare har rätt att delta i överläggningarna och 
uttrycka sin mening. För det fall att protokollsanteckning önskas läggas ska 
denna läsas upp under sammanträdet. Ordförande kan ajournera mötet för att 
möjliggöra detta. Ordförande avgör om protokollsanteckningen får tillföras 
protokollet. Om ordförandens bedömning ifrågasätts, får nämnden ytterst 
avgöra om anteckningen ska tillåtas. Godkänd protokollsanteckning ska 
lämnas skriftligt till sekreteraren under sammanträdet eller senast före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering.

24 §  Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 
sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

25 §  Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som nämnden bestämmer. 
Vid oförutsett förhinder får presidiet utse ny justerare. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under sammanträde, 
justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 
förhandlingarna som ordföranden har lett. 

26 §  Kungörelser och tillkännagivanden av 
föreskrifter m.m. 

Nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta kommunstyrelsen om ändringen och dess innehåll så 
snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms 
nödvändig.
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28 §  Undertecknande av handlingar 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören/ 
kontorschef eller annan anställd som kommundirektören/ kontorschef 
bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid 
förfall för denne inträder ledamot som nämnden utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut 
som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar 
som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet 
och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 

29 §  Utskott 
Arbetsutskott och annat utskott 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Styrelsen får därutöver 
inrätta ytterligare utskott. Övriga nämnder får inrätta utskott. 

Ledamöter och ersättare i utskott 

Nämnden utser ledamöter och ersättare som ska ingå i utskottet. 

Utskottets presidium 

Nämnden utser bland utskottets ledamöter en ordförande, en vice ordförande 
och en andre vice ordförande.  

Ersättare 

Om ordförande i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan 
ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Utskottets arbetsformer 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. 
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när 
minst en tredjedel av ledamöter begär det. Ordförande ansvarar för att kallelse 
utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift 
om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska 
behandlas. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av 
ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

Nämnden bör anta närmare bestämmelser för utskottens verksamhet och 
arbetsformer.  

27 §  Delgivningsmottagare 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, 
kontorschefen eller annan anställd som nämnden beslutar. 
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Allmänhetens frågestund för 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Allmänhetens frågestund anordnas 2022. 

Sammanfattning 
Enligt kommunens regler för allmänhetens frågestund ska Kommunfullmäktige 

varje år besluta om frågestund för allmänhetens frågor ska anordnas under 

kommande år. Frågestunden är i första hand till för att medborgare ska få svar 

på konkreta frågor. Frågor besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse 

frågan handläggs eller av den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill 

utser. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 

 Regler för allmänhetens frågestund 

Barnperspektiv 
Alla medborgare oavsett ålder, har samma möjlighet att ställa frågor enligt 

reglerna för allmänhetens frågestund.  

Kommunledningskontoret 

Ida Texell 

 

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

Bilagor 
1. Regler för Allmänhetens fråga 
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Ansvarig processägare (tjänsteperson)  

Kommundirektör 

UBKFS 2019:11 

Regler för allmänhetens frågestund 

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-23 
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Kommunfullmäktige prövar årligen vid december månads sammanträde om frågestund 

för allmänheten ska anordnas under kommande år. 

Beslutar Kommunfullmäktige att frågestund ska anordnas ska den hållas under Kom-

munfullmäktige sammanträde kl. 18.30. Om frågor finns ajourneras sammanträdet för 
genomförande av frågestunden. 

Fråga får endast beröra ämne, som tillhör Kommunfullmäktiges, Kommunstyrelsens, 

annan nämnds eller berednings handläggning. Frågor får dock inte beröra myndighets-

utövning mot enskild person eller förhållandet mellan anställd och kommunens som 

arbetsgivare. 

Fråga kan ställas muntligt eller skriftligt och Kommunfullmäktiges sekreterare är i så 

fall allmänheten behjälplig med frågans skriftliga utformning. 

Fråga kan lämnas in på något av följande sätt: 

a) Till kommunkansliet senast kl. 12.00 två arbetsdagar före dag för fråge-

stund. 

b) Till presidiet omedelbart före frågestund.

Fråga som inlämnats enligt 5 a) ska besvaras vid närmast följande frågestund. 

Fråga som inlämnats enligt 5 b) ska - om den inte omedelbart kan besvaras - besvaras 

vid nästföljande frågestund. 

Fråga ska besvaras av ordföranden inom vars nämnd/styrelse frågan handläggs eller av 

den som Kommunfullmäktiges ordförande därtill utser. 

Fråga som besvaras vid frågestund får under tid före frågestund inte föranleda debatt, 

dock bör möjlighet till följdfråga lämnas. 

Skulle fler frågor framställas än vad som vid en frågestund hinner besvaras får Kom-

munfullmäktiges ordförande hänskjuta obesvarade frågor till nästkommande fråge-

stund. 

10 Frågor, liksom svar på framställda frågor, bör vara kortfattade. 

_____ 
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Upplands-Bro kommuns Näringslivsstrategi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun antas.  

Sammanfattning 
Sedan den förra näringslivsstrategin antogs 2016 har kommunens 

näringsliv expanderat kraftigt, med ett flertal stora företagsetableringar.  

Näringslivet i Upplands-Bro kommun ska vara dynamiskt och diversifierat.  

All vår verksamhet utgår från att företag ska se kommunen som en attraktiv 

plats att etablera sig i och ge förutsättningar att växa. Genom ett gott 

företagsklimat kan nya arbetstillfällen erbjudas och livskvalitet skapas för 

Upplands-Broborna. Kommunens näringslivsarbete leder till hållbar tillväxt 

och skapar utrymme för investeringar inom välfärd.  

För att ge bästa möjliga förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv inriktas 

Upplands-Bro kommuns strategiska näringslivsarbete på fyra sektorer: 

 Kommunikation, samverkan och dialog 

 Utbildning och arbetsmarknad 

 Hållbar samhällsbyggnad 

 Service och myndighetsutövning  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2021. 

 Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun. 

Ärendet 
Processen med att ta fram näringslivstrategin har gjorts i samverkan med det 

lokala näringslivet. Under våren 2020 fick företagen möjlighet att besvara 

frågor avseende fokusområden för den kommande inriktningen för 

näringslivsstrategin. Företagen bjöds även in att medverka på workshops i syfte 

att diskutera närmre innehållet på strategin. Därefter anordnades två workshops  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 21/0548 

 
 

 

under hösten 2020. Resultatet har presenterats på både flertalet 

näringslivsträffar och näringslivsråd samt under möten tillsammans med de 

olika företagarföreningarna.  

 

Arbetet har mynnat ut i fyra strategiska områden för näringslivsarbetet: 

 Kommunikation, samverkan och dialog 

 Utbildning och arbetsmarknad 

 Hållbar samhällsbyggnad 

 Service och myndighetsutövning  

Barnperspektiv 
Ett företagsvänligt klimat i kommunen bidrar till ett brett lokalt utbud av 

service och tjänster i kommunen som leder till goda effekter för 

allamedborgare i kommunen. Fler arbetstillfällen för barnens föräldrar och 

närstående skapas och det blir mer attraktivt att söka arbeten i verksamheter 

som möter barn och unga. För till exempel, skola, förskola och vård kan det 

medföra en kvalitetshöjning av verksamheterna. Unga kommer även kunna 

känna sig inkluderade och delaktiga i samhället med god kännedom om 

framtida möjligheter. 

  

Kommunledningskontoret 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Katarina Barter 

 Näringslivschef 

 

 

Bilagor 
1. Näringslivsstrategi 2021-2025 för Upplands-Bro kommun. 

Beslut sänds till 
 Kommunfullmäktige 

 Samtliga nämnder och kontorschefer 
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1 Näringslivsstrategi
Näringsli vsst rate gi n styr kommune ns närings l ivs arbet e och anger ett antal
strategiska fokusområde n. Målsättninge n med kommune ns närings livsarbe te är
att erbjuda nuvarande och framtida företag en attraktiv företagsplat s i
Stockholmsre gio ne n.

Kommune ns geografiska läge i Mälardalen - med närhet till E18, järnväg och
Arlanda - utgör fördelaktiga förutsättni ngar för en fortsatt dynamisk och
hållbar närings livs ut veck l ing. Idag tillhör har kommune n ett företagarvä nl igt
klimat enligt de årliga undersökningar som görs av bland annat Svenskt
Näringsli v.

I Upplands-Bro finns ca 2 500 företag och kommune ns största privata
arbetsgivare återfinns inom e-handel med lager och logist ik. Merparten av
företagen utgörs emeller t id av små- och enmansföre ta g och varje år startas ca
160 nya företag i kommune n. Det finns ca 10 000 arbetstillfä lle n i kommune n,
varav ca 7 000 inom privat sektor och 3 000 inom offent lig sektor.

1.1 Inledning

Upplands-Bro kommuns närings li vss tra te gi är den utveckling vi strävar efter
för hållbar tillvä xt och förutsättninga r för företagande. Den utgör underlag för
prioriter ingar i kommune ns närings l ivsa rbete.

Upplands-Bro kommun ska vara en trygg, trivsam och attraktiv kommun att
arbeta, bo och vistas i. Därför arbetar vi för att ge möjlighe t för bättre villko r
genom ökad valfrihe t, höja kvalitet e n i välfärden och skapa en företagarvä nli g
miljö.

Upplands-Bro kommun är stolta över att vara som en av Sveriges mest
företagarvä nli ga kommuner, men vi nöjer oss inte med det. Vi ska skapa ett
närings l ivsk l imat i toppklass.
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Ett hållbart närings li vsarbe te genererar tillvä xt och skapar utrymme för välfärd,
ökat välstånd och livskva l itet. Det ger möjlighet till egenförsörj ning och nå
drömmar, stora som små. Med fler växande företag kan kommune n erbjuda ett
ökat utbud av välfärdst jä nste r och gemensamt arbetar vi för en hållbar tillvä xt
och en attraktiv kommun att bo och verka i.

Näringsli vsk li ma tet utvecklas med nya aktörer, diversifie r ing och en rik
blandning. Med diversifier i ng menar vi att närings l ive t ska vara mångsid igt
och varierat –geografiskt, typ av företag och storlek. Ska vi växa på det sätt
som vi önskar så behöver vi attrahera såväl de små familje föret a ge n som de
större bolagen, både lager och logist ik och specialiserade teknikföre ta g.

I Upplands-Bro kommun arbetar för att arbetstillfä lle na på sikt ska vara fler än
antalet invånare.

Näringsli vsarbe tet ska ge effekt i kommune n men även i regionen, nationellt
och globalt. Genom att leda utvecklinge n inom samverkan,
närings l ivs ut veck li ng och hållbarhe t ska vi inspirera andra till utveckling. På så
sätt kan våra erfarenheter bidra långt utanför kommune ns gränser.

Upplands-Bro kommun arbetar utifrå n en obruten samhällsb yggnadspro cess.
Näringsli vspersp ekt ivet finns med i varje enskild del i kommune ns arbete för
att underlätta etablering av verksamheter och tillgodos e företagens behov av
service.

Upplands-Bro kommun verkar för tillvä xt driven av innovat io n och
företagsamhe t. Därför arbetar vi aktivt med att kunskap om företagande och
entreprenörskap ska vara en naturlig del, särskilt i skolan. Det möjliggör för ett
livs lå ngt lärande och en god kompetensfö rsör j ning för närings li vet och stora
valmöj lighe ter för individe n.
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1.2 Övergripande mål för kommunen samt näringslivsarbetet

Upplands-Bro kommun har sex övergripa nde mål, som beskriver effekter och
resultat som ska uppnås.

Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör
dem själva och samhället i stort.

Menings ful lt åldrande - livskva l itet och känslan av menings full het hos
våra äldre invånare är god.

Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och
utveckling för dagens och morgondage ns invånare.

Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt
och psykiskt och känner trygghe t i vardagen.

Hållbart samhällsb ygga nde - Upplands-Bros befolkning växer med 2 %
varje år och samhälle ts utveckling tar tillva ra kommune ns unika plats.

I Upplands-Bro finns förutsättni ngar för valfr ihet och
konkurrensne utra lite t.

För närings l ivs arbet et bryts detta ner i följande områden:

Arbete är en förutsättni ng för egenmakt. Ett aktivt närings l ivsa rbete i
Upplands-Bro ska skapa förutsätt ninga r att fler ges möjlighe t till arbete.
Näringsli vsk li ma tet i Upplands-Bro ska vara i världsklass. Näringslivet
såväl som civilsa m hä llet i Upplands-Bro är väl integrerat och möjliggör
därmed en positiv samhälls ut veck l ing i stort. I Upplands-Bro ska det
finnas fler arbetstillfä lle n än invånare.

Näringsli vsarbe tet arbetar för ett företagskli ma t i toppklass där
närings l iv, kommun och förenings liv gemensa mt löser
samhälls ut ma ningar. Tillsa m ma ns verkar vi för ökad trygghet och en
klimat ne ut ra l kommun år 2030 samt att Upplands-Bro ska bli en
folkhälsoko mmun.
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Ökad samverkan mella n närings li v och skola för en effektiv
kompetensförsö rj ning och ökade valmöj lighe ter för varje elev samt för
att tillvä xte n ska drivas av innovat io n och företagsamhet. Vi arbetar
därför aktivt med kunskap om företagande och entreprenörskap inom
skolan både i grundskola och gymnas ie t.

Näringsli v och vuxenutb i ld ni nge n skapar tillsa mma ns nya samarbeten i
syfte att ta fram modeller för nya yrkesutbild ningar och
uppdragsutb ild ningar så att nyföreta ga nde, social hållbar het och
möjlighet till arbete stärks.

Upplands-Bro kommun ska erbjuda en effektiv, tillgä ngli g och
rättssäker myndighe ts utö vn ing med en mycket hög servicenivå som
följs upp genom den årliga NKI som Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) gör i samarbete med Stockholm Business Allia nc e (SBA).
Kommune ns olika verksamheter utvärderas utifrån sex servicefaktore r -
tillgä ngli ghet, infor mat io n, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet.

1.3 Strategisk inriktning

Näringsli vet i Upplands-Bro kommun ska vara dynamisk t och diversifie rat.
All vår verksamhet utgår från att företag ska se kommune n som en attraktiv
plats att etablera sig i och ge förutsätt ningar att växa. Genom ett gott
företagsklimat kan nya arbetstillfä l le n erbjudas och livsk va lite t skapas för
Upplands-Broborna. Kommune ns närings l ivsa rbete leder till hållbar tillvä xt
och skapar utrymme för invester ingar inom välfärd.
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För att ge bästa möjliga förutsätt ningar för ett dynamisk t närings li v inriktas
Upplands-Bro kommuns strategiska närings l ivsarbe te på fyra sektorer:

Kommunikat io n, samverkan och dialog

Utbildning och arbetsmarknad

Hållbar samhällsb yggnad

Service och myndighe ts utö vni ng
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1.3.1 Kommunikation, samverkan och dialog
Ett dynamiskt närings l iv är en förutsättni ng för ett växande Upplands-Bro.
Dialog och delaktighe t är grunden för kommune ns närings li vsarbe te och syftar
till att bygga relationer och skapa ömsesidigt förtroende mellan företagen och
kommune n. Ett behovsdrivet arbetssätt innebär att vi är både flexib la och agila,
vi agerar snabbt för att både utnyttja nya möjlighe ter och möta nya utmaningar.
Arbetet tillsa m ma ns med närings l ive t i utvecklings- och innovat io nspro jekt
skapar möjlighete r till
diversifie r ing av
näringsl ive t samt ett
hållbart och attraktivt
samhälle.

Upplands-Bro kommun
arbetar kontinue r li gt och
tillsa m ma ns med övriga
samarbetspartner s för att
stärka och positionera
varumärket Upplands-
Bro. Marknadsföringe n
ska stärka Upplands-Bro som etableringso rt och lyfta den positiva bilden av
närings l ive t samt utvecklings mö j ligheter i Upplands-Bro.

Kommune n ska arbeta tätt tills a mma ns med närings livet för att möjliggö ra
utveckling av strategiska områden. För att få Upplands-Bros närings li v och
samhälle att växa och blomstra behöver vi träffas och lära av varandra.
Kommune n erbjuder därför ett flertal olika mötesplatser och arenor, där
Upplands-Bro kommun, regionen, närings li vet, myndighe ter,
utbildni ngsa nord nare och andra aktörer kan mötas och diskutera nya
möjlighete r.
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1.3.2 Utbildning och arbetsmarknad
För att tillvä xte n ska drivas av innovat io n och företagsamhe t arbetar vi aktivt
med kunskap om företagande och entreprenörskap inom skolan. En välutbildad
befolkning är en viktig förutsätt ning för att ett kunskapsinte ns ivt närings liv ska
kunna etableras och utvecklas i kommune n. Kompetensförsör j ninge n är en av
de mest avgörande frågorna för företagens tillvä xt och därför ska kommune n
verka för en god arbetsmarknad och säkerställa att utbild nings utb udet matchar
närings l ive ts behov.

Kommune n ska därför främja och bidra till ökad samverkan mella n närings li v
och skola, där närings l ive t bland annat kan bidra med yrkeskunskap och
kunskap om arbetsmarknaden. Unga ska känna sig inkluder ade och delaktiga i
samhället med god kännedom om framtida möjlighe ter. Under 2022 ska ett
program Skola/Närings li v påbörjas samt att en ny modell tas fram för att skapa
flera arbeten i kommune n. Näringsliv och skola arbetar tillsa mma ns för nya
samarbeten i syfte att ta fram nya yrkesutbild ni ngar och uppdragsutb ild ni ngar.

Centralt för Upplands-Bros attraktionskra ft är att grundskole- och
gymnas ie utb ild ninge n i kommune n håller hög kvalitet. Kommune n ska verka
för konkurrensne ut ra lite t och även attrahera fristående aktörer samt
etableringar inom högre utbildni ng och forskning, med en tydlig koppling till
både skola och närings l iv.

1.3.3 Hållbar samhällsbyggnad

I Upplands-Bro är samhällsb y ggnadsproce sse n obruten och leder till effektiva
etablerings ha nter i ngar. Den fysiska stadsplaner inge n är central för
utvecklinge n av Upplands-Bro, därför är en hållbar samhälls ut veck l ing i tätt
samarbete med närings livet viktigt. Ambassadörskapet för ett starkt och
dynamisk t närings li v är ett delat uppdrag för kommune n och närings li vet.
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Upplands-Bro stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att vara en
klimat ne ut ra l kommun år 2030. Samhällsb ygga ndet är en drivkraft och
utvecklar innovat iva grepp på befintli ga lösninga r, samtidigt som målet om
klimat ne ut ra lite t säkras långsikt i gt vid nyutveck ling.

Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfa ld genom bevarande och
underhåll av skyddade naturområde n. I den lokala och regionala planeringe n
kopplas ekonomiska, sociala och miljö mäs s iga aspekter samman till en
långsik t igt hållbar helhet.

Kommune n vi bor i är unik på många sätt. Vi befinner oss 30 kilometer från
huvudstade n, kommune n omges av vatten, öar och har en levande landsbygd.
En landsbygd vi värnar och är rädda om.

Upplands-Bro kommun har en särskild Landsbygdsp la n som är framtage n för
att skapa en miljö mäss i g, ekonomisk och social hållbar utveckling av vår
landsbygd utanför tätortsavgrä ns ninge n.

På landsbygde n ska de
areella näringar na
prioriteras.
Landsbygdsp la ne n, i
kombinat io n med
Näringsli vsst rate gi n,
tydliggö r vi hur och
med vilket stöd
landsbygde n i
Upplands-Bro kommun
kan växa.
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1.3.4 Service och myndighetsutövni ng
Upplands-Bro kommun ska erbjuda en effektiv, tillgä ngli g och rättssäker
myndighet s utö vni ng. Servicenivå n ska vara hög, med ett tydligt invånar- och
kundfokus – vi strävar alltid efter att möta företagens och andra intressenters
behov.

Utvecklinge n av kommune ns service sker genom samordning, innovat io ne r
och med ett tydligt kundperspektiv. Genom den årliga nöjd kund-index-
undersökninge n, som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör i
samarbete med Stockholm Business Allia nce (SBA), redovisas hur väl
kommune ns olika verksamheter presterar utifrå n sex servicefak torer -
tillgä ngli ghet, infor mat io n, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och
effektivitet.

Arbetet med att tillgä ngl iggö ra informa t io n samt förenkla och effektivisera
företagens kontakter med kommune n är centralt. Företagsvänlighe t ska
genomsyra hela kommune ns organisat io n och därför ska de kommuna la
tjänstepersoner som arbetar med myndighets utö vning eller utgör en viktig länk
i kommune ns service gentemot företagen, kontinuer l igt fortbildas i service och
bemötande samt närings livets betydelse.
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Registrera kommunen som drönaroperatör 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger Kommundirektören i uppdrag att delegera till lämplig 

medarbetare med teckningsrätt att registrera kommunen som drönaroperatör 

hos Transportstyrelsen. 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2021 införde Transportstyrelsen nya regler för att 

underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i 

takt med att trafiken ökar. Reglerna är gemensamma inom hela EU. För att 

Upplands-Bro kommun som arbetsgivare ska kunna ta det juridiska ansvaret 

för drönarflygningarna krävs att en medarbetare med teckningsrätt registrerar 

kommunen som operatör hos Transportstyrelsen. Det möjliggör också 

användning av fler drönare inom organisationen. Under 2021 och fram till nu 

(21-10-20) har alla drönarflygningar för kommunens räkning utförts av en 

enskild medarbetare på Kommunikationsenheten som både innehar 

drönarkörkort och är registrerad som operatör. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 

Ärendet 
För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga 

säkerheten i takt med att trafiken ökar, införde Transportstyrelsen nya regler 

från och med den 1 januari 2021. Reglerna är gemensamma inom hela EU. 

Det nya regelverket innebär bland annat att den som framför drönaren, 

fjärrpiloten, måste genomgå en körkortsutbildning tillhandahållen av 

Transportstyrelsen. 

Det andra kravet är att det vid all flygning med drönare måste finnas en 

ansvarig operatör, en så kallad drönaroperatör. Fjärrpilot och operatör kan vara 

samma person. 

Operatören ska registrera sig hos Transportstyrelsen och kan vara antingen en 

person eller ett företag. Vid registrering tilldelas operatören ett specifikt 

operatörsnummer, ett så kallat operatörs-ID, och drönare som kräver 
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operatörsregistrering ska alltid vara märkta och programmerade med operatörs-

ID när detta är möjligt. En operatör kan ansvara för flera fjärrpiloter. 

För att registrera sig som operatör och därmed få ett Operatörs-ID, så måste 

man som privatperson vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige. En 

organisation ska ha sitt säte i Sverige. 

Under 2021 och fram till nu (21-10-20) har alla drönarflygningar för 

kommunens räkning utförts av en enskild medarbetare på 

Kommunikationsenheten som både innehar drönarkörkort och är registrerad 

som operatör. 

För att Upplands-Bro kommun som arbetsgivare ska kunna ta det juridiska 

ansvaret för drönarflygningarna krävs att en medarbetare med teckningsrätt 

registrerar kommunen som operatör hos Transportstyrelsen. Det möjliggör 

också användning av fler drönare inom organisationen. 

Att registrera sig som operatör kostar för närvarande (21-10-20) endast 50 

kronor, plus 50 kronor årligen i registerhållningsavgift. 

Barnperspektiv 
Att kommunen följer de regler för drönaroperatörer som Transportstyrelsen 

beslutat ligger i barnens intresse för att säkerställa att inga olyckor sker i 

samband med kommunens användande av drönare.  

 

Kommunledningskontoret 
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Eklind  

Kommunikations- och 

digitaliseringschef 

 

Beslut sänds till 
 Kommunikations- och digitaliseringschef 
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Ansökan Sociala Investeringsfonden Omdaning 
Bro avseende projektet Program temporära ytor 
och Wallstreet Stockholm 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om 4 900 000 kr från den sociala 

investeringsfonden till projektet ”Omdaning Bro – Program temporära ytor”.  

Sammanfattning 
För att stärka utvecklingen av centrala Bro och som en del i projektet 

Omdaning Bro har delprojektet Temporära ytor arbetats fram med en tydlig 

handlingsplan för hur delaktigheten bland invånare och verksamma i Bro kan 

utvecklas. Det handlar om att aktivera ytor som idag upplevs som otrygga, eller 

som definierats som målpunkter, eller viktiga stråk för att koppla samman olika 

delar av Bro. Till detta har samverkan med Wallstreet Stockholm förts vilket är 

i linje med Omdanings Bros uppdrag om utveckling av offentligt rum och 

invånares relation till detsamma. Projekten syftar till att skapa förutsättningar 

för medskapande, delaktighet och gemenskap i det offentliga rummet, vilket 

oftast planeras av få eller ockuperas av ett fåtal. Att systematiskt arbeta med 

programmering och delaktighet i invånares relation till sitt boendeområde 

bedöms vara en viktig del i att skapa ett socialt hållbart Bro som bygger på 

gemenskap genom aktiva mötesplatser. 

Omdaning Bro söker därmed finansiering för genomförandet av projekten i 

enlighet med ansökan till sociala investeringsfonden som biläggs 

tjänsteärendet.  

Arbetet bedrivs inom ramen för Omdaning Bro genom resurser tillsatta i 

projektet. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2021 

 Bilaga 1 Ansökan Sociala Investeringsfonden – Program temporära ytor 

och Wallstreet Stockholm. 
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Ärendet 

Bakgrund 
I projektet Omdaning Bro tas en handlingsplan fram för att skapa en socialt 

hållbar och trygg småstad av de centrala delarna av Bro. En del i arbetet är att 

utveckla invånares och verksammas möjligheter till delaktighet samt att 

möjliggöra aktivitet vilket främjar möten mellan människor och på så sätt 

stärker och utvecklar gemenskapen lokalt. Det handlar om att aktivera 

offentligt rum och på så sätt skapa kopplingar mellan Bros olika delar men 

även att genom aktivitet och delaktighet inhämta tankar och idéer om det 

framtida Bro som växer fram. Program temporära ytor samt Wallstreet 

Stockholm är viktiga delar i att aktivera och möta invånare på ett konstruktivt 

sätt och bedöms samtidigt ha en trygghetsfrämjande effekt. Därutöver kommer 

projekten att möjliggöra sysselsättning för invånare i Bro under projekttiden. 

Syfte och mål med projekten 
Syftet med projekten är att arbetet ska resultera i en ökad upplevelse av 

delaktighet och av ett mer upplevelserikt område där invånare dels ges 

möjlighet att mötas, dels att påverka den framtida utvecklingen av Bro. 

Projekten bedrivs med social hållbarhet som övergripande perspektiv och följs 

löpande upp genom mätningar mot önskad effekt samt avslutande utvärdering. 

Arbetet ska även generera sysselsättning till 40 feriearbetade ungdomar och 

insatser kommer även att göras mot invånare som av olika skäl står utanför 

arbetsmarknaden. 

Arbetsformerna ska kunna implementeras i den löpande verksamheten efter 

projektets avslut. 

Tidplan för projekten 
Tidplan för genomförande av projektet är 1 januari 2021 – 31 december 2022. 

 

Barnperspektiv 
Genom att utveckla centrala Bro till en aktiv och attraktiv småstad skapas goda 

förutsättningar för en ökad attraktivitet och trygghet. Genomförandet av 

projekten involverar samtliga invånare i Bro, så även barn som i ett tidigt skede 

av projekten ges möjlighet att vara medskapare i sin livsmiljö och även 

möjlighet till fler mötesplatser och upplevelser i sin närmiljö. 
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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Bro ska gå från en tätort med förortskaraktär till en småstad karakteriserad av
gemenskap och tillit. Detta är det övergripa nde målet med projektet Omdaning
Bro. Det handlar om att dels vända utvecklinge n från en segregerad förort med
upplevd otrygghet, krimina lite t, fysiska barriärer och olika livsvi llkor för
kommune ns invånare. Dels om att skapa förutsättningar för tillvä xt och
utveckling, dvs att skapa plats för det nya invånare och verksamheter.

Angreppssätte n och verktygen är flera och den röda tråden är social hållbarhe t
och delaktighet genom hela omdaninge n.

En kritisk faktor och mycket viktig del för att nå projektets effektmå l i enlighet
med Kommunst yre lse ns beslut om Projektdirektiv den 14 april 2021 är
delprojektet ”P rogram temporära ytor”. P rojektets förutsätt ninga r, mål och
innehå ll formule rades i samband med utvecklin gsarbe tet inom Omdaning Bro
som pågick från Kommunst yre ls e ns beslut den 14 april, 2021 t o m den 1
september, 2021. Resultatet var en handlingsp la n med tydligt identifierade
aktivitet er i Bro om vilken Kommunst yre lse n fattade beslut den 27 oktober
2021. Baserat på handlingsp la ne n går nu ”P rogram temporära ytor” mot ett
genomföra nde och söker sin finans ier ing.

Till arbetet med ”P rogram temporära ytor” avser Omdaning Bro även integrera
samverkan med Wallstreet Stockholm som syftar till att arbeta med konst i
offent ligt rum. Ansökan till sociala invester ings fo nde n avser därmed även
medel för genomföra nde av samverkanspro jekte t som bedöms ha regiona lt
genomsla g och därmed skapa positiva effekter för utvecklinge n och bilden av
Bro hos såväl invånare som i omvärlde n.
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1.2 Syfte

Det övergripand e syftet med projekten är att kontinuer li gt arbeta med offent ligt
rum på olika sätt inför, under och genom förändring. Syftet kan delas upp i
flera olika delar:

Att aktivera olika platser i Bro och på så sätt skapa möten och även
engagema ng bland invånar e i Bro. Har man som invånare tagit steget
att aktivera sig, så finns det oftast även i grunden ett engagema ng och
en vilja att vara delaktig i lokalsamhä llet.

Att skapa rörelse och kopplingar mellan olika platser i Bro genom
aktiva målpunk ter.

Att möjliggö ra för Bro-bor att vara delaktiga i utformand et av
aktivitet er och därmed vara medskapare i sin livs miljö.

Att öka trygghete n i lokalsamhä l le t genom att skapa aktivitete r på
platser som identifiera ts som ödsliga, dåligt upplysta eller otrygga av
andra skäl.

Att skapa relevans och legit im itet för den förändring som planeras
rörande exempelvis nya byggnader, gestaltni ng av gaturum, utformning
av idrottsplatse r och skola mm. Detta genom att skapa tillfä l li ga
aktivitet er på platsen och samtid igt ges möjlighe t att introducera
kommande förändring.

Sammanta get handlar projekten om att skapa delaktighe t i utformning och
innehå ll av det offent liga rummet. Platser som tillhö r alla men som ofta
planeras och formas av få inom ramen för fysisk planering och som även
ibland ockuperas av ett fåtal, exempelvis genom krimine lla aktivitete r. Det
handlar även om att skapa förutsättni ngar för möten mella n människor som
annars kanske aldrig skulle uppstå. Delaktighet och möten mella n människo r är
grundpelare i arbetet med att utveckla ett socialt hållbart samhälle.
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Att ta ett helhetsgrepp och använda kommunikat i va, delaktighe tsskap a nde
aktivitet er som ett strategiskt verktyg och en bärande del i
samhälls ut veck li nge n har inte prövats i Upplands-Bro kommun tidigare och
bedrivs därför init ia lt som ett projekt med tydliga mål, uppföljni ng och
utvärdering. Genomföra ndet av projekten beräknas till ett år för att därefter
utvärderas samt med målet om att hitta former för långsik t ig drift och
verksamhets ut veck li ng.

Få eller ingen kommun har tagit steget att med ett helhetsgr epp införli va ett
kontinuer l igt arbete med offent ligt rum som arena för delaktighe t, stärkt
gemenskap och ökad tillit till samhället. På senare år finns en rad projekt, eller
nedslag och därmed positiva referenser att hämta inspirat io n ifrån runt om i
landet och även internat io ne llt. Att ta ett helhets grepp om betydelsen av att
aktivera offentli gt rum tillsa mma ns med invånare som ett sätt att stärka och
utveckla ett socialt hållbart samhälle är en kritisk del i Omdaning Bros
övergripande visio n; Bro och Upplands Bro Kommun är en plat s dit v ärldens
ögon rik t as f ör at t hämt a inspirat ion och f inna socialt hållbara lösningar f ör
et t f ramgångsrik t lok alsamhälle i en global v ärld.

I samband med utvecklinge n i Bro genom projektet Omdaning Bro har även ett
init iat i v tagits att inleda samarbete med organisat io ne n Wallstreet Stockholm.
Samverkan syftar till att med gemensamma krafter utveckla konst i offent ligt
rum. Detta init ia t iv och samverkan bedöms både stärka och utveckla arbetet
med ”P rogram temporära ytor” varför genomföra nde t sker kommer att ske
inom samma organisat io n och resurser. Syfte och mål är gemensamma för de
två delarna – att ge Bro-bor möjlighe te n att vara delaktiga i gestaltning och
aktivering av offent ligt rum, samt att skapa mötesplatser där alla Bro-bor kan
träffas och trivas.

1.3 Sammanfattning av projektansökan

Projektansökan avser finans ier i ng av åtgärder i offent ligt rum med delaktighet
och medskapande som verktyg och metod. Det handlar om att;
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Skapa trivsel genom gemenskap och delaktighet.

Utveckla öde och otrygga platser genom möjlighe ter till aktivitet.

Skapa möjliga mötesplatser för invånare alla tider på året.

Samla Bro-bor kring event och aktivite ter för att stärka och utveckla
den sociala sammanhå ll ninge n och tillite n lokalt.

Möjliggöra för invånare att vara delaktiga och medskapare i
utformninge n och användandet av offent ligt rum.

Öka trygghete n i området genom flöden och aktivitet.

Skapa sysselsätt ning för feriearbetande ungdomar och personer som
står utanför arbetsmarknade n.

Stärka och utveckla samverkan mellan kommun, civilsa mhä l le,
närings l iv och invånare.

1.4 Målgrupp för projektet

Målgrupp för projektet är samtliga invånare, besökare och verksamma i Bro.
Det vill säga, aktivitete r och åtgärder ska utformas på ett sådant sätt att
aktivitet er utvecklas som svarar upp mot behoven hos alla Bro-bor. Detta
innebär dock inte att samtliga aktivite ter och åtgärder riktar sig till alla
invånare samtidigt. En del av innehå llet i handlingsp la ne n är till exempel
särskilt riktad mot ungas lek i offent ligt rum. Andra aktivite ter är särskilt
riktade mot konst- och kultur intres serade småbarnsförä ldrar, medan ytterligare
andra är riktade mot aktiva och lekglada äldre. En inriktni ng i planeringe n av
projektet är, att där det är möjligt, samlokalisera flera aktivite ter, men även att i
genomföra nde t säkerställa att det finns en kontinuite t i aktivitet er som riktar sig
mot olika delmålgr upper. Målet är att upplevelse n av projektet ska vara ”I Bro
händer det!” ”I Bro träffar jag nya och gamla bekanta.” ”I Bro känner jag mig
delaktig i vad som händer i mitt område.”
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Inom ramen för Omdaning Bro sker ett kontinuer l igt utvecklingsa rbete rörande
delaktighet. Detta arbete utgår bl a från forskning kring individers engagema ng
i och tillit till samhället samt från S K R’s arbete med delaktighe t i komplexa
frågor. Metodutveckling kring delaktighet blir vägledande i arbetet med att
definie ra olika delmålgr upper utifrå n behov under genomfö ra ndet av ”P rogram
temporära ytor” samt Wallstreet S tockholm.

1.5 Effektmål

Nedan följer ett antal effektmå l formulerade utifrå n Omdaning Bros
övergripande mål samt utifrån genomfö ra ndet av ”P rogram temporära ytor”
och Wallstreet Stockholm. Effekt må le n mäts och följs upp genom en s.k.
nollmä t ning vid projektets inledning samt följs löpande upp under projektets
genomföra nde, dels genom kvantitat iva metoder, dels genom kvalitat i va
metoder. Vid projektets avslut genomförs en utvärdering som utgår från arbetet
med att nå effektmå le n.

Delak t ighet och gemensk ap

Efter projektets genomföra nd e ska upplevelse n av delaktighe t i sitt
närområde ha ökat.

Efter projektets genomföra nd e ska den upplevda trygghete n i området
ökat.

Medsk apande

Efter projektets genomföra nd e ska feriearbetande ungdomar samt
personer utan sysselsättni ng tillsa mma ns med invånare och
civilsa mhä l le varit aktiva i genomför a ndet av projektet.

En lev ande småst ad

Efter projektets genomföra nd e ska antalet invånare som vistas i och på
olika sätt är aktiva i offent ligt rum ha ökat. Detta bedöms ha en positiv
effekt på trygghe te n i samhälle t, samt stärka gemenskapen.
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Samhällsek onomisk a ef f ek t er

Efter projektets genomföra nd e ska minst 40 invånare erbjudits
sysselsättni ng genom projektet. Detta bedöms ha en långsik t igt positiv
inverkan på samhällseko no m in.

1.6 Forskning inom området och referensprojekt

Det finns en rad projekt och forskning kring samverkan och delaktighe t i
offent ligt rum. Frågan har fått särskilt fokus på senare år då diskursen inom
fysisk planering alltmer tagit sig ut på gator och torg utifrån ett angreppssätt att
utforska stadslive t mellan husen. En av de drivande faktorerna är social
hållbarhet och att detta perspektiv har fått allt mer fokus i en snabbt föränderlig
omvärld. Det handlar om att skapa förutsätt ninga r för en robusthet i samhälle t
som grundar sig i kollektiv förmåga, gemenskap och stärkt tillit i
mella nmä nsk l iga relatione r såväl som till samhället i stort. Regeringe n har
bland annat gett flera myndigheter i uppdrag att stötta utvecklinge n genom
utlysni ngar av medel för att finans iera olika forsknings- och
utvecklingspro jekt. År 2020 gav Formas (statligt forskningsråd för hållbar
utveckling) tillsa mma ns med Statens Konstråd finans ie r ing till tio projekt med
fokus på att arbeta med delaktighet och offentli gt rum. Projekten pågår för
närvarande och genomför a ndet av ”P rogram temporära ytor” hämtar
erfarenheter från dessa löpande. Institut io ne r som bl a ArkDes (Sveriges
natione lla centrum för Arkitektur och Design) bedriver kontinuer l igt tävlinga r,
utställni ngar, publikat io ner samt forskning inom området. ArkDes har även
projektet ”S treet Moves” undersökt och utvecklat verktyg för att aktivera gator
och offent ligt rum. Projektet har vunnit internat io ne l lt genoms la g. Vidare har
under Vinnova under 2021 annonserat flera utlysninga r inom området och
regeringe n har även slutfört och publicerat utredninge n ”Den hala tvålen” som
huvudsak lige n utreder kopplingar mella n fysisk planering och sociala aspekter.
Bakgrunden är bland annat att hitta nya former för delaktighe t och en socialt
hållbar fysisk planering. På den internat io ne lla arenan har intervent io ne r, som
är ett annat namn och begrepp för att arbeta med delaktighe t och medskapande
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i offent li gt rum, länge varit på agendan och främst drivits ur antinge n ett
gräsrotsperspektiv eller från ledande arkitekt- och designkontor. Ett av de
första som fick stort genoms la g i världen är arbetet med ”Highli ne” i N ew
York.
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2 Projektets genomförande

2.1 Projektägare och organisation

Projektägare är Kommund irektör och arbetet med genomföra nde t av ”Program
Temporära ytor” samt Wallstreet Stockholm, sker från
Kommunled ningsko nto ret inom ramen för projektet Omdaning Bro.

Program temporära ytor projektleds av två personer fördelat på följande
kompetenser;

1 resurs - drift, offent ligt rum, gata och park samt trygghet s frå go r

1 resurs – producent av kultur, pedagogiska aktivitete r mm

Resurser kopplat forskning, delaktighe t, kommunikat io n och samverkan med
omvärld (civilsa m hä lle, närings l iv, polis mm) knyts till genomföra nde t av
projekten genom Omdaning Bro.

De aktivitete r och åtgärder som genomförs kommer att utformas på ett sådant
sätt att de genererar sysselsättni ng främst för kommune ns feriearbetande
ungdomar, men även för invånare som av olika skäl saknar sysselsättni ng i
form av studier eller arbete. Under aktuell projekttid beräknas 40 ungdomar
sysselsättas från maj-september för att planera och genomföra aktivitete r,
arbeta med kommunika t io nså t gärde r samt agera ambassadörer och värdar vid
olika aktivitet er och event. Ungdomarnas lön finans ieras inom ramen för
kommune ns feriearbete och ingår därmed ej i aktuella ansökan. Genomföra ndet
av aktivite ter sker i tätt samarbete med Bro Utveckling, en ekonomisk förening
som arbetar med platsen Bro och trygghet s frä mja nde åtgärder i offent li gt rum.
Bro Utveckling arbetar även med ”Ung K raft” som avser feriearbeta nde
ungdomar i tätorten Bro.
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Samverkan sker även tätt inom projektet Omdaning Bro, då program temporära
ytor dels bidrar till och stärker uppdraget rörande arbetsmarknad, närings liv
och skola (bland annat genom ovanstående målsättni ng om sysselsätt ning av 40
ungdomar).

2.2 Finansiering från sociala investeringsfonden och
resursbehov

Finansie r ing från Sociala invester ings fo nde n avser enbart
produktionskost nade r av aktivitete r och åtgärder avseende program temporära
ytor samt samarbetet med Wallstreet Stockholm. Personalresurs er, lokaler,
kommunika t io n, metodutveck l ing, uppföljni ng, utvärdering och samverkan
ingår ej. Dessa kostnader finans ieras genom samnyttja nde av resurser inom
projektet Omdaning Bro samt inom ramen för befint li ga resurser Upplands-Bro
kommun.

Produktionskost nad för Program temporära ytor 2022 omfattar 3,9 MSEK och
avser följande åtgärder:

Trivselbe l ys ni ng, Bro Torg, stationsomr ådet, gångtunnla r och otrygga
stråk.

Nudging, Bro Torg, stationso mråde t, stjärnparken mm

Planteringar av träd, buskar och blommor temporärt på stora, ödsliga
ytor samt vid mötesplatser och parkstråk, ex vis Köpmanvägen.

Väderskyddade platser för möten, såsom tak, uppvärmda bänkar mm

Anlägga nde t av pop-up lekplatser på ytor som idag uppfattas som öde
och outnyttjade.

Utveckling och utformning av återvinningssta t io n

Temporära utställni ngar med skolor, konstnärer, föreningar m fl.
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Arrangema ng av event och mötesplatser, såsom ”lilla midnatts lopp et ”,
”500 m loppis” mm

Isrink vintert id

Poesi och konst på byggställni ngar och staket

Orienteringssk ylt ni ng i området

Boule-bana

Biodling

Tävlingar rörande utformning av Bro

Mobil kiosk vid stationso mråde t

Mobilt bageri vid stationsområdet

Ljus- och ljudsättning på otrygga platser särskilt gångtunnlar och
kopplat till markutrust ni ng i Bro.

Mobila idrottsaktivite ter vid bl a Härnevi grusplan.

Aktivite ter med invånare vid olika skeden av planprocess och inför
byggnat io n samt infrastr uk t urp rojek t.

Produktionskost nad för Wallstreet Stockholm 2022 omfattar 1 MSEK och
avser produktion och installat io n av konstverk i offent ligt rum i Bro. Lämpliga
platser för installat io n och uppförande av konstverk specificeras inom ramen
för samverkan med Wallstreet Stockholm i dialog med curator och konstnärer
som verkar inom ramen för projektet. Samarbetet med Wallstreet Stockholm
kommer att, i linje med det övergripa nde arbetet med social hållbar het och
delaktighet att genomföra s på ett sådant sätt att invånare i Bro ges möjlighet att
vara delaktiga inför och under uppförandet av aktuella konstverk.

2.3 Projekttid

Ansökan avser tiden 2022-01-01 t o m 2022-12-31.
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2.4 Rapportering, uppföljning, utvärdering

Effektmå l och resultat följs löpande upp under projekttiden genom både
kvantitat iva och kvalitat iva metoder. Projektet knyts till kommune ns
övergripande mål och formule rar aktivitet er och indikatorer som följs upp
löpande samt på tertial och årsbasis genom Upplands-Bros styr- och
ledningss yste m; Stratsys.

Efter projektets avslut genomfö rs en samlad utvärdering av projektet.
Utvärderinge n utgår från dels från måluppfyllelse relativt kommune ns
övergripande mål, enligt Mål och Budget 2022, dels utifrå n löpande kvalitat i va
studier genom djupinter vj ue r med invånare, utvärdering av workshops rörande
delaktighet / medskap a nde, samt genom kvantita t iv uppföljni ng genom mätning
av antal besökare, aktiva och deras upplevels e av genomförda aktivitet er och
åtgärder.

Baserat på forskning och liknande projekt genomförda runt om i landet och
internat io ne l lt är bedömninge n att projektet kan ha långs ikt i ga positiva
samhällseko no m iska effekter inom en rad områden, bl a ökad upplevd
trygghet, stärkt samhällst i ll it, stärkt och utvecklad social gemenskap, minskad
segregatio n och utanförskap i offent ligt rum med positiva smittoeffek ter på
bland annat skolsegregat io n.

2.5 Risker och möjligheter

Att arbeta med temporära aktivitet er är resurskrävande. Det krävs tid, kraft och
finans ie lla resurser på kort sikt för att åstadkomma goda resultat på lång sikt.
Det är därför en risk att effekter av kortsiktiga aktivite ter inte når önskat
resultat om aktiviteter betraktas som just kortsiktiga. En risk finns att känslan
bland invånare i Bro blir ”dammet lägger sig när cirkusen lämnar staden”, det
vill säga att aktivitete r endast var en engångs före tee lse och inte ett
återkommande inslag i det offent liga rummet. Då projektet kommer att arbeta
med och bygger på djup samverkan och genomföra s med förankring både
internt inom kommune n, bland Bro-bor och aktörer verksamma i Bro har
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projektet inrikt ninge n att inte bli en tillfä l li g fluga utan genom
metodutveck li ng, uppföljning och systemat ik bli en del i den löpande
verksamhete n som kan pågå över tid.

Angreppssättet att aktivera offentli gt rum som ansökan avser har redan testats i
litet format och på kort tid, dvs med lite tid till förberedelse. Under sommaren
2021 genomförde s i temporära aktivitete r i Bro centrum och Stjärnparken i
samverkan med förenings l iv och under ledning av feriearbetande ungdomar
”Ung K raft” tillsa mma ns med Bro Utveckling. Mer än 1000 besökare kom och
aktivitet er na i den ”lilla skalan” var mycket uppskattade. Viljan och
engagema nget att även föra samtal om Bros framtida utveckling i samband
med aktiviteter na var stort och vittnar om behovet av delaktighe t. Det kan
konstateras att trots småskaliga aktiviteter och kort programme r ing så visar
resultatet och effekterna av sommarens genomföra nde på de stora möjlighe ter
som finns i att aktivera invånare och platser i deras livsmi ljö.

2.6 Samverkan

Projektet bygger på bred och produktiv samverkan med invånare och
verksamma i Bro då ett framgå ngsr ikt genomföra nde bygger på bland annat
invånares upplevelse av och medskapande till offent ligt rum.

I arbetet med utveckling av handlingsp la n för ”P rogram temporära ytor” har
intressente r identifier ats. Dessa kommer att aktiveras i samverkan vid
genomföra nde t av projektet.

Intressenterna har delats in i två kategorier. Interna intressenter som omfattar
den politiska och tjänstema nnaverks a mhe te n inom Upplands Bro kommun
samt kommuna la bolag. Externa intressenter utgörs av omvärlde n.

Int erna int ressent er:
Näringsli vsko nto ret
Utbildningsko ntore t
Kultur- och Fritidskontoret
Trygghe t och Prevention
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Upplands-Brohus
Kommunfas t ighe ter
Bro Utveckling (BID)
Skolor i Bro

Ex t erna int ressent er:
Näringsli vet och närings l ivs före ni ngar /or ga nisat io ner
Förenings li v
Kulturproduce nter
Fastighetsä gar e
Framtida exploatörer
Polisen
Väktare
SPARKS
Wallstreet Stockholm

2.7 Implementering – efter projektets avslut

Målsättninge n är att baserat på utfalle t av ovanstående utvärdering
imple me nt era de arbetssätt som varit framgångsr ika inom projektet som en
löpande del i Upplands-Bros verksamhet. Då projektet bygger på samverkan
mella n flera olika kontor handlar det snarare om en funktio n och ett uppdrag än
en organisator isk hemvist vid särskild nämnd eller kontorsverksamhe t. Det vill
säga, arbetet med program temporära ytor är nämndöver gr ipa nde, liksom flera
andra delar inom Omdaning Bro. Fokus inför imple me nter i ng blir därför att
utveckla och dokumentera arbetsformer som ett led i den övergripa nde
metodutveck li nge n inom Omdaning Bro. Det är även av största vikt att genom
projektet stärka och utveckla civilsa m hä llets och invånar nas roll och
delaktighet i utformni nge n av offentli gt rum.
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Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förslag till beslut 
1. Ledamotsinitiativet anses besvarat.

2. Vid kommande sammanträden för Kommunstyrelsens arbetsutskott där

Omdaning Bro behandlas ska rapporterna presenteras som 

beslutsärenden.

Sammanfattning 
Den 29 september 2021 väckte Camilla Janson (S) ett ledamotsinitiativ under 

Kommunstyrelsens sammanträde med syfte att utreda formerna för 

Kommunstyrelsens arbetsutskott kopplat till projektet Omdaning Bro. 

Den 14 april 2021 beslutade Kommunstyrelsen att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott utses till beredande organ för Omdaning Bro. I beslutet §48 

framgår: 

”Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till det beredande organet för 

Omdaning Bro. Inom ramen för sitt beredande uppdrag ges kommundirektören 

förutsättningar att tillse relevanta utredningar. De partier som inte har en invald 

ledamot eller ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott ges en adjungerad 

plats när Omdaning Bro bereds.” 

I och med beslutet fastställdes under vilka former Kommunstyrelsens 

arbetsutskott ska hantera projektet Omdaning Bro. Vid kommande 

sammanträden för Kommunstyrelsens arbetsutskott där Omdaning Bro ska 

behandlas ska rapporterna presenteras som beslutsärenden. Detta för att 

tydliggöra Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredande roll. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021

 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S)- Kommunstyrelsens

arbetsutskott den 29 september 2021

 Kommunstyrelsens beslut §48 den 14 april 2021
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
   KS 21/0514 

 
 

Kommunledningskontoret 
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Sara Lauri 

 Kanslichef 

 

Bilagor 
1. Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S)- Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Beslut sänds till 
 Initiativrättstagaren 
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Le damotinitiat iv Kommuns tyre ls e n 29 s e pte mbe r 2021

Kommunst yr e lse ns arbetsutskott har hitint il ls varit en ren infor mat io nska na l, där rapporter
lämnats, inte den arenan för inklude r ing av Utveckling Bro/Omdaning Bro som förespeglats.

Om tanken är att detta ska fortsätta så är det bättre att Allia nse n infor mera r hela
kommuns t yre lse n och partierna lägger sina förslag i samband med beslut på
kommuns t yre lse n.

Vi förutsätter således att om KSAU skafortsätta vara ett beredande organ borde det i
fortsättninge n finnas förslag till beslut på dagordninge n. Dvs om exempelvis en rapport
redovisas borde beslutet vara att lägga den till handlingar na. Oppositione n har då möjlighe t att
invända, ändra eller lämna förslag, samt tillföra protokollsanteck ninga r eller reservatione r.

Vad är det annars som skaberedas? Väldigt oklart, kan liknas vid ”Ett spel för galler ier na ”.

Socialdemokrat er na anser att KS Au ska vara ett beredande utskott inom området Utveckling
Bro/Omdaning Bro.

Ett utskott är en mindre del av en beslutande församli ng, i detta fall Kommunst yre lse n, med
en särskild uppgift, att förbereda beslut som senare ska tas i kommunst yre lse n och
kommunful lmäkt i ge som helhet.

Utveckling Bro/Omdaning Bro är ett långsikt i gt arbete som kommer att pågå under många år
med skiftande valresulta t och skiftande majoriteter. För att arbetet ska vara stabilt över tid
krävs ett samarbete över block- och partigränser samt en samarbetsvilja för Upplands-Bros
bästa.

För att nå dessa ambitio ner behöver KS Au vara en beredande arena, dvs i den meninge n att
kunna arbeta med och påverka det underlag som anmäls till utskottet. Arbetsutskottet ska ha i
uppdrag att bereda ärenden inför beslut i kommunst yre lse n och kommunfull mäk t ige, dvs inte
enbart ”få ta del av” en rapport som presenteras.

Utskottets beslutsbefo ge nhe t inom dessa områden regleras i kommuns t yre lse ns
delegatio nsord ni ng. Kommunst yre lse ns utskott ska kunna init ie ra ärenden kopplat till
Utveckling Bro/Omdaning Bro som ska beslutas av kommunst yre lse n och av
kommunful lmäkt i ge. Ett ärende som init ieras av KSAU ska inte beredas av ett annat utskott
innan det har behandlats av kommuns t yre lse n.

Arbetsordning för utskottet. Det som anges i kommuns t yre lse ns regleme nte och i denna
arbetsordning ska i tillä mp l iga delar även gälla vid utskottens sammanträde n och vid
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beredning av utskottens ärenden. Uppstår det oenighet hur bestämmelserna ska tillämpas bör 
frågan överlämnas till kommunstyrelsen för tolkning. 

För att komma ifrån informationsmöte till inkluderande möte behöver delegationsordningen 
justeras. 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
1. Definiera begreppet ”att bereda” i arbetsformen för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
2. Komplettera KSAU:s beslutsbefogenhet i delegationsordningen med möjlighet att: bjuda 
in experter och genomföra studiebesök inom ramen för sitt beredande uppdrag kopplat till 
Utveckling Bro/Omdaning Bro samt besluta om att ge kommundirektören förutsättningar att 
tillsätta? relevanta utredningar. 
 
3. Om viljan ej finns att KSAU ska vara ett inkluderande, beredande och arbetande 
utskott ska uppdraget avslutas. 
 
 

 

Camilla Janson (S) 

Kommunalråd i opposition 

För  

Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen, Upplands-Bro kommun 
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Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) - 
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Förslag till beslut 
Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) väckt den 14 april gällande 
kompetensförsörjning och kompetensutveckling anses besvarad. 

 

Sammanfattning 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021 väckte Camilla Janson 

(S) för Socialdemokraternas räkning ett ärende gällande kompetensförsörjning 

och kompetensutveckling. Camilla Janson föreslog följande i 

ledamotsinitiativet. 

 Att 50 mnkr avsätts till en kompetensförsörjningsfond av resultatet för 

årsbokslutet 2020.  
 Att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av 

kommunens kompetensförsörjningsplan och kopplas planen till regelverk 
för kompetensförsörjningsfonden.  

 Återkomma med förslag till uppdaterad kompetensförsörjningsplan och 

regelverk för kommunens kompetensförsörjningsfond.  

Bedömningen är att kommunen inte behöver göra en översyn av 

kompetensförsörjningsplanen. Det är dock viktigt att det tas fram en individuell 

kompetensutvecklingsplan för att möta verksamhetens behov på kort och lång 

sikt. Eventuell avsättning till en kompetensförsörjningsfond behöver beslutas i 

samband med årsredovisningen för år 2021.  

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 

 Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S)  

Ärendet 
Vid Kommunstyrelsens sammanträde den 14 april 2021 väckte Camilla Janson 
(S) för Socialdemokraternas räkning ett ärende gällande kompetensförsörjning 

och kompetensutveckling. Camilla Janson föreslog följande i 
ledamotsinitiativet.  
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 Att 50 mnkr avsätts till en kompetensförsörjningsfond av resultatet för 

årsbokslutet 2020.  
 Att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av 

kommunens kompetensförsörjningsplan och kopplas planen till regelverk 

för kompetensförsörjningsfonden.  

 Återkomma med förslag till uppdaterad kompetensförsörjningsplan och 

regelverk för kommunens kompetensförsörjningsfond.  

Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till kommunledningskontoret 
för beredning.  

 

Kommunens kompetensförsörjningsarbete 
I den komplexa värld som vi lever i blir kompetenskartläggningar, som 

instrument på enhetsnivå för kompetensförsörjningen, ett ineffektivt sätt att 

analysera framtida behov. Behov och efterfrågan förändras och våra 

verksamheter behöver bemöta detta genom att varje medarbetare får utvecklas 

och växa varje dag.  

I det årliga medarbetarsamtalet lägger chef och medarbetare tillsammans den 

individuella utvecklingsplanen för det kommande året. Då handlar det om att 

täppa till det gap som kan uppstå när individuella mål sätts i förhållande till den 

enskilda medarbetarens kompetens och erfarenhet. Kompetensutvecklingen 

kan till exempel handla om studiebesök, utbilda och handleda andra, delta i 

projekt eller nätverk, prova arbetsrotation i någon form eller utbildningsinsatser 

både interna och externa. 

Upplands-Bro tillhandahåller en rad utvecklingsinsatser internt, exempelvis: 

För medarbetare: 

Medarbetarakademin är ett samarbete med Järfälla, Ekerö och Sollentuna. 

Genom medarbetarakademin ges årligen cirka 15 medarbetare möjlighet att 

delta. Fyra kommungemensamma heldagsträffar och sex lokala halvdagar. 

Syftet är att tillvarata kunskaper och utveckla deltagarna och arbetsplatserna. 

Det ger även deltagarna större helhetssyn på kommunens uppdrag, en större 

förståelse för hur det egna arbetet hänger ihop med andras och också chansen 

att lära sig mer om sig själv. Utbildningen pågår under ett år och erbjuds en 

gång per år. Kostnaden är cirka 5 000 kr per deltagare (självkostnadspris för 

externa föreläsare och måltider). 

Aspirantprogrammet är ett internt program för cirka 15 medarbetare som i 

framtiden vill söka till chefs- och ledarroller inom kommunen. Programmet 

omfattar cirka tio heldagar och ett eget självständigt projekt ingår vid sidan av 

ordinarie arbetsuppgifter. Alla deltagare erbjuds även en intern mentor. 

Utbildningen pågår under ett år (läsårsvis) och startas upp vart annat år. 

Kostnaden är cirka 10 000 kr per deltagare (självkostnadspris för externa 

föreläsare och fika). 
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Kommunen tillhandahåller även en intern projektledarutbildning som riktar sig 

till dem som är i eller ska gå in i projektledarrollen. Utbildningen är två 

heldagar, med grupparbete mellan gångerna. Utbildningen erbjuds varje termin 

och är kostnadsfri. 

Det tillhandahålls även öppna Office 365 e-learning utbildningar utan kostnad.  

För chefer: 

Kommunledningskontoret anordnar obligatoriska blockutbildningar för nya 

chefer. Det är totalt åtta områden som erbjuds. Två-tre timmars utbildningar, 

som ges varje termin. Ingen kostnad för deltagande. 

Arbetsmiljöutbildning erbjuds alla chefer och fackliga ombud en gång per år. 

Utbildningen är totalt sex halvdagar och det är ingen kostnad för deltagande. 

Seminarier och workshops öppna för alla chefer, erbjuds av 

kommunledningskontorets avdelningar löpande under året. Ingen kostnad för 

deltagande. 

Chefshandledning, både i grupp och individuellt erbjuds av 

personalavdelningen löpande. Ingen kostnad för deltagande. 

Ledningsgruppscoachning erbjuds löpande av personalavdelningen. Ingen 

kostnad för deltagande.  

Utöver dessa insatser har kommunen under senare år fått möjlighet att nyttja 

medel från Omställningsfonden för kompetensutveckling. I nuläget pågår 

handledning inom äldreomsorgen. Tidigare har fonden bekostat outbildade 

barnskötares valideringsutbildningar till utbildade barnskötare. En planering 

pågår nu för att bland annat höja kompetensen i svenska språket hos pedagoger 

inom förskolan, genom utbildningsinsatser på jobbet. 

Fondering av medel 
I ledamotsinitiativet föreslås att 50 miljoner kronor av årets resultat fonderas i 

en kompetensförsörjningsfond. Fonderade medel ingår inte i kommunens 

balanskravsresultat. Det betyder att uttag ur fonden har en direkt påverkan på 

kommunens balanskravsresultat. Vid ett stort uttag ur fonden kan det innebära 

ett negativt resultat för kommunen. Vid sådana underskott behöver det 

återställas inom tre år. Enligt lagstiftningen kan det även finnas synnerliga skäl 

som gör att man inte behöver reglera ett underskott. I förarbetena till 

lagreglerna ges ett antal exempel på företeelser som kan vara sådana skäl.  

 Den finansiella ställningen är så stark att det kan vara försvarbart att 

under en tid gå med ett planerat underskott.  

 Omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med större 

strukturförändringar av verksamheten som på sikt leder till ett 

effektivare resursutnyttjande och god ekonomisk hushållning.  
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 Andra skäl som kan försvaras med ett mycket väl motiverat 

resonemang om god ekonomisk hushållning. 

Kommunen har en mycket god ekonomisk ställning och det bör därför vara 

möjligt att det skulle gå att motivera ett underskott utifrån någon av de två sista 

punkterna, framförallt sista punkten. Kommunen har sedan tidigare medel 

fonderade i en social investeringsfond. RKR kom 2018 med förtydligad 

rekommendation kring förvaltningsberättelsen. Där har man tydliggjort 

uppställningen av balanskravsresultatet och fonderade medel ingår ej. 

Kommunledningskontorets synpunkter 
Mot bakgrund av beskrivningen av det pågående kompetensförsörjningsarbetet 

bedömer kommunledningskontoret att det inte behövs en ny 

kompetensförsörjningsplan. Det är som beskrivs ovan viktigt att det tas fram en 

individuell kompetensutvecklingsplan för att möta verksamhetens behov på 

kort och lång sikt. Kommunledningskontoret bedömer det som möjligt att 

avsätta medel i en kompetensförsörjningsfond. Det är dock viktigt att uttag ur 

fonden balanseras över tid för att undvika större effekter på enskilda års 

resultat. Frågan huruvida medel ska avsättas behöver beslutas i samband med 

årsredovisningen.  

Barnperspektiv 
En god kompetensförsörjning är viktig för att säkerställa att medarbetare har en 

relevant kompetens för sitt uppdrag. I detta innefattas även medarbetare som på 

olika sätt arbetar med barn eller frågor som berör barn.   

 
Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Ann-Catrin Brattström  

Personalchef  

 

Bilagor 
1. Ledamotsinitiativ från Camilla Janson (S) 
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Ledarmotinitiativ 

Kommunstyrelsen 

2021 04 14 

 
 
 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
 

Upplands-Bro har ett antal år använt resultat i boksluten till att avsätta medel i en social 

investeringsfond. Tanken var god när fonden inrättades och det har kommit fram en del bra 

projekt under åren MEN det har funnits ett för stort fokus och tilltro till tillfälliga insatser och 

projekt. 

Det är dags att tänka nytt, jobba mer långsiktigt. Sociala investeringsfondens mål att 

pröva nya metoder för att främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för 

arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna ska implementeras i ordinarie arbete.  

Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster gör att kommuner 
behöver behålla och rekrytera medarbetare de kommande åren. 
 

Socialdemokraterna ser att det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden 

och det finns kompetensbrist inom vissa områden. Därför ska Upplands-Bro kommun erbjuda 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  

 

I samband med att årsbokslutet kan man avsätta delar av resultatet till investeringar förutsatt 

att man pekar ut en summa och vad den ska användas till. För att möjliggöra för anställda att 

lyfta sin kompetens och skapa nya karriärvägar vill Socialdemokraterna använda våra pengar 

dvs del av kommunens resultat vid bokslut till en kompetensförsörjningsfond. 

Detta är en viktig satsning för att befintliga och nya medarbetare ska få ta del av 

kompetensutveckling. Att erbjuda kompetensutveckling är ett viktigt steg i arbetet att vara en 

attraktiv arbetsgivare, men också nödvändigt för att kommunens verksamheter ska möta upp 

Upplands-Bro bornas behov. Fonden ska också möjliggöra olika satsningar för att attrahera 

nya medarbetare till Upplands-Bro kommun. 

De insatser som finansieras med medel ur fonden ska bygga på en uppgraderad 

kompetensstrategi.  
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Socialdemokraterna yrkar  
 

 Att 50 mnkr avsätts till en kompetensförsörjningsfond av resultatet för årsbokslutet 

2020. 

 Att kommundirektören får i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens 

kompetensförsörjningsplan och kopplas planen till regelverk för 

kompetensförsörjningsfonden. 

 Återkomma med förslag till uppdaterad kompetensförsörjningsplan och regelverk för 

kommunens kompetensförsörjningsfond. 

 
 

Camilla Janson (S) 

Kommunalråd i Opposition 

Gruppledare Socialdemokraterna 

Kommunstyrelsen  

Upplands-Bro kommun 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Frank Renebo 

Enhetschef Fastighetsenheten 

Ekonomiavdelningen 

   

Frank.Renebo@upplands-bro.se 

2021-11-04 KS 21/0602  

Kommunstyrelsen 
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Beslut om att inleda upphandling av hyresvärd 
för ny skola i Bro 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner att inleda upphandling av hyresvärd för Ny skola 

i Bro. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har idag skolor i Kungsängen, Bro och Håbo-Tibble. 
För att täcka ytterligare behov av skollokaler samt få en mer funktionell 

lokalisering behöver kommunen bygga ny skola i Bro. Kommunen har därför 
tänkt avyttra fastigheterna Kockbacka 8:10 samt del av 2:1 till en extern 

hyresvärd som bygger en ny skola på fastigheten och som därefter hyr ut den 
nya skolan i Bro (Kockbacka gärde) till kommunen. Upphandlingen kommer 
att genomföras som en hyresvärdsupphandling. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2021 

Ärendet 
Den Nya skolan i Bro är en del av det högt prioriterade projektet Omdaning 

Bro. Projektet syftar till en ökad social hållbarhet och att öka samhällets 

kollektiva förmåga att hantera komplexa problem genom stärkt social tillit. Bro 

ska förflyttas från segregerad förort/tätort till en hållbar småstad.  

Skolan bildar en välkomnande port in mot Bro när man kommer från 

Kungsängen. Karaktären på byggnaderna är viktig och ett gestaltningsprogram 

har arbetats fram inom detaljplanearbetet. Gestaltningen styr bland annat 

takvinklar och ska sammanhållet ge skolan en småstadskaraktär. Entrén till 

skolan ska vara öppen och välkomnande. Skolgården ska vara väl tilltagen med 

olika zoner för eleverna. 

Skolan ska i en första fas tillgodose plats för 500 elever i årskurs 7-9. För att 

sedan kunna möta framtida behov ska upphandlingen medge utbyggnad och 

tillbyggnad till skola F-9 med maximalt 1000 elever. Detaljplanen för fastighet 

är under framtagande och kommer att bli klar under första kvartalet 2022. 

Enligt förutsättningar i detaljplanen möjliggörs byggnad av skola på aktuell 

fastighet. 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-11-04 KS 21/0602 

 
 

I den andra fasen för skolan (option) kan en grundsärskola och en expansion 

från cirka 500 till cirka 1000 elever ingå. I samband med detta blir skolan en F-

9 skola. Expansionen ryms i detaljplanen. Biltrafik och skolgård ska vara 

tydligt åtskilda. Skolan kommer att drivas i kommunal regi. 

Upplands-Bro kommun vill utnyttja marknadens kunskaper för att bygga en 

skola som både är effektiv och håller hög kvalitet. Kommunen har därför tänkt 

avyttra fastigheterna Kockbacka 8:10 samt del av Kockbacka 2:1 till en extern 

hyresvärd som bygger en ny skola på fastigheten och som därefter hyr ut den 

Nya skolan i Bro (Kockbacka gärde) till kommunen. Eftersom detaljplanen inte 

är antagen än kommer köpet av fastighet villkoras. Upphandlingen kommer att 

genomföras som en hyresvärdsupphandling med förhandlat förfarande. 

Hyresavtalet är ett långsiktigt åtagande och förväntas löpa i 15-25 år. 

I avtalet ska finnas en option om återköp av fastigheten. 

Barnperspektiv 
Den nya skolan förväntas förbättra barnens situation i Bro. Den planeras med 

fokus på barn och deras behov av trygg, säker och inspirerande skola och 

utemiljö. 

 

Kommunledningskontoret 
 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

Beslut sänds till 
 Ekonomichef 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Anders Nilfjord 

   

Ekonomiavdelningen 

   

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se 

2021-10-26 KS 21/0537  

Kommunstyrelsen 
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Omfördelning av investeringsmedel från 
Kungshallen i Kungsängen till ridhuset i Bro 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktige omfördelar investeringsmedel uppgående till 3,5 miljoner 

kronor från Kungshallen till ridhuset på Husbyvägen i Bro. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 29 september att hemställa till 

Kommunfullmäktige om att omfördela 3,5 miljoner kronor från Kungshallen 

till renovering av det kommunala ridhuset på Husbyvägen i Bro.  

I maj 2020 stod den nya sporthallen i Kungsängen klar. Den totala budgeten för 

hallen uppgick till 83 miljoner kronor. Den slutliga totala investeringen har 

uppgått till 76,6 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta föreslås 3,5 miljoner 

kronor omfördelas till ridhuset. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den xx att hemställa till 

Kommunfullmäktige om att omfördela 3,5 miljoner kronor från Kungshallen 

till renovering av det kommunala ridhuset på Husbyvägen i Bro.  

I november 2020 blåste delar av taket till ridhuset av i ett oväder vilket 

medförde åtgärder för taket under våren 2021. Under våren 2021 förvärvades 

en bit hagmark i anslutning till ridanläggningen som möjliggör ytor för bete 

och ridning.  

Trots insatser vid ridanläggningen återstår ett behov av renovering av själva 

ridhuset. I underhållsplanen för ridhuset beskrivs ett omfattande 

renoveringsbehov av hela ridhuset.  

Inte minst är ridhusbotten i stort behov av totalrenovering, framför allt för 

hästhälsans skull men även för arbetsmiljön för de som dagligen vistas i 

lokalen. I dagsläget finns det ojämnheter i underlaget som på senare tid 



169 Omfördelning av investeringsmedel från Kungshallen i Kungsängen till ridhuset i Bro - KS 21/0537-2 Omfördelning av investeringsmedel från Kungshallen i Kungsängen till ridhuset i Bro : Omfördelning av investeringsmedel från Kungshallen i Kungsängen till ridhuset i Bro

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-10-26 KS 21/0537 

 
 

dessutom avgivit en illaluktande doft. Lokalen behöver även 

tillgänglighetsanpassas.  

Kultur- och fritidskontoret uppskattar att den totala kostnaden för renovering 

av byggnaden uppgår till ca 3,5 miljoner kronor. 

I maj 2020 stod den nya sporthallen i Kungsängen klar. Den totala budgeten för 

hallen uppgick till 83 miljoner kronor. Den slutliga totala investeringen har 

uppgått till 76,6 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta föreslås 3,5 miljoner 

kronor omfördelas till ridhuset.  

Barnperspektiv 
Det kommunala ridhuset erbjuder barn och unga en aktivitet som får dem att 

utvecklas och finna glädje med andra. Det kommunala ridhuset ska vara en 

hälsosam och säker plats för barn och unga att vistas i. För att kunna garantera 

detta behövs en renovering av ridhuset. 

 
Ida Texell  

Kommundirektör Anders Nilfjord 

 Ekonomichef 

 

Bilagor 
1. Kultur- och fritidsnämndens hemställan 

Beslut sänds till 
 Kultur- och fritidsnämnden 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-28 

 

 

§ 38 Omfördelning av investeringsmedel 
från Kungshallen till ridhuset i Bro 

 Dnr KFN 21/0176 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att omfördela 

investeringsmedel från Kungshallen till renovering av det kommunala ridhuset 

på Husbyvägen i Bro med 3,5 miljoner kronor.  

Sammanfattning 
Det kommunala ridhuset på Husbyvägen i Bro är välbesökt. Upplands-Bro 

ryttarförening bedriver verksamhet i ridhuset dagligen mellan 07.00-22.00. De 

över 500 medlemmarna (300 i åldern 3–20) genomför ca 500 uppsittningar i 

veckan. Föreningen uppnådde närmare 1000 bidragsberättigade 

aktivitetstillfällen under 2020 och arbetar aktivt med att locka fler att hitta till 

ridsporten.  

I november 2020 blåste delar av taket till ridhuset av i ett oväder vilket 

medförde åtgärder för taket under våren 2021. Under våren 2021 förvärvades 

en bit hagmark i anslutning till ridanläggningen som möjliggör ytor för bete 

och ridning. 

Trots insatser av ridanläggningen återstår ett behov av renovering av själva 

ridhuset. I underhållsplanen för ridhuset beskrivs ett omfattande 

renoveringsbehov av hela ridhuset. 

Inte minst är ridhusbotten i stort behov av totalrenovering, framför allt för 

hästhälsans skull men även för arbetsmiljön för de som dagligen vistas i 

lokalen. I dagsläget finns det ojämnheter i underlaget som på senare tid 

dessutom avgivit en illaluktande doft. Lokalen behöver även 

tillgänglighetsanpassas. 

Kultur- och fritidskontoret uppskattar att den totala kostnaden för renovering 

av byggnaden uppgår till ca 3,5 miljoner kronor. Detta belopp grundar sig på 

Sustends underhållsplan samt övriga åtgärder som den inte omfattar så som 

tillgänglighetsanpassning, utbyte av trasiga inventarier och ridhusbotten. Med 

ett så omfattande renoveringsbehov finns risk för punktinsatser som 

sammantaget sannolikt skulle bli mer kostsamma än en renovering från 

grunden. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför en omfördelning av 

investeringsmedel från Kungshallen till ridhuset i Bro med 3,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2021. 
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 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-28 

 

 

 Upplands-Bro kommuns underhållsplan för ridhuset 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att omfördela 

investeringsmedel från Kungshallen till renovering av det kommunala ridhuset 

på Husbyvägen i Bro med 3,5 miljoner kronor. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Mattias Peterson (C) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag 

till beslut, och att Kultur- och fritidsnämnden har beslutat i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Karin Haglund 

Utredare 

Kultur- och fritidskontoret 

   

karin.haglund@upplands-bro.se 

2021-09-08 KFN 21/0176  

Kultur- och fritidsnämnden 
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Omfördelning av investeringsmedel från 
Kungshallen till ridhuset i Bro 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att omfördela 

investeringsmedel från Kungshallen till renovering av det kommunala ridhuset 

på Husbyvägen i Bro med 3,5 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Det kommunala ridhuset på Husbyvägen i Bro är välbesökt. Upplands-Bro 

ryttarförening bedriver verksamhet i ridhuset dagligen mellan 07.00-22.00. De 

över 500 medlemmarna (300 i åldern 3-20) genomför ca 500 uppsittningar i 

veckan. Föreningen uppnådde närmare 1000 bidragsberättigade 

aktivitetstillfällen under 2020 och arbetar aktivt med att locka fler att hitta till 

ridsporten.  

I november 2020 blåste delar av taket till ridhuset av i ett oväder vilket 

medförde åtgärder för taket under våren 2021. Under våren 2021 förvärvades 

en bit hagmark i anslutning till ridanläggningen som möjliggör ytor för bete 

och ridning. 

Trots insatser av ridanläggningen återstår ett behov av renovering av själva 

ridhuset. I underhållsplanen för ridhuset beskrivs ett omfattande 

renoveringsbehov av hela ridhuset. 

Inte minst är ridhusbotten i stort behov av totalrenovering, framför allt för 

hästhälsans skull men även för arbetsmiljön för de som dagligen vistas i 

lokalen. I dagsläget finns det ojämnheter i underlaget som på senare tid 

dessutom avgivit en illaluktande doft. Lokalen behöver även 

tillgänglighetsanpassas. 

Kultur- och fritidskontoret uppskattar att den totala kostnaden för renovering 

av byggnaden uppgår till ca 3,5 miljoner kronor. Detta belopp grundar sig på 

Sustends underhållsplan samt övriga åtgärder som den inte omfattar så som 

tillgänglighetsanpassning, utbyte av trasiga inventarier och ridhusbotten. Med 

ett så omfattande renoveringsbehov finns risk för punktinsatser som 

sammantaget sannolikt skulle bli mer kostsamma än en renovering från 

grunden. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför en omfördelning av 

investeringsmedel från Kungshallen till ridhuset i Bro med 3,5 miljoner kronor. 
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Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2021. 

 Upplands-Bro kommuns underhållsplan för ridhuset 

Ärendet 

Kommunens ridhus i behov av renovering 
En populär aktivitet bland Upplands-Broborna är ridning och det kommunala 

ridhuset på Husbyvägen i Bro är välbesökt. Upplands-Bro ryttarförening 

bedriver verksamhet i ridhuset dagligen mellan 07.00-22.00. De över 500 

medlemmarna (300 i åldern 3-20) genomför ca 500 uppsittningar i veckan.  

Föreningen uppnådde närmare 1000 bidragsberättigade aktivitetstillfällen 

under 2020 och arbetar aktivt med att locka fler att hitta ridsporten. Särskilt 

arbetar föreningen just nu med att nå ut till fler pojkar samtidigt som de arbetar 

aktivt med att göra ridsporten för de aktiva medlemmarna till något utöver en 

sport. Föreningen bidrar till att ge barn- och unga ett tryggt sammanhang att 

vistas i och bjuder in till gemenskap. 

2018 invigdes en ny stallbyggnad tillhörande ridhuset. I november 2020 blåste 

delar av taket till ridhuset av i ett oväder vilket medförde åtgärder för taket 

under våren 2021. Under våren 2021 förvärvades en bit hagmark i anslutning 

till ridanläggningen som möjliggör ytor för bete och ridning. 

Trots insatser av ridanläggningen återstår ett behov av renovering av själva 

ridhuset. I underhållsplanen för ridhuset beskrivs ett omfattande 

renoveringsbehov av hela ridhuset frånsett taket, stommen och avfuktare. 

Delen av ridhuset med omklädningsrum är inte renoverad sedan 1980-talet. I 

denna del finns det även behov av att skapa ett flexiomklädningsrum för en 

person. Därutöver behöver toaletter, frånluftsfläktar, golv, slagportar, 

belysning, sarg och läktare renoveras. 

Ridhusets övervåning består av cafeteria, wc, domartorn samt ett litet äldre 

personalkök. Den delen är också original från 1980-talet och behöver en 

översyn. 

Ridhusbotten är i stort behov av totalrenovering, framför allt för hästhälsans 

skull men även för arbetsmiljön för de som dagligen vistas i lokalen. I 

dagsläget finns det ojämnheter i underlaget som på senare tid dessutom avgivit 

en illaluktande doft. 

För att nå upp till kraven på tillgänglighet och möjliggöra att alla, oavsett 

fysiska förutsättningar, kan ta del av ridhusets aktiviteter och gemenskap 

behöver en hiss installeras i ridhuset. Detta är särskilt viktigt eftersom 

Upplands-Bro ryttarförening arbetar med verksamhet särskilt riktad till 

personer med funktionsvariationer.  
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 3 (4)  
2021-09-08 KFN 21/0176 

 
 

Kungshallen 
I maj 2020 stod Upplands-Bro kommuns nya sporthall i Kungsängen klar som 

därefter fått namnet Kungshallen. Hallen invigdes officiellt i september 2020. 

Den totala budgeten för hallen uppgick till 83 miljoner kronor men den slutliga 

totala investeringen blev drygt 76,6 miljoner kr. Detta innebär att det finns 

investeringsmedel över från detta projekt. 

Kultur- och fritidskontorets slutsats 
Kultur- och fritidskontoret anser att det finns ett stort behov av en grundlig 

översyn och renovering av kommunens ridhus för att säkerställa en säker 

anläggning för både besökare, personal och hästar. Det finns även ett behov av 

anpassning av ridhuset så att det blir en byggnad tillgänglig för alla, oavsett 

fysiska förutsättningar.  

Kultur- och fritidskontoret uppskattar att den totala kostnaden för renovering 

av byggnaden uppgår till ca 3,5 miljoner kronor. Detta belopp grundar sig på 

Sustends underhållsplan samt övriga åtgärder som den inte omfattar så som 

tillgänglighetsanpassning, utbyte av trasiga inventarier och ridhusbotten. Med 

ett så omfattande renoveringsbehov finns risk för punktinsatser som 

sammantaget sannolikt skulle bli mer kostsamma än en renovering från 

grunden. Kultur- och fritidskontoret föreslår därför en omfördelning av 

investeringsmedel från Kungshallen till ridhuset i Bro med 3,5 miljoner kronor.  

Barnperspektiv 
Det kommunala ridhuset erbjuder barn och unga en aktivitet som får dem att 

utvecklas och finna glädje med andra. Det kommunala ridhuset ska vara en 

hälsosam och säker plats för barn och unga att vistas i. För att kunna garantera 

detta behövs en renovering av ridhuset. 

 

Bilagor 

1. Upplands-Bro kommuns underhållsplan för ridhuset 

Kultur- och fritidskontoret 

Hannah Rydstedt Nencioni 
Karin Haglund 

Kultur- och fritidschef Utredare 

  

Susanne Lindqvist 

Avdelningschef Idrott och förening 
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Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 4 (4)  
2021-09-08 KFN 21/0176 

 
 

 

 

 

Beslut sänds till 
 Kommunstyrelsen 

 Kommunfullmäktige 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  

 Kommunledningskontoret  
 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Lindamari Nilsson 

Registrator och sekreterare 

Kansliavdelningen 

   

Linda-Mari.Nilsson@upplands-bro.se 

2021-10-26 KS 21/0583  

Kommunfullmäktige 

 
 

 

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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Val av ombud och ersättare till bolags- och 
föreningsstämmor 2022 

Förslag till beslut 
Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening   Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme   xxx xxx 

Österhöjdens garage   xxx xxx 

Stockholms läns civilförsvarsförening  xxx xxx 

Stiftelsen Lövsta gård   xxx xxx 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  xxx xxx 

Östra Sveriges Luftvårdsförbund  xxx xxx 

Mälarens vattenvårdsförbund  xxx xxx 

Kommuninvest ekonomisk förening  xxx xxx 

Mälarbanans intressenter AB  xxx xxx 

Svenskt Vattens föreningsstämma  xxx xxx 

 

1 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  

- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx  

- Till ersättare nomineras xxx  

2 Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  

- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx  

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx  

 



170 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2022 - KS 21/0583-1 Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2022 : Val av ombud och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2022

 

 
Kommunledningskontoret  

Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-10-26 KS 21/0583 

 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 

kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. 

Vid partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om 

att de styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag 

av tillfällig natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie 

ledamot representerar kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 oktober 2021. 

 Kommunstyrelsens beslut § 163 den 2 december 2020 - Val av ombud 

och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021. 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ledamöter och ersättare till poster som lämnats på grund av att 

förtroendevalda flyttat från kommunen eller blivit entledigade från sina 

uppdrag. I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn 

och ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen 

kan invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och 

ungdomars dagliga och framtida liv.  

Bilagor 
 Kommunstyrelsens beslut § 163 den 2 december 2020 - Val av ombud 

och ersättare till bolags- och föreningsstämmor 2021. 

Beslut sänds till 
 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Kommunsekreterare 

 Respektive bolag och förening 

 Politisk sekreterare 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

 

§ 163 Val av ombud och ersättare till bolags- 
och föreningsstämmor 2021 

 Dnr KS 20/0749 

Beslut 
Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme  Fredrik Kjos (M) Jan Stefanson (KD) 

Österhöjdens garage  Stanislaw Lewalski (M) Jan Stefanson (KD) 

Stockholms länsförbund för 

krishantering  

Ricard Wikman  

Koljo (C) 

Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns civilförsvarsförening  Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson 

(SD) 

Stiftelsen Lövsta gård  Stanislaw Lewalski (M) Liselotte Lundgren 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  Lars Thomasson (C) Anders Eklöf (L) 

Östra Sveriges luftvårdsförbund Marcus Sköld (M) Börje Wredén (L) 

Mälarens vattenvårdsförbund  Mattias Peterson (C) Göran Malmestedt 

(M) 

Kommuninvest ekonomisk förening  Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB  Göran Malmestedt (M) Jan Stefanson (KD) 

Svenskt Vattens föreningsstämma  Marcus Sköld (M) Mattias Peterson (C) 

1. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  
- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras 

Göran Malmestedt ((M) 

- Till ersättare nomineras: Conny Timan (S) 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  
- Till ledamot i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M) 

- Till ersättare i styrelsen nomineras: Helena Austrell (S) 

- Till revisor nomineras: Sara Lauri 

- Till ersättare som revisor nomineras: Ann Janson  
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ska årligen utse ombud och ersättare som ska representera 

kommunen vid bolags- och föreningsstämmor där kommunen har intressen. Vid 

partiöverläggningarna inför 1998 års val träffades en överenskommelse om att de 

styrande skulle tillsätta såväl ordinarie som ersättarplatsen vid uppdrag av tillfällig 

natur eller för enstaka tillfällen eller där endast en ordinarie ledamot representerar 

kommunen. 

Beslutsunderlag 
 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2020  

 Kommunstyrelsens beslut - Val av ombud och ersättare till bolags- och 

föreningsstämmor 2020. 

Förslag till beslut 
Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme  xxx xxx 

Österhöjdens garage  xxx xxx 

Stockholms länsförbund för 

krishantering  

xxx xxx 

Stockholms läns 

civilförsvarsförening  

xxx xxx 

Stiftelsen Lövsta gård  xxx xxx 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  xxx xxx 

Stockholms och Uppsala läns 

luftvårdsförbund  

xxx xxx 

Mälarens vattenvårdsförbund  xxx xxx 

Kommuninvest ekonomisk förening  xxx xxx 

Mälarbanans intressenter AB  xxx xxx 

Svenskt Vattens föreningsstämma  xxx Xxx 

1. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  
- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras xxx  

- Till ersättare nomineras xxx  

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  
- Till ledamot i styrelsen nomineras xxx 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

 

- Till ersättare i styrelsen nomineras xxx  

- Till revisor nomineras xxx 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Kjos (M) föreslår följande:  

Till ombud och ersättare vid följande bolags- och föreningsstämmor utses: 

Bolag/stiftelse/förening  Ombud Ersättare 

E.ON Graninge/Mälarkraft Värme  Fredrik Kjos (M) Jan Stefanson (KD) 

Österhöjdens garage  Stanislaw Lewalski 

(M) 

Jan Stefanson (KD) 

Stockholms länsförbund för 

krishantering  

Ricard Wikman  

Koljo (C) 

Tina Teljstedt (KD) 

Stockholms läns civilförsvarsförening  Masoud Zadeh (M) Katarina Olofsson 

(SD) 

Stiftelsen Lövsta gård  Stanislaw Lewalski 

(M) 

Liselotte Lundgren 

Örnäs-Lillsjöns fiskevårdsområde  Lars Thomasson (C) Anders Eklöf (L) 

Östra Sveriges luftvårdsförbund Marcus Sköld (M) Börje Wredén (L) 

Mälarens vattenvårdsförbund  Mattias Peterson (C) Göran Malmestedt 

(M) 

Kommuninvest ekonomisk förening  Fredrik Kjos (M) Martin Normark (L) 

Mälarbanans intressenter AB  Göran Malmestedt 

(M) 

Jan Stefanson (KD) 

Svenskt Vattens föreningsstämma  Marcus Sköld (M) Mattias Peterson 

(C) 

1. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid E.On Graninge 

Mälarkraft Värme AB:s stämma:  
- Till ledamot i styrelsen för E.ON Graninge Mälarkraft AB nomineras 

Göran Malmestedt ((M) 

- Till ersättare nomineras: Conny Timan (S) 

2. Följande direktiv lämnas till kommunens ombud vid föreningen Örnäs-

Lillsjöns fiskevårdsområdes stämma:  
- Till ledamot i styrelsen nomineras: Stanislaw Lewalski (M) 

- Till ersättare i styrelsen nomineras: Helena Austrell (S) 

- Till revisor nomineras: Sara Lauri 
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 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 
2020-12-02 

 

 

- Till ersättare som revisor nomineras: Ann Janson  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Fredrik Kjos (M) förslag 

och frågar om Kommunstyrelsen kan besluta enligt detta. Han finner bifall.  

Beslutet skickas till: 

 Respektive bolag, stiftelse eller förening 

 Förtroendemannaregistret 
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