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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort
- Samråd
Förslag till beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort i UpplandsBro, med tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med
PBL SFS 2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Sammanfattning
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas.
Den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen ger bland annat riktlinjer för
hur Kungsängens torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka
kopplingar som behöver stärkas eller tillkomma mellan olika områden.
Utvecklingen av Kungsängens stationsområde tas upp i ett eget avsnitt och
visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för utveckling av
kollektivtrafiken.
Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27
maj (skickas ut efter justering)



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020

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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Kommunstyrelsens preciserade direktiv för fördjupad översiktsplan för
Kungsängen den 31 maj 2017 § 49.



Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för del av
Kungsängen den 25 september 2013 § 123.



Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.



Kungsängen kulturmiljöer, WSP, 2019.



Trafiknätsanalys Kungsängen, Norconsult, 2018.



Ytdispositionsstudie Kungsängens IP, Codesign, 2019.



PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019



Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265.



Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens
vision.



RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

Ärendet
Upplands-Bro kommun tar fram fördjupade översiktsplaner för Bro och
Kungsängen
Upplands-Bro kommun växer snabbt, och dagens höga exploateringstryck har
ökat behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter.
Uppdraget om att ta fram en fördjupad översiktsplan för delar av Kungsängen
gavs 2013. I maj 2017 antog Kommunstyrelsen specificerade direktiv för den
fördjupade översiktsplanen, som innebar att uppdraget utökades till att
innefatta hela Kungsängens tätort enligt översiktsplanens tätortsavgränsning.
Det är detta uppdrag som nu har kommit till samrådsskedet.
2018 tillkom ett uppdrag om att ta fram en fördjupad översiktsplan även för
Bro. Arbetet med de båda fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt
för att skapa en helhetsbild och ge bästa möjliga förutsättningar för båda
tätorterna att utvecklas.
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FÖP Kungsängen är en fördjupning av ÖP 2010
Samrådshandlingen FÖP Kungsängen 2040 är en fördjupning av Upplands-Bro
kommuns översiktsplan, ÖP 2010 och FÖP 2016. FÖP Kungsängen ersätter
kapitel 11 i ÖP 2010 om Kungsängen, som alltså slutar att gälla. Övriga kapitel
i ÖP 2010 påverkas såtillvida att samtliga plankartor ersätts av de nya
plankartorna i de fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen. En
detaljerad redogörelse för vilka ställningstaganden som förändras om de nya
planerna antas finns i planeringsförutsättningarna. I planeringsförutsättningarna
redogör kommunen också för hur FÖP Kungsängen förhåller sig till
riksintressen med mera.
Förslaget som helhet innehåller tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Plandokumentet blir det politiskt beslutade dokumentet där
utvecklingsstrategier, inriktningar och riktlinjer samt huvudsaklig mark- och
vattenanvändning beskrivs. Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen utgör även en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
miljöbalken. I planeringsförutsättningarna redogör kommunen också för hur
FÖP Kungsängen förhåller sig till riksintressen med mera.
Med tätort menas här de delar av kommunen som ligger innanför de beslutade
tätortsavgränsningarna i FÖP 2016 Landsbygdsplan.
FÖP Kungsängen har särskild fokus på hållbarhet
I de fördjupade direktiven för den fördjupade översiktsplanen för Kungsängen
slogs det fast att planen bör innehålla analyser och förslag till helhetssyn kring
framtida behov av bland annat bostäder, verksamhetsmark, skola och omsorg
för hela Kungsängen. Direktiven sa också att aspekterna social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet ska användas i arbetsprocessen, och att det tidigare
beslutet om att låta Norra Stäksön ingå i tätortsavgränsningen ska
vidareutvecklas med en behovs- och konsekvensbeskrivning i FÖP:en.
Liksom i arbetet med FÖP Bro har arbetet med FÖP Kungsängen utgått från
fyra teman: Social hållbarhet, barnperspektiv i planeringen och ett förändrat
klimat samt Trafikens brister och behov. Dessa fyra teman identifierades i
aktualitetsprövningen av ÖP 2010 som särskilt viktiga för kommunens
utveckling, och är en konkretisering av aspekterna social, ekonomisk och
ekologisk (miljömässig) hållbarhet. De fyra temana har varit utgångspunkter i
arbetet och behandlats särskilt i PM, workshops och andra processer som varit
underlag till FÖP Kungsängen.
Varför är FÖP Kungsängen så kort?
FÖP Kungsängen är 24 sidor lång. Planen är relativt kort för att göra den mer
lättillgänglig och bidra till en tydligare styrning av den fysiska planeringen. Det
ska vara lätt att se vad kommunen vill. Av samma anledning kommer alla ytor
som pekas ut i plankartorna att göras tillgängliga som GIS-skikt om planen
antas.
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Allt underlag i form av planeringsunderlag, utredningar, PM och liknande finns
tillgängliga för alla på kommunens hemsida när FÖP Kungsängen skickas ut på
samråd.
Vad är nytt i FÖP Kungsängen 2020?
FÖP Kungsängen preciserar hur Kungsängens tätort kan växa på ett hållbart
sätt

FÖP Kungsängen ger genom plankartor och planeringsinriktningar riktlinjer
för hur tätorten Kungsängen ska kunna växa på ett sätt som är miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbart. Planen säger att Kungsängen ska fortsätta att
förtätas centralt på ett sätt som stärker stadsmässigheten och underlaget för
service, samtidigt som det är viktigt att bevara Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck i Kungsängen som
helhet. De förtätningsprojekt som planeras eller genomförs under kommande år
ska ha särskilt fokus på att ytterligare knyta ihop Kungsängens olika delar med
varandra. Planering och utbyggnad av nya bostäder ska göras på ett sätt som
tillåter att Kungsängen växer i hållbar takt så att utvecklingen av förskolor och
skolor, grönytor och kommunal service hänger med.
FÖP Kungsängen visar hur Kungsängens torg kan utvecklas genom fysisk
planering

FÖP Kungsängen har ett särskilt avsnitt om centrala Kungsängen och
Kungsängens torg, och ger riktlinjer för hur torget kan utvecklas och stärkas
som mötesplats. Planen föreslår att strukturen på torget ska förändras genom
omdisponering av vissa byggnader på längre sikt, och att torget ska öppnas upp
mer för både gående, cyklister och bilister. Centrumparkeringen behöver ses
över och utvecklas, och kopplingen mellan centrala Kungsängen och Mälaren
ska stärkas. Planen säger också att torget ska erbjuda fler lek- och aktivitetsytor
för barn.
FÖP Kungsängen förbereder kommunen för ett förändrat klimat

Klimatet förändras och FÖP Kungsängen bidrar till att kommunen anpassar sin
fysiska planering efter detta. Planen pekar ut ytor för rening och fördröjning av
dagvatten och potentiella översvämningsytor. Den förtydligar också vilka ytor
som ska utvecklas för att stärka den grönblå strukturen av natur och vatten, och
slår fast att värdefulla ekosystemtjänster i kommunen ska värnas. I de fall där
ekosystemtjänster försvinner vid exploatering av mark ska de kompenseras.
Miljöer som riskerar särskilt höga temperaturer vid värmebölja ska
kompletteras med mer grönska och annat som skapar skugga.
FÖP Kungsängen visar hur stationsområdet och infrastrukturen ska utvecklas
ytterligare

Hela stationsområdet med alla dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fortsätta fungera och vara attraktiv när kommunen växer.
FÖP Kungsängen reserverar ytor för utveckling av stationen, bussterminalen
och andra funktioner för att bättre möta behoven hos den växande befolkningen
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och för alla kollektivtrafikslag. Ett antal nya vägkopplingar pekas ut för att
binda ihop Kungsängens olika delar bättre och göra det lättare att röra sig
mellan dem. Planen pekar också på vikten av att minska barriäreffekten av
järnvägen och E18 och utveckla kopplingar för gående mellan Kungsängens
centrum och Mälaren. Vidare ska kommunen verka för en komplett trafikplats i
Kungsängen och utveckla entréerna till tätorterna.

Barnperspektiv
De fördjupade översiktsplanerna har påverkan på kommunens långsiktiga
planering, och har därför naturligtvis inverkan på barns levnadsvillkor. FÖP
Kungsängen har haft barnperspektivet som en särskild utgångspunkt, och ger
flera förslag som har till syfte att förbättra den fysiska miljön för barn på längre
sikt. FÖP Kungsängen föreslår till exempel att Kungsängens IP ska utvecklas
vidare som en gemensam mötesplats för unga i kommunen, med fler idrottsytor
och en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och yngre
barn och deras vuxna. Planen säger att kommunen ska fortsätta utveckla
målpunkter och tätortsnära natur, där barn och unga utgör en stor del av
besökarna. De gena kopplingarna för gående mellan Kungsängens torg och
Mälaren ska tydliggöras för att tillgängliggöra vattnet – avståndet är ett större
problem för små barn än för vuxna. Kungsängens torg ska göra mer plats för
barn genom fler lekytor och mer konstnärlig gestaltning, och kollektivtrafiken
ska utvecklas vilket gynnar grupper som ofta åker kollektivt, där barn och unga
ingår. Grönkilen ska värnas och Gröna Dalen utvecklas som rekreativt blågrönt
stråk, vilket gynnar både dagens unga och kommande generationers. För dessa
och många andra förslag i planen är barn och unga en av de särskilda
målgrupperna för de åtgärder som föreslås.
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret

Ida Texell
Kommunledningskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Avdelningschef Övergripande
samhällsplanering
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Bilagor
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Kungsängen,
FÖP Kungsängen 2040, den 11 maj 2020.
2. Fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen –
Planeringsförutsättningar, den 11 maj 2020.
3. Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen –
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning, den 2 april 2020.
Beslut sänds till
 Enligt remisslista.
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FÖP KUNGSÄNGEN 2040

inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25

www.upplands-bro.se/fopkungsangen
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Sammanfattning - Fördjupad översiktsplan för Kungsängen

3

Hur översiktsplanerar vi?		

4

Kungsängen år 2040			

6

Strategikarta - Kungsängen 2040

7

Torget i Kungsängen		

8

Strategikarta - torg och stationsområde

10

Kungsängens stationsområde 		

11

Bebyggelseutveckling		

12

Målpunkter, näringsliv och service

16

Våra utmaningar och mål är gemensamma!
Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar samhällsutveckling och helhetssyn. Social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga
arbetet och samhällsbygget.
Agenda 2030 och de globala målen är våra gemensamma, liksom de mål och utmaningar som finns i
Stockholms- och Uppsalaregionen.

Håbo-Tibble kyrkby
Utvecklingsinriktning Upplands-Bro
tätorter 2040:

J

FÖP Kungsängen innehåller därför
huvudmålen och fem av de sex
ningar som identifierats i den
vecklingsplanen för Stockholm,
Och vi möter dem utifrån
specifika förutsättningar.
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Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

2
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2
Totalförsvarets influensområde

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Utvecklingsinriktning
Hur gör vi det?

Brunna

Vi stärker kopplingen mellan Kungsängens
olika delar
Vi gör det lättare att orientera sig och pekar ut
viktiga kopplingar mellan centrala Kungsängen,
Brunna, Tibble och Rankhus.

Örnässjön

Vi utvecklar de gemensamma mötesplatserna
Vi stärker gemensamma mötesplatser och aktivitetscentrum, som Kungsängens torg och Kungsängens
Idrottsplats.

Rankhus
Tibble

Vi ger större plats åt de små
Vi gör Kungsängen lättare och roligare för barn att
vara och orientera sig i.

Lillsjön

Vi gör strandpromenaden mer tillgänglig för alla
Vi stärker kopplingen till Mälaren och sjöarna, och
vill utveckla stråken längs Mälaren och LillsjönÖrnässjön.

Centrala
Kungsängen

Vi utvecklar stationsmiljön
Vi lägger grunden för en stationsmiljö som är
anpassad efter resenärernas behov.
Tätortsavgränsning

J

Järnväg - stråk och
station
Totalförsvarets influensområde
Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Eko- sociodukt, förslag

Torg, service och handel, befintlig
och förslag
Målpunkt Mälaren

E18

J

Förslag kretsloppscentral
Förslag trafikplats, tillbyggd eller ny halv.

Målpunkt friluftsliv

Strategiska kopplingar gång- och cykel

Strategiska vägkopplingar,
befintliga och förslag

Strategiska kopplingar båttrafik

Idrottsplats och aktivitetscentrum

Strategiska blågröna stråk = rekreativa
grönytor och dagvattenhantering

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Hur översiktsplanerar vi för Kungsängens framtid?
Kort beskrivning av uppdraget
Under våren 2017 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Kungsängen. I uppdraget ingår att
särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett
förändrat klimat och trafikens brister och behov.
FÖP Kungsängen ska förtydliga förutsättningarna och inriktningen på den fysiska utvecklingen i
Kungsängen på lång sikt. Planen ska se till helhet och
sammanhang och underlätta för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och annan
tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Planens relation till ÖP 2010 och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande översiktsplan. Upplands-Bro har
en kommunövergripande översiktsplan som heter
ÖP 2010. Den antogs av kommunfullmäktige i

DEFINITIONER OCH TEMASYMBOLER:

december 2011 och aktualitetsförklarades i mars 2018.
I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Kungsängen är en geografisk
fördjupning och blir alltså ytterligare en ändring av
ÖP 2010. Planförslaget innehåller ett antal nya planeringsinriktningar. Dessa ersätter befintliga planeringsinriktningar i kapitel 11 i ÖP 2010, ”Kungsängen”.
En sammanställning av samtliga nya förslag och gällande planeringsinriktningar i ÖP 2010 och FÖP 2016
finns i dokumentet planeringsförutsättningar.

hanteras som givna förutsättningar. Pågående planuppdrag presenteras i samtliga strategikartor med
ett eget lager. I ett fall föreslår FÖP Kungsängen att
ändra tätortsavgränsningen på grund av pågående detaljplanearbeten.
I kapitlet om genomförande ges ett förslag till utbyggnadsordning. Där kan finnas motstridiga tankar jämfört med den beslutade detaljplaneprioritering som
gäller i dagsläget. FÖP Kungsängen ska dock se till en
långsiktigt hållbar utveckling på en övergripande nivå.

Avgränsning - tid och innehåll
Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot
2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna
tätortsavgränsningen
för
Kungsängen
enligt
FÖP 2016 med ett förslag till ändring.
Relation till pågående planprojekt
De detaljplaneuppdrag som är beslutade vid tiden
för samrådet värderas inte av samrådsförslaget utan

Relation till pågående förstudier
För Kungsängens stationsområde och centrum görs
en mer detaljerad förstudie. Olika scenarier ska belysas för torgdelen med handel och samhällsservice samt för bussterminal, infartsparkering och
pendeltåg. Kopplingar och stråk som det mellan
stationen och Kungsängens centrum studeras närmare
och arbetet sker i samverkan med Trafikförvaltningen
och Trafikverket.

Social hållbarhet:

Ett förändrat klimat:

Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling inneVi utgår från Klimatlagen och regeringens klimatbär att samhällets resurser fördelas på sätt som
mål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle
Barnperspektivet:
skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv
som är anpassat till ett förändrat klimat och är fritt
Vi utgår från Barnkonventionen och att:
genom utbildning, arbete och boende med tillgång
från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
till önskade kvaliteter. Det betyder också att den
människor, djur och natur.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör
sociala sammanhållningen och samhörigheten
barn.
Trafikens
brister och behov:
med samhället stärks genom att fler görs delaktiga
TET.
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
OKUMENVi
utgår från den Regionala utvecklingsplanens
EMMA I D
i samhällsutvecklingen. Och det innebär
RattHmänÖ
H
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
E
D
R
mål om att kollektivtrafikens andel av de motoriseLEN DÄ
INAtrygghet
niskorsI behov
säkerställs.1
respekterad.
Goch
N IN MAR
rade resorna ska öka och att skapa ett mer transSKA SEDA1
R
definitionen
är
lånad
av
Stockholms
Stad
LE
O
B
M
porteffektivt samhälle.
DESSA SY
(2015), Skillnadernas Stockholm – Kommissionen för
ett socialt hållbart Stockholm.
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Relation till andra styrdokument
Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet
och service. Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget. De strategi- och styrsystem som finns inom
kommunen har beaktats i planförslaget.
Planområde och tätortsavgränsning
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen för
tätortsutvecklingen av Kungsängen. I kommunens
landsbygdsplan FÖP 2016 justerades den något. Och
nu sker detaljplanering för lagerverksamhet i ett områden utanför tätorten. Därför justerar vi tätortsavgränsningen i enlighet med detta.
Precis som tidigare gäller detaljplanekrav inom
tätortsavgränsningen, och all nybyggnad ska ske i
överensstämmelse med gällande planer eller föregås
av detaljplaneprövning.
Ändringar i tätortsavgränsning FÖP Kungsängen:
Utvidgad yta vid pågående planuppdrag ”Tång 2:5”
samt en något minskad yta söder om järnvägen som
utvecklas som befintlig areell näring på landsbygden.

Förslag FÖP Kungsängen.

Nytt förslag jämfört med
gällande FÖP 2016 (beige fält).

Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och grönstruktur med andra kommuner,
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt.
Allmänna och statliga intressen
Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning
och planeringsförutsättningar.
I planeringsförutsättningarna redogör kommunen
för hur FÖP Kungsängen förhåller sig till riksintressen med mera och resultatet av avvägningarna visas i
plandokumentet.
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag
att på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och
statliga ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden. När staten pekar ut geografiska områden
som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för riksintressen.
Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver
samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen.
En sammanställning av de mellankommunala intressen som är aktuella i FÖP Kungsängen redovisas i
planeringsförutsättningarna på sidan sju. I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning
som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan
dessa olika intressen. Detta gäller till exempel fyrspårsreservat längs Mälarbanan, värnandet av den regionala grönkilen och utvecklingen av Norra Stäksön.

Varför är FÖP Kungsängen så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en
tydligare styrning av den fysiska planeringen, och
fokusera på de frågor som är viktiga att samråda med alla
inblandade. Det ska vara lätt att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för planförslagets avvägningar och hänsynstaganden är
samlade i flera olika dokument som följer med som
underlag:
1. Planeringsförutsättningar:
Består av tematiska kartbilder över kommunen med
gällande riksintressen, natur- och kulturvärden med
mera samlat. Här finns också beskrivningar av avvägningar och hänsyn samt tydliggörande av skillnader
mellan ÖP 2010 och FÖP Kungsängen 2040.
2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive miljökonskvensbeskrivning.
3. Utvecklingsprogram för Gröna dalen.
4. Kulturmiljöinventering för Kungsängen.
5. Trafiknätsanalys för Kungsängen.
6. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning
inklusive övergripande naturvärdesinventering.
7. PM för statistik och analyser som underlag för en
ökad social hållbarhet i den fysiska planeringen.
8. PM för genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser
(ur barnperspektiv bland annat).
9. Ytdispositionsstudie Kungsängens IP.
Här hittar du planeringsförutsättningarna:
Länk till webben.
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Kungsängen år 2040 - en sammanhållen tätort som följer landskapet
Ortens historia och karaktär
Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000 (2019) invånare och kommunens bredaste serviceutbud. I Kungsängen finns pendeltågstation
och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik mellan
Stockholm och Kungsängen. Fyrspårsutbyggnaden
mellan Tomteboda-Kallhäll kan förbättra turtätheten
ytterligare. De senaste åren har det byggts mycket i
Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. De centrala delarna förtätas alltmer.
En ung tätort uppvuxen kring pendeltågsstationen
Upplands-Bro ligger centralt i Mälardalen och bygden har länge varit bebodd. Tätorten Kungsängen är
dock en relativt ung samhällsbildning som vuxit fram
vid järnvägsstationen. Området runt den nuvarande
stationen var glest befolkat innan Kungsängen fick
järnvägsförbindelsen. Ett fåtal byggnader fanns koncentrerade dels vid Kungsängens kyrka, dels kring det
lilla sockencentrum som vuxit fram utmed den gamla
landsvägen, vid gården Tibble. Området där nuvarande centrum ligger började bebyggas först i mitten
av 1920-talet. År 1968 började de första pendeltågen
rulla på järnvägssträckan Kungsängen – Södertälje.
Tätortens relativt unga historia med prägel av senmodernismens planeringsideal har resulterat i en
karaktär av bostadsförort snarare än av småstad.
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och
trafikmatas separat. Detta medför att många områden
är ganska homogena, men också att det finns gott om
gröna ytor och att trafiksäkerheten är hög.
Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer bevarade i
centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och
Ekhammars gård minner om den jordbruksbygd som
centrala Kungsängen en gång var.
6

Kungsängen år 2040
Kungsängen ska utveckla fler av stadens
kvaliteter
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta drag
skiljer Kungsängen från Bro, och är något som ska
utvecklas vidare och stärkas. Stationsområdet ska anpassas efter en större befolkning och fler funktioner.
Vi ska fortsätta att förtäta i centrumnära lägen, med
arkitektur som drar nytta av det kuperade landskapet
och stärker platsens identitet. På detta sätt förstärks
också befolkningsunderlaget för service, och Kungsängens torg kan fortsätta vara det största torget i kommunen och en gemensam mötesplats för alla som bor
här.
Kungsängen ska få spreta - men de olika delarna
ska hänga ihop
Kungsängen är blandat. Villor från olika tider samsas
med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden,
höghus med utsikt över Mälaren och inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla representerade. Denna spretighet är
något vi ska värna om. Men för att Kungsängen ska
kunna växa på ett hållbart sätt är det viktigt att stärka
den röda tråden och de sammanhållande funktionerna
för Kungsängen som helhet.
Orten är utdragen på längden och avstånden mellan
Kungsängens olika delar kan upplevas som långa. I
de projekt som pågår i ”mellanrummen” mellan områden av tät bebyggelse ska fokus vara på kopplingar
och sammanhang. I Kungsängen år 2040 har det nya
området Rankhus bidragit till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning
i centrala lägen bidrar till att koppla ihop centrala
Kungsängen och Tibble, samtidigt som Gröna Dalen
bevaras och värnas som ett blågrönt stråk.
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Kungsängen ska utnyttja sitt läge nära naturen
och vattnet
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är gångavstånd från centrala Kungsängen
till mälarstrand, sjöar, naturreservat, friluftsområden
och bitvis dramatisk natur. I Kungsängen år 2040
har vi dragit ytterligare nytta av närheten till naturen
och vattnet. Nya och tydligare kopplingar gör att man
snabbare och lättare kommer ner från centrum till
strandpromenaden längs Mälaren, som har utvecklats
med gång- och cykelväg. Gröna udden har utvecklats
som mötesplats för samvaro, rekreation och lek vid
Mälaren, ett stenkast från centrum. Rankhus är byggt
på ett sätt som gör det lätt att ta sig genom det nya området till målpunkterna längs vattnet.
Vi står fast vid att grönkilen bör värnas och
utvecklas
Mellan Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som
är en grönkil av både regional och lokal betydelse.
Vikten av att bevara centrala grönstråk både för klimatets, den biologiska mångfaldens och djurlivets skull,
liksom för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är
stor. Vi står fast vid ställningstagandet att grönkilen
bör värnas och dess värden och funktioner utvecklas.
När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kommun att bo och leva i. Den gröna kopplingen i kartan
visar att grönstrukturens värden och funktioner bör
bevaras, stärkas och vidareutvecklas i samband med
planeringen och exploateringen av områdena i nordvästra Kungsängen. För att främja friluftslivet och
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt över E18.
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Kungsängen 2040
E18

Brunna
Görvälnkilen

Tätortsavgränsning
Entréer till tätorten

Örnässjön

Bebyggelse av olika slag

Rankhus

Grönområden rekreation och ekosystemjänster
Pågående detaljplaner vår 2020 (inom tätort)

J

Befintlig järnväg och stationsläge

Tibble

Eko- sociodukt, förslag
Målpunkter vid Mälaren

Lillsjön

Större friluftsområden med flera aktiviteter

Stäksön

Kungsängens IP utveckling
Torg, service och handel, befintliga och förslag
Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering

Centrala Kungsängen

J

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Totalförsvarets influensområde
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Kungsängens torg
Vid Kungsängens torg finns allt man behöver
Kungsängens torg är det största centrumtorget i
kommunen. Här finns mataffärer, apotek, Systembolag och tobaksaffär, optiker, garnbutik, klädaffär
och flera restauranger, vårdcentral och tandläkare.
Med pendeltågsstation, kommunhus och kulturhus,
kommersiell service och ett nyrenoverat torg, har
Kungsängens torg goda förutsättningar att stärkas ytterligare som den mest centrala mötesplatsen i kommunen.
Kungsängens torg är ett mindre centrum nära större
kommersiella handelsplatser som Jakobsberg och
Barkarby. Torget behöver ha sin egen identitet där
fokus inte bara är handel, utan också lek och samvaro
för alla åldrar. Med en utbyggd stationsmiljö, en bättre
orienterbarhet i de centrala delarna och en tydligare
koppling till strandpromenaden och vattnet skulle
Kungsängens centrum bli en mer levande och trivsam
mötesplats än det är idag.

Torget ska utvecklas med en tydligare struktur, mer
konst och lekytor för barn. Det ska finnas plats för
bilarna, men inte på bekostnad av människorna. Den
service som finns ska stärkas och få möjlighet att utvecklas i takt med den växande befolkningen.
Utmaningar:
• Kungsängens torg är fragmenterat och svårt att
få överblick över. I praktiken består det av flera
mindre torg som skiljs åt av byggnader som står
mitt i centrum. Det är svårt att orientera sig för
såväl gående som bilister och det är otydligt var
det kommersiella utbudet börjar och slutar.
• I dagens centrum finns inte tillräckligt med lokaler för befintliga företag att utöka sin verksamhet. Inte heller finns det mycket plats för
nyetableringar.
• Det är ont om parkeringsplatser i relation till behovet. Samtidigt upptar de stor del av den centrala
ytan och dominerar delar av torget.

Inspirationsbilder från Lunds kommun, Konsul Olssons plats i Helsingborg och Kungsängens torg i julbelysning
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Det här ska vi göra:
Öka orienterbarheten
Torgets gestaltning ska anpassas för att tydliggöra
centrums tyngdpunkter och stråk och få det att hänga
ihop bättre. På sikt kan byggnader behöva ersättas och
nya byggas för att ge möjlighet att utveckla handelsoch serviceutbudet, skapa mer stadskänsla och öka
orienterbarheten. Det ska också bli lättare både att gå
och att köra bil i området.
Göra plats för aktivitet och lek i stadsrummet
Att öka orienterbarheten handlar också om att skapa
målpunkter, mötesplatser och stadsrum som människor dras till och känner igen. Kungsängens torg ska
i framtiden erbjuda fler ytor som lockar till lek och aktivitet.
Att stärka torget med lekytor för barn, offentlig
konst och lekfull arkitektur ska bidra till att göra
Kungsängens torg till en mer levande och trygg plats
där människor vill vara.
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Skapa fler ytor för utökad kommersiell verksamhet
Om strukturen på det centrala torget förändras till det
bättre kan förtätning göras som erbjuder fler lokaler
till verksamheter. Bostadshus med verksamhetslokaler
i botten och eventuella parkeringar i källaren är något
som både skulle stärka underlaget för service och ge
utrymme för fler verksamheter att etablera sig.
Överbrygga Enköpingsvägen som barriär och
stärka kopplingarna mellan centrala Kungsängen
och Mälaren
Järnvägen ligger idag som en barriär mellan Kungsängens torg och Mälaren. Bostadsområdet mellan järnvägen och Strandvägen är ytterligare en
barriär.
För att stärka kopplingen mellan centrum och
Mälaren behöver möjligheterna att minska järnvägens
barriäreffekt utredas. ”Genvägarna” genom villaområdet ner till vattnet ska tillgängliggöras på ett sätt som

gör vattnet lätt att nå från centrum och förmedlar att
strandområdet är till för alla.
Strandvägen ska utvecklas till en strandpromenad där
gående och cyklister har en lika självklar plats som
bilarna.
Utveckla centrumparkeringen
Bilarna ska även fortsatt få plats vid Kungsängens
torg, men den platsen behöver anpassas bättre till de
olika behov som finns. Dagens centrumparkeringar tar
upp stora ytor, samtidigt som många upplever brist på
parkeringsplatser. Att hitta nya lösningar för parkering
är en nyckelfråga för att Kungsängens torg ska kunna
bli den sociala mötesplats som det har potential att
vara.
Skapa nya kopplingar över och runt torget
Öppna upp för både gående, cyklister och bilister att
röra sig genom torgmiljön från Furuhällsvägen till
Östervägen.

PLANERINGSINRIKTNINGAR
• Utveckla Kungsängens torg till en attraktiv
och livfull mötesplats med fler lokaler och
bättre orienterbarhet.
• Skapa utrymme för fler arbetsplatser i centrala Kungsängen, för ett levande näringsliv
och torgområde.
• Bejaka konst, lekfullhet och varierande uttryck när vi förtätar centralt.
• Ge barnen större plats i centrala
Kungsängen genom fler lekytor, lekfull formgivning och mer offentlig konst.

Snedbilder Kungsängens torg- och stationsområde.
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Torg- och
stationsområde

För Kungsängens stationsområde och centrum
görs även en mer detaljerad förstudie parallellt
med FÖP-samrådet. Olika scenarier ska belysas för
själva torgdelen med handel och samhällsservice
samt för bussterminal, infartsparkering och pendeltåg. Kopplingar och stråk som det mellan stationen
och Kungsängens centrum ska studeras närmare.
Kartan visar ytor, stråk och funktioner som FÖP
Kungsängen i samrådsskedet pekar ut för vidareutveckling.
1 Förtätning utökad handel,
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Pågående detaljplan vår 2020
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Kungsängens stationsområde
Kungsängen växer snabbt och behovet av
ytor för kollektivtrafiken likaså
Många av de boende i Upplands-Bro pendlar dagligen
till arbetet i andra delar av Stockholm. Kommunen är
beroende av att pendeltågstrafiken och stationsområdet är väl dimensionerade för att klara ett växande antal resenärer. Stationsområdet behöver därför utvecklas för det framtida Kungsängen.
I takt med att Kungsängen växer ses även busslinjenätet över. Fler bussar kräver mer plats vid stationen,
och i området närmast pendeltågsstationen behöver
flera olika funktioner få plats för att fungera bra som
bytespunkt. Man ska kunna byta smidigt mellan buss,
cykel, bil eller taxi och pendeltåg. Stråket till centrum
behöver också vara tydligt och lättillgängligt.
Utmaningar:
• Dagens bussterminal är redan idag trång och räcker inte till för framtidens busstrafik. Infartsparkeringen behöver också utökas.
• Kungsängens station har idag två entréer, men de
ligger på olika nivåer och det är endast den västra
entrén som är tillgänglighetsanpassad.
• Järnvägsspåret är en betydande barriär mellan
centrum och Mälaren. Nivåskillnaderna i landskapet bidrar till barriärkänslan.

Det här ska vi göra:
Reservera ytor vid Kungsängens station för utveckling av kollektivtrafiken
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att kollektivtrafiken
ska kunna fungera och vara ett attraktivt alternativ reserveras ytor för bussterminal, infartsparkering för bil
och cykel, rastlokal för bussförare, stationsnära service med mera. Vissa ytor vid stationen kan behöva
omfördelas mellan olika funktioner. Bytespunktens
funktioner ska prioriteras.
Reservera ytor för eventuell utökning av däcket
för bussterminal
Dels över Enköpingsvägen, dels över järnvägen.
Detta för att få plats med alla hållplatslägen för resenärer på samma plan för att underlätta byten. Bussplatser och andra funktioner som inte rör resenärer
kan eventuellt flyttas ner till Enköpingsvägen.
Reservera yta på Enköpingsvägen för eventuella
funktioner för bussar
Delar av dagens infartsparkering närmast stationen
kan eventuellt behövas för bussfunktioner. Hiss och
trappa behövs mellan väg och däck. Infartsparkeringen nordost om sekundärentrén bör kunna byggas ut.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Reservera ytor vid Kungsängens station för
utveckling av kollektivtrafiken.
• Prioritera bytespunktens funktioner före andra intressen.
• Reservera ytor för eventuell utökning av terminaldäcket i Kungsängen över både Enköpingsvägen och järnvägen.
• Utveckla sekundärentrén i Kungsängen och
området runt omkring.
• Förbättra kopplingen till torget.

Koppla ihop infartsparkering och övriga funktioner på Enköpingsvägen bättre med områdena norr
om vägen.
Stråket upp till Kungsängens centrum behöver bli tydligare och mer lättillgängligt.

Snedbild Kungsängens stationsområde.
Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Bebyggelseutveckling
Högt exploateringstryck kräver en långsiktig
strategi
Mycket har hänt i Kungsängen under de senaste tio
åren. Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av
långsiktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Under 2010-talet antogs flera detaljplaner i Brunna
verksamhetsområde och Norrboda handels- och bostadsområde. De har inneburit att ett stort antal nya arbetsplatser och bostäder har byggts i kommunen. Utgångspunkten när vi blickar mot 2040 och 2050 är att
vi ska stärka och komplettera Kungsängen med både
småhus och flerbostadshus som anknyter till platsen
och bidrar till att stärka helhetskänslan och orienterbarheten.
Utmaningar:
• Kungsängen är en ort utdragen på både längden
och bredden, med relativt stora avstånd mellan
Brunna, centrala delarna av Kungsängen och
Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en splittrad
känsla i Kungsängen som helhet.
• Kungsängens bitvis kuperade landskap, järnvägsspåret, E18 och Enköpingsvägen sätter de fysiska
ramarna för hur Kungsängen kan växa och utvecklas.
• Klimatförändringarna ställer nya och högre krav
på oss, både när det gäller befintlig och tillkommande bebyggelse. I Kungsängen måste vi bygga
på ett sätt som klarar skyfall, översvämning från
Mälaren, höga temperaturer och risken för ras,
skred och erosion. Det vi bygger ska också bidra
till en miljömässigt hållbar livsstil.
• Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren

12

till följd av ett stort bostadsbyggande i framför allt
Norrboda. Det är ett högt tryck på förskola och skola,
liksom på grönytor och servicefunktioner.
Det här ska vi göra:
Fortsätta att stärka stadsmässigheten centralt
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Den äldre, kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen från 1990-talet
har kompletterats på senare år av höga punkthus som
drar nytta av det kuperade landskapet och utsikten
över Mälaren. För att ytterligare stärka Kungsängens
identitet som tätort och understryka dess gynnsamma
läge i regionen ska vi fortsätta att förtäta Kungsängen
centralt. Bebyggelsen ska utformas på ett sätt som
stärker stadsmässigheten och ger ett utökat underlag
för service vid Kungsängens torg.

Värna Gröna Dalen som blågrönt stråk och ge dalen en förbindande funktion.
Gröna Dalen är ett öppet, samlande och centralt blågrönt stråk som förbinder Brunna, Rankhus, centrala
Kungsängen och Tibbleområdet med varandra. Idag
kan dalen upplevas som en barriär mellan områden,
samtidigt som den har en viktig rekreativ funktion och
på vissa ställen höga naturvärden. Vi behöver stärka befintliga rörelsestråk och skapa nya mellan Brunna och
centrala Kungsängen. Dalen behöver också utvecklas
till en mer tillgänglig och rekreativ miljö med nya dagvattenlösningar. De koloniområden med odling som
finns
o idag ska utvecklas och om möjligt bli fler.
WS2

februari 5, 2018

Norr

Använda de större förtätningsprojekten för att
koppla ihop Kungsängens olika delar
För den fortsatta utbyggnaden bör fokus vara att läka
ihop tätorten på ett sätt som minskar avstånden och bidrar till att Kungsängen blir en mer sammanhängande
tätort. Kommande bebyggelse i till exempel Rankhus,
Korsängen och Ekhammar behöver planeras väl för
att bidra till att stärka den röda tråden, öka orienterbarheten och känslan av sammanhang.
Låta bebyggelsen följa naturen och landskapet
Kungsängens tätort består av många områden med en
kraftigt kuperad terräng. Det finns flera goda exempel
i centrala lägen på där man har anpassat bebyggelsen
efter naturen och nivåskillnaderna på ett sätt som bevarar landskapets karaktär och naturvärden samtidigt
som det bidrar till platsens identitet. När Kungsängen
växer och förtätas ska vi i möjligaste mån låta byggnaderna följa landskapets form och karaktär.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.

Strategisk koppling bil
Strategisk koppling gångoch cykel
Kungsängens IP utveckling
Torg, service och handel

Gröna dalens förbindande funktion,
se vidare i utvecklingsprogram för Gröna dalen.
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Värna om och utveckla Kungsängens blandning
Blandad bebyggelse bidrar till social hållbarhet och
ger en varierad stadsbild med många olika boendeformer. Vi ser Kungsängens spretiga bebyggelse som en
kvalitet som är viktig att bevara och utveckla. Centrala Kungsängen ska även fortsättningsvis vara ett myller av höga och låga hus, småhus och flerbostadshus,
äldre och nyare bebyggelse, bostadsrätter, hyresrätter
och äganderätter. Byggnader med högt kulturhistoriskt värde ska värnas och ny bebyggelse ska vara en
balanserad blandning av flerbostadshus och småhus.
Planera för att Kungsängen ska växa i hållbar takt
Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat snabbt
de senaste åren, framför allt i Norrboda. Befolkningen
ökar när vi bygger nya bostäder, och det är viktigt att
infrastruktur, skolor och service hänger med. Därför
ska vi planera för ett byggande som går i hållbar takt.
Det ger oss möjlighet att säkra kvaliteten på det som
byggs och se till att tillväxten blir hanterbar.

Den fysiska planeringen har en viktig roll i att främja
folkhälsan.
Vi ska uppmuntra till aktivitet och rörelse genom att
utveckla våra tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna
udden. Vi ska skydda utsatta grupper vid värmeböljor
genom att bevara och lägga till grönska och skugga
vid skolor, äldreboenden och centrum. Vi ska fortsätta
att utveckla våra viktiga gång- och cykelstråk för att
bli ännu tryggare, så alla som vill kan ta sig runt i
kommunen till fots och på cykel.
Diagram bygga för en ökad folkhälsa:

• Gör Kungsängen till en bättre integrerad
tätort med lägre grad av funktionsseparering
och fler kopplingar mellan olika områden.
• Planera för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar.
• Värna om Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska
uttryck från olika tider.
• Låt bebyggelsen följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och vatten.
• Värna Gröna Dalen som grönstråk och jobba
medvetet med att ge dalen en förbindande
funktion.

Blanda bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor i större utsträckning
Kungsängen är i hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som rådde under åren då
tätorten expanderade som snabbast. Bostadsområdena
ligger för sig, och Ekhammar är ett tydligt exempel
med ett stort område med nästan bara skolor och
Tätortsavgränsning
Större friluftsområden
sporthallar. I en tätort med mer blandade
funktioner är
stråk
Bro IP
utvecklingstörre
avståndenStrategiska
kortareblågröna
och det
är mer liv och
rörelse
Strategisk koppling
gång- och cykel
Torg, service
och handel
delar av dygnet.
Kungsängen
skulle vinna
på att
i höMålpunkterbostäder,
vid Mälaren skolor och arbetsplatser.
gre grad blanda
Bygga för en ökad folkhälsa
Vi vet att det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Kön och socioekonomiska förutsättningar påverkar hälsan i hög grad och på olika sätt.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Använd förtätningsprojekten för att stärka
kopplingen mellan Kungsängens olika delar.

• Stärk mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt utsatta vid
höga temperaturer, till exempel skolor, äldreboenden och centrum.
• Reservera ytor för dagvatten, översvämningar och skyfall.
• Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare
upplevelse och en större biologisk mångfald.
Tätortsavgränsning

Större friluftsområden

Strategiska blågröna stråk

Kungsängens IP utveckling

Strategisk koppling gång- och cykel

Torg, service och handel

Målpunkter vid Mälaren

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är
en grundprincip i kommunens fysiska planering. I nya
detaljplaner är utgångspunkten alltid att hantera dagvattenfrågan inom planen. Möjligheterna till detta varierar dock mellan olika detaljplaner, och det finns bristande dagvattenhantering även i befintlig bebyggelse.
Därför pekar vi ut större stråk som är viktiga att utveckla för att dagvattenhanteringen verkligen ska vara
klimatanpassad och robust. Vi kallar det strategiska
blågröna stråk som integrerar ekologiska, rekreativa
och estetiska funktioner. De ska fungera som en resurs
och bidra till både förbättrad vattenkvalitet och attraktiva och funktionella stads- och parkmiljöer.

Komplettera med ny bostadsbebyggelse
På två ställen föreslår FÖP Kungsängen ny bebyggelse
som varken finns med i ÖP 2010 eller ingår i något
pågående detaljplanearbete. Det är ”hus i natur” i skogen i sydöstra Brunna (1) och förtätning med ”hus i
småstad” utmed Hjortronvägen (2). Vid Upplands-Bro
gymnasiet föreslår vi att man utreder om det skulle
vara möjligt att tänka sig bostäder där i en framtid och
att gymnasiet flyttas till att ligga närmare torget (3).

Med hjälp av FÖP Kungsängen vill vi skapa ett sammanhängande blågrönt nät som är lätt att röra sig genom. Vi ska fortsätta utveckla våra gröna stadsrum,
parker och naturområden så de kan fungera som innevånarnas utomhusvardagsrum och användas året runt.
Planförslaget följer de riktlinjer och strategier som
kommunens Grönplan och utvecklingsprogram för
Gröna dalen redan tagit fram. Flera åtgärdsförslag från
dessa dokument har, eller håller på att, förverkligas.

Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten,
som tätortsnära skogar, grönska och vatten
Tätorternas grönområden konkurrerar med behovet av
bostäder och vägar. Men naturen i och nära tätorter är
viktig även för människan.

Diagram rekreativa dagvattenlösningar:

Diagram ny bostadsbebyggelse och ekosystemtjänster:

Vad menar vi med ”förtäta”?
Att förtäta betyder i stadsplaneringen att man bygger
nya hus inom befintlig bebyggelse. I tätortsmiljö kan
det vara att bygga på obebyggda markplättar eller att
bygga på antalet våningar på befintliga hus. Förtätning
innebär alltid att det blir fler bostäder och människor
på samma yta som förut.
Att bygga på obebyggd mark utanför tätbebyggda områden är inte att förtäta, även om den nya bebyggelsen
gränsar till den befintliga och ligger inom tätortsavgränsningen. Stora projekt på obebyggd mark, som
Rankhus, är inte förtätningsprojekt.

1

14

Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag

2
3

Tätortsavgränsning

Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag
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Vad menar vi med ”stadsmässighet”?
När vi talar om ”stadsmässighet” menar vi ett stadsrum som är aktivt under dygnets flesta timmar. Parker,
torg och offentliga byggnader är en sammanbindande
del av gatunätet och bidrar till en blandning av funktioner och ett varierat socialt liv. Husens entréer vetter direkt mot gatan. Det finns en mänsklig närvaro
i fasadlivet med till exempel balkonger eller lokaler.
Skalan anpassas efter den gående människan men bilar är tillåtna i princip i hela gatustrukturen. Gatunätet
är så kontinuerligt som möjligt och det finns flera sätt
att röra sig mellan olika målpunkter. Det är nära till
service, kultur, natur, vatten, kollektivtrafik, handel
och bostäder.
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Här ändrar FÖP Kungsängen användning för
bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
1. Enköpingvägens östra verksamhetsområde
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde.
Nu föreslås område för småskaliga service-, bostadoch kontorsbebyggelse samt att del av ytan avsätts för
dagvattenhantering. Det är fortsatt viktigt att reservera
mark för fyrspår på Mälarbanan. Enköpingsvägen bör
i denna sträckning utvecklas till mer av en småstadsgata. Området utgör entré till Kungsängens tätort varvid gestaltningsfrågor behöver belysas särskilt vid en
kommande detaljplaneläggning.
2. Enköpingvägens västra verksamhetsområde
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde. Tas nu bort och prioriteras istället för att bevara
dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
3. Lillsjögården och 4.Tibble gård
Tidigare utpekat som utvecklingsområde för bostäder.
På grund av dess höga kulturmiljövärden prioriteras
detta inte som utbyggnadsområden fram till 2040. Det
bör går bra att detaljplanelägga för mindre komplement med bostäder ändå i enlighet med befintlig kulturmiljö om intresse uppstår.
5. Jordbruksmark söder om järnvägen
Ligger i ÖP 2010 inom tätortsavgränsningen och flyttas
nu för att tillhöra landsbygden och fortsätta användas
som jordbruksmark. Fyrspårsreservat för Mälarbanan
gäller fortfarande och ryms inom tätortsavgränsningen.
Här pågår detaljplanering som ändrar användning för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
6. Norrboda verksamhetsområde
Tidigare utpekat för verksamhetsändamål och handel.
Planändring pågår för att möjliggöra för mer bostadsbebyggelse i området.

7. Tång 2:5
Planarbetet innebär en utvidgning av tätortsavgränsningen. Planen syftar till att utöka Brunna industriområde. Mark tas i anspråk som i dagsläget är en del av
Kungsängens Golfklubb och Görvälnkilen.
8. Viby 19:3
Planen syftar till att ställa om fastigheten Viby 19:3 där
Coop tidigare hade en butik i Brunna till ett område
med bostäder och offentlig och kommersiell service.
9. Ekhammars gård
I ÖP 2010 är området utpekat för förslag till kommundelspark. Arbete pågår med detaljplanprogram.
Planen syftar till att ge möjlighet för markbostäder i
området runt Ekhammars gård.
Här pågår detaljplanering inom tidigare utredningsområde i ÖP 2010:
(Pågående planer inom utvecklingsområde listas ej.)
10. Vattentornsområdet
Planuppdrag finns för att studera möjligheten att förtäta med bostadsbebyggelse längs Bergvägen.
11. Örnäs
Ett godkänt detaljplaneprogram finns för Örnäsområdet som pekar ut både bostäder och verksamheter.
Programmet omfattar cirka 200 lägenheter i ett område som totalt är 76 hektar. I ett tidigt skissarbete har
verksamhetsdelen
minskats och bostadsdelen ökats.
Tätortsavgränsning
Pågående
detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
12. Norra
Stäksön
jämfört
utpekande
i ÖP 2010i
I FÖPFörslag
2016 ändrad
valdeanvändning
kommunen
attmed
införliva
området
tätortsavgränsningen och ser på lång sikt en utbyggnad av Kungsängens tätort med blandad bebyggelse.
Arbete med detaljplanprogram pågår. Olika alternativa scenarier med lämplig exploatering i relation till
nödvändiga investeringar i form av infrastruktur och

kommunal service utreds i programarbetet.
En tillbyggnad av trafikplats Kungsängen på E18 förutsätts. Den gröna kopplingen mellan Stäksön och
fastlandet ska beaktas och höga naturvärden på de
norra delarna av ön skyddas och utvecklas. Området omfattas av riksintresse för Mälaren med öar och
strandområden enligt 4 kap Miljöbalken. Rekreativa
värden i form av befintlig ridstig samt ny vandringsled och strandpromenad pekas i FÖP Kungsängen ut
oavsett när eventuell utbyggnad av bebyggelse sker.
Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd.
Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter
strandskydd i området.
Diagram detaljplaner och ändringar jämfört med ÖP 2010:

7
8
11
6

3
2

4

12

9
1
5

10

Tätortsavgränsning

Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010
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Målpunkter, näringsliv och service
I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna
två externa handelsplatser: Brunna Park handelsplats
och Skällsta. Handeln i Bro och Kungsängens centrum
består till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning (Ica, COOP, apotek, tobaksaffär,
kemtvätt etc.), medan handelsplatserna erbjuder ett
större utbud och mer sällanköpshandel (Stora COOP,
Willys, Biltema, Plantagen etc.). De externa handelsplatserna är de lokala centrumens största konkurrenter
om kunderna, samtidigt som de innebär att det totala
utbudet inom kommunen blir större och mer varierat.
Kungsängen behöver både gemensamma och
lokala målpunkter och service
Kungsängen är geografiskt uppdelat i fyra områden med
relativt tät bebyggelse: centrala Kungsängen, Brunna,
Norrboda och Tibble (dit man kan räkna Lillsjöområdet
och Sylta). De olika delarna har sina egna målpunkter
och närservice, men behöver också något gemensamt
där människor från olika områden kan mötas.

Utmaningar:
• Kungsängens torg ska vara den gemensamma mötesplatsen för alla invånare, samtidigt som det behövs närservice på närmare håll i Brunna, Tibble
och Norrboda. De lokala torgen konkurrerar i viss
mån med Kungsängens torg, som behöver erbjuda
något mer än närhandel.
• De relativt långa avstånden och den bristande
kopplingen mellan Kungsängens olika delar innebär en särskild utmaning i att identifiera och utveckla de gemensamma målpunkterna.
Det här ska vi göra:
Utveckla Kungsängens torg som det gemensamma
torget
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det
viktigt med en gemensam mötesplats för alla boende
i kommunen. Kungsängens torg är inte lika nära och
lättillgängligt för alla, men det ligger vid pendeltågs-

Snedbild Kungsängens IP och Norrboda. Bilder aktiviteter från Mostphotos.
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stationen och är det naturliga navet i Kungsängen. Vi
ska stärka torgets position och funktion som kommuncentrum genom att utveckla stationsområdet, fortsätta
att förtäta centralt, och på längre sikt genom förändring av torgets struktur.
Utveckla Kungsängens IP som en gemensam mötesplats för unga i kommunen
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering
i den geografiska mitten av tätorten. Den är relativt
lättillgänglig från både centrala Kungsängen, Tibble,
Brunna och Norrboda. Som sådan är den en unik plats
i Kungsängen, och har utmärkta möjligheter att fortsätta vara ett nav för många unga i kommunen. IP ska
fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor, en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och vuxna.
Barriäreffekten av E18 och Granhammarsvägen ska
minskas och kopplingen till Gröna dalen ska stärkas
med till exempel en gång- och cykelbro.
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Låta delar av Norrboda-Brunna handels- och
verksamhetsområde ge plats åt bostäder
Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde
pekades ut i ÖP 2010 som ett nytt verksamhetsområde. Detta har realiserats i viss mån, men det har visat
sig att intresset för att etablera verksamheter i området
väster om Brunna trafikplats (mellan Granhammarsvägen och Pettersbergsvägen) är begränsat. Däremot
är intresset för att bygga bostäder stort. Kommunen
vill skapa goda boendemiljöer där i samklang med
handelsområdet och befintliga bostäder. En annan
form av stadsmiljö än den klassiska skapas tillsammans med handelscentrumet. På grund av närheten
till trafikplatsen och E18 ska faktorer som buller, luftkvalitet och kopplingar till övriga Kungsängen ägnas
särskild uppmärksamhet i planarbetet.
Fortsätta utveckla målpunkter och tätortsnära natur
Kungsängens vackra läge vid Mälaren och värden i
form av naturområden, kulturmiljöer, odlingslandskap

och tätortsnära sjöar är en stor resurs för dem som bor i
och besöker Kungsängen. Det är gott om samlingsplatser som naturreservat, badplatser och friluftsområden.
Dessa ska vi utveckla och tillgängliggöra ytterligare.
Fågelskådning i Tibbleviken, entréer till naturreservaten, en utvecklad strandpromenad och ett rekreativt
blågrönt stråk i Gröna dalen är några exempel.
Utgångspunkten är alltid att kombinera miljömässiga,
rekreativa och estetiska funktioner. Till exempel finns
en utvecklingsplan framtagen för Tibbleviken som
ska skapa mervärden för både kommuninvånare, besöksnäring och miljön. Genom att stärka landskapets
vattenhållande förmåga och ge rening som minskar
näringsbelastningen i Tibbleviken kan vi samtidig
förbättra förutsättningarna för rekreation, fågelliv och
biologisk mångfald.
För Lillsjöns friluftsgård finns en utvecklingsplan
som förverkligas de kommande åren. Vägen dit från
Kungsängen för både bil och gc-trafik samt parkeringsmöjligheter ska förbättras.

Bilder ur utvecklingsplan Tibbleviken, Upplands-Bro kommun och Ekologigruppen.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Låt Norrboda och Skällsta fortsätta vara
kommunens nav för sällanköpshandel och
volymhandel, och utveckla Bro och Kungsängens torg som mötesplatser med vardagsnära handel, restaurang, service och möteslokaler.
• Utveckla attraktiva närmiljöer som lockar till
kortare resor och mer hemester*. Utveckla
till exempel Gröna udden och Lillsjöns friluftsgård till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål.
*Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten
av hemmet.

Visionsbilder Lillsjöbadet, Upplands-Bro kommun och Topia Landskapsarkitekter.
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Infrastruktur
Vägstrukturen i Kungsängens tätortsområde är till stor
del formad efter 1960- och 70-talens riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag. Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk
och i princip de enda biltrafikförbindelserna mellan
tätortens olika delar. Vägarna är entrévägar till Kungsängen från E18 och från Bro och Järfälla.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet. Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt, men det
kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen
vid stationen och framkomligheten kan bli besvärlig
vid trafikplatserna. Dessutom riskerar Mätarvägen i
Brunna industriområde att överbelastas med fullt utbyggd lager- och logistikverksamhet.
Kopplingarna viktiga när Rankhus byggs ut
Förändringar i vägnätet kommer att behövas för att
knyta ihop exploateringsområden med befintligt vägnät. Det kan också behövas nya väglänkar för att få ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar
blir vägnätet också mer robust.
Det ska bli lättare att ta sig till vattnet och ut i
naturen
Gång- och cykelvägnätet i Kungsängens tätortsområde är relativt väl utbyggt och sammanhängande. På
sina ställen finns det dock brister i nätet vad gäller utformning och kopplingar till och mellan viktiga målpunkter. Det saknas till exempel tydliga gångstråk från
Kungsängens centrum ner till vattnet, kopplingarna till
Lennartsnäshalvön och Lillsjön-Örnässjön naturreservat behöver stärkas, och det ska bli lättare att ta sig
mellan Brunna och Lillsjön-Örnässjöns naturreservat.
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Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i
samhället. Detta minskar rörligheten och känslan
av samhörighet mellan olika områden. Dessa barriärer behöver överbryggas på olika sätt för att
skapa ett mer sammanhållet samhälle.
• Entréerna till Kungsängen från E18 och Bro/Bålsta är otydliga.
• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logistikverksamheten i Brunna industriområde kan
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för
alla tunga transporter.
• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elförsörjning av nya områden är ett reellt problem.
Kommunen kan komma att behöva prioritera mellan utbyggnadsområden.
Det här ska vi göra:
Knyta ihop områden genom att skapa nya kopplingar i det lokala vägnätet.
Några nya vägkopplingar bör undersökas för att knyta ihop samhället bättre och skapa alternativa vägar.
Bland annat behöver Hjortronvägen öppnas upp för
biltrafik för att skapa en alternativ väg över Gröna
Dalen, och Rankhus första etapp måste kopplas ihop
med Kungsängens trafikplats och Västra Rydsvägen.
Senare etapper norrut behöver även kopplas ihop med
Brunna.
Utveckla kopplingar för gående mellan Kungsängens centrum och Mälaren
Den direkta närheten till Mälaren är en av Kungsängens största värden. Idag är det lätt att ta sig ner till
vattnet och badplatsen Gröna udden med bil, medan
gångvägarna är väldigt otydliga. De gena kopplingar-
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na från centrum till vattnet genom villaområdet behöver stärkas för att tillgängliggöra Mälaren ytterligare
för alla Kungsängenbor.
Peka ut alternativ för eventuellt ny vägkapacitet
för Brunna industriområde
För att öka vägkapaciteten för de omfattande tunga
transporterna till den växande lager- och logistikverksamheten i Brunna bör alternativa förbindelser till
E18 utredas. Alternativ kan eventuellt vara en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats.
Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet
En gång- och cykelbro föreslås över Granhammarsvägen för att skapa en trafiksäker passage mellan
Norrboda och Kungsängens IP. För att avlasta Pettersbergsvägen och få ett robustare vägnät föreslås en ny
vägkoppling mellan Granhammarsvägen och handelsområdet.
Verka för en komplett trafikplats i Kungsängen
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få
större kapacitet då tätorten växer. Den behöver också
dubbelriktas.
Utveckla entréerna till tätorterna
Entréerna till Kungsängen är de punkter där man upplever att man kommer in i tätorten utifrån. För boende
i Kungsängen som kommer hem från jobbet eller resan är det kanske den punkt där man känner att man
är ”hemma”. För att stärka Kungsängens identitet i regionen pekar vi ut dessa entréer där gestaltningen och
orienterbarheten är extra viktig.
Låta Enköpingsvägen bli mer av en stadsgata
För att utveckla en tydlig och välkomnande huvudgata
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Infrastruktur
Kungsängen
Tätortsavgränsning
Entréer till tätorten
Strategisk koppling bil, ny väg eller öppnad genomfart

Brunna
Görvälnkilen

Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg eller
öppnad genomfart eller förstärkt stråk

Strategisk koppling båt

Örnässjön

Förslag eko-sociodukt
Ny halv trafikplats

Rankhus

Utökad hel trafikplats

J

Befintlig järnväg och stationsläge
Målpunkter vid Mälaren

Tibble

Större friluftsområden med flera aktiviteter
Kungsängens IP utveckling

Lillsjön

Stäksön

Torg, service och handel, befintliga och förslag
Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering
Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar

Centrala Kungsängen

Grön koppling
Regionalt svagt grönt samband
Totalförsvarets influensområde
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genom centrala Kungsängen bör hela Enköpingsvägen
bli mer av en stadsgata. Det kan ske i den pågående utvecklingen av områdena mellan Granhammarsvägen
och Bygdegårdsvägen och järnvägen. Till exempel
bör lokaler i entrévåningar prioriteras i strategiska lägen. Se nedan för konceptdiagram ur planarbetet.
Minska barriäreffekterna av järnvägen, Granhammarsvägen, Enköpingsvägen och E18
Planförslaget vill utreda möjligheter att skapa nya
kopplingar för både bil och gång- och cykel över
järnvägen. Dels en överdäckning vid Kungsängens
centrum och dels en ny väg under järnvägen vid Tibbledammen. Den befintliga järnvägsundergången vid
Lennartsnäsvägen ska utvecklas för gång- och cykeltrafik. En ny gc-bro över Granhammarsvägen föreslås
mellan Norrboda och IP.
I samband med att Rankhusplanen byggs ut föreslås
två nya bilvägar under E18, dels vid Gröna dalen och
PRINCIPER
dels väster om trafikplats Kungsängen. Den senare

Kvartersstruktur för både
flerbostadshus och stadsradhus

lämpar sig idag endast för gc-väg men det bör utredas
vidare om möjlighet finns för biltrafik på lång sikt. I
samband med Norra Stäksöplanen utvecklas kopplingar på två ställen under E18 till Norra Stäksön.
Skapa en eko- sociodukt över E18
För att främja friluftslivet och möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt
över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen.
Förslaget går också att utveckla i samband med en
eventuell ny halv trafikplats. En eko- sociodukt utformas för att både fungera som en passage för djur av
olika slag, vara som en livsmiljö i sig själv och även
tillåta människor att passera.
Det finns en stor potential i att motverka barriäreffekterna från E18 här och sammanbinda de två naturområdena och naturreservaten. Det är en stor investering
som behöver samordnas med alla intressenter i området, såväl kommun som region och stat.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Överbrygga järnvägen, E18 och Granhammarsvägen som barriär och koppla samman
de olika delarna i Kungsängen med varandra.
• Bygg ut laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
• Utveckla ett väl definierat cykelnät för effektiva cykelresor.
• Ta vara på ortens natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk.
• Öka tillgängligheten för gående och cyklister till
service, pendeltågsstation, fritidsanläggningar
och områden för rekreation och friluftsliv.

Lokaler i vissa lägen för att
skapa aktiva entrévåningar

Skalan är 2-4 våningar. Högre ryggar längs Enköpingsvägen

Principskisser planarbete Korsängen, Upplands-Bro kommun. Referensbild stadsgata i Aspudden och socio- ekodukt från Holland och Järfälla. Bilder: Joop van Houdt, Rijkswaterstaat och Trafikverket.
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra betydande miljöpåverkan och omfattas av kravet enligt 6
kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning. Kommunen har utvidgat arbetet till att göra en
hållbarhetsbedömning. Den uppfyller miljöbalkens krav
men låter även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedömas. Arbetet har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete.
Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i
större utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört
med nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Planförslaget
och planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv. Hållbarhetsbedömningen
utgår från att planförslagen och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt detaljplanering.
Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos. Det
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Ekonomisk hållbarhet
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget
vara mer hållbart jämfört med nollalternativet för alla
studerade aspekter. När det gäller arbetsmarknad och
näringsliv samt befolkning och bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder, verksamheter och service samt att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer
dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden.
Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms planförslaget
också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och
robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
Social hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation och ökar
tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.
Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och Kungsängens IP pekas ut som plats för
olika typer av aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget
vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i
lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande
samspel mellan landsbygd och tätort saknas.

Miljömässig hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart när det gäller
klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet.
Detta beror bland annat på att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än nollalternativet, gällande
till exempel utbyggd laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling
av kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning
av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall och en
prioritering gällande utbyggnadsordning.
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda
ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten
Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktningarna följs.
Planförslaget bedöms också vara mer hållbart gällande
ekosystem och biologisk mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om att befintliga
naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras.
För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara något
mindre hållbart än nollalternativet då svaga samband
som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare. En ekodukt planeras dock över E18 och effekten behöver studeras vidare.
När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft
och risker bedöms planförslaget och nollalternativet
vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan
komma att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp
till luft och risker.
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Genomförande - hur ska FÖP Kungsängen bli verklighet?
FÖP:en uttrycker kommunens långsiktiga
viljeinriktning
De fördjupade översiktsplanerna för tätorterna uttrycker kommunens långsiktiga viljeinriktning för den
fysiska planeringen. Det är ett politiskt dokument som
antas av kommunfullmäktige.
Den fördjupade översiktsplanen blickar långt fram i
tiden, väger in både nationella, regionala och lokala
intressen och tar bredare hänsyn än detaljplaneringen.
Om den politiska viljeinriktningen ändras på ett betydande sätt ska översiktsplanerna också ändras i enlighet med detta. Detta för att ge en förutsägbarhet och
kontinuitet i planeringen för invånare, myndigheter
och andra aktörer som berörs av kommunens fysiska
planering.
Det här ska vi göra:
Bygga inifrån och ut
Börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk
infrastruktur, centrumnoder och service. Det förslag
till utbyggnadsordning som finns på nästa sida grundar sig på följande principer:
• Nära pendeltågsstation.
• Nära stadsdelscentrum.
• Nära kollektivtrafikstråk.
• Inom befintlig infrastruktur i form av VA-och
vägnät.
• Ingen ny tätortsbebyggelse utanför tätortsavgränsningarna.
Prioritera detaljplaner som bidrar till att uppfylla
kommunens mål
I de flesta planer och projekt finns visioner om att
skapa vackra miljöer, goda bostäder eller livskraftiga
verksamheter.
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Men för att ett projekt ska vara hållbart räcker det inte
med att projektet i sig har ett attraktivt innehåll. Allt
nytt vi bygger kommer att ha påverkan på de människor och det samhälle som redan finns. När vi lägger
pengar och resurser på att bygga nytt måste det nya
bidra till att vi uppnår våra mål om en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun.
Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättningarna när vi släpper fram nya detaljplaner
Att det råder en generell bostadsbrist i Stockholms län
innebär inte att behovet är konstant av alla typer av
bostäder. Tvärtom vet vi att efterfrågan på olika typer
av bostäder är beroende av konjunkturen.
För Upplands-Bro är detta något vi måste ta särskild
hänsyn till, då kommunen ligger långt ut i länet och
därmed har en mer konjunkturkänslig bostadsmarknad än mer centrala delar av Stockholm. För att få
ett hållbart genomförande som följer efterfrågan ska
kommunen ta sin del av ansvaret för att ge bästa möjliga förutsättningar för nyproducerade bostäder.
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släppa fram
planer i rätt tid. De detaljplaner som är under genomförande samtidigt ska erbjuda olika boendeformer,
inte konkurrera med varandra inom samma segment.
Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det också viktigt
att nyproduktionen erbjuder olika boendeformer och
hustyper för olika faser i livet.
Bygga bostäder som människor vill bo i
Vi ska fortsätta att bygga bostäder som människor vill
ha. Det innebär bostäder som är prisrimliga, ligger
nära kollektivtrafik och service och ger goda boendemiljöer. Bostäder som uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg inifrån och ut. Börja med det som är
närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov
och efterfrågan.
• Områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska
bevaras. I områden med naturvärdeklass 3
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas
vid byggnation.
Grönkompensera när vi tar naturmark i anspråk
Vid nybyggnation är det nästan alltid så att den mark
som tas i anspråk innehåller naturmark eller annan
form av grönska och naturvärden. Det kan vara motiverat att låta natur och växtlighet ge vika för nya bostäder, verksamheter eller något annat som är viktigt
för invånarna och kommunen, men vi ska alltid kompensera för det. När naturvärden försvinner ska nya
naturvärden tillföras i form av grönkompensation. Det
kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer
eller genom att långsiktigt skydda naturområden som
tidigare saknat skydd.
Följa upp den långsiktiga planeringen
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. För att bevaka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp
hur väl viljeinriktningarna i FÖP Kungsängen följs i
efterföljande politiska beslut, planering och genomförande. Uppföljningen kommer också att ge oss en
indikation på hur väl FÖP Kungsängen fungerar som
politiskt styrdokument.
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Genomförande
Kungsängen

Förslag utbyggnadsordning:
Prioriterat Ɵll 2030
Prioriterat 2030 - 2040
Prioriterat eŌer 2040

Tätortsavgränsning

Pågående utbyggnad

Entréer till tätorten

Brunna

Pågående detaljplan
Strategisk
koppling bil, ny väg eller öppnad genomfart
Bentlig bebyggelse

Görvälnkilen

Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg eller
öppnad genomfart eller förstärkt stråk

Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
Strategisk koppling båt

Örnässjön

Förslag eko-sociodukt
Ny halv trafikplats

Rankhus

Utökad hel trafikplats

J

Befintlig järnväg och stationsläge
Målpunkter vid Mälaren

Tibble

Större friluftsområden med flera aktiviteter
Kungsängens IP utveckling
Torg, service och handel, befintliga och förslag
Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering
Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Grön koppling
Regionalt svagt grönt samband
Totalförsvarets influensområde

Lillsjön

Stäksön

23
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Fördjupad översiktsplan för tätorten Kungsängen i Upplands-Bro,
version inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars Upplands-Bro kommun där inget
annat anges. Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild AB.
Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnadsutskottet som politisk styrgrupp.

Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i
naturen med flera större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av två
världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att allt färre
invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. Här finns ett rikt
utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuder aktiviteter och
avkoppling för alla intressen och åldrar.
www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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FördjupadeLandsbygdsplan
översiktsplaner för
tätorterna
FÖP
2016
Bro och Kungsängen

Planeringsförutsättningar
Tillhörande samrådsförslag den 25 maj 2020

www.upplands-bro.se/tatort
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder
och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig
historia med en spännande framtidsutveckling. Här kan du
kombinera tryggt boende med en aktiv fritid.

Planeringsförutsättningar tillhörande de fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängens tätorter i
Upplands-Bro, FÖP 2040

Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun.
Copyright kartor: Lantmäteriet, Länsstyrelsen och
Tätortskartan Stockholms län.
Layout: Upplands-Bro kommun
Omslagsbild:
Fotograf:

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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Förord och läsanvisning
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning
av hur man avser att tillgodose allmänna intressen enligt
PBL 2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar för ”Planeringsförutsättningar”. Här redogör vi för de allmänna
intressen som är relevanta, som riksintressen, förordnanden och hänsynsområden. Var och hur avvägningar görs
mellan olika allmänna och till viss del enskilda intressen
redovisas i form av ställningstaganden och förslag i plandokumenten FÖP Bro och FÖP Kungsängen.
Planeringsförutsättningarna ska också läsas i relation till
den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och
FÖP 2016 för landsbygden. Till Landsbygdsplanen hör en
bilaga med planeringsförutsättningar för hela kommunens

yta. Denna bilaga är motsvarande för tätorterna.
I FÖP Bro och Kungsängen föreslås några mindre förändringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016. Dessa förslag
används genomgående här i planeringsförutsättningarna.
Läs mer om tätortsavgränsningens förändring i avsnittet
”Ändringar av tätortsavgränsningen i FÖP Bro/Kungsängen” i plandokumenten.

utgör ett underlag till tätortsplanerna. Kartorna i dokumentet
är ögonblicksbilder. Så kallad rullande översiktsplanering
innebär att löpande uppdateringar och kompletteringar
av kartorna sker i kommunens interna såväl som externa
kartverktyg. Den geografiska informationen är tänkt att
bli ett levande planeringsunderlag för fortsatt planering,
bygglovsprövning och annan tillståndsprövning.

Det är plandokumenten med dess utvecklingsstrategier,
planeringsinriktningar
och
markanvändningskartor
som kräver ett politiskt ställningstagande. FÖP Bro och
Kungsängen ska beslutas och antas i kommunfullmäktige.
Planeringsförutsättningarna beslutas inte politiskt utan

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Upplands-Bro och omvärlden
Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Allmänna och mellankommunala intressen
Våra utmaningar är gemensamma

Upplands-Bro är en del av Stockholms län och
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och grönstruktur med andra kommuner,
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt.
I den här delen redogör vi kort för hur Upplands-bro förhåller sig till de mellankommunala intressen och riksintressen som påverkas av FÖP Bro och Kungsängen.

Mellankommunala och regionala intressen

Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen.Här följer en
kort redogörelse för kommunens syn på de mellankommunala intressen som är aktuella i FÖP Bro och Kungsängen.
I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan
dessa olika intressen.
Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort
österut
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för fyrspår vid en
förlängning av Mälarbarnan, vilket kan gynna invånarna i
Bålsta. I övrigt påverkar inte utvecklingen i Bro och Kungsängen Håbos utvecklingsplaner.
Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna
Kommunen stödjer utvecklingen av Barkarby-Jakobsberg
som regional kärna. Det ökade utbudet av bostäder och handel i Barkarby-Jakobsberg, och den planerade tunnelbane-

linjen till Barkarby är positivt för Upplands-Bro och knyter
kommunen starkare till Stockholmsregionen. Omvänt innebär också Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner på
sikt större befolkning och mer underlag för kollektivtrafik
och service i regionkärnan.
Järfällas utvecklingsplaner för Stäket
Upplands-Bro planerar för ett större antal bostäder på Norra
Stäksön, ett planprogram är under framtagande. Utvecklandet av fritids- och rekreationsmiljöer på Norra Stäksön
kommer vara ett positivt tillskott även för de boende i Järfälla.
Regionala gång- och cykelstråk
Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots
och på cykel. De regionala gång- och cykelstråken ska stärkas, liksom kopplingen till de lokala GC-vägarna.
Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklusive bussförbindelse från Bålsta
Påverkas inte.
Arlandaförbindelse/utbyggnad av Rotebroleden
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden är färdig och
avslutad).
Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner
(nöjes-/turism-/arbetspendling)  
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig runt på vattnet inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren.
FÖP:arna pekar ut strategiska kopplingar för båt som en
del av sin utvecklingsstrategi.

Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bålsta)
Påverkas inte.
Den regionala grönkilen, Görvälnkilen
Upplands-Bro vill värna och utveckla den regionala grönkilen. Det är ett tydligt ställningstagande i de fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen. Verksamhetsområdet i Brunna tillåts dock att växa en avgränsad bit västerut på ett sätt som inkräktar på en mindre del av grönkilen.
Vi föreslår också att en ny vägsträckning mellan Brunna
verksamhetsområde och Kockbacka trafikplats utreds för
att öka vägkapaciteten för tunga transporter till lager- och
logistikverksamheten. Denna vägsträckning skulle i så fall
gå genom grönkilen, parallellt med E18. Ett alternativ är en
ny halv trafikplats i Brunna som på motsvarande sätt skulle
kunna avlasta förbindelserna till E18.
För att stärka den svaga gröna koppling som RUFS 2050
pekar ut i grönkilen över E18 föreslår vi en eko- och sociodukt över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen. Förslaget går också att utveckla i samband med en eventuell ny
halv trafikplats. En eko- och sociodukt utformas för att både
fungera som en passage för djur av olika slag, vara som en
livsmiljö i sig själv och även tillåta människor att passera
Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden
Påverkas inte.
Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skridskoleder och dylikt.				    
Upplands-Bro är en friluftskommun där närheten till Mälaren, sjöar och natur är en av de största resurserna. Inom tät-
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orten går Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön),
Upplands-Broleden som går genom både Bro och Kungsängen, samt Mälardalsleden genom Kungsängen mot Bålsta, Sigtuna och Järfälla. Genom att peka ut och stärka
strategiska kopplingar för gång och cykel ökar vi tillgängligheten till vandringslederna.
Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på
miljö, energi och återvinning/kretslopp
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tätorten och ska
även fortsättningsvis stärkas och utvecklas som en hub för
verksamheter med inriktning på miljö, energi och återvinning. Vi pekar också ut en ny gemensam kretsloppscentral
för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats.
Handelsutveckling i Brunna och Skällsta samt i grannkommunerna
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta även fortsättningsvis ska fortsätta vara kommunens nav för sällanköpshandel och volymhandel. Den torgnära handeln kommer
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och lokal prägel.
Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023).			
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med avfallshantering
genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. I FÖP Bro pekar vi ut en ny gemensam kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats.
Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan enligt vattendirektivet				
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär

8

att det finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för vattenförekomsten. De delar av Mälaren som är mottagare av vattnet som rinner från Bro och Kungsängen har
ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste
statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och
Kungsängen och för att skydda de känsliga recipienterna
krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska belastningen
av föroreningar.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid
förtätning och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och
Sätrabäcken ska värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för
öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering
med fokus på områden utmed Brovikens tillflöden. I planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare av dagvattnet
från Bro behövs en strategisk planering utifrån var åtgärder
kan vidtas för att göra största nytta. Kommunen har initierat
ett arbete med att ta fram en dagvattenplan och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett sådant
arbete.
Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricksvatten)
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet
för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. Detta för att säkra tillgången

till dricksvatten på lång sikt.
De fördjupade översiktsplanerna föreslår att Bro och
Kungsängen ska förtätas. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att
rena och fördröja dagvatten.
Som beskrivs under föregående rubrik föreslår de fördjupade översiktsplanerna ett antal utpekanden och planeringsinriktningar för att rena dagvatten och förbättra vattenmiljön
på olika sätt.

Allmänna och statliga intressen

Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att
på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och statliga
ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden.
När staten pekar ut geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för
riksintressen.
Totalförsvarets
riksintresse
och
avgränsning
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan		
Det finns ett litet område inom tätortavgränsningen i norra
Brunna och i delar av Viby som ligger inom Totalförsvarets influensområde. FÖP Kungsängen pekar ut en framtida strategisk vägkoppling från Rankhus till det befintliga
bostadsområdet i norra Brunna som ligger inom influensområdet. Vi bedömer inte att detta påverkar Totalförsvarets
riksintresse.
FÖP Kungsängen lyfter också behovet av en hel trafikplats
i Kungsängen, samt av en ny halv trafikplats alternativt
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ny vägsträckning mellan Brunna verksamhetsområde och
Kockbacka trafikplats. En sådan utökad vägkapacitet bör
vara till fördel även för Totalförsvaret och deras fordon.

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området.

Riksintresse för kraftledningar
De kraftledningar som går genom kommunen ligger utanför
tätortsavgränsningarna och påverkas på så sätt inte av de
fördjupade översiksplanerna. Däremot utgör den kapacitetsbrist som finns i stomnätet i hela Mälardalsregionen ett
hinder för Upplands-Bro kommuns möjligheter att bygga
bostäder och verksamheter. Kommunens utbyggnadsplaner
innebär på motsvarande sätt också att vi gör anspråk på en
del av länets begränsade elkapacitet.

Flygets
riksintresse
samt
avgränsning
(Arlanda) och flygbullerpåverkan		
Kollektivrafikförbindelserna mellan Upplands-Bro och Arlanda är dåliga och kommunen ska verka för att få bättre
förbindelse till Arlanda flygplats. Bebyggelsen inom kommunens tätorter ligger inte inom influensområdet för flygbuller.

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken (hela Mälaren med dess öar och stränder)
Riksintresset för Mälaren med dess öar och stränder innebär
att exploatering och andra ingrepp i de utpekade områdena
inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden skadas påtagligt. För vart och ett av områdena gäller dessutom
särskilda förbud eller krav på hänsyn.
Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort som ligger söder om järnvägen, samt de östra delarna av Kungsängens
tätort där Rankhus och Norra Stäksön ingår. Utbyggnadsplanerna för Rankhus och Norra Stäksön motiveras med att
de innebär en utvidning av den befintliga tätorten, i vilket
fall undantag från lagen kan göras. Planering och utbyggnad ska dock ske med största möjliga hänsyn till natur- och
kulturvärden, ett synsätt som understryks och utvecklas i de
fördjupade översiktsplanerna för tätorterna.

Riksintresse för kulturmiljövården
Det finns två utpekade riksintresseområden för kulturmiljövården i tätorterna: Bro och Görväln (se kartan över riksintresse kulturmiljövården längre fram i dokumentet).
I området Görväln har kommunen sedan tidigare pekat ut
området mellan järnvägen och Enköpingsvägen (Enköpingsvägens östra verksamhetsområde) som nytt mindre
verksamhetsområde. Den fördjupade översiktsplanen för
Kungsängen föreslår i stället att peka ut området för småskaliga service-, bostads- och kontorsbebyggelse samt att
del av ytan avsätts för dagvattenhantering. Den nya inriktningen bör ge bättre förutsättningar att bevara kulturmiljövärden i området än det tidigare utpekandet.
I området Bro finns redan en antagen detaljplan för bostadsbebyggelse (Tegelhagen) som är under utbyggnad, samt
ett pågående planuppdrag. Hanteringen av riksintresset för
kulturmiljövården hanteras inom respektive detaljplan.

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Markägoförhållanden

Teckenförklaring
Upplands-Brohus AB
Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun - tomträtt
Upplands-Bro Kommunfastigheter
Övriga markägare
Strandlinje
E 18
Järnväg
Naturreservat
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

10

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25

0

1 000 m

67 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd - KS 15/0261-7 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd : Bilaga 2

Bestämmelser

Teckenförklaring
Naturreservat
Nybyggnadsförbud enligt väglagen
Biotopskydd
Täkttillstånd
Vattenskydd
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Planlagda områden

Teckenförklaring
Planlagda områden
Pågående plan- och programuppdrag
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Verksamhetsområden

Teckenförklaring
Befintligt
Detaljplan finns ej utbyggt
Detaljplaneprogram finns
Pågående detaljplan
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i detljplanearbetet
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i FÖP 2040
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Areella näringar
– väghinder

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin
Väghinder objekt
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Bebyggelse, anläggningar och service
16
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Aktivitetsplatser

Teckenförklaring
Större friluftsområde med flera aktiviteter
Lekplatser
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Golfbana
Simhall
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Antal kvadratmeter
friyta per boende

Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende
14 - 20 kvm
20 - 30 kvm
30 - 40 kvm
40 - 50 kvm
50 - 60 kvm
> 60 kvm
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Gångavstånd
skola och förskola

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola
< 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
3000 - 4000
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Samhällsservice och
kommunal service

Teckenförklaring
Öppen förskola
Förskola kommunal
Förskola pedagogisk omsorg
Förskola fristående
Kulturskolan
Grundskola kommunal
Grundskola frisående
Fritidsgård
grundsärskola, särskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Egghult, skolskjuts
Nyborg, skolskjuts
Smidö, skolskjuts
Lennartsnäs, skolskjuts
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

20
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Boendetäthet Antal boende inom en
radie på 57 meter

Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter
< 20
20 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 350
350 - 420
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Kommunikationer, transporter och trafik
22
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Väghållare

Teckenförklaring
E 18
Järnväg
Enskild
Kommunal
Statlig
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Kommunikationer
– övergripande

Trafikplats Bro

840

269

907
Trafikplats Kockbacka

902

E18

Trafikplats Kungsängen

Teckenförklaring
Cykelnät
Kommunikation, större vägar
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Kollektivtrafik

Teckenförklaring
Busshållplats
Busslinje
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Teknisk försörjning
26
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Vatten och avlopp

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk
VA verksamhetsområde
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Kretsloppscentraler,
avfall och täkter

Teckenförklaring
Kretsloppscentral
Avfallshantering och möjlig framtida energiproduktion
Täkt - aktiv
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

28
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Vattenplanering
Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Vattenplanering –
ekologisk status och
avrinningsområden
Kartan är gjord utifrån data ur databasen för VISS
(VattenInformationsSystem Sverige) som beslutades 2009. Uppdatering pågår av databasen men
finns ej beslutad än.

Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven

Teckenförklaring
God ekologisk status

Lillsjön

Måttlig ekologisk status
Oklassad
Avrinningsområde till särskilt känsliga områden och våtmarker

Mälaren - Broviken
Kungsängen

Avrinningsområde
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

30
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Vattenplanering ekologiskt känsliga
områden, vattenskydd, större vattentäkter
Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven
Teckenförklaring
Lillsjön

Större vattentäkt
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Ekologiskt känsliga sjöar
Östra Mälaren vattenskyddsområde

Mälaren - Broviken
Kungsängen

E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

Mälaren - Tibbleviken

0

1 000 m
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Markavvattningsföretag

Teckenförklaring
Markavvattning
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Vattenreglering

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet
Klass 1 (obefintligt)
Klass 2 (visst)
Klass 3 (påtagligt)
Klass 4 (högt)
Klass 5 (högsta)
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Kultur, natur, rekreation och friluftsliv
34
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Kulturmiljövärden
Riksintressen för kulturmiljö

Håtuna - Håbo-Tibble
Bro
Låssa
Görväln - farled och herrgårdslandskapet

Lokala intressen för kulturmiljö
Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP
2010 samt i kulturmiljöutredningarna
”Bro – kulturmiljöer” och ”Kungsängen – kulturmiljöer” (2019).

Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930
Karaktärsområde
Särskilt värdefullt område
E 18
Kulturmiljö riksintresse
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Fornlämningar

Teckenförklaring
Fornlämning punkt
Fornlämning område
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Friluftsliv och
rekreation –
anläggningar

Teckenförklaring
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
Badplatser
Båtplats
Motionsspår
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Friluftsliv och
rekreation – leder

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk
Cykelnät
Vikingaslingan, skridskoled
Vandringsleder, förslag
Upplands-Broleden, vandringsled
Ridled
Mälardals cykelled
Kanotled
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturskydd

Teckenförklaring
Naturreservat
Naturreservatsförslag
Grön kil
Grön värdekärna
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Naturvärden –
övergripande

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde
Klass 2 - högt naturvärde
Klass 3 - påtagligt naturvärde
Klass 4 - visst naturvärde
Ängs- och betesmarker
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Naturvärden ädellöv

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))
Ädellövmiljöer
Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Naturvärden groddjur

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur
Spridningsområde groddjur
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

42

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25

0

1 000 m

67 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd - KS 15/0261-7 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd : Bilaga 2

Strandskydd

Teckenförklaring
Strandlinje
Standskyddsområde generell, 100 m
Planlagda områden
Beslut om utvidgat strandskydd som inte vunnit laga kraft
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Hälsa och säkerhet
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Översvämningar skyfall

Teckenförklaring
Lågpunktskartering för översvämningsrisk vid skyfall, Länsstyrelsen
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Översvämningsrisk
Mälaren

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h
Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Ras och skred

Teckenförklaring
Risk för erosion (SIG)
Risk för stabilitet (SGI)
Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

1 000 m

Tätortsavgränsning
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Risk och säkerhet

Teckenförklaring
Farlig verksamhet, Seveso
Riskanläggningar
Primärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods (ny föreslagen sträckning)
Sekundärled, farligt gods (föreslås utgå)
Kraftledning tillhörande stamnätet
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Höga maxtemperaturer

Teckenförklaring
17-19 grader C
19-21 grader C
21-23 grader C
23-25 grader C
25-27 grader C
27-29 grader C
29-31 grader C
31-33 grader C
33-35 grader C
35-38 grader C
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.

49

67 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd - KS 15/0261-7 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd : Bilaga 2

Riksintressen
50
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Riksintresse för
infrastruktur och
kommunikationer
Riksintressen gäller geografiska områden som har
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men
också för till exempel yrkesfiske och rennäringen.
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4
kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse
finns också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i
Stockholms län har en sida på webben där aktuella
länkar till riksintressebeskrivningar går att hitta.

Teckenförklaring
Riksintresse för järnvägsstation
Riksintresse för järnväg
Riksintresse för väg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Riksintresse för
kulturmiljövård, naturvård
och friluftsliv

Riksintressen gäller geografiska områden som har
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för till exempel yrkesfiske och rennäringen. Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kap.
miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse finns
också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i Stockholms län har en sida på webben där aktuella länkar
till riksintressebeskrivningar går att hitta.
Riksintresse för kulturmiljövården i tätorten:
3. Bro
8. Görväln
Riksintresse för naturvården i tätorten:

Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken, hela Mälaren
med dess öar och stränder.
3

Teckenförklaring
Riksintresse numrering
Kulturmiljö riksintresse
Riksintresse Natura 2000
LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2
Riksintresse friluftliv, MB 3:6
Riksintresse Naturvård, MB 3:6
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Planeringsunderlag och källor
Tryckta källor:
• Miljöbalken.

• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).
• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
• RUFS 2010.
• RUFS 2050, Samrådsförslag.

SK
AU

• Värdefull natur mellan Bro och Kungsängen 1994.
Björn-Axel Beier, Upplands-Bro kommun. Inkl. kartor:
Biologiska värdekärnor, ekologisk känsligt vatten och
Biotoper, hotade arter, 1994.

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010,
antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011,
§ 162.
• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 1991.

• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 2.
Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholm
läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.

• Görvälnkilen från luften. Fotobok 2012, fotograf Can
Burcin Sahin.

PP

Digitala källor:

DA
TE

• Länssyrelsens sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas
planering, februari 2017.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/Sammanst%C3%A4llningen.pdf
• www.boverket.se/se/samhällsplanering, Hur planerar vi
Sverige?

• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus
på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfullmäktige
2008-12-18.

• www.boverket.se, PBL Kunskapsbanken - en handbok
om plan- och byggglagen, Översiktsplan, Boverket,
2016.

• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2012-04-18.

•

• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommunfullmäktige.

Inspiration:

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kommun
2011.

Copyright kartor:

• Upplands-Bro kommun (övergripande faktablad) 2012.

• Tätortskartan Stockholms län.

• Turist- och fritidskarta. Upplands-Bro kommun 2012.

RA
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•

• Lantmäteriet.

• Länsstyrelsen.
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i
naturen med flera större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av
två världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att
allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta.
Här finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och
åldrar.
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HÅLLBARHETSKONSEKVENSBESKRIVNING
FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER FÖR BRO OCH KUNGSÄNGEN

Upplands-Bro kommun
Samrådshandling Våren 2020

STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-545 556 30
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn
Organisationsnummer: 556655-7137
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Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 2

Förord och läsanvisning
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De
inledande delarna som beskriver metodik, process och
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig.
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:
Ulrika Gyllenberg, Avdelningschef övergripande samhällsplanering
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare
Karin Svalfors, Samhällsplanerare
Susanna Evert, Samhällsplanerare
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.
Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun

67 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd - KS 15/0261-7 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd : Bilaga 3

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 3

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av
hållbarhet integrerats i processen.
Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).
Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan)
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering.

Bro

Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.
Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till
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Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda
recipienten Mälaren är det därför viktigt att
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.

När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör naturoch kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att
planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning
bedöms planförslaget också vara mer hållbart utifrån
kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer
resurseffektivt och ger också bättre förutsättningar för att kunna
nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget
vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre.
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

Kungsängen

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.

Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.
För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och
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stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor.
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga.
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och
kommunal service kostnadseffektivt.
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Värderos för Bro till vänster och för Kungsängen till höger. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och

, LinkedIn
Organisationsnummer:

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs.
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund och syfte

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning

En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
trädde i kraft. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara
tillämpliga.

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer

, LinkedIn
Organisationsnummer:

67 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd - KS 15/0261-7 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd : Bilaga 3

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 9

eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.
Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod
1.3.1. Arbetssätt

Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.

, LinkedIn
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Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro
Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig naturoch kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort

Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller
konflikter mellan de tre perspektiven.
Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier.
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen:
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•
•
•
•

Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna
hållbarhetskriterier?
Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur?
Finns det ställningstaganden som är
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?
Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa
som positiva) som uppstår?

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser

Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex
miljökvalitetsnormer.
Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.

, LinkedIn
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I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen.

1.4. Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987),
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras
hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att
tillgodose sina behov”.
Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende.
Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens,
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och
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ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade
till politik, befolkning eller klimatförändringar.

Miljömässig
hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet

Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I
Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de
grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten
medlet för att nå målet.
Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att
människors behov av trygghet säkerställs.
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Social
hållbarhet

Figur 1. Modell av hållbar utveckling
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2. AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.
Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintresset E18.
Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå
Geografi

I huvudsak respektive
tätort enligt
tätortsavgränsningen i
planförslagen samt
närliggande områden, i
vissa fall
Stockholmsregionen i
ett mer regionalt
perspektiv

Regionala konsekvenser kommer att
belysas där det bedöms som relevant,
t ex påverkan på riksintresse
kommunikationer, grönkilar och
Mälaren.

Tid

I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara
realiserad. I FÖP:en redovisas även
utbyggnadsordning vars
konsekvenser beskrivs övergripande.

Nivå

Strategisk/Övergripande

Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.
Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.
I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§
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Tabell 3. Avgränsning i sak
Kriterier Social hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna

FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och
målpunkter
FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Kulturmiljö
Folkhälsa

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö

FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.
FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Kriterier Miljömässig hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen

FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.

Klimat och klimatanpassning

Rena och levande vattenmiljöer

FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten,
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden.
FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer,
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,
Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,
Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband

Grönstruktur och biologisk mångfald

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8
kap., och biologisk mångfald i övrigt,

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad
och omgivande landsbygd

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Kriterier Ekonomisk hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap miljöbalken

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och
service till medborgarna

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig
infrastruktur, lokaler och service.

Kommunalekonomi och robusthet

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
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Klimat och klimatanpassning
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2.1. Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation,
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar
upp nederbörd och dämpar buller.
Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor.
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella
ekosystemtjänster.
En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av
planförslagen beskrivs samlat för både Bro och Kungsängen i den
gemensamma delen i slutet av HKB:n.

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s
globala miljömål

Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna

, LinkedIn
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mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen
om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri,
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt
Ekosystem och ekologisk mångfald.
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv.
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8
övergripande målområden.
De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB täcks in
av de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna
HKB görs därför en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och
folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se Figur 2.
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3. BRO
3.1. Nulägesbeskrivning

Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta.
Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden,
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles.
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.

Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har
bedömts vara relevanta att utvärdera i denna HKB.
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I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor,
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns
verksamhets- och handelsområden.
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3.2. Alternativredovisning
3.2.1. Planförslag

E18

Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskrivning av planförslag
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Figur 3. Orienteringskarta över Bro.
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Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på
dagtid.
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de
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nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tiofemton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.
När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela
området med dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i
olika scenarion.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i UpplandsBro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.
Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.

•

•
•
•

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
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•

Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling
som redan har skett med beviljade planuppdrag för
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och
naturmark istället för att bygga bostäder.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Bro torg (förtätning med bostäder och
verksamheter, nya grönstråk, förändrad
vägstruktur och kopplingar m.m.)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya
plankorsningar, förtätning, omvandla till
småstadsgata)
o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler
sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner
mot järnvägen)
o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré,
infartsparkering, förtätning med bostäder,
utvidgning av bussterminal)
o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen)
o Skola i Bro vid Finnsta-rondellen.
o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
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•

•

•

•

vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel minskad omfattning i Kvista, nya ytor för
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny
markanvändning vid Kockbacka industriområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.
Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen

3.2.3. Övriga alternativ

I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
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plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt,
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
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•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil,
bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till
Mälaren och Lejondalssjön.
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser.

3.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning

I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).

I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.

Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).
Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering,
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där
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Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser
Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila
bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet Infrastruktur
för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.
En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka
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tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester”
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i
att minska biltrafik.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer,
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv,
se kapitlet om Grönstruktur och biologisk mångfald.
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I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst)
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.
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Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och
kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
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Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
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dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett
sådant arbete.
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.
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Grönstruktur och biologisk mångfald
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden.
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar,
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är
EU:s skydd för vissa naturtyper.
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande
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grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två

, LinkedIn
Organisationsnummer:

områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör
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lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har ännu inte svarat på detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar.
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och
att buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över.
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed
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lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen.
De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer,
utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.

67 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd - KS 15/0261-7 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd : Bilaga 3

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 33

3.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa

I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
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kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
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Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen.
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Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer

67 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd - KS 15/0261-7 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd : Bilaga 3

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 35

centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper.

Boendemiljö och trygghet

Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad.
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.

Hållbarhetskriterier:

Bedömningsgrunder och förutsättningar

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)
Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
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för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget i någon större
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro,
detta för att locka besökare från Kungsängen.
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Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik.
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock
utredas närmare i den fortsatta planeringen.
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad,
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.
I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på
grönområden och stadsrum.
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Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på
och kring ett åskrön som visar på en omfattande bosättning från
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande
odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av
herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre
järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Dessutom är, som nämnts
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tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd
varför planförslaget inte bedöms bidra till Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och tätort.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av
kulturmiljöer.

Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Bro (WSP, 2019a).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för
att bevara och utveckla dessa.
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I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid
utveckling av stationsområdet. Den reviderade
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av
detta riksintresse pågår.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.
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I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett
värdefullt komplement till företagen i kommunen.
I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro
tätort och närliggande områden. De externa handelsplatserna är de
lokala centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som
de innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och
mer varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service.
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service,
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och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet.
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro.
En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens, dock en
större arbetspendling ut ur kommunen.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort,
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo
och arbeta. En förtätning med bostäder i centrum längs med
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle också ge ett ökat
underlag för service, och vara en möjlighet att stärka attraktiviteten
och Bro torg som centrum. Utöver att utveckla Bro centrum pekas
även den större handelsplatsen Skällsta ut i planförslaget. Skällsta
ska fortsätta att vara kommunens nav för sällanköpshandel och

67 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd - KS 15/0261-7 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd : Bilaga 3

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 41

volymhandel. Detta för att det inom kommunen ska finnas variation
och större utbud.
Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp.
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att
attrahera nya verksamheter.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas.
För de som besöker Bro för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Bro som plats. För att stärka Bros identitet som
en småstad nära storstaden behöver entréerna utveckla på ett medvetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att
besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta kan
medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att
servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva
konsekvenser för näringslivet inom Bro.

Befolkning och bostadsmarknad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.
Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter.
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Bro.
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek,
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna
tillfredsställa olika önskemål och behov.
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms
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planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning
och service till medborgarna

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
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utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader
kan nyttjas för flera funktioner.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida
planering förväntas bli mer resurseffektiv.
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Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro
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4. KUNGSÄNGEN
4.1. Nulägesbeskrivning

Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas
som långa.
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars
gård.
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både
regional och lokal betydelse.
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Figur 9. Orienteringskarta över Kungsängen.

4.2. Alternativredovisning
4.2.1. Planförslag
Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010).
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis
motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskrivning av planförslag
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.
Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble,
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt
stråk.
Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum.
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro,
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rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.
Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska
överbryggas som barriär.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse,
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större
utsträckning.
När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras.
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.
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Figur 10. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 11. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat infrastruktur och kopplingar.
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4.2.2. Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.
I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
•

Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång
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•
•
•

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som
befintlig areell näring på landsbygden.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och
arbetsplatser, fler ytor för kommersiell
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med
mera)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell
istället för korsning, förtätning, omvandla till
småstadsgata)
o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen
(förbättrad orienterbarhet)
o Kungsängens station (reservera plats för ny
bussterminallösning, utökning av terminaldäck,
bättre kopplingar med mera)
o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sportoch fritidsverksamheter)
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny
trafikplats i Brunna.
o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen)
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•

•

•

•

o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen.
Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-,
bostad- och kontorsbebyggelse istället för
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av
Norrboda verksamhetsområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.
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•

Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen.

4.2.3. Övriga alternativ

I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika
utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och
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som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats.
Dessa har varit:
•

•

Tibble - i samband med workshop kring
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt
värdefullt område. Detta ledde till förändring av
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och
begränsades.
Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna.
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4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser.

4.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning

I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult,
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT
öster om trafikplats Kungsängen.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön,
se Figur 12.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna.
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut
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längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara.
I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för
översvämning.
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Figur 12. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten.
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Konsekvensbedömning

Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt,
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande
utan fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.
I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018)
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även
lokalt inom Kungsängen.
Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en omställning.
Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för
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att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra
intressen skapar förutsättningar för detta.
Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och
därigenom minska utsläpp av växthusgaser.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder).
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor,
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om
Grönstruktur och biologisk mångfald.
Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen
(väster om Gröna Dalen).
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Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.
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Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för BrunnaKungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt.
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område.
(ÖP 2010)
Figur 13. Gröna Dalen
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro
kommun, 2015)
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Miljökvalitetsnormer
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18)
Ekologiskt känsliga områden
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Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av
naturlighet.
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon.
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och
Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja
dagvatten.

Grönstruktur och biologisk mångfald

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås.
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och
skyfall.

Hållbarhetskriterier:

De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar,
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön.
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd
om 300 m.
Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och
Rankhus.
Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur.
Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem
och en rik biologisk mångfald behöver åtgärder för att stärka
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle,
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det
svaga sambandet.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med
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naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas.
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga
processer som till exempel resiliens mot framtida
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
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När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas.
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen.
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen,
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som
finns utredas.
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Hälsa och säkerhet

fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på
detta.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)

Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.

Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit
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Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden
med förorenad mark (bland annat i Brunna).
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att
buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan,
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk,
buller och luft särskilt ses över.
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I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla.
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.
I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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4.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa

I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö

Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk.
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019).
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Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen.
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och
tillgången till friytor lägre.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter,
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen.
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Kungsängen har delar av
Sylta och gamla Kungsängen minst antal ohälsodagar per person
och år, medan Kungsängens centrum, Kungshöjden och delar av
Tibble har flest. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland

, LinkedIn
Organisationsnummer:

annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas.
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig
och rekreativ miljö.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan.
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet.
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
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besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt,
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett
barnperspektiv.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas.
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor,
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför
positiva konsekvenser för folkhälsan,

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma
eller att utveckla högt blodtryck.
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Boendemiljö och trygghet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast.
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar.
Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)

, LinkedIn
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Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen.
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott,
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.
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Planförslaget bedöms bidra till Jämlik tillgång till offentliga
rummet, till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer
jämlik tillgång till det offentliga rummet.
I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en
ökad sammanhållning inom Kungsängen.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet.

, LinkedIn
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Kulturmiljö

Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad
jordbruksmark.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en farledsmiljö och
kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i
Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på
vattnet och till lands alltsedan järnåldern. Riksintresset utgörs också
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-,
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel SyltaTibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.
Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Kungsängen
(WSP, 2019b).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och tätort eftersom den begränsade
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed.
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble.
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av
riksintresset Görväln.
De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.
I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön.

, LinkedIn
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På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken
utredas.
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4.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.

, LinkedIn
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I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till
företagen i kommunen.
I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer
varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas.
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Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom
Kungsängen.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om
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inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande
verksamheter.
Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för
näringslivet inom Kungsängen.
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Befolkning och bostadsmarknad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig

Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten.
Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och
försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.
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I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.
Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och
behov.
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Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning
och service till medborgarna

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt
till de centrala delarna av Brunna.
Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag.
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet.
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt,
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget
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utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas.
Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.
I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och
robusthet.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna.
Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv
markanvändning och utbyggnadsordning.

Figur 15 Föreslagen utbyggnadsordning Kungsängen
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 16. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster.

Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad
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till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och
spridningsvägar.
Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation.
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att
Kungsängen centrum, Kungsängens idrottsplats och Bro centrum är
platser med högre uppmätta temperaturer än många andra platser i
kommunen.
Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns
där industriområden är lokaliserade. Även Tibble, Tibbleskogen,
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Korsängen och Kungsängens centrum är särskilt utsatta vid större
mängder vatten. Dessa är områden med hög andel hårdgjorda ytor.

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika
tillgängliga för alla.

Figur 17. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,
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Figur 18. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration
markerat med grönt.

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande
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biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens
kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även
andra platser som till exempel vattentornsområdet i Kungsängen,
strandområdet vid Tibbleviken, och Finnstaskogen höga eller
påtagliga naturvärden.

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 20. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna
till ädellöv och våtmarker.
Figur 19. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper.
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Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.
I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta
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verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka
effekterna av värmeböljor.
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.
I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.
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6. KUMULATIVA EFFEKTER
Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse.
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18.

6.1. Naturmiljö

Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4.
Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp
i efterföljande planarbete.
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I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5)
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom
grönkilen kan stärkas.

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

6.3. Riksintresset E18

E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.

6.2. Vattenmiljö

Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till
E18.

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET
Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

7.1. Nollalternativet Bro
7.1.1. Miljömässig hållbarhet

När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar
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som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från
planförslaget.

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden,
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i

, LinkedIn
Organisationsnummer:

7.1.2. Social hållbarhet

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet.
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Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något
mindre.
Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel
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definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.
7.1.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.
Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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7.2. Nollalternativet Kungsängen
7.2.1. Miljömässig hållbarhet

När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan.
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.
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För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet i delar vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband,
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område.
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling
av Kungsängens station som planförslaget.

och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer.

7.2.2. Social hållbarhet

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt
som de förtätas.

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård)
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.
I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar
rörande Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga
utifrån detta hållbarhetskriterium.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen
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7.2.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i
Kungsängen.
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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8. SAMLAD BEDÖMNING

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP.
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag.
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.

8.1. Samlad bedömning Bro

, LinkedIn
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Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.
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Figur 21. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro
Aspekter och hållbarhetskriterier
som bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet Vit markering
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser.

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det
angeläget att planeringsinriktningarna följs.

Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro.

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö
Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner
Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort
Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro.

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad inifrån och ut utgör Tegelhagen (söderut mot
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.

8.2. Samlad bedömning Kungsängen

Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte

, LinkedIn
Organisationsnummer:

finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.
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Figur 22. Värderos för Kungsängen. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen
Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen
Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer
Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer
Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.
Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser. Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall.
Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget
att planeringsinriktningarna följs.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.

Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum
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Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas. Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.

Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna
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Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.

67 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd - KS 15/0261-7 Fördjupad översiktsplan för Kungsängens tätort - Samråd : Bilaga 3

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 94

8.3. Målkonflikter - hållbarhet

I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.
Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.
I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.
Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverkan dessa värden negativt.
För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen
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bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

8.4. Målanalys

Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling.
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett
generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys
av i vilken riktning de två FÖP:arna påverkar relevanta nationella
mål (miljökvalitetsmål, folkhälsomål). Analysen görs samlat för
båda FÖP:arna.
Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för
planförslagen in av de nationella miljökvalitetsmålen och
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se
Figur 2.
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ
riktning. Positiv då planförslagen innebär förtätning i goda
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång
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och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp
av växthusgaser. Dock innebär planförslagen en ökad befolkning
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler
utsätts för luftföroreningar.
Planförslagen bedöms huvudsakligen påverka miljömålen Giftfri
miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag i
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta
medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs.
Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växtoch djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till
följd av planförslagen. Förtätning innebär att större
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ
riktning då jordbruksmark tas i anspråk både i Bro och
Kungsängen.
Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt.
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I
planförslagen finns planeringsinriktningar som tillgängliggör naturoch kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger
i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods
transporter.
Folkhälsomålen Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv
riktning. Planförslagen bedöms ge goda möjligheter för
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker både Bro och
Kungsängen centrum. Detta sammantaget kan gynna
arbetsmarknaden och möjligheten att försörja sig inom kommunen.
Folkhälsomålet Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv
riktning, framförallt i Kungsängen där det pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen. Generellt ligger god
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till park- och naturmark och
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trygga gång- och cykelvägar i linje med målet eftersom en god
miljö för barn säkras under såväl dagtid som fritid.
Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen Boende och
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av både Bro och
Kungsängens centrum, knyta samman olika delar i Bro och
Kungsängen, utveckla mötesplatser och idrottsplatser inom flera
områden för olika grupper (kön, ålder med mera) samt att
tillgängliggöra naturområden och strandnära områden längs
Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med ovan nämnda
folkhälsomål.
Folkhälsomålet Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler
målgrupper samt att kommunens centrum i både Bro och
Kungsängen förväntas bli mer levande och trygga till följd av
planförslagen. Vidare planeras olika stadsdelar knytas samman och
möjligheter skapas till integration mellan olika befolkningsgrupper,
vilket är positivt för att uppnå delaktighet i samhället i stort och
mellan grupper.

9. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE
I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.
•

•

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och
att utredningar om åtgärder i Gröna Dalen och Brovikens
tillflöden genomförs.
Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar,
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en
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•

•

•

•

•

viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.
I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner
Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar.
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig
utgångspunkt i fortsatt planarbete.
Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.
Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge
och utformning på en ekodukt behöver till exempel
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

•

I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen
även i Bro.
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Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd
Förslag till beslut
1. Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro tätort i Upplands-Bro, med
tillhörande underlag, skickas ut för samråd i enlighet med PBL SFS
2010:900.
2. Samhällsbyggnadskontoret gör vissa redaktionella ändringar och
bearbetningar innan förslaget skickas ut för samråd.

Sammanfattning
Förslagen till de fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen
är en del av kommunens strategi för att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling. De fördjupade översiktsplanerna har särskild fokus
på de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på hur både Bro och
Kungsängen kan utvecklas på bästa sätt för invånarna. Arbetet med de båda
fördjupade översiktsplanerna har bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild
och ge bästa möjliga förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas.
Den fördjupade översiktsplanen för Bro ger bland annat riktlinjer för hur Bro
torg ska utvecklas, var förtätning kan göras och vilka kopplingar som behöver
tillkomma mellan olika områden. Utvecklingen av Bro stationsområde tas upp i
ett eget avsnitt och visar bland annat vilka ytor som behöver reserveras för
utveckling av kollektivtrafiken.
Samrådsförslaget som helhet består av tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Hållbarhetkonsekvensbeskrivningen utgör också en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
Miljöbalken.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 27
maj (skickas ut efter justering)



Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2020



Kommunstyrelsens planuppdrag om fördjupad översiktsplan för Bro
den 31 januari 2018 § 2.

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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Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.



Förstudie utveckling av Bro centrum. Codesign i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019. Inklusive Handelsutredning Bro
centrum, WSP, 2019 samt Analys av bostadsmarknaden i centrala Bro,
WSP, 2019.



Bro kulturmiljöer, WSP, 2019.



Förstudie Öster om Kockbacka, Ekologigruppen i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 2019.



PM – Ekosystemtjänster i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Planera för social hållbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Boendetäthet och nåbarhet i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019.



PM – Trafiknätsanalyser i Upplands-Bro kommun,
Samhällsbyggnadskontoret, 2019



Kommunfullmäktiges mål och budget för år 2020, beslutat av
Kommunfullmäktige den 27 november 2019 § 265.



Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats. Kommunens
vision.



RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 2018.

Ärendet
Upplands-Bro kommun tar fram fördjupade översiktsplaner för Bro och
Kungsängen
Upplands-Bro kommun växer snabbt, och dagens höga exploateringstryck har
ökat behovet av långsiktiga strategier för kommunens tätorter. Särskilt med
tanke på kommunens ambition om ytterligare förtätning i kollektivtrafiknära
områden och behovet av att fördjupa arbetet med social hållbarhet.
I samband med aktualitetsprövningen av Upplands-Bros översiktsplan gav
därför Kommunstyrelsen i uppdrag åt samhällsbyggnadschefen att ta fram en
fördjupad översiktsplan för Bro tätort. Ett liknande uppdrag fanns redan för
Kungsängens tätort. Arbetet med de båda fördjupade översiktsplanerna har
bedrivits parallellt för att skapa en helhetsbild och ge bästa möjliga
förutsättningar för båda tätorterna att utvecklas.
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FÖP Bro är en fördjupning av ÖP 2010
Samrådshandlingen FÖP Bro 2040 är en fördjupning av Upplands-Bro
kommuns översiktsplan, ÖP 2010 och FÖP 2016. FÖP Bro ersätter kapitel 10 i
ÖP 2010 om Bro, som alltså slutar att gälla. Övriga kapitel i ÖP 2010 påverkas
såtillvida att samtliga plankartor ersätts av de nya plankartorna i de fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen. En detaljerad redogörelse för vilka
ställningstaganden som förändras om de nya planerna antas finns i
planeringsförutsättningarna. I planeringsförutsättningarna redogör kommunen
också för hur FÖP Bro förhåller sig till riksintressen med mera.
Förslaget som helhet innehåller tre delar: plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning och planeringsförutsättningar.
Plandokumentet blir det politiskt beslutade dokumentet där
utvecklingsstrategier, inriktningar och riktlinjer samt huvudsaklig mark- och
vattenanvändning beskrivs. Hållbarjetskonsekvensbeskrivningen utgör även en
miljökonsekvensbeskrivning för planer och program enligt bestämmelserna i
miljöbalken.
Med tätort menas här de delar av kommunen som ligger innanför de beslutade
tätortsavgränsningarna i FÖP 2016 Landsbygdsplan.
FÖP Bro har särskild fokus på hållbarhet
I samband med aktualitetsprövningen identifierades tre teman som behövde
belysas särskilt i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna: Social
hållbarhet, barnperspektiv i planeringen och ett förändrat klimat. Ytterligare
ett tema har lagts till i efterhand: Trafikens brister och behov. Dessa perspektiv
är särskilt viktiga för tätorternas fortsatta utveckling, och de fördjupade
översiktsplanerna ska bidra till att stärka dessa aspekter i den fysiska
planeringen. De fyra temana har därför varit utgångspunkter i arbetet och
behandlats särskilt i PM, workshops och andra processer som varit underlag till
FÖP Bro.
Varför är FÖP Bro så kort?
FÖP Bro är 24 sidor lång. Planen är relativt kort för att göra den mer
lättillgänglig och bidra till en tydligare styrning av den fysiska planeringen. Det
ska vara lätt att se vad kommunen vill. Av samma anledning kommer alla ytor
som pekas ut i plankartorna att göras tillgängliga som GIS-skikt om planen
antas.
Allt underlag i form av planeringsunderlag, utredningar, PM och liknande finns
tillgängliga för alla på kommunens hemsida när FÖP Bro skickas ut på samråd.
Vad är nytt i FÖP Bro 2020?
FÖP Bro preciserar hur Bro tätort kan växa på ett hållbart sätt

FÖP Bro ger genom plankartor och planeringsinriktningar riktlinjer för hur
tätorten Bro ska kunna växa på ett sätt som är miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbart. Ledorden är att Bro ska växa inifrån och ut, det vill säga
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genom förtätning på lämpliga platser snarare än utvidgning av tätorten. FÖP
Bro föreslår att all förtätning ska medföra en förbättring för invånarna, till
exempel genom att kvaliteten höjs på grönytor och offentliga rum. Planen
föreslår också att bebyggelseutvecklingen ska ske på naturens villkor, det vill
säga att ny bebyggelse ska anpassas efter landskapet och att kopplingen till
Mälaren och Lejondalssjön ska stärkas. För att stärka den sociala
sammanhållningen ska det bli lättare att röra sig mellan Bros olika delar, och
de gemensamma målpunkterna ska utvecklas och stärkas. FÖP Bro specificerar
vilken typ av förtätning kommunen vill se på olika ytor för att få till en mer
blandad bebyggelse och ett trivsammare stadsrum, och talar om hur kommunen
ska planera för att öka förutsättningar för en god folkhälsa.
FÖP Bro visar hur Bro torg kan utvecklas genom fysisk planering

FÖP Bro tittar särskilt på centrala Bro och Bro torg, och ger riktlinjer för hur
torget kan utvecklas och stärkas som mötesplats. Planen föreslår att centrala
Bro ska förtätas med bostadsbebyggelse av hög kvalitet med småstadskänsla,
för att skapa tydligare gaturum och stärka underlaget för kommersiell service.
Torget ska öppnas upp mer för både gående och bilister, och fler arbetsplatser
ska skapas för att öka vuxennärvaron runt torget. Enköpingsvägen ska
omvandlas till mer av en stadsgata, och ytorna runt omkring torget ska
aktiveras för ökad trygghet och trivsel.
FÖP Bro förbereder kommunen för ett förändrat klimat

Klimatet förändras och FÖP Bro bidrar till att kommunen anpassar sin fysiska
planering efter detta. Planen pekar ut ytor för rening och fördröjning av
dagvatten och potentiella översvämningsytor. Den förtydligar också vilka ytor
som ska utvecklas för att stärka den grönblå strukturen av natur och vatten, och
slår fast att värdefulla ekosystemtjänster i kommunen ska värnas. I de fall där
ekosystemtjänster försvinner vid exploatering av mark ska de kompenseras.
Miljöer som riskerar särskilt höga temperaturer vid värmebölja ska
kompletteras med mer grönska och annat som skapar skugga.
FÖP Bro visar hur stationsområdet och infrastrukturen ska utvecklas
ytterligare

Hela stationsområdet med alla dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. FÖP Bro reserverar ytor för
utveckling av kollektivtrafiken och en eventuell västlig entré. Planen ger olika
scenarier för var perrongen kan placeras, och reserverar ytor för dubbelspår för
att möjliggöra tätare pendeltågstrafik. Ett antal nya vägkopplingar pekas ut för
att binda ihop Bros olika delar bättre och göra det lättare att röra sig mellan
dem. Planen pekar också på vikten av att skapa en länk över järnvägen väster
om dagens perrong för att koppla samman befintliga Bro med Trädgårdsstaden.

Barnperspektiv
De fördjupade översiktsplanerna har påverkan på kommunens långsiktiga
planering, och har därför naturligtvis inverkan på barns levnadsvillkor. FÖP
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Datum

Vår beteckning

2020-05-11

KS 18/0015

Bro har haft barnperspektivet som en särskild utgångspunkt, och ger flera
förslag som har till syfte att förbättra den fysiska miljön för barn på längre sikt.
FÖP Bro föreslår till exempel en utveckling av stationsområdet för att
möjliggöra tätare pendeltågstrafik. Barn och deras föräldrar åker ofta
kollektivt, liksom ungdomar, och gynnas av att kollektivtrafiken utvecklas.
Framför allt är detta viktigt för barn vars föräldrar inte har tillgång till bil. FÖP
Bro föreslår att Bro torg utvecklas till en tryggare och trivsammare plats med
nya lekytor och mer vuxennärvaro, något som vore positivt för både flickor och
pojkar i olika åldrar. FÖP Bro pekar också ut tätortsnära natur och
aktivitetsplatser som behöver utvecklas mer. För dessa och många andra
förslag i planen är barn och unga en av de särskilda målgrupperna för de
åtgärder som föreslås.
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Avdelningschef Övergripande
samhällsplanering

Bilagor
1 Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040,
den 11 maj 2020.
2 Fördjupade översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen –
Planeringsförutsättningar, den 11 maj 2020.
3 Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen –
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning, den 2 april 2020.
Beslut sänds till
 Enligt remisslistan.
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Sammanfattning - Fördjupad översiktsplan för Bro
Våra utmaningar och mål är gemensamma!
Upplands-Bro kommun arbetar med hållbar samhällsutveckling och helhetssyn. Social, ekonomisk
och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga
arbetet och samhällsbygget.
Agenda 2030 och de globala målen är våra gemensamma, liksom de mål och utmaningar som finns i
Stockholms- och Uppsalaregionen.
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Högbytorp

Utvecklingsinriktning

E18

Hur gör vi det?
Vi skapar en tätare och trevligare småstadskärna
Vi förtätar med bebyggelse av småstadstyp i centrala
Bro och stärker torg och gaturum med gestaltning.

Skällsta

Vi ger plats åt vattnet
Vi stärker kopplingen till Mälaren och Lejondalssjön
och gör plats för dagvattenhantering med rekreativ
kvalitet.

Bro
Kvista

Vi bygger på naturen och landskapets villkor
Vi uppmuntrar till bebyggelse som harmonierar med
kulturlandskapet och bidrar positivt till både grön och
blå infrastruktur och ekosystemtjänster i kommunen.
När vi förtätar förbättrar vi samtidigt
När vi förtätar tar vi tillfället i akt att höja kvaliteten
på både bebyggelsestruktur, mötesplatser och grönområden.

J

Tegelhagen
Rättarboda

Vi utvecklar stationsmiljön
Vi lägger grunden för en stationsmiljö som är anpassad efter resenärernas behov.

Tätortsavgränsning

J

Järnväg - stråk och
station
Strategisk utveckling järnväg
och bussterminal
Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Eko- sociodukt, förslag

Torg, service och handel, befintlig
och förslag
Målpunkt Mälaren

Förslag kretsloppscentral
Förslag trafikplats, tillbyggd eller ny halv.

Målpunkt friluftsliv

Strategiska kopplingar gång- och cykel

Strategiska vägkopplingar,
befintliga och förslag

Strategiska kopplingar båttrafik

Idrottsplats och aktivitetscentrum

Strategiska blågröna stråk = rekreativa
grönytor och dagvattenhantering
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Hur översiktsplanerar vi för Bros framtid?
Kort beskrivning av uppdraget
Under vintern 2018 gav Kommunstyrelsen samhällsbyggnadschefen i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bro. I uppdraget ingår att särskilt belysa social hållbarhet, barnperspektivet, ett
förändrat klimat och trafikens brister och behov.
FÖP Bro ska förtydliga förutsättningarna och
inriktningen på den fysiska utvecklingen i
Bro på lång sikt. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för kommande processer så
som detaljplanering, bygglovsfrågor och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal
ekonomi.
Planens relation till ÖP 2010 och FÖP 2016
En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande översiktsplan. Upplands-Bro har
en kommunövergripande översiktsplan som heter
ÖP 2010. Den antogs av kommunfullmäktige i

DEFINITIONER OCH TEMASYMBOLER:

december 2011 och aktualitetsförklarades i mars 2018.
I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro är en geografisk fördjupning och blir alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.
FÖP Bro innehåller ett antal nya planeringsinriktningar. Dessa ersätter befintliga planeringsinriktningar i kapitel 10 i ÖP 2010, ”Bro”.
En sammanställning av samtliga nya förslag och gällande planeringsinriktningar i ÖP 2010 och FÖP 2016
finns i dokumentet planeringsförutsättningar.

liga strategikartor med ett eget lager. I två fall föreslår
FÖP Bro att ändra tätortsavgränsningen på grund av
pågående detaljplanearbeten.
I kapitlet om genomförande föreslås hur kommunen
bör prioritera i sin utbyggnad. Där kan finnas motstridiga tankar jämfört med den beslutade detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. FÖP Bro ska dock
se till en långsiktigt hållbar utveckling på en övergripande nivå.

Avgränsning - tid och innehåll
Horisontåret för planen är 2040 med utblick mot
2050. Den rumsliga avgränsningen är den antagna
tätortsavgränsningen för Bro enligt FÖP 2016 med
fyra förslag till ändringar.

Relation till pågående förstudier
För Bro stationsområde pågår en mer detaljerad förstudie med olika scenarier för bussterminal, infartsparkering och olika kopplingar och stråk som till exempel
det mellan stationen och Bro centrum. Arbetet sker i
samverkan med Trafikförvaltningen och Trafikverket.
Studien slutredovisas hösten 2020.

Relation till pågående planprojekt
De detaljplaneuppdrag som är beslutade värderas inte
av samrådsförslaget utan hanteras som givna förutsättningar. Pågående planuppdrag presenteras i samt-

Relation till andra styrdokument
Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet
och service. Social, ekonomisk och miljömässig håll-

Social hållbarhet:

Ett förändrat klimat:

Vi utgår från att en socialt hållbar utveckling inneVi utgår från Klimatlagen och regeringens klimatbär att samhällets resurser fördelas på sätt som
mål som syftar till att skapa ett hållbart samhälle
Barnperspektivet:
skapar möjlighet för fler att förverkliga sina liv
som är anpassat till ett förändrat klimat och är fritt
Vi utgår från Barnkonventionen och att:
genom utbildning, arbete och boende med tillgång
från utsläpp och farliga gifter med hänsyn till både
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
till önskade kvaliteter. Det betyder också att den
människor, djur och natur.
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör
sociala sammanhållningen och samhörigheten
barn.
Trafikens brister och behov:
med samhället stärks genom att fler görs delaktiga
Alla barn har rätt till liv och utveckling.
ViT.utgår från den Regionala utvecklingsplanens
i samhällsutvecklingen. Och det innebär att mänOKUMENTE
D
I
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den
A
M
M
E
mål om att kollektivtrafikens andel av de motoriseDE HÖR H
niskors behov och trygghet
säkerställs.
respekterad.
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barhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget. De strategi- och styrsystem som finns inom
kommunen har beaktats i planförslaget.
Planområde och tätortsavgränsning
I ÖP 2010 redovisas tätortsavgränsningen för
tätortsutvecklingen av Bro. I FÖP 2016 justerades
den något. Och nu sker detaljplanering för bostäder
i två områden utanför tätorten. Därför justerar vi tätortsavgränsningen i enlighet med detta.
Precis som tidigare gäller detaljplanekrav inom
tätortsavgränsningen, och all nybyggnad ska ske i
överensstämmelse med gällande planer eller föregås
av detaljplaneprövning.
Ändringar i tätortsavgränsning FÖP Bro:
Minskad yta vid i ÖP 2010 utpekat utvecklingsområde nr 3 ”Kvista”. Prioriteras i stället för att utvecklas
som befintlig areell näring inom landsbygden.
Utvidgad yta vid Kockbacka trafikplats samt pågående planuppdrag ”Klockaren” och ”Härnevi hage”.

Våra utmaningar är gemensamma
Upplands-Bro är en del av Stockholms län och
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och grönstruktur med andra kommuner,
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt.
Allmänna och statliga intressen
Planförslaget som helhet består av tre delar:
plandokument,
hållbarhetskonsekvensbeskrivning
och planeringsförutsättningar.
I planeringsförutsättningarna redogör kommunen för
hur FÖP Bro förhåller sig till riksintressen med mera
och resultatet av avvägningarna visas i plandokumentet.
Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag
att på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och
statliga ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden. När staten pekar ut geografiska områden
som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för riksintressen.
Mellankommunala intressen
Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver
samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen.
En sammanställning av de mellankommunala intressen som är aktuella för FÖP Bro redovisas i planeringsförutsättningarna på sidan sju. I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning som
FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan dessa
olika intressen. Detta gäller till exempel fyrspårsreservat längs Mälarbanan, värnandet av den regionala
grönkilen och utvecklingen av Högbytorpsområdet.

Varför är FÖP Bro så kort?
Med ett kortfattat dokument vill vi bidra till en
tydligare styrning av den fysiska planeringen, och
fokusera på de frågor som är viktiga att samråda med alla
inblandade. Det ska vara lätt att se vad kommunen vill.
De förutsättningar som ligger till grund för planförslagets avvägningar och hänsynstaganden är
samlade i flera olika dokument som följer med som
underlag:
1. Planeringsförutsättningar:
Består av tematiska kartbilder över kommunen med
gällande riksintressen, natur- och kulturvärden med
mera samlat. Här finns också beskrivningar av avvägningar och hänsyn samt tydliggörande av skillnader
mellan ÖP 2010 och FÖP Bro 2040.
2. Hållbarhetskonsekensbeskrivning inklusive miljökonskvensbeskrivning.
3. Förstudie för Bro centrum.
4. Förstudie för området ”Öster om Kockbacka”.
5. Kulturmiljöinventering för Bro.
6. Trafiknätsanalys för Bro.
7. PM för genomförd ekosystemtjänstekartläggning
inklusive övergripande naturvärdesinventering.
8. PM för statistik och analyser för social hållbarhet.
9. PM för genomförda täthets- och nåbarhetsanalyser
(ur barnperspektiv bland annat).
Här hittar du planeringsförutsättningarna:
Länk till webben.

Förslag FÖP Bro.
Nytt förslag jämfört
				med gällande FÖP
				2016 beige fält).
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Bro år 2040 - en småstad nära storstaden
Ortens historia och karaktär
Bro är kommunens näst största tätort med omkring
9 700 invånare (2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett serviceutbud. Pendeltåget
löper genom orten och går i halvtimmestrafik mot
Stockholm och Bålsta.
Från kyrkan mitt i byn till ett pendlarsamhälle
Tätorten Bro har, som namnet antyder, sitt ursprung
kring Bro kyrka och Brogård. Bro kyrka uppfördes
under 1100-talet och vid den tiden var Upplands-Bro
en strategisk centralbygd mellan Birka, Sigtuna och
Uppsala.
Under 1900-talets första hälft växte Bro fram i makligt tempo. Tillskotten var småskaliga och inordnades
i landskapet allt eftersom. Vid nittonhundratalets mitt
påbörjades en kraftigare tillväxt som kulminerade under sextio- och sjuttiotalet för att sedan avta. År 2001
öppnades den nya pendeltågsträckan Kungsängen –
Bålsta med ny pendeltågstation i Bro. Detta kan ses
som startskottet till en ny period av bebyggelseutveckling i Bro.
En blandning mellan småstad och förort
Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och centrum. Den mesta
bostadsbebyggelsen av bostadsområden som ligger
separerade från varandra. Gator och parkeringar är
mycket generöst tilltagna och berättar om bilsamhällets framväxt. Bebyggelsen är genomgående låg och
gles. Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Bro
har samtidigt drag av småstad.
Orten är lätt åtkomlig via järnvägsstationen och E18
med två trafikplatser, samtidigt som landsbygden är

6

väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro centrum har en i grunden tilltalande gestaltning
med småstadskänsla, och det finns kvar flera vackra
gamla byggnader med högt kulturmiljövärde i centrala lägen.
Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning
av olika stilar, och delar av miljonprogramsområdena
har renoverats och upprustats för att bli trevligare och
mer varierat med olika höjder och färger. Samhället
har också en stark närvaro i form av skolor och förskolor, bibliotek och simhall som ligger i centrum.
Bro år 2040

att peka på vikten av att skapa rörelse mellan de befintliga och de nybyggda delarna av Bro.
Den lokala stoltheten och sammanhållningen stärks
När samhället genom kommunen satsar ännu mer på
att förvalta och utveckla de miljöer vi har rådighet
över och samverkar med andra lokala aktörer, visar
vi i handling att Bro är en viktig plats. Därför ska vi
förbättra tätortsnära natur- och rekreationsområden i
samband med att vi förtätar med ny bebyggelse, göra
det lättare att röra sig mellan olika områden för både
bilar, cyklar och fotgängare, och utveckla och öka tillgängligheten till särskilda målpunkter. I Bro 2040 har
vi genom fysisk planering ytterligare stärkt de funktioner som gör att man känner sig stolt över sin ort: ett
levande centrum, väl omhändertagna offentliga platser, konst, kultur, välskötta mötesplatser, vacker natur
och kunskap om kulturhistorien.

Bro utvecklas i riktning mot småstad
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet, arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm. Dessa
kvaliteter kan vi bygga vidare på! Det finns bibliotek,
simhall med äventyrsdel, centrum med mataffär och
ett mindre butiksutbud, tätortsnära skogsområden och
idrottsplatser, Sätrabäcken och Brobäcken, närhet till
naturområden, Mälaren och Lejondalssjön med rekreationsmöjligheter. Bro behöver förstärkning, inte en
total omdaning, för att bli en tryggare, roligare och
mer attraktiv plats att bo på. Genom att förtäta med
småstadskaraktär, höja kvaliteten på mötesplatserna
och öka tillgängligheten till ortens målpunkter ska Bro
bli tätare, trivsammare och uppnå sin fulla potential.

Vi står fast vid att grönkilen värnas och utvecklas
Söder om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen, som
är av både regional och lokal betydelse, parallellt med
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en
tydlig gräns mellan Bro och Kungsängen. Vikten av
att bevara centrala grönstråk både för klimatets, den
biologiska mångfaldens och djurlivets skull, liksom
för dess frilufts- och rekreationskvaliteter är stor. Vi
står fast vid ställningstagandet att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner utvecklas.

Gamla och nya Bro kopplas ihop
I Bro har man inlett två stora utbyggnadsprojekt söder om järnvägen, Trädgårdsstaden och Tegelhagen,
med utrymme för över 2500 bostäder. Det kommer att
innebära att en helt ny del av Bro växer fram på andra
sidan järnvägen under de kommande tio till femton
åren. En av den här planens viktigaste uppgifter blir

När tätorterna växer på ett hållbart sätt bör detta inte
ske på bekostnad av grönkilen och de kvaliteter som
bidrar till att göra Upplands-Bro till en attraktiv kommun att bo och leva i. För att främja friluftslivet och
möjligheterna till tätortsnära rekreation och förbättra
det svaga gröna sambandet inom Grövälnkilen föreslås en eko- sociodukt över E18.
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Bro 2040
Högbytorp
E18

Trafikplats Bro

Tätortsavgränsning
Entréer till tätorten

Skällsta

Bebyggelse av olika slag
Grönområden rekreation och ekosystemjänster

Bro

Pågående detaljplaner vår 2020 (inom tätort)

Trafikplats
Kockbacka

Areella näringar, tätortsnära jordbruksmark
Eko- sociodukt, förslag

J

Kvista

J

Befintlig järnväg och stationsläge

Ny kretsloppscentral
Målpunkter vid Mälaren
Större friluftsområden med flera aktiviteter
Bro IP utveckling

Tegelhagen
Rättarboda

Torg, service och handel, befintliga och förslag
Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering
Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Totalförsvarets influensområde
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Bro torg
Torget är tätortens hjärta
Bro torg ska utvecklas som en levande mötesplats i
kommunen. Det ska vara en plats som skapar liv och
rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och
tillgång till efterfrågad service. En trivsam torgmiljö
ökar attraktiviteten hos orten i stort, och kan bidra till
att människor söker sig till kommunen för att bo och
arbeta.
Bro torg - ett centrum för människor snarare än
handel
Bro torg är idag ett utomhustorg med en varierad och
tilltalande småstadsstruktur. På torget finns ett mindre
antal affärer och restauranger, och i direkt anslutning
ligger också Brohuset med bibliotek och simhall.
Torget ligger cirka en kilometer från stationen, varför man inte får de kommersiella fördelar som riktigt
stationsnära centrumnoder får. Däremot ligger det i
det geografiska centrumet av tätorten med närhet till

många bostadsområden av olika karaktär och täthet.
Det gör Bro torg till en potentiell mötesplats för människor med olika bakgrund och förutsättningar, vilket är
en tillgång både för torget och kommunen som helhet.
Utmaningar:
• Hård konkurrensen från främst externa handelsplatser i närliggande områden begränsar möjligheten att utveckla handeln i Bro centrum.
• Det finns behov av att stärka tryggheten i centrum
och önskemål från invånarna om att utbudet ska öka.
Det här ska vi göra:
Stärka underlaget för service och restauranger
genom att förtäta centralt
En förtätning med bostäder i centrum längs med
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle både ge
ett ökat underlag för service, och vara en möjlighet att
stärka attraktiviteten och småstadskänslan med rätt typ
av bebyggelse.

Utveckla Bro torg som mötesplats för alla som
bor i Bro
Bro torg som kommersiellt centrum konkurrerar med
externa handelsplatser i Skällsta, Brunna, Järfälla och
Bålsta, liksom med e-handeln. Det är viktigt att Bro
torg upprätthåller samhällsfunktioner och service för
att tillgången till detta ska vara jämlik, och för att signalera att Bro är en viktig plats.
Med rätt insatser kan torget fortsätta att erbjuda närservice och viss lokal handel, men det finns inte tillräckligt befolkningsunderlag för ett kraftigt ökat
handelsutbud. Däremot är Bro torg viktigt för ortens
identitet och som gemensam samlingspunkt för människor från olika delar av Bro. Torget ska vara en plats
som är tillgänglig för alla, kvinnor och män, unga och
gamla från alla delar av Bro.
För att torget ska bli en tryggare och mer attraktiv mötesplats behöver vi höja kvaliteten på utemiljön på ett
sätt som stärker småstadskänslan och ger intrycket av

Inspirationsbilder - stimulerande rum och lekmiljöer, möblering i utemiljö, fasadliv med balkonger och bostadshus med lokaler i markplan i torgmiljö.
8
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Bro torg
8

en väl omhändertagen offentlig plats. Nya byggnader
och gestaltning av stråk, hållplatser och parkeringar
kan skapa tydliga och trivsamma entréer till torgområdet och göra att sträckan till stationen känns kortare.
Torget skulle också vinna på om fler kommunala verksamheter lokaliserades dit, för att ytterligare stärka
samhällets närvaro i centrala Bro.

8
4

9

2

1
9

I Förstudien för Bro centrum som följer med som underlag till FÖP Bro finns analyser av behov och möjliga
volymskisser redovisade i scenariot ”Förtätning med
småstadskänsla”.

12

12

3

11
1
2

12

Enk

öpin

gsv

4

äge

n

7

7

4

Parkeringsutveckling

5

Uveckla bytespunkt

6

Bussterminal större yta

7

Målpunkter utmed stråk

8

Utveckla mötesplats,
friluftsliv och aktivitet

9

Utveckla mötesplats och
aktivitet och service

10 Utveckla laddinfrastruktur
11
12

Enköpingsvägen
småstadskänsla
Stadsodling

uvu

Utveckla mötesplats,
service och handel

11 12

Huvudstråk bil och gående
Köpmanvägen + Norrgrindsvägen

ge
nh

3

8
1

an
vä

Plats för barns lek

3

Gång, cykel och biltrafik

pm

2

J

Stationsläge

Kö

Förtätning, lokaler i bottenvåningen och fler bostäder

dst
råk

Karta Bro torg:
1

10

Strategisk koppling bil, ny väg

11

Strategisk koppling gång- och
cykel

2

12

8

Strategisk koppling gång- och
cykel, ny väg

7

Utvecklingsområde torg och
station
Utvecklingsområde blågrönt stråk
Utvecklingsområde parkkaraktär
Pågående detaljplan vår 2020
Torg, service och handel

11
7

J
3

5
6

8
2

Stationsområde, förstudie pågår

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd efter beredningen 2020-05-25.

9

68 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd - KS 18/0015-9 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd : Bilaga 1

Satsa på genomtänkta boendeformer av hög kvalitet
Bro centrum är trots sitt stationsnära läge ingen självklar magnet för inflyttande befolkning. För att en förtätning med lägenheter ska bli lyckad krävs väl gestaltade bostäder som erbjuder något mer än bara ett
boende. Det handlar om att bygga attraktiva bostäder
för målgrupper som har råd att efterfråga dem. I Bro
dominerar hyresrätten som upplåtelseform, varför fler
prisvärda bostadsrätter skulle kunna bidra till större
variation. Yngre seniorer är också en grupp som saknar tilltalande boendealternativ i Bro idag, och där attraktiva bostäder med gemensamhetsytor skulle kunna
fylla ett behov. Ny bebyggelse bör också gestaltas på
ett sätt som bidrar till att stärka småstadskänslan.
Överbrygga Enköpingsvägen som barriär för att
stärka kopplingen mellan torget och stationen
Enköpingsvägen ligger som en barriär mellan gamla
Bro och Råby och Finnsta, och därmed också mellan
stationen och torget. För att öka rörligheten mellan
områden och känslan av närhet behövs det fler ställen
att ta sig över Enköpingsvägen. Övergångsställen är
att föredra eftersom gångtunnlar inte minskar barriäreffekten lika mycket och ofta upplevs som otrygga.

Öka vuxennärvaron i centrum med fler arbetsplatser
På kortare sikt kan detta ske genom att kommunala
verksamheter flyttar till lokaler på central plats i Bro.
På längre sikt kan kommunen skapa förutsättningar
för ytterligare arbetsplatser genom att förtäta i strategiska lägen i centrala Bro, för att öka befolkningsunderlaget för service och på så sätt möjliggöra för ytterligare någon restaurang eller liknande att etablera sig
i centrum. Den nya bebyggelsen skulle också kunna
erbjuda någon extra lokalmöjlighet i bottenvåning, till
exempel på ett hörn längs Köpmanvägen.
Likaså kan en ny användning av Broskolans lokalerför arbetsplatser och kulturaktiviteter innebära ett positivt tillskott till centrum och skapa mer aktiviteter
och vuxennärvaro på kvällstid.
Skapa nya kopplingar över och runt torget
Öppna upp för både gående och bilister. En ny- eller
ombyggnation av skollokalerna kan öppna upp passager mellan huvudbyggnaderna. Det möjliggör ett öppnare stadsrum och ett bättre flöde genom Bro centrum.
och ökar tillgängligheten till närliggande grönområde
och fritidstaktiviteter.

PLANERINGSINRIKTNINGAR
• Utveckla Bro torg genom att förtäta och gestalta den offentliga miljön på ett sätt som
stärker området som mötesplats och dess
koppling till stationen.
• Skapa utrymme för fler arbetsplatser i centrala Bro, för ett levande näringsliv och torgområde.
• Förtäta centrala Bro med genomtänkta boendeformer av hög kvalitet som stärker småstadskänslan.
Bind samman ny och befintlig bebyggelse med
gemensam odling
Skapa öppna gårdar med gemensam stadsodling eller
annan form av odlingslotter mellan den nya bebyggelsen längs Norrgrindsvägen och Råbyområdet.

Aktivera området runt omkring torget för att
skapa liv och öka tryggheten
För att torget ska kännas som en trygg mötesplats på
både dag- och kvällstid behöver de omliggande byggnaderna aktiveras. Detta kan ske på olika sätt, både
genom gestaltning och omprogrammering av byggnader till att innefatta andra aktiviteter än de ordinarie på
de tider när det är möjligt. Det kan handla om kulturoch fritidsaktiviteter, föreningsliv eller att helt ändra
funktionen av vissa byggnader.
Inspirationsbilder - småstadsgata, stadsodling, öppna gröna gårdar och parkeringsplatser med landskapsgestaltning.
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Bro stationsområde
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Bro stationsområde
Pendeltågsstationen ska växa i takt med Bro
Området närmast stationen är attraktivt för många olika
funktioner och konkurrensen om marken är stor. Exploatörer vill bygga bostäder stationsnära och pendlare
vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. Man ska kunna byta smidigt mellan buss, cykel,
bil eller taxi och pendeltåg. Området runt Bro station är
trångt och mark behöver reserveras för bytespunktens
funktioner som inte kan förläggas på annan plats.
Hela stationsområdet med alla dess funktioner utvecklas
för att vara attraktivt och med fungerande kollektivtrafik.
I takt med att Bro växer behöver även busslinjenätet ses
över. Fler bussar kräver mer plats vid stationen.
För stationsområdet pågår en mer detaljerad förstudie.
Olika scenarier ska belysas för samhällsservice, bussterminal, infartsparkering och pendeltåg. Kopplingar
och stråk studeras. Studien slutredovisas hösten 2020.
Utmaningar:
• Stationen är redan idag för trång och dagens bussterminal och infartsparkeringar kommer inte att
räcka till för den utökade kollektivtrafik som behövs när Bro växer.
• Bro station har idag bara en uppgång som ligger
i den östra delen av perrongen. Två entréer behövs för att öka tillgängligheten till stationen och
minska barriäreffekten av järnvägen.
• När Trädgårdsstaden är utbyggd kommer järnvägen att utgöra en betydande barriär mellan gamla
och nya Bro.
• Bristande kapacitet i järnvägssystemet gör att
pendeltågen endast går i halvtimmestrafik i Bro.
Lösningar behövs som möjliggör kvartstrafik snarast. Ett nytt vändspår kan vara en sådan.

12

Det här ska vi göra:
Reservera ytor vid Bro station för utveckling av
kollektivtrafiken.
Kollektivtrafik är ytkrävande. För att fungera och vara
ett attraktivt alternativ ska ytor reserveras för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera. Ytor
behövs både på norra och södra sidan av järnvägen
och vid östra och västra änden av perrongen. Vi måste
prioritera bytespunktens funktioner före andra intressen om den ska fungera för fler bussar och tåg.
Se över behovet av markförvärv
Några idag privata fastigheter kan behöva förvärvas
för att en större bussterminal ska få plats. Om det inte
går att utöka ytan för terminalen vid stationen kan linjenätet behöva utformas med bussarnas tidsreglering
på annan plats, antagligen i Bro centrum. Nuvarande
infartsparkering norr om spåren är för smalt för att få
plats med vändmöjlighet för buss där.
Reservera plats för en ny stationsentré till västra
änden av perrongen i Bro.
Kommunen har länge drivit frågan om ytterligare en
entré i Bro. Den skulle minska avståndet till många
arbetsplatser och tillkommande bostäder och därmed
göra kollektivtrafiken mer lättillgänglig. Den skulle
också ge fler möjligheter till bra lägen för infartsparkering. Nu tar vi nästa steg och pekar ut en yta där
förutsättningar för en till stationsentré ska undersökas.
Eftersom det är viktigt att våga pröva alla alternativ i
tidiga skeden väcker vi också frågan om möjligheten
även finns att omlokalisera perrongen österut?
Peka ut vändspår väster om perrongen i Bro.
Ett nytt vändspår väster om perrongen kan vara ett sätt
som gör det möjligt att köra pendeltågen i kvartstrafik.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd efter beredningen 2020-05-25.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg tätt nära stationen och öka tillgängligheten till stationen för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer.
• Reservera ytor vid Bro station för utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och
cykel, rastlokal för bussförare och stationsnära service. Prioritera bytespunktens funktioner före andra intressen.
• Planera för ett vändspår för pendeln samt
en ny stationsentré till västra änden av perrongen i Bro.
• Skapa ny vägförbindelse över eller under
järnvägen väster om perrongen och koppla
den till en västlig entré.

Skapa en ny vägförbindelse över eller under järnvägen väster om perrongen och koppla den till en
västlig entré.
En västlig förbindelse vid järnvägen i Bro pekades
ut i ÖP 2010 men har inte realiserats än. En övereller undergång kopplad till västlig entré behövs för
att minska barriäreffekten av järnvägen och göra det
lätt att röra sig mellan gamla och nya delar av Bro. Det
bör undersökas närmare om det är möjligt med en bro
för både motortrafik och gång- och cykel.
Reservera mark för att i framtiden möjliggöra fyrspår på Mälarbanan.
Fyra spår även väster om Kallhäll kan i framtiden krävas för fortsatt utveckling av såväl pendeltågs- som
regional- och fjärrtågstrafiken.
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Bebyggelseutveckling
Högt exploateringstryck kräver en långsiktig
strategi
Dagens höga exploateringstryck ökar behovet av långsiktiga strategier för hur utbyggnaden ska ske på ett
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.
Under 2017 och 2018 antogs två stora detaljplaner
som ligger inom Bro tätort: Trädgårdsstaden etapp 1
och Tegelhagen. Tillsammans innehåller planerna mer
än 2000 bostäder i både flerbostadshus och småhus,
och utbyggnaden av dessa kommer att förändra Bro
i grunden. Utgångspunkten när vi blickar mot 2040
och 2050 är att vi ska stärka och komplettera Bro med
både småhus, stadsradhus och lägre flerbostadshus
som anknyter till platsen och bidrar till att stärka helhetskänslan och orienterbarheten.
Utmaningar:
•

•

•

•

Det är viktigt att göra saker i ”rätt” ordning för att
utnyttja infrastrukturen på ett ekonomiskt hållbart
sätt och undvika nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik och service.
Kommunen behöver anpassa takten med vilken
nya bostäder kommer ut på marknaden. Det höga
exploateringstrycket i Upplands-Bro och grannkommunerna riskerar annars att leda till osålda eller outhyrda bostäder.
Tätorternas grönområden bidrar till ortens attraktivitet, invånarnas trivsel, förbättrad folkhälsa och
många andra värden för både människor, växter
och djur. Men behovet av tätortsnära grönska konkurrerar med behovet av bostäder och vägar.
Klimatförändringarna ställer nya och högre krav på
oss, både när det gäller befintlig och tillkommande
bebyggelse. Vi måste bygga energisnålt och på ett
sätt som klarar extremare väder, höga temperaturer
och bidrar till en miljömässigt hållbar livsstil.

Det här ska vi göra:
Bygga ihop det spridda och förtäta det glesa.
Bro är idag en ort där bebyggelsen är utspridd över en
stor yta och avstånden ibland kan upplevas som större
än de egentligen är. För den fortsatta utbyggnaden bör
fokus vara att binda ihop tätorten på ett sätt som skapar mer liv och rörelse och ger bästa möjliga underlag
för service och kollektivtrafik. Det nya området i Tegelhagen bildar en länk från centrala Bro ner till Mälaren och ökar tillgängligheten till naturen och vattnet.
Vi förtätar för att förbättra, och förbättrar när vi
förtätar
Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och planteringar. Ytorna används
i olika hög grad för rekreation och lek, och en del av
dem kommer att tas i anspråk när Bro förtätas. De
förtätningar som görs ska innebära något positivt för
Broborna, och kommunen ska ta tillfället i akt vid
förtätningsprojekt att höja kvaliteten på närliggande
grönytor. Vid förtätning är det också viktigt att skapa
vackra och inkluderande offentliga rum, och goda boendemiljöer med avseende på buller och luftkvalitet.
Bygga i rätt ordning
För att ny bebyggelse ska bidra till att stärka och förädla tätorten måste den ske på rätt sätt. Det som ligger
närmast torget och stationen ska prioriteras högst. På
det sättet skapar vi de bästa förutsättningar för både
gamla och nya invånare.
Bygga på naturen och landskapets villkor
När Bro växer och förtätas vill vi göra det på ett sätt
som harmonierar med landskapet och tar hänsyn till
de särskilda förutsättningarna på platsen. På det sättet
kan vi spara och förstärka natur- och landskapsvärden
vid nya exploateringar, och låta dem berika nya om-

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bibehåll Bros måttliga skala och förtäta och
förädla tätortens markanvändning i riktning
mot ”småstad”.
• Satsa främst på förtätning och utveckling av
befintligt bestånd.
• Prioritera områden för bostäder som redan
finns utpekade för bebyggelseutveckling i
översiktsplanen. Koppla till befintliga områden och undvik ”satelliter”.
• Förtäta på sådant sätt att bebyggelsen blir
mer blandad och kvaliteten höjs på grönområden och stadsrum.
• Stärk mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt utsatta vid
höga temperaturer, till exempel skolor, äldreboenden och centrum.
• Reservera ytor för dagvatten, översvämningar och skyfall.
• Utveckla blandskogsmiljöer för en ljusare
upplevelse och en större biologisk mångfald.

råden och bidra till goda boendemiljöer. Vi vill också
höja attraktiviteten i Bro genom att öka tillgängligheten till våra främsta värden som är Mälaren, sjöarna
och naturområdena.
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Bygga för en ökad folkhälsa
Vi vet att det finns skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen. Skillnaderna syns mellan olika
kommuner, mellan olika områden inom kommunen,
och framför allt mellan kvinnor och män. Den fysiska
planeringen har en viktig roll i att främja folkhälsan.
Vi ska utveckla våra tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som Råbyskogen (1), Bro IP och Hällkana (2).
Vi ska skydda utsatta grupper vid värmeböljor genom
att bevara och lägga till grönska och skugga vid skolor, äldreboenden och centrum. Vi ska stärka tryggheten i centrala Bro för att öka möjligheten för alla att
röra sig utomhus såväl dag- som kvällstid.

Skapa dagvattenlösningar med rekreativa kvalitéer
Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är
en grundprincip i kommunens fysiska planering. I nya
detaljplaner är utgångspunkten alltid att hantera dagvattenfrågan inom planen. Möjligheterna till detta varierar dock mellan olika detaljplaner, och det finns bristande dagvattenhantering även i befintlig bebyggelse.
Därför pekar vi ut större stråk som är viktiga att utveckla för att dagvattenhanteringen verkligen ska vara
klimatanpassad och robust. Vi kallar det strategiska
blågröna stråk som integrerar ekologiska, rekreativa
och estetiska funktioner. Ytor avsätts för öppna och
gestaltade rekreativa dagvattenlösningar. De ska fungera som en resurs och bidra till både förbättrad vattenkvalitet och attraktiva och funktionella stads- och
parkmiljöer. I Bro ligger dessa blågröna stråk framför
allt utmed Sätrabäcken (1) och Nygårdsbäcken (2).

I delar av sträckningarna pågår redan utvecklingsprojekt. Det pågår också ett arbete med att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska dagvattnets påverkan på
Broviken.
Bygga för att stärka kopplingar
Vägnätet ska på sikt bli mer välintegrerat med fler
kopplingar mellan områden och motverka barriäreffekter. Vi behöver utveckla kommunens befintliga
struktur där säckgator idag är vanligt. Detta gör vi till
exempel genom att koppla ihop Råby skog och Finnsta skog och skapa ny tillfart till Bro torg.
Genom att skapa stråk som är trygga och trevliga för
både gång och cykel och bil och med målpunkter längs
vägen ökar orienterbarheten i de offentliga rummen.
Vi ska skapa bättre kopplingar till vattnet för gångcykel, buss och bil och också gestalta dem som stråk
med rekreationskvalitéer.

Diagram bygga för en ökad folkhälsa:

Diagram rekreativa dagvattenlönsningar:

Diagram bygga för att stärka kopplingar:

2

1

1
1
1

2

Tätortsavgränsning
Tätortsavgränsning

Större friluftsområden

Strategiska blågröna stråk

Bro IP utveckling

Strategisk koppling gång- och cykel

Torg, service och handel

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Målpunkter vid Mälaren
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Tätortsavgränsning

Större friluftsområden

Strategiska blågröna stråk

Bro IP utveckling

Strategisk koppling gång- och cykel

Torg, service och handel

Målpunkter vid Mälaren

Strategisk koppling bil

Tätortsavgränsning

Större friluftsområden

Tätortsavgränsning

Tätortsavgränsning

Strategiska blågröna stråk

Kungsängens IP utveckling

Rekreativa grönytor och dagvattenhantering

Strategiska blågröna s
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Värna och utveckla ekosystemtjänster i tätorten,
som tätortsnära skogar, grönska och vatten.
Tätorternas grönområden konkurrerar med behovet av
bostäder och vägar. Men naturen i och nära tätorter är
viktig även för människan. Med hjälp av FÖP Bro vill vi
skapa ett sammanhängande blågrönt nät som är lätt att
röra sig genom. Vi ska fortsätta utveckla våra gröna stadsrum, parker och naturområden så de kan fungera som
innevånarnas utomhusvardagsrum och användas året
runt. Planförslaget följer de riktlinjer och strategier som
kommunens Grönplan redan tagit fram. Flera åtgärdsförslag har, eller håller på att, förverkligas.
I Bro ska också vattnet få ta plats. Kopplingen till Mälaren och Lejondalssjön ska stärkas, målpunkter vid vattnet
ska utvecklas, och Brobäcken och Sätrabäcken ska värnas
och utvecklas som de tätortsnära upplevelsevärden de är.
Diagram ekosystemtjänster och ny bebyggelse:

2
3

2
1 1 1

Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
FÖP Bro föreslår även ny bebyggelse som varken finns
med i ÖP 2010 eller ingår i något pågående detaljplanearbete. Förslaget skiljer på några olika typer av bebyggelse:

offentligt gaturum och blågrönt stråk med möjligheter för
rekreation, dagvattenhantering, skydd mot vind och hetta
och stadsodling. De blågröna stråken förbinder och ger
förutsättningar för biologisk mångfald.

Hus i småstad (1)
Förtätning med ”hus i småstad” föreslås längs Enköpingsvägen, Norrgrindsvägen, Köpmanvägen samt i
delar av Gamla Bro, till exempel runt stationsområdet.
Blandad bebyggelse med stadsvillor och flerbostadshus
upp till cirka fyra våningar. Gator, torg, parker och vattenrum utgör tillsammans ett nätverk av offentliga rum
som ska vara tillgängliga, trygga och tillåtande. De samspelar på strategiska ställen med lokaler i bottenvåningar
för en levande småstadsmiljö. Lekplatsen är en självklar
del i det offentliga rummet. Kulturmiljövärden tas tillvara
vid till exempel villaomvandlingar. Ny bebyggelse förväntas trots förtätning bidra till att öka andelen kvalitativ
grönyta för rekreation, odling och hållbarhetsåtgärder.
Småhus i park (2)
Föreslås i till exempel stråket mellan Stora Sandhagen
och Lejondalsvägen och nordväst om Brohuset. Kombination av park, dagvattenhantering, ny vägkoppling och
ny bebyggelse. Stadsradhus med entrésida som möter ett

Småhus i natur (3)
Föreslås i till exempel i Kvista och Öster om Kockbacka. Sammanhängande bostadsbebyggelse med
markbostäder. Bostäderna hålls ihop för att kunna
skapa större sammanhängande gemensamma grönområden. Bostäderna ska anpassas till landskapet och
undvika plansprängning och onaturlig schaktning. Det
är nära till naturen. För området öster om Kockbacka
finns mer detaljerad förstudie framtagen.
Hus i jordbrukslandskap (4)
Föreslås mellan Kockbackarondellen och Sandbodavägen. Ny vägförbindelse och kluster av bostadsbebyggelse med markbostäder likt äldre gårdsbildningar.
Materialval på fasad, tak och utformning av detaljer
görs så att det liknar befintlig äldre bebyggelse och
passar in i kultur- och naturmiljön på platsen. Upplevelsevärden och utblickar som hänger samman med
landskapets avläsbarhet ska inte byggas bort.

2
4

3

Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag

Inspirationsbilder bebyggelsetyperna 2, 3 och 4 - ”småhus i park”, ”småhus i natur” och ”hus i jordbrukslandskap”.

Areella näringar,
tätortsnära jordbruksmark
Tätortsavgränsning

Torg, service och handel

Strategiska blågröna stråk

Bebyggelse av olika slag
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Vad menar vi med ”förtäta”?
Att förtäta betyder i stadsplaneringen att man bygger
nya hus inom befintlig bebyggelse. I tätortsmiljö kan
det vara att bygga på obebyggda markplättar eller att
bygga på antalet våningar på befintliga hus. Förtätning
innebär alltid att det blir fler bostäder och människor
på samma yta som förut.
Att bygga på obebyggd mark utanför tätbebyggda områden är inte att förtäta, även om den nya bebyggelsen
gränsar till den befintliga och ligger inom tätortsavgränsningen. Stora projekt på obebyggd mark, som Trädgårdsstaden och Tegelhagen, är inte förtätningsprojekt.
Vad menar vi med ”stadsmässighet”?
När vi talar om ”stadsmässighet” eller ”småstadsmässighet” i de fördjupade översiktsplanerna för tätorterna menar vi ett stadsrum som är aktivt under dygnets
flesta timmar.
Parker, torg och offentliga byggnader är en sammanbindande del av gatunätet och bidrar till en blandning
av funktioner och ett varierat socialt liv. Husens entréer vetter direkt mot gatan. Det finns en mänsklig
närvaro i fasadlivet med till exempel balkonger eller
lokaler. Skalan anpassas efter den gående människan
men bilar är tillåtna i princip i hela gatustrukturen.
Gatunätet är så kontinuerligt som möjligt och det finns
flera sätt att röra sig mellan olika målpunkter. Det är
nära till service, kultur, natur, vatten, kollektivtrafik,
handel och bostäder.
Här ändrar eller detaljerar FÖP Bro användning
för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
1. Kockbacka verksamhetsområde.
Tidigare utpekat som nytt mindre verksamhetsområde
i bullerutsatt läge mellan väg och järnväg. Nu föreslås
det dels som ett område för ny skola samt småska-

liga service-, frilufts- eller idrottsanläggningar (1a)
och dels för areella näringar, jordbruksmark (1b). En
del av ytan i 1a avsätts också för rekreativ dagvattenhantering. Det är fortsatt viktigt att reservera mark för
fyrspår på Mälarbanan utmed hela sträckan.
2. Kvista
Tidigare utpekat för bostadsbebyggelse men en stor
del övergår till att pekas ut för naturmark och areellea
näringar - jordbruksmark och föreslås tillhöra landsbygden och ej ingå i tätortsutvecklingen.
3. Söder om Ginnlögs väg
Området ligger utanför täortsavgränsningen och är tidigare utpekat som utredningsområde för bostadsbebyggelse. I samband med pågående detaljplanering av
områdena Klockaren och Härnevi hage har dock detta
område bedömts som olämpligt att bebyggas med
hänsyn till bland annat Riksintresset för kulturmiljö
och utgår därmed som utredningsområde.

7. Klöv och lilla Ullevi
Planuppdrag finns som syftar till att undersöka möjligheten att bygga bostäder vid handelsplatsen vid trafikplats Bro.
Här pågår detaljplanering inom tidigare utredningsområde i ÖP 2010: (Pågående planer inom
utvecklingsområde listas ej.)
8. Klövberga
Planarbete pågår och syftar till att utveckla ett varierat
område för verksamheter, logistik och sällanköpshandel i kombination med att viktiga delar av natur- och
kulturmiljön i området bevaras och tillgängliggörs.
Diagram detaljplaner och ändringar jämfört med ÖP 2010:

8

4. Öster om Kockbacka
Förstudie finns framtagen och medföljer som bilaga
till FÖP Bro som detaljerar förslaget till struktur för
tillkommande markbostäder, infrastruktur och rekreationsområden.
Här pågår detaljplanering som ändrar användning för bebyggelse jämfört med i ÖP 2010:
5. Klockaren
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i närheten
av Bro Hofs golfbana. Anknyter till utbyggnaden av
Tegelhagen.
6. Härnevi hage
Planuppdrag finns för bostadsbebyggelse i närheten
av Bro Hofs golfbana Anknyter till utbyggnaden av
Trädgårdsstaden och Bro IP.

7

5
2

3

6

1a

1b 4

Tätortsavgränsning
Pågående detaljplaner vår 2020 inom tätortsavgränsningen
Förslag ändrad användning jämfört med utpekande i ÖP 2010
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Målpunkter, näringsliv och service
I kommunen finns utöver de två centrumen i tätorterna,
två externa handelsplatser: Brunna Park och Skällsta.
Handeln i Bro och Kungsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal
inriktning (Ica, COOP, apotek, tobaksaffär, kemtvätt
etc.), medan handelsplatserna erbjuder ett större utbud
och mer sällanköpshandel (Stora COOP, Willys, Biltema, Plantagen etc.).
De externa handelsplatserna är de lokala centrumens
största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir
större och mer varierat.
I Bro Centrum finns närservice i form av ICA-butik,
tobaksaffär, restaurang, grill, optiker, kemtvätt/skomakeri, gym, bibliotek, apotek med mera. Utbudet är,
jämfört med Kungsängen Centrum, mer lokalt orienterat och riktar sig främst till boende i Bro tätort och
närliggande områden.
Bro ska vara en småstad, inte en sovstad
Vi vill att Bro ska vara en levande småstad snarare
än en sovstad. Detta kräver att det finns arbetsplatser,
handel, och kultur i centrala delar av kommunen för
att skapa liv och rörelse även på dagtid.
Utmaningar:
• Bro centrum och handelsplatsen i Skällsta konkurrerar såväl med externa handelsplatser i Bålsta
och Järfälla som med e-handeln. Det behövs en
medveten strategi för att främja en fortsatt närservice vid Bro torg och en levande handel i Skällsta.
• Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur, kulturhistoriska byggnader och
platser och närhet till Mälaren och Lejondalssjön.
Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det
kan handla om att gång- och cykelvägar saknas

eller att kulturhistoriska platser och tätortsnära natur
inte förvaltas eller utvecklas.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:

Det här ska vi göra:
Bygga en ny skola vid Finnstarondellen
Kommunen kan kombinera ny skola med en satsning på Bro idrottsplats och bygga ut verksamheterna på den norra sidan om järnvägen. Läget är en
entré till Bro och här föreslås småskaliga service-,
frilufts- eller idrottsanläggningar. Detta innebär
en förändrad användning jämfört med i ÖP 2010.
Likaså har den här platsen ett strategiskt läge för hantering av dagvatten för stora delar av Bro tätort. Vid
eventuell exploatering måste därför tillräckligt stora
ytor för dagvattenhantering säkras.

• Låt Norrboda och Skällsta fortsätta vara
kommunens nav för sällanköpshandel och
volymhandel, och utveckla Bro och Kungsängens torg som mötesplatser med vardagsnära handel, restaurang, service och möteslokaler.

Utveckla Bro IP som en gemensam mötesplats för
unga i kommunen
Bro IP ska fortsätta att utvecklas som Bros idrottscentrum och en mötesplats för kommunens unga. Det
kan handla om fler idrottsytor, åtgärder för att öka
tryggheten ytterligare och skapa en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och yngre
barn och vuxna. Kopplingen över järnvägen och till
den föreslagna nya skolan behöver stärkas och förutsättningarna för en gång- och cykelbro över järnvägen
bör därför undersökas. En sådan sammanbindande
funktion skulle också stärka kopplingen mellan befintliga Bro och Trädgårdsstaden, och öka tillgängligheten inte bara till Bro IP utan också till det rekreativa
dagvattenstråk som FÖP:en pekar ut.

*Hemester är en semester som ägnas i eller i närheten
av hemmet.

Utveckla målpunkter och tätortsnära natur
Fina samlingsplatser som naturreservat, parker, badplatser och kulturhistoriska platser stärker den lokala
stoltheten och sammanhållningen i en ort. Vi ser att
det är viktigt i Bro att satsa på de platser som finns
och ytterligare stärka dem som målpunkter för de bo-

• Utveckla attraktiva närmiljöer som lockar till
kortare resor och mer hemester*. Utveckla till
exempel Fiskartorp och Kvistaberg till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål.

ende. Det ska märkas att Bro är en liten ort med stora
värden. Här är gott om samlingsplatser som naturreservat, badplatser och friluftsområden.

Inspiration Höghöjdsbana i Hällkana.
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Infrastruktur
Idag har det lokala vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för tillväxt. Förändringar
i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att få ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar
blir vägnätet också mer robust.
I Bro ska allt kännas lika nära som det är
Avstånden är inte stora i Bro, men den glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är. När Bro växer
söderut på andra sidan järnvägen och ner mot Mälaren
blir det än viktigare att binda ihop de olika delarna
med varandra och överbrygga barriärer.
Vi vill att Bro ska vara en ort som hänger ihop inbördes, där människor lätt rör sig mellan olika områden.
När vi utvecklar och förtätar inom befintlig tätort är
vägstrukturen en viktig del för att få olika delar att
hänga ihop bättre. Ett bättre ihopkopplat vägnät möjliggör också effektivare bussförbindelser.

Gestaltningen ska stärka småstadskänslan
Gator, vägar och stråk är en viktig del av stadsbilden.
Det handlar inte bara om hur man kan röra sig, utan
också om hur gaturummen ser ut. För att öka attraktiviteten och småstadskänslan bör Enköpingsvägen på sikt
kunna bli mer av en småstadsgata genom Bro än en traditionell landsväg. Förtätning med lämplig bebyggelse
längs med vägen ska göras på ett sätt som gör gaturummet mer småstadslikt. För att bygga vidare på detta
uttryck bör även delar av Ginnlögs väg och Rösaringsvägen förändras från landsväg till mer av ett gaturum i
takt med att samhället växer vidare ned mot Mälaren.
Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att förflytta
sig till fots och med cykel
Gång- och cykelvägnätet ska vara överskådligt och
lätt att orientera sig i. Förutom daglig förflyttning i
vardagen behöver nya förbindelser utvecklas för rekreation och friluftsliv. Gestaltningen av gc-vägar och
deras omgivningar är central för tryggheten.

Utmaningar:
• Både järnvägen och flera vägar utgör barriärer i
samhället. Detta minskar rörligheten och känslan
av samhörighet mellan olika områden. Dessa barriärer behöver överbryggas på olika sätt för att
skapa ett mer sammanhållet samhälle.
• För att knyta ihop samhället bättre kan nya vägar
behöva byggas i befintliga områden och på ytor
som idag endast är tillgängliga för gående och cyklister.
• Den kraftiga utvecklingen av lager- och logistikverksamheten i Brunna industriområde kan
komma att behöva ökad vägkapacitet till E18 för
alla tunga transporter.
• Underkapacitet i kraftledningsnätet gör att elförsörjning av nya områden är ett reellt problem.
Kommunen kan komma att behöva prioritera mellan utbyggnadsområden.

Inspirationsbilder småstadskänsla från Holland och Tyresö samt exempelbild gatusektion ur TRAST - gatutyper en exempelsamling.
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Infrastruktur Bro
Högbytorp
E18
Tätortsavgränsning
Entréer till tätorten
Trafikplats Bro

Strategisk koppling bil, ny väg eller öppnad genomfart
Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg eller
öppnad genomfart eller förstärkt stråk
Strategisk koppling båt

Skällsta

Förslag eko-sociodukt
Ny kretsloppscentral

Bro

Utökad hel trafikplats

J

Befintlig järnväg och stationsläge

Kvista

Trafikplats
Kockbacka

J

Målpunkter vid Mälaren
Större friluftsområden med flera aktiviteter
Kungsängens IP utveckling
Torg, service och handel, befintliga och förslag
Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering

Tegelhagen
Rättarboda

Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Grön koppling
Regionalt svagt grönt samband
Totalförsvarets influensområde

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd efter beredningen 2020-05-25.

19

68 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd - KS 18/0015-9 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd : Bilaga 1

Det här ska vi göra:
Knyta ihop områden genom att skapa nya kopplingar i det lokala vägnätet
Några nya vägkopplingar bör undersökas för att knyta ihop samhället bättre och skapa alternativa vägar.
Bland annat nya genare förbindelser till Bro torg från
norra Råby respektive norra Finnsta, ny koppling mellan Lejondalsvägen och Kockbackavägen samt ny förbindelse över järnvägen väster om stationen. Det är
också viktigt att kopplingen mellan befintliga Bro och
kommande Trädgårdsstaden blir stark och att det blir
lättare att ta sig över järnvägen. För att skapa bättre
kopplingar till Mälaren och Tegelhagen föreslås nya
gång- och cykelvägar och att området mellan Ginnlögs väg och Rösaringsvägen prioriteras för att skapa
fler bra kopplingar mot Bro stationsområde.
Låta Enköpingsvägen bli mer av en småstadsgata
För att öka småstadskänslan och minska barriäreffekten bör Enköpingsvägen bli mer av en stadsgata
genom Bro än en traditionell landsväg. Det kan ske
genom förtätning med lämplig bebyggelse och fler
övergångsställen i stället för planskilda korsningar.
Till exempel bör lokaler i entrévåningar prioriteras
i strategiska lägen. Se nedan för konceptdiagram ur
planarbetet. Likaså bör rondellen vid Köpmanvägen
utformas som en korsning i stället.
Principskiss småstadsgata:

Skalan är 2-4 våningar och tillåter
både flerbostadshus och
stadsradhus.
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Utveckla entréerna till tätorterna
Entréerna till tätorten är de punkter där man upplever
att man kommer in i tätorten utifrån. För boende i tätorten som kommer hem från jobbet eller resan är det
kanske den punkt där man känner att man är ”hemma”. För den som kommer till Bro för första gången
är entréerna det första intrycket man får av Bro som
plats. För att stärka Bros identitet som en småstad
nära storstaden behöver vi utveckla entréerna på ett
medvetet sätt. Därför pekar vi nu ut dessa entréer där
gestaltningen och möjligheten att orientera sig är extra
viktig.
Peka ut alternativ för eventuellt ny vägkapacitet
för Brunna industriområde
För att öka vägkapaciteten för de omfattande tunga
transporterna till den växande lager- och logistikverksamheten i Brunna bör alternativa förbindelser till
E18 utredas. Alternativ kan eventuellt vara en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats.
Reservera yta för ny kretsloppscentral
Vid Kockbacka trafikplats föreslås ett nytt samlat
centrum för kommunens kretsloppsverksamhet och
tillhörande funktioner. En eller ett par hektar på respektive sida om Kockbackavägen tros vara möjliga att
utveckla. Fördjupade studier av ytdisposition behövs
för att bedöma möjligheterna bättre. Det behöver också tillkomma nya vägkopplingar, dels en anslutning i
söder ifrån Kockbackavägen, dels en ny koppling västerut mot Finnsta.
Det finns inget politiskt beslut om att slå ihop dagens
två kretsloppcentraler till en. Särskild dialog ska genomföras i frågan.

Lokaler i strategiska lägen
för att skapa aktiva
entrévåningar

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd efter beredningen 2020-05-25.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg ut laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
• Utveckla ett väl definierat cykelnät för effektiva cykelresor.
• Öka tillgängligheten för gående och cyklister
till service, pendeltågsstation, fritidsanläggningar och områden för rekreation och friluftsliv.
• Minska barriäreffekten av järnvägen när
Trädgårdsstaden byggs ut, och bind ihop
gamla och nya delar av Bro med varandra.

Skiss yta för ny kretsloppscentral:

Trafikplats
Kockbacka
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ck
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Tätortsavgränsning
Kopplingar för bil, ny väg
Kopplingar för gång- och
cykel

Ytor att utreda för
kretsloppscentral med mera
Strategiska blågröna stråk
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivning - sammanfattning
Förslaget till fördjupade översiktsplan antas medföra
betydande miljöpåverkan och omfattas av kravet enligt 6 kap miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning. Kommunen har utvidgat arbetet till att göra
en hållbarhetsbedömning. Den uppfyller miljöbalkens
krav men låter även sociala och ekonomiska aspekter
konsekvensbedömas. Arbetet har genomförts stegvis
och skett integrerat och parallellt med kommunens
planarbete.
Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv Planförslaget och
planeringsinriktningarna bedöms vara väl avvägda
utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.
Värderos
Planförslagets möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med hjälp av en värderos. Det
är en bedömning av förutsättningarna att nå en hållbar
utveckling och inte ett absolut värde på hållbarhet.
Blå linje visar planförslag och röd linje nollalternativ:

Ekonomisk hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart jämfört med
nollalternativet för alla studerade aspekter. När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling
av bostäder, verksamheter och service samt att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras.
I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör
natur- och kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till en attraktiv
boendemiljö i Bro.
Genom att planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms planförslaget också
vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger
också bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
Social hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart utifrån folkhälsa
kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna
till fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten
till natur- och kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå
och cykla. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. I
planförslaget anges också hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljö (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget
innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark jämfört
med nollalternativet.

Miljömässig hållbarhet
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt grönstruktur och biologisk mångfald.
Planförslaget ger bättre försättningar att resa fossilfritt
och klara extrema vädersituationer samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet.
Detta beror bland annat på att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar
ut områden för utveckling av kollektivtrafik, strategiska
områden för fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning.
Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda
ytor. För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för
att rena och fördröja dagvatten och skydda recipienten
Mälaren är det därför viktigt att planeringsinriktningarna följs.
För grönstruktur och biologisk mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt
att klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska
områden med högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en positiv förändring jämfört med
nollalternativet.
När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft
och risker bedöms planförslaget och nollalternativet
vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan
komma att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp
till luft och risker.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd efter beredningen 2020-05-25.
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Genomförande - Hur ska FÖP Bro bli verklighet?
FÖP:en uttrycker kommunens långsiktiga
viljeinriktning
De fördjupade översiktsplanerna för tätorterna uttrycker kommunens långsiktiga viljeinriktning för den
fysiska planeringen. Det är ett politiskt dokument som
antas av kommunfullmäktige.
Den fördjupade översiktsplanen blickar långt fram i
tiden, väger in både nationella, regionala och lokala
intressen och tar bredare hänsyn än detaljplaneringen.
Om den politiska viljeinriktningen ändras på ett betydande sätt ska översiktsplanerna också ändras i enlighet med detta. Detta för att ge en förutsägbarhet och
kontinuitet i planeringen för invånare, myndigheter
och andra aktörer som berörs av kommunens fysiska
planering.
Det här ska vi göra:
Bygga inifrån och ut
Börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk
infrastruktur, centrumnoder och service. Det förslag
till utbyggnadsordning som finns på nästa sida grundar sig på följande principer:
• Nära pendeltågsstation.
• Nära stadsdelscentrum.
• Nära kollektivtrafikstråk.
• Inom befintlig infrastruktur i form av VA-och
vägnät.
• Ingen ny tätortsbebyggelse utanför tätortsavgränsningarna.
Prioritera detaljplaner som bidrar till att uppfylla
kommunens mål
I de flesta planer och projekt finns visioner om att
skapa vackra miljöer, goda bostäder eller livskraftiga
verksamheter.
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Men för att ett projekt ska vara hållbart räcker det inte
med att projektet i sig har ett attraktivt innehåll. Allt
nytt vi bygger kommer att ha påverkan på de människor och det samhälle som redan finns. När vi lägger
pengar och resurser på att bygga nytt måste det nya
bidra till att vi uppnår våra mål om en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun.
Ta hänsyn till de lokala marknadsförutsättningarna när vi släpper fram nya detaljplaner
Att det råder en generell bostadsbrist i Stockholms län
innebär inte att behovet är konstant av alla typer av
bostäder. Tvärtom har vi sett flera exempel i länet på
när framför allt nyproducerade bostadsrätter blir svåra
att sälja när konjunkturen försvagas.
För Upplands-Bro är detta något vi måste ta särskild
hänsyn till, då kommunen ligger långt ut i länet och
därmed har en mer konjunkturkänslig bostadsmarknad än mer centrala delar av Stockholm. För att få
ett hållbart genomförande som följer efterfrågan ska
kommunen ta sin del av ansvaret för att ge bästa möjliga förutsättningar för nyproducerade bostäder.
Vi ska prioritera mellan detaljplaner och släppa fram
planer i rätt tid. De detaljplaner som är under genomförande samtidigt ska erbjuda olika boendeformer,
inte konkurrera med varandra inom samma segment.
Ur bostadsförsörjningssynpunkt är det också viktigt
också nyproduktionen erbjuder olika boendeformer
och hustyper för olika faser i livet.
Bygga bostäder som människor vill bo i
Vi ska fortsätta att bygga bostäder som människor vill
ha. Det innebär bostäder som är prisrimliga, ligger
nära kollektivtrafik och service och ger goda boendemiljöer. Bostäder som uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden.

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd efter beredningen 2020-05-25.

PLANERINGSINRIKTNINGAR:
• Bygg inifrån och ut. Börja med det som är
närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov
och efterfrågan.
• Områden med naturvärdesklass 1 och 2 ska
bevaras. I områden med naturvärdeklass 3
och 4 ska grönkompensationsåtgärder vidtas
vid byggnation.
Grönkompensera när vi tar naturmark i anspråk
Vid nybyggnation är det nästan alltid så att den mark
som tas i anspråk innehåller naturmark eller annan
form av grönska och naturvärden. Det kan vara motiverat att låta natur och växtlighet ge vika för nya bostäder, verksamheter eller något annat som är viktigt
för invånarna och kommunen, men vi ska alltid kompensera för det. När naturvärden försvinner ska nya
naturvärden tillföras i form av grönkompensation. Det
kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer
eller genom att långsiktigt skydda naturområden som
tidigare saknat skydd.
Följa upp den långsiktiga planeringen
Upplands-Bro har ambitiösa mål om en miljömässigt,
ekonomiskt och socialt hållbar kommun. För att bevaka att utvecklingen går åt rätt håll ska vi följa upp hur
väl viljeinriktningarna i FÖP Bro följs i efterföljande
politiska beslut, planering och genomförande. Uppföljningen kommer också att ge oss en indikation på
hur väl FÖP Bro fungerar som politiskt styrdokument.
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Genomförande Bro

Förslag utbyggnadsordning:
Prioriterat �ll 2030
Prioriterat 2030 - 2040
Prioriterat e�er 2040

Tätortsavgränsning

Pågående utbyggnad

Entréer till tätorten

Brunna

Pågående detaljplan

Strategisk
koppling bil, ny väg eller öppnad genomfart
Beﬁntlig bebyggelse

Görvälnkilen

Strategisk koppling gång- och cykel, ny väg eller
öppnad genomfart eller förstärkt stråk

Strategisk koppling båt

Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd efter beredningen 2020-05-25.

Örnässjön

Förslag eko-sociodukt
Ny halv trafikplats

Rankhus

Utökad hel trafikplats

J

Befintlig järnväg och stationsläge
Målpunkter vid Mälaren

Tibble

Större friluftsområden med flera aktiviteter
Kungsängens IP utveckling
Torg, service och handel, befintliga och förslag
Strategiska blågröna stråk = rekreativa grönytor
och dagvattenhantering
Rekreation, natur- och kulturmiljö och areella näringar
Grön koppling
Regionalt svagt grönt samband
Totalförsvarets influensområde

Lillsjön

Stäksön
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Fördjupad översiktsplan för tätorten Bro i Upplands-Bro,
version inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun
Layout: Upplands-Bro kommun
Fotografer: Enligt bildtext och annars Upplands-Bro kommun där
inget annat anges. Flygbilder är fotograferade av Bergslagsbild AB.
Under arbetet med samrådsförslaget fungerade samhällsbyggnadsutskottet som politisk styrgrupp.

Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i
naturen med flera större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av
två världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att allt
färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta. Här
finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuder
aktiviteter och avkoppling för alla intressen och åldrar.
www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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FördjupadeLandsbygdsplan
översiktsplaner för
tätorterna
FÖP
2016
Bro och Kungsängen

Planeringsförutsättningar
Tillhörande samrådsförslag den 25 maj 2020

www.upplands-bro.se/tatort
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder
och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig
historia med en spännande framtidsutveckling. Här kan du
kombinera tryggt boende med en aktiv fritid.

Planeringsförutsättningar tillhörande de fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängens tätorter i
Upplands-Bro, FÖP 2040

Författare: Upplands-Bro kommun.
Kartor och GIS: Upplands-Bro kommun.
Copyright kartor: Lantmäteriet, Länsstyrelsen och
Tätortskartan Stockholms län.
Layout: Upplands-Bro kommun
Omslagsbild:
Fotograf:

www.upplands-bro.se
kommun@upplands-bro.se
08 581 690 00
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Förord och läsanvisning
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning
av hur man avser att tillgodose allmänna intressen enligt
PBL 2 kap. Det gör vi i denna bilaga som vi kallar för ”Planeringsförutsättningar”. Här redogör vi för de allmänna
intressen som är relevanta, som riksintressen, förordnanden och hänsynsområden. Var och hur avvägningar görs
mellan olika allmänna och till viss del enskilda intressen
redovisas i form av ställningstaganden och förslag i plandokumenten FÖP Bro och FÖP Kungsängen.
Planeringsförutsättningarna ska också läsas i relation till
den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP 2010, och
FÖP 2016 för landsbygden. Till Landsbygdsplanen hör en
bilaga med planeringsförutsättningar för hela kommunens

yta. Denna bilaga är motsvarande för tätorterna.
I FÖP Bro och Kungsängen föreslås några mindre förändringar av tätortsavgränsningen från FÖP 2016. Dessa förslag
används genomgående här i planeringsförutsättningarna.
Läs mer om tätortsavgränsningens förändring i avsnittet
”Ändringar av tätortsavgränsningen i FÖP Bro/Kungsängen” i plandokumenten.

utgör ett underlag till tätortsplanerna. Kartorna i dokumentet
är ögonblicksbilder. Så kallad rullande översiktsplanering
innebär att löpande uppdateringar och kompletteringar
av kartorna sker i kommunens interna såväl som externa
kartverktyg. Den geografiska informationen är tänkt att
bli ett levande planeringsunderlag för fortsatt planering,
bygglovsprövning och annan tillståndsprövning.

Det är plandokumenten med dess utvecklingsstrategier,
planeringsinriktningar
och
markanvändningskartor
som kräver ett politiskt ställningstagande. FÖP Bro och
Kungsängen ska beslutas och antas i kommunfullmäktige.
Planeringsförutsättningarna beslutas inte politiskt utan

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Upplands-Bro och omvärlden
Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Allmänna och mellankommunala intressen
Våra utmaningar är gemensamma

Upplands-Bro är en del av Stockholms län och
Mälardalsregionen, och många frågor och utmaningar är gemensamma. Vi delar Mälarens vatten, infrastruktur och grönstruktur med andra kommuner,
och ingår i ett större sammanhang där utmaningarna
kring till exempel bostadsförsörjning, klimatomställning och social hållbarhet behöver mötas gemensamt.
I den här delen redogör vi kort för hur Upplands-bro förhåller sig till de mellankommunala intressen och riksintressen som påverkas av FÖP Bro och Kungsängen.

Mellankommunala och regionala intressen

Mellankommunala intressen är frågor där vi behöver samarbeta med andra kommuner kring utvecklingen.Här följer en
kort redogörelse för kommunens syn på de mellankommunala intressen som är aktuella i FÖP Bro och Kungsängen.
I de utvecklingsstrategier och den mark- och vattenanvändning som FÖP:arna föreslår har avvägningar gjorts mellan
dessa olika intressen.
Håbo kommuns utvecklingsplaner för Bålsta tätort
österut
Upplands-Bro kommun reserverar ytor för fyrspår vid en
förlängning av Mälarbarnan, vilket kan gynna invånarna i
Bålsta. I övrigt påverkar inte utvecklingen i Bro och Kungsängen Håbos utvecklingsplaner.
Barkarby-Jakobsbergs utveckling som regional kärna
Kommunen stödjer utvecklingen av Barkarby-Jakobsberg
som regional kärna. Det ökade utbudet av bostäder och handel i Barkarby-Jakobsberg, och den planerade tunnelbane-

linjen till Barkarby är positivt för Upplands-Bro och knyter
kommunen starkare till Stockholmsregionen. Omvänt innebär också Upplands-Bro kommuns utbyggnadsplaner på
sikt större befolkning och mer underlag för kollektivtrafik
och service i regionkärnan.
Järfällas utvecklingsplaner för Stäket
Upplands-Bro planerar för ett större antal bostäder på Norra
Stäksön, ett planprogram är under framtagande. Utvecklandet av fritids- och rekreationsmiljöer på Norra Stäksön
kommer vara ett positivt tillskott även för de boende i Järfälla.
Regionala gång- och cykelstråk
Kommunen vill öka möjligheterna att ta sig fram till fots
och på cykel. De regionala gång- och cykelstråken ska stärkas, liksom kopplingen till de lokala GC-vägarna.
Arlandaförbindelse via Erikssund och Sigtuna, inklusive bussförbindelse från Bålsta
Påverkas inte.
Arlandaförbindelse/utbyggnad av Rotebroleden
Påverkas inte (utbyggnaden av Rotebroleden är färdig och
avslutad).
Sjö-/färjeförbindelse med andra Mälarkommuner
(nöjes-/turism-/arbetspendling)  
Kommunen vill främja möjligheten att ta sig runt på vattnet inom kommunen och till andra kommuner i Mälaren.
FÖP:arna pekar ut strategiska kopplingar för båt som en
del av sin utvecklingsstrategi.

Farleder i Mälaren (bl.a. riksintresse för farled till Bålsta)
Påverkas inte.
Den regionala grönkilen, Görvälnkilen
Upplands-Bro vill värna och utveckla den regionala grönkilen. Det är ett tydligt ställningstagande i de fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen. Verksamhetsområdet i Brunna tillåts dock att växa en avgränsad bit västerut på ett sätt som inkräktar på en mindre del av grönkilen.
Vi föreslår också att en ny vägsträckning mellan Brunna
verksamhetsområde och Kockbacka trafikplats utreds för
att öka vägkapaciteten för tunga transporter till lager- och
logistikverksamheten. Denna vägsträckning skulle i så fall
gå genom grönkilen, parallellt med E18. Ett alternativ är en
ny halv trafikplats i Brunna som på motsvarande sätt skulle
kunna avlasta förbindelserna till E18.
För att stärka den svaga gröna koppling som RUFS 2050
pekar ut i grönkilen över E18 föreslår vi en eko- och sociodukt över E18 och den eventuella nya vägförbindelsen. Förslaget går också att utveckla i samband med en eventuell ny
halv trafikplats. En eko- och sociodukt utformas för att både
fungera som en passage för djur av olika slag, vara som en
livsmiljö i sig själv och även tillåta människor att passera
Landskapsbildsskydd Lilla Ullfjärden
Påverkas inte.
Regionala vandrings-, cykel, kanot- och skridskoleder och dylikt.				    
Upplands-Bro är en friluftskommun där närheten till Mälaren, sjöar och natur är en av de största resurserna. Inom tät-
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orten går Vikingaslingan (skridskoled, väster om Stäksön),
Upplands-Broleden som går genom både Bro och Kungsängen, samt Mälardalsleden genom Kungsängen mot Bålsta, Sigtuna och Järfälla. Genom att peka ut och stärka
strategiska kopplingar för gång och cykel ökar vi tillgängligheten till vandringslederna.
Utveckling av Högbytorpsområdet med inriktning på
miljö, energi och återvinning/kretslopp
Högbytorpsområdet ligger i utkanten av tätorten och ska
även fortsättningsvis stärkas och utvecklas som en hub för
verksamheter med inriktning på miljö, energi och återvinning. Vi pekar också ut en ny gemensam kretsloppscentral
för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats.
Handelsutveckling i Brunna och Skällsta samt i grannkommunerna
Upplands-Bro anser att Brunna och Skällsta även fortsättningsvis ska fortsätta vara kommunens nav för sällanköpshandel och volymhandel. Den torgnära handeln kommer
av naturliga skäl att ha en mer småskalig och lokal prägel.
Mellankommunalt/regionalt samarbete kring avfall (enligt Avfallsplan 2019-2023).			
Upplands-Bro vill utveckla sitt arbete med avfallshantering
genom samverkan och erfarenhetsutbyte med andra kommuner. I FÖP Bro pekar vi ut en ny gemensam kretsloppscentral för Bro och Kungsängen vid Kockbacka trafikplats.
Norra Östersjöns vattendistrikt - åtgärdsplan enligt vattendirektivet				
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär

8

att det finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för vattenförekomsten. De delar av Mälaren som är mottagare av vattnet som rinner från Bro och Kungsängen har
ett mycket högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste
statusbedömningen inte miljökvalitetsnormer för vatten.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och
Kungsängen och för att skydda de känsliga recipienterna
krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska belastningen
av föroreningar.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid
förtätning och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och
Sätrabäcken ska värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för
öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering
med fokus på områden utmed Brovikens tillflöden. I planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Eftersom Broviken är huvudsaklig mottagare av dagvattnet
från Bro behövs en strategisk planering utifrån var åtgärder
kan vidtas för att göra största nytta. Kommunen har initierat
ett arbete med att ta fram en dagvattenplan och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett sådant
arbete.
Östra Mälarens vattenskyddsområde (dricksvatten)
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på råvattnet
för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren. Detta för att säkra tillgången

till dricksvatten på lång sikt.
De fördjupade översiktsplanerna föreslår att Bro och
Kungsängen ska förtätas. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att
rena och fördröja dagvatten.
Som beskrivs under föregående rubrik föreslår de fördjupade översiktsplanerna ett antal utpekanden och planeringsinriktningar för att rena dagvatten och förbättra vattenmiljön
på olika sätt.

Allmänna och statliga intressen

Kommunens översiktsplanering är skyldig enligt lag att
på olika sätt ta hänsyn till det allmännas bästa och statliga
ställningstaganden om exempelvis skyddsvärda områden.
När staten pekar ut geografiska områden som är av nationell betydelse för olika samhällsintressen, kallas dessa för
riksintressen.
Totalförsvarets
riksintresse
och
avgränsning
(Livgardet) samt skottbullerpåverkan		
Det finns ett litet område inom tätortavgränsningen i norra
Brunna och i delar av Viby som ligger inom Totalförsvarets influensområde. FÖP Kungsängen pekar ut en framtida strategisk vägkoppling från Rankhus till det befintliga
bostadsområdet i norra Brunna som ligger inom influensområdet. Vi bedömer inte att detta påverkar Totalförsvarets
riksintresse.
FÖP Kungsängen lyfter också behovet av en hel trafikplats
i Kungsängen, samt av en ny halv trafikplats alternativt
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ny vägsträckning mellan Brunna verksamhetsområde och
Kockbacka trafikplats. En sådan utökad vägkapacitet bör
vara till fördel även för Totalförsvaret och deras fordon.

Norra Stäksön omfattas av utvidgat strandskydd. Kommunen har överklagat beslutet om 300 meter strandskydd
i området.

Riksintresse för kraftledningar
De kraftledningar som går genom kommunen ligger utanför
tätortsavgränsningarna och påverkas på så sätt inte av de
fördjupade översiksplanerna. Däremot utgör den kapacitetsbrist som finns i stomnätet i hela Mälardalsregionen ett
hinder för Upplands-Bro kommuns möjligheter att bygga
bostäder och verksamheter. Kommunens utbyggnadsplaner
innebär på motsvarande sätt också att vi gör anspråk på en
del av länets begränsade elkapacitet.

Flygets
riksintresse
samt
avgränsning
(Arlanda) och flygbullerpåverkan		
Kollektivrafikförbindelserna mellan Upplands-Bro och Arlanda är dåliga och kommunen ska verka för att få bättre
förbindelse till Arlanda flygplats. Bebyggelsen inom kommunens tätorter ligger inte inom influensområdet för flygbuller.

Riksintresse Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken (hela Mälaren med dess öar och stränder)
Riksintresset för Mälaren med dess öar och stränder innebär
att exploatering och andra ingrepp i de utpekade områdena
inte får medföra att områdenas natur- och kulturvärden skadas påtagligt. För vart och ett av områdena gäller dessutom
särskilda förbud eller krav på hänsyn.
Riksintresset omfattar de delar av Bro tätort som ligger söder om järnvägen, samt de östra delarna av Kungsängens
tätort där Rankhus och Norra Stäksön ingår. Utbyggnadsplanerna för Rankhus och Norra Stäksön motiveras med att
de innebär en utvidning av den befintliga tätorten, i vilket
fall undantag från lagen kan göras. Planering och utbyggnad ska dock ske med största möjliga hänsyn till natur- och
kulturvärden, ett synsätt som understryks och utvecklas i de
fördjupade översiktsplanerna för tätorterna.

Riksintresse för kulturmiljövården
Det finns två utpekade riksintresseområden för kulturmiljövården i tätorterna: Bro och Görväln (se kartan över riksintresse kulturmiljövården längre fram i dokumentet).
I området Görväln har kommunen sedan tidigare pekat ut
området mellan järnvägen och Enköpingsvägen (Enköpingsvägens östra verksamhetsområde) som nytt mindre
verksamhetsområde. Den fördjupade översiktsplanen för
Kungsängen föreslår i stället att peka ut området för småskaliga service-, bostads- och kontorsbebyggelse samt att
del av ytan avsätts för dagvattenhantering. Den nya inriktningen bör ge bättre förutsättningar att bevara kulturmiljövärden i området än det tidigare utpekandet.
I området Bro finns redan en antagen detaljplan för bostadsbebyggelse (Tegelhagen) som är under utbyggnad, samt
ett pågående planuppdrag. Hanteringen av riksintresset för
kulturmiljövården hanteras inom respektive detaljplan.
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Markägoförhållanden

Teckenförklaring
Upplands-Brohus AB
Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun - tomträtt
Upplands-Bro Kommunfastigheter
Övriga markägare
Strandlinje
E 18
Järnväg
Naturreservat
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Bestämmelser

Teckenförklaring
Naturreservat
Nybyggnadsförbud enligt väglagen
Biotopskydd
Täkttillstånd
Vattenskydd
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Planlagda områden

Teckenförklaring
Planlagda områden
Pågående plan- och programuppdrag
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Arbetsplatser, näringsliv, verksamhet och produktion
Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Verksamhetsområden

Teckenförklaring
Befintligt
Detaljplan finns ej utbyggt
Detaljplaneprogram finns
Pågående detaljplan
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i detljplanearbetet
Utpekad i ÖP 2010 förändrad i FÖP 2040
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Areella näringar
– väghinder

Teckenförklaring
Framkomlighetsproblem för jordbruksmaskin
Väghinder objekt
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Bebyggelse, anläggningar och service
16
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Aktivitetsplatser

Teckenförklaring
Större friluftsområde med flera aktiviteter
Lekplatser
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Golfbana
Simhall
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Antal kvadratmeter
friyta per boende

Teckenförklaring
Antal kvadratmeter friyta per boende
14 - 20 kvm
20 - 30 kvm
30 - 40 kvm
40 - 50 kvm
50 - 60 kvm
> 60 kvm
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Gångavstånd
skola och förskola

Teckenförklaring
Gångavstånd Skola/Förskola
< 500
500 - 1000
1000 - 1500
1500 - 2000
2000 - 2500
2500 - 3000
3000 - 4000
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Samhällsservice och
kommunal service

Teckenförklaring
Öppen förskola
Förskola kommunal
Förskola pedagogisk omsorg
Förskola fristående
Kulturskolan
Grundskola kommunal
Grundskola frisående
Fritidsgård
grundsärskola, särskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Egghult, skolskjuts
Nyborg, skolskjuts
Smidö, skolskjuts
Lennartsnäs, skolskjuts
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Boendetäthet Antal boende inom en
radie på 57 meter

Teckenförklaring
Antal boende inom radie á 57 meter
< 20
20 - 50
50 - 100
100 - 150
150 - 200
200 - 250
250 - 350
350 - 420
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Kommunikationer, transporter och trafik
22
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Väghållare

Teckenförklaring
E 18
Järnväg
Enskild
Kommunal
Statlig
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m
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Kommunikationer
– övergripande

Trafikplats Bro

840

269

907
Trafikplats Kockbacka

902

E18

Trafikplats Kungsängen

Teckenförklaring
Cykelnät
Kommunikation, större vägar
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

24

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Kollektivtrafik

Teckenförklaring
Busshållplats
Busslinje
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Teknisk försörjning
26

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Vatten och avlopp

Teckenförklaring
Vattenkiosk/Slamkiosk
VA verksamhetsområde
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Kretsloppscentraler,
avfall och täkter

Teckenförklaring
Kretsloppscentral
Avfallshantering och möjlig framtida energiproduktion
Täkt - aktiv
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Vattenplanering
Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Vattenplanering –
ekologisk status och
avrinningsområden
Kartan är gjord utifrån data ur databasen för VISS
(VattenInformationsSystem Sverige) som beslutades 2009. Uppdatering pågår av databasen men
finns ej beslutad än.

Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven

Teckenförklaring
God ekologisk status

Lillsjön

Måttlig ekologisk status
Oklassad
Avrinningsområde till särskilt känsliga områden och våtmarker

Mälaren - Broviken
Kungsängen

Avrinningsområde
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Mälaren - Tibbleviken

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Vattenplanering ekologiskt känsliga
områden, vattenskydd, större vattentäkter
Lejondalssjön

Bro

Örnässjön

Mälaren - Ryssgraven
Teckenförklaring
Lillsjön

Större vattentäkt
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Ekologiskt känsliga sjöar
Östra Mälaren vattenskyddsområde

Mälaren - Broviken
Kungsängen

E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

Mälaren - Tibbleviken

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Markavvattningsföretag

Teckenförklaring
Markavvattning
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Vattenreglering

Teckenförklaring
Lågpunkt i landskapet
Klass 1 (obefintligt)
Klass 2 (visst)
Klass 3 (påtagligt)
Klass 4 (högt)
Klass 5 (högsta)
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Kultur, natur, rekreation och friluftsliv
34

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Kulturmiljövärden
Riksintressen för kulturmiljö

Håtuna - Håbo-Tibble
Bro
Låssa
Görväln - farled och herrgårdslandskapet

Lokala intressen för kulturmiljö
Områdena beskrivs i kapitel 8 i ÖP
2010 samt i kulturmiljöutredningarna
”Bro – kulturmiljöer” och ”Kungsängen – kulturmiljöer” (2019).

Teckenförklaring
Agrara byggnader uppförda före 1930
Karaktärsområde
Särskilt värdefullt område
E 18
Kulturmiljö riksintresse
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Fornlämningar

Teckenförklaring
Fornlämning punkt
Fornlämning område
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Friluftsliv och
rekreation –
anläggningar

Teckenförklaring
Grill
Beachvolleybollplan
Fotbollsplan
Idrottsplats
Ridhus
Sporthall
Badplatser
Båtplats
Motionsspår
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Friluftsliv och
rekreation – leder

Teckenförklaring
Prioriterat rekreativt promenadstråk
Cykelnät
Vikingaslingan, skridskoled
Vandringsleder, förslag
Upplands-Broleden, vandringsled
Ridled
Mälardals cykelled
Kanotled
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25

0

1 000 m

68 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd - KS 18/0015-9 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd : Bilaga 2

Naturskydd

Teckenförklaring
Naturreservat
Naturreservatsförslag
Grön kil
Grön värdekärna
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Naturvärden –
övergripande

Teckenförklaring
Klass 1 - högsta natursvärde
Klass 2 - högt naturvärde
Klass 3 - påtagligt naturvärde
Klass 4 - visst naturvärde
Ängs- och betesmarker
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Naturvärden ädellöv

Teckenförklaring
Skyddsvärda träd (Länsstyrelsen))
Ädellövmiljöer
Viktiga spridningssamband för ädellövmiljöer
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Naturvärden groddjur

Teckenförklaring
Lekvatten groddjur
Spridningsområde groddjur
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Strandskydd

Teckenförklaring
Strandlinje
Standskyddsområde generell, 100 m
Planlagda områden
Beslut om utvidgat strandskydd som inte vunnit laga kraft
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Hälsa och säkerhet
44

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Översvämningar skyfall

Teckenförklaring
Lågpunktskartering för översvämningsrisk vid skyfall, Länsstyrelsen
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Översvämningsrisk
Mälaren

Teckenförklaring
Översvämningsrisk Mälaren ca 1,5 m ö h
Översvämningsrisk Mälaren ca 2,7 m ö h
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Ras och skred

Teckenförklaring
Risk för erosion (SIG)
Risk för stabilitet (SGI)
Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse

0

1 000 m

Tätortsavgränsning

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Risk och säkerhet

Teckenförklaring
Farlig verksamhet, Seveso
Riskanläggningar
Primärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods
Sekundärled, farligt gods (ny föreslagen sträckning)
Sekundärled, farligt gods (föreslås utgå)
Kraftledning tillhörande stamnätet
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25
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Höga maxtemperaturer

Teckenförklaring
17-19 grader C
19-21 grader C
21-23 grader C
23-25 grader C
25-27 grader C
27-29 grader C
29-31 grader C
31-33 grader C
33-35 grader C
35-38 grader C
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Riksintressen
50
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Riksintresse för
infrastruktur och
kommunikationer
Riksintressen gäller geografiska områden som har
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men
också för till exempel yrkesfiske och rennäringen.
Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4
kap. miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse
finns också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i
Stockholms län har en sida på webben där aktuella
länkar till riksintressebeskrivningar går att hitta.

Teckenförklaring
Riksintresse för järnvägsstation
Riksintresse för järnväg
Riksintresse för väg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning

0

1 000 m

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.

51

68 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd - KS 18/0015-9 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd : Bilaga 2

Riksintresse för
kulturmiljövård, naturvård
och friluftsliv

Riksintressen gäller geografiska områden som har
utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga
värden och kvaliteter. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och exploatering men också för till exempel yrkesfiske och rennäringen. Bestämmelserna om riksintressen finns i 3 och 4 kap.
miljöbalken (1998:808). Till varje riksintresse finns
också värdebeskrivningar. Länsstyrelsen i Stockholms län har en sida på webben där aktuella länkar
till riksintressebeskrivningar går att hitta.
Riksintresse för kulturmiljövården i tätorten:
3. Bro
8. Görväln
Riksintresse för naturvården i tätorten:

Friluftsliv enl. 4 kap Miljöbalken, hela Mälaren
med dess öar och stränder.
3

Teckenförklaring
Riksintresse numrering
Kulturmiljö riksintresse
Riksintresse Natura 2000
LST Riksintresse Rörligt friluftsliv, 4:2
Riksintresse friluftliv, MB 3:6
Riksintresse Naturvård, MB 3:6
E 18
Järnväg
Totalförsvarets riksintresse
Tätortsavgränsning
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Planeringsunderlag och källor
Tryckta källor:
• Miljöbalken.

• Plan-. och bygglagen, ÄPBL (1987:10).
• Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
• RUFS 2010.
• RUFS 2050, Samrådsförslag.

SK
AU

• Värdefull natur mellan Bro och Kungsängen 1994.
Björn-Axel Beier, Upplands-Bro kommun. Inkl. kartor:
Biologiska värdekärnor, ekologisk känsligt vatten och
Biotoper, hotade arter, 1994.

• Översiktsplan för Upplands-Bro kommun, ÖP 2010,
antagen av Kommunfullmäktige den 15 december 2011,
§ 162.
• Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholms läns museum i samarbete med
Upplands-Bro kommun, 1991.

• Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun 1999-2000. Kulturhistorisk utredning del 1 och 2.
Rapport: 2001:1. Gabriele Prenzlau-Enander, Stockholm
läns museum och Upplands-Bro kommun, 2001. Behandlat av Kommunfullmäktige 18 juni 2001, § 65.

• Görvälnkilen från luften. Fotobok 2012, fotograf Can
Burcin Sahin.

PP

Digitala källor:

DA
TE

• Länssyrelsens sammanställning av statliga och mellankommunala intressen av betydelse för kommunernas
planering, februari 2017.
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planeringsunderlag/Sammanst%C3%A4llningen.pdf
• www.boverket.se/se/samhällsplanering, Hur planerar vi
Sverige?

• Grönplan för Upplands-Bro kommun 2008 - med fokus
på tätorterna Bro och Kungsängen. Kommunfullmäktige
2008-12-18.

• www.boverket.se, PBL Kunskapsbanken - en handbok
om plan- och byggglagen, Översiktsplan, Boverket,
2016.

• Gång- och cykelplan med åtgärdsförslag, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2012-04-18.

•

• Vattenplan för Upplands-Bro kommun, Upplands-Bro
kommun, beslutad 2015-09-09 i Kommunfullmäktige.

Inspiration:

• MKB för Översiktsplan 2010. Upplands-Bro kommun
2011.

Copyright kartor:

• Upplands-Bro kommun (övergripande faktablad) 2012.

• Tätortskartan Stockholms län.

• Turist- och fritidskarta. Upplands-Bro kommun 2012.

RA
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•

• Lantmäteriet.

• Länsstyrelsen.

Upplands-Bro kommun, Fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen, Planeringsförutsättningar, inför samrådsbeslut, utskick till nämnd 2020-05-25.
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Upplands-Bro har en strategisk placering vid Mälaren, mitt i
naturen med flera större städer på lagom avstånd.
Tack vare goda kommunikationer kan man få det bästa av
två världar, storstadens puls och lantligt boende.
Här möts en mångtusenårig historia med en spännande
framtidsutveckling. Kommunens växande näringsliv gör att
allt färre invånare behöver pendla ut för att förvärvsarbeta.
Här finns ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som
erbjuder aktiviteter och avkoppling för alla intressen och
åldrar.
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HÅLLBARHETSKONSEKVENSBESKRIVNING
FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER FÖR BRO OCH KUNGSÄNGEN

Upplands-Bro kommun
Samrådshandling Våren 2020

STRUCTOR MILJÖBYRÅN STOCKHOLM AB
Solnavägen 4, 113 65 Stockholm
Telefon: 08-545 556 30
www.structor.se, Instagram, Facebook, LinkedIn
Organisationsnummer: 556655-7137
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Förord och läsanvisning
Denna konsekvensbeskrivning redovisar hållbarhetsbedömning av
förslag till fördjupade översiktsplaner (FÖP) för Bro och
Kungsängen i Upplands-Bro kommun. De fördjupade
översiktsplanerna har konsekvensbedömts var för sig men redovisas
i en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB). De
inledande delarna som beskriver metodik, process och
avgränsningar samt de avslutande delarna om ekosystemtjänster
och kumulativa konsekvenser redovisas i gemensamma delar i
dokumentet. Bedömning av konsekvenser av respektive FÖP sker i
separata kapitel för Bro respektive Kungsängen för att
konsekvenserna av respektive FÖP ska kunna utläsas var för sig.
HKB:n har tagits fram av Helén Segerstedt, Elisabeth Mörner och
Ebba Sundberg på Structor Miljöbyrån Stockholm AB. Arbetet med
hållbarhetsbedömningen har skett i nära samverkan med
kommunens tjänstemän:
Ulrika Gyllenberg, Avdelningschef övergripande samhällsplanering
Johan Möllegård, Kommunekolog och samhällsplanerare
Karin Svalfors, Samhällsplanerare
Susanna Evert, Samhällsplanerare
Utöver det har representanter från samtliga förvaltningar i
kommunen samt kommunens bostads- och fastighetsbolag deltagit i
arbetsgruppen och medverkat på workshops om
hållbarhetsbedömningen.
Flygfoto framsida: Bro (vänster) och Kungsängen (höger), Upplands-Bro kommun
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Sammanfattning
Upplands-Bro kommun har tagit fram förslag till två fördjupade
översiktsplaner för tätorterna Bro och Kungsängen. De fördjupade
översiktsplanerna för Bro och Kungsängen antas medföra
betydande miljöpåverkan varför de omfattas av kravet enligt 6 kap
miljöbalken att genomgå en strategisk miljöbedömning vari
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår. Syftet
med en miljöbedömning är att integrera miljöaspekter i planering
och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
uppfyller miljöbalkens krav på en strategisk miljöbedömning. Valet
att utvidga miljöbedömningen till en hållbarhetsbedömning innebär
att även sociala och ekonomiska aspekter konsekvensbedöms.
Hållbarhetsbedömningen har genomförts stegvis och skett
integrerat och parallellt med kommunens planarbete. Detta med
syfte att integrera miljö och hållbarhet i planeringen för att främja
en hållbar utveckling. Under arbetet med hållbarhetsbedömningen
har workshops hållits tillsammans med kommunens samtliga
förvaltningar och bostads- och fastighetsbolag. Workshops har även
hållits med politiken. Genom detta arbetssätt har flera perspektiv av
hållbarhet integrerats i processen.
Detta dokument utgör själva Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.
Planförslagen har konsekvensbedömts var för sig men redovisas i
en gemensam hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB).
Planförslagens (inklusive nollalternativet för respektive plan)
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling har utvärderats med

hjälp av en värderos. Värderosen ska betraktas som en bedömning
av förutsättningarna att nå en hållbar utveckling och inte som ett
absolut värde på hållbarhet. Hållbarhetsbedömningen och
värderosen visar att planförslagen och nollalternativen har olika
stora möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Bedömningarna utgår ifrån att planförslagen och föreslagna
planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering.

Bro

Planförslaget för Bro bedöms sammantaget i större utsträckning
bidra till hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller
både utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv
Planförslaget och planeringsinriktningarna bedöms vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv.
Utifrån ett miljömässigt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart än nollalternativet när det gäller klimat och
klimatanpassning, vattenmiljöer och vattenkvalitet samt
grönstruktur och biologisk mångfald. Planförslaget ger bättre
försättningar att resa fossilfritt och klara extrema vädersituationer
samt bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Detta beror bland annat på att planförslaget har
tydligare planeringsinriktningar gällande till exempel utbyggd
laddinfrastruktur och stärkt mikroklimat, i karta pekar ut områden
för utveckling av kollektivtrafik, strategiska områden för
fördröjning av dagvatten, ytor för översvämning och skyfall samt
pekar ut prioritering gällande utbyggnadsordning. Dock ökar
samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling, liksom till
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viss del andelen hårdgjorda ytor. För att begränsa utsläpp av
växthusgaser och för att rena och fördröja dagvatten och skydda
recipienten Mälaren är det därför viktigt att
planeringsinriktningarna följs. För grönstruktur och biologisk
mångfald innebär planförslaget nya planeringsinriktningar som
säger att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas samt att
klass 3 och 4 ska grönkompenseras. Dessutom ska områden med
högre naturvärden i närheten av Mälaren bevaras, vilket är en
positiv förändring jämfört med nollalternativet. När det gäller
folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms
planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning
innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer utsatta för
buller, utsläpp till luft och risker.

När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget med handel och service och tillgängliggör naturoch kulturvärden. Detta sammantaget gynnar arbetsmarknad och
näringsliv samt bidrar till en attraktiv boendemiljö i Bro. Genom att
planförslaget redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning
bedöms planförslaget också vara mer hållbart utifrån
kommunalekonomi och robusthet. Planförslaget blir mer
resurseffektivt och ger också bättre förutsättningar för att kunna
nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.

Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation, ökar tillgängligheten till natur- och
kulturmiljöer och ökar möjligheten att gå och cykla. Planförslaget
har tydligare planeringsinriktningar gällande Bro torg och
kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och
tillgänglighet. I planförslaget anges också hur förbättring av
områden kan ske samtidigt som de förtätas. Utifrån ett
kulturmiljöperspektiv bedöms nollalternativet och planförslaget
vara likvärdiga. Båda alternativen gör intrång i riksintresse för
kulturmiljö (Bro) men i nollalternativet är intrånget något mindre.
Planförslaget innebär i sin tur mindre intrång i jordbruksmark
jämfört med nollalternativet.

Kungsängen

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.

Planförslaget för Kungsängen bedöms sammantaget i större
utsträckning bidra till hållbar utveckling jämfört med
nollalternativet. Det gäller både utifrån miljömässigt, socialt och
ekonomiskt perspektiv. Planförslaget och planeringsinriktningarna
bedöms vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då
det inte finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt
eller ekonomiskt perspektiv.
För miljömässig hållbarhet bedöms planförslaget vara mer hållbart
när det gäller klimat och klimatanpassning samt vattenmiljöer och
vattenkvalitet. Planförslaget ger bättre försättningar att resa
fossilfritt och klara extrema väder samt bättre förutsättningar att
skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet. Detta beror bland annat på
att planförslaget har tydligare planeringsinriktningar än
nollalternativet, gällande till exempel utbyggd laddinfrastruktur och
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stärkt mikroklimat, och i karta pekar ut områden för utveckling av
kollektivtrafik, strategiska områden för fördröjning av dagvatten,
ytor för översvämning och skyfall och en prioritering gällande
utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen
bebyggelseutveckling, liksom till viss del andelen hårdgjorda ytor.
För att begränsa utsläpp av växthusgaser och för att rena och
fördröja dagvatten och skydda recipienten Mälaren är det därför
viktigt att planeringsinriktningarna följs. Planförslaget bedöms
också vara mer hållbart gällande ekosystem och biologisk
mångfald. Detta då planförslaget har nya planeringsinriktningar om
att befintliga naturvärden av klass 1 och 2 ska sparas och att klass 3
och 4 ska grönkompenseras. För grönstruktur bedöms dock
planförslaget vara något mindre hållbart än nollalternativet då
svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare, en ekodukt planeras över E18 vilken behöver studeras
vidare. När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och
risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga.
Förtätning innebär att bebyggelse kan komma att planeras i miljöer
utsatta för buller, utsläpp till luft och risker.
Ur ett socialt perspektiv bedöms planförslaget vara mer hållbart
utifrån folkhälsa kopplat till fysisk aktivitet och rekreation samt
boendemiljö och trygghet. Planförslaget stärker möjligheterna till
fysisk aktivitet och rekreation och ökar tillgängligheten till naturoch kulturmiljöer. Planförslaget har tydligare planeringsinriktningar
gällande Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet

och Kungsängens IP pekas ut som plats för olika typer av
aktiviteter som ska attrahera olika målgrupper. I planförslaget anges
också hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något
mer hållbart än nollalternativet eftersom två utvecklingsområden
för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble
gård) är borttagna i planförslaget. Jordbruksmark berörs i lika stor
omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv bedöms planförslaget vara mer
hållbart jämfört med nollalternativet för alla studerade aspekter.
När det gäller arbetsmarknad och näringsliv samt befolkning och
bostadsmarknad omfattar båda alternativen utveckling av bostäder,
verksamheter och service samt att tillgängligheten till
pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock
förtydligande planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken,
utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden. Detta
sammantaget gynnar arbetsmarknad och näringsliv samt bidrar till
en attraktiv boendemiljö i Kungsängen. Genom att planförslaget
redovisar en prioritering gällande utbyggnadsordning bedöms
planförslaget också vara mer hållbart utifrån kommunalekonomi
och robusthet. Planförslaget blir mer resurseffektivt och ger också
bättre förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och
kommunal service kostnadseffektivt.
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Värderos för Bro till vänster och för Kungsängen till höger. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.

Planförslagen för både Bro och Kungsängen bedöms ge goda
möjligheter att bidra till en hållbar utveckling.
Några viktiga punkter att ta med sig i efterföljande planeringsarbete
har dock identifierats. Detta rör frågor gällande bland annat säker
dagvattenhantering och att skydda recipienten Mälaren, skapa goda
och hälsosamma ute- och boendemiljöer, skydd av kultur- och

, LinkedIn
Organisationsnummer:

naturmiljöer samt viktig grönstruktur, god tillgång till närnatur, och
varierade bostäder och upplåtelseformer. Prioritering av
utbyggnadsordning är också en viktig förutsättning för flera av
bedömningarna i denna HKB för att bland annat skapa ekonomisk
hållbarhet, resurseffektiv utbyggnad och minskat bilberoende. Det
är därför av vikt att föreslagen utbyggnadsordning följs.
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1. INLEDNING
1.1. Bakgrund och syfte

Den kommunövergripande översiktsplanen i Upplands-Bro,
ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Den har
aktualitetsprövats under föregående mandatperiod och beslutades
vara aktuell i kommunfullmäktige i mars 2018. I
aktualitetsprövningen 2018 konstaterade kommunen dock att
kapitlen om tätorterna Bro och Kungsängen bör utvecklas och att
detta ska hanteras i kommande arbete med fördjupade
översiktsplaner. I samband med aktualitetsprövningen fick därför
Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Bro. Ett pågående uppdrag fanns sedan tidigare
om motsvarande för Kungsängen. Upplands-Bro kommun har
därför tagit fram förslag till två fördjupade översiktsplaner för
tätorterna Bro och Kungsängen. I uppdragen att ta fram de
fördjupade översiktsplanerna ingick att lägga särskilt fokus inom
fyra temaområden; social hållbarhet, barnperspektivet, ett förändrat
klimat och trafikens brister och behov. Huvudsyftet med att ta fram
planförslagen är att precisera inriktningen för den fysiska
planeringen ytterligare.

programmet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. De
fördjupade översiktsplanerna för Bro och Kungsängen omfattas av
detta krav varför planerna ska genomgå en strategisk
miljöbedömning och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar
utveckling främjas.
Kommunen har valt att göra en hållbarhetsbedömning som också
ska uppfylla kraven på en strategisk miljöbedömning enligt 6:e
kapitlet Miljöbalken. Valet att utvidga miljöbedömningen till en
hållbarhetsbedömning innebär att även sociala och ekonomiska
aspekter konsekvensbedöms, vilket ger ett bredare beslutsunderlag.

1.2. Planprocess och strategisk miljöbedömning

En fördjupad översiktsplan är formellt sett en ändring av gällande
översiktsplan. I juni 2017 antogs en fördjupning för landsbygden
kallad FÖP 2016. FÖP Bro och Kungsängen är geografiska
fördjupningar och innebär alltså ytterligare en ändring av ÖP 2010.

Vid årsskiftet 2017/2018 började nya bestämmelser i miljöbalken
och i plan- och bygglagen avseende miljöbedömningar av planer
och program och om miljöbedömningar för verksamheter och
åtgärder att gälla. Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar
upphörde att gälla och miljöbedömningsförordningen (2017:966)
trädde i kraft. Arbetet med FÖP:en för Kungsängen initierades
innan de nya bestämmelserna trädde i kraft medan planuppdraget
för Bro kom under 2018. Planuppdragen för båda FÖP:arna blev
dock komplett först när aktualitetsprövningen av ÖP 2010
godkändes i mars 2018 varför de nya bestämmelserna avseende
miljöbedömningar av planer och program har bedömts vara
tillämpliga.

En kommun som upprättar en plan eller ett program ska göra en
strategisk miljöbedömning, om genomförandet av planen eller

Strategisk miljöbedömning är en process som myndigheter och
kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa planer

, LinkedIn
Organisationsnummer:
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eller program som antas medföra betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning innefattar bland annat den demokratiska processen
med samråd mm samt framtagande av ett beslutsunderlag i form av
en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver planens effekter och
konsekvenser för människa och miljö.
Eftersom de aktuella planerna är av sådan art att de kan antas
medföra betydande miljöpåverkan krävs inget
undersökningssamråd. Däremot ska kommunen samråda om
miljökonsekvensbeskrivningen avgränsning (avgränsningssamråd)
enligt 6 kap 9§ miljöbalken. Avgränsningssamrådet ska ske med de
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av
sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet (6 kap 10§ miljöbalken).

1.3. Metod
1.3.1. Arbetssätt

Under 2018 och 2019 har en förvaltningsövergripande projektgrupp
arbetat tillsammans med att tydliggöra förutsättningar och definiera
ett antal hållbarhetskriterier som är relevanta för Bro och
Kungsängen, se Tabell 1. Arbetet med planförslagen och
hållbarhetsbedömningen har skett parallellt i syfte att integrera
miljö och hållbarhet i planeringen för att främja en hållbar
utveckling. Samtliga förvaltningar i kommunen samt kommunens
bostads- och fastighetsbolag har varit representerade i
arbetsgruppen. Workshops har även hållits med politiken. Det har
medfört att flera perspektiv av hållbarhet har integrerats i processen
och att bedömningarna i denna HKB grundas på expertkompetens
från kommunens alla förvaltningar.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Tabell 1. Hållbarhetskriterier för FÖP för Kungsängen och Bro
Social hållbarhet

Miljömässig hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

En blandning av boende
och funktioner

Infrastruktur för resande
utan fossila bränslen

Resurseffektiv
markanvändning och
utbyggnadsordning

Ökad sammanhållning
inom och mellan tätorterna

Rena och levande
vattenmiljöer

Goda förutsättningar för att
bo och försörja sig

Rik och tillgänglig naturoch kulturmiljö

Miljöer anpassade för att
klara extrema
vädersituationer

Möjligheter för näringslivet
att växa och utvecklas

Jämlik tillgång till
utemiljöer och offentliga
rum

Väl fungerande ekosystem
och rik biologisk mångfald

Kostnadseffektiv
infrastruktur,
lokalförsörjning och
service till medborgarna

Miljöer som främjar god
folkhälsa

Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och
tätort

Under hösten 2019 genomfördes två workshops där diskussioner
fördes i tre grupper: miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Varje workshop avslutades med en gemensam redovisning och
summering för att kunna identifiera eventuella synergier eller
konflikter mellan de tre perspektiven.
Vid den första workshopen diskuterades tidiga planförslag och
planeringsinriktningar utifrån kommunens hållbarhetskriterier.
Följande frågeställningar låg till grund för diskussionen:
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•
•
•
•

Bidrar planen till att främja/skapa möjligheter till angivna
hållbarhetskriterier?
Om inte, vad kan vi göra inom ramen för FÖP:en för att
stärka detta? Kan planförslaget justeras/revideras? Hur?
Finns det ställningstaganden som är
gynnsamma/ogynnsamma utifrån flera kriterier?
Vilka är de viktigaste/största konsekvenserna (negativa
som positiva) som uppstår?

Vid den andra workshopen bedömdes konsekvenser för
planförslagen utifrån miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Planförslagen bedömdes utifrån framtagna kriterier och
sammanfattades i en värderos för respektive planförslag.

1.3.2. Bedömning av konsekvenser

Konsekvensbedömningarna i denna HKB görs med utgångspunkt
från ovan angivna hållbarhetskriterier och de diskussioner som
fördes vid den andra workshopen där konsekvenser bedömdes. I
konsekvensbedömningarna har även bedömningsgrunder såsom till
exempel kommunala och regionala riktlinjer, planer och program
för t ex dagvattenhantering, klimatanpassning, grönstruktur och
kulturmiljö tillämpats, liksom lagkrav som t ex
miljökvalitetsnormer.
Konsekvensbedömning görs på övergripande nivå då de fördjupade
översiktsplanerna anger riktningen inför kommande
detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser kommer att
behövas i samband med framtagande av detaljplaner.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

I avsnitt 3.3 och 4.3 redovisas konsekvensbedömningar till följd av
respektive planförslag. I avsnitten bedöms planförslagen mot
nuläget. I kapitel 7 redovisas konsekvensbedömningar av
nollalternativet, dessa bedömningar görs mot planförslagen.

1.4. Hållbar utveckling

Begreppet hållbar utveckling fick stort internationellt genomslag i
samband med att FN-rapporten Vår gemensamma framtid (1987),
även kallad Bruntlandrapporten, publicerades. I denna definieras
hållbar utveckling som en ”utveckling som tillgodoser dagens
behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att
tillgodose sina behov”.
Hållbar utveckling är ett begrepp som kan tolkas och förstås på
många olika sätt beroende på personens bakgrund och i vilket
sammanhang begreppet används. I planeringssammanhang kan det
handla om att känna sig trygg i sin närmiljö, att minska utsläpp av
klimatpåverkande gaser eller att skapa attraktiva stadsdelar för
företagande och boende. Den fysiska planeringen är ett viktigt
redskap som kommunen har där möjligheter finns att skapa en
hållbar fysisk miljö. I en fördjupad översiktsplan behandlas frågor
om exempelvis infrastruktur, markanvändning, bebyggelse och
bevarandevärden. Genom att exempelvis planera för god
tillgänglighet till kollektivtrafik kan översiktsplanen skapa
förutsättningar för att ändra den enskilda individens beteende.
Ett viktigt begrepp inom diskussionen om hållbarhet är resiliens,
som betyder förmågan att återhämta sig eller motstå olika
störningar. En hållbar utveckling innebär att vi bygger resilienta
samhällen och system (ekologiskt/miljömässigt, socialt och
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ekonomiskt) som kan fortsätta att utvecklas och anpassas trots olika
typer av störningar. Dessa störningar kan exempelvis vara kopplade
till politik, befolkning eller klimatförändringar.

Miljömässig
hållbarhet
Ekonomisk
hållbarhet

Det finns flera synsätt i fråga om hur de olika dimensionerna av
hållbarhet hänger ihop och hur detta förenklat kan beskrivas. I
Figur 1 finns ett synsätt redovisat som ligger i linje med
kommunens syn. Kortfattad beskrivning av detta synsätt är att den
sociala hållbarheten är målet, den miljömässiga hållbarheten de
grundläggande förutsättningarna och den ekonomiska hållbarheten
medlet för att nå målet.
Kommunen har i arbetet med de fördjupade översiktsplanerna för
Bro och Kungsängen valt att utgå från samma definition av social
hållbarhet som används i rapporten Skillnadernas Stockholm
(Stockholm Stad, 2015): En socialt hållbar utveckling innebär att
samhällets resurser fördelas på sätt som skapar möjlighet för fler
att förverkliga sina liv genom utbildning, arbete och boende med
tillgång till önskade kvaliteter. Det betyder också att den sociala
sammanhållningen och samhörigheten med samhället stärks genom
att fler görs delaktiga i samhällsutvecklingen. Och det innebär att
människors behov av trygghet säkerställs.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Social
hållbarhet

Figur 1. Modell av hållbar utveckling
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2. AVGRÄNSNINGAR
Avgränsningssamråd har hållits med Länsstyrelsen för båda
FÖP:arna samt med Järfälla kommun för FÖP Kungsängen. Till
grund för avgränsningssamrådet togs ett avgränsnings-PM fram.
Möte med Länsstyrelsen hölls den 10 juni 2019. Vid mötet lämnade
länsstyrelsen synpunkter om att bland annat klimatrelaterade risker,
påverkan på jordbruksmark, naturmiljö, kulturmiljö och
riksintresset E18 bör beskrivas i MKBn.

miljöbalken och beskrivning av miljöeffekter i en strategisk
miljöbedömning.
Samtliga aspekter har bedömts både för Bro och för Kungsängen.
Utöver dessa frågor har kumulativa effekter (där de båda FÖP:arna
ger samverkande effekter) bedömts för naturmiljö (grönstruktur),
vattenområden och påverkan på riksintresset E18.
Tabell 2. Avgränsning i geografi, tid och nivå
Geografi

I huvudsak respektive
tätort enligt
tätortsavgränsningen i
planförslagen samt
närliggande områden, i
vissa fall
Stockholmsregionen i
ett mer regionalt
perspektiv

Regionala konsekvenser kommer att
belysas där det bedöms som relevant,
t ex påverkan på riksintresse
kommunikationer, grönkilar och
Mälaren.

Tid

I huvudsak 2040 med
utblick mot 2050.

Vid denna tidpunkt antas FÖP vara
realiserad. I FÖP:en redovisas även
utbyggnadsordning vars
konsekvenser beskrivs övergripande.

Nivå

Strategisk/Övergripande

Konsekvenser beskrivs med
utgångspunkt i FÖP:ens
detaljeringsgrad.

Vid avgränsningssamråd med Järfälla kommun framkom
synpunkter om att bland annat påverkan på miljökvalitetsnormer
för vatten och påverkan på trafik bör beskrivas i MKB:n.
Hållbarhetsbedömningen har, utifrån diskussioner med kommunens
tjänstemän samt efter genomfört avgränsningssamråd, avgränsats
enligt Tabell 2 och Tabell 3.
I Tabell 3 anges de hållbarhetskriterier som utgjort utgångspunkt
för arbetet med hållbarhetsbedömningen och på vilket sätt de har
utvärderats i arbetet med FÖP:arna. I tabellen anges också i vilket
kapitel i konsekvensbeskrivningen som respektive
hållbarhetskriterium beskrivs och kopplingen till 6 kap 2§

, LinkedIn
Organisationsnummer:
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Tabell 3. Avgränsning i sak
Kriterier Social hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

En blandning av boende och funktioner

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna

FÖP skapar förutsättningar för attraktiva miljöer och
målpunkter
FÖP skyddar och stärker natur- och kulturvärden, skapar
förutsättningar för att tillgängliggöra dessa.

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Kulturmiljö
Folkhälsa

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö

FÖP skapar förutsättningar för olika typer av aktiviteter för
olika målgrupper, trygga och säkra miljöer.
FÖP skapar förutsättningar för fysisk aktivitet, tillgång till
natur och hälsosamma ute- och boendemiljöer

Boendemiljö och trygghet

Befolkning och människors hälsa

Folkhälsa
Hälsa och säkerhet

Befolkning och människors hälsa

Kriterier Miljömässig hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap 2§ miljöbalken

Infrastruktur för resande utan fossila bränslen

FÖP ger förutsättningarna för resande utan fossila bränslen.

Klimat och klimatanpassning

Rena och levande vattenmiljöer

FÖP ger förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten,
skydda vattenmiljöer och dess naturvärden.
FÖP ger förutsättningar för att klara extrema vädersituationer,
t ex fördröja dagvatten, utveckla och bevara grönstruktur.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet

Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,
Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,
Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap,
bebyggelse och kulturmiljö,

Väl fungerande ekosystem och en rik biologisk
mångfald

FÖP skyddar och stärker naturvärden och spridningssamband

Grönstruktur och biologisk mångfald

Djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8
kap., och biologisk mångfald i övrigt,

Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

FÖP ger förutsättningar för odling och koppling mellan stad
och omgivande landsbygd

Kulturmiljö (beskrivs under social
hållbarhet)

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Kriterier Ekonomisk hållbarhet

Utvärderas genom att bedöma om:

Beskrivs under följande rubrik i HKB

Koppling till 6 kap miljöbalken

Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning

FÖP ger förutsättningar för resurseffektiv markanvändning
och ger riktlinjer om utbyggnadsordning

Kommunalekonomi och robusthet

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Goda förutsättningar för att bo och försörja sig

FÖP skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning

Befolkning och bostadsmarknad
Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

FÖP skapar förutsättningar för arbetsplatser, service och
infrastruktur.

Arbetsmarknad och näringsliv

Befolkning och människors hälsa

Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och
service till medborgarna

FÖP ger förutsättningar att nyttja och utveckla befintlig
infrastruktur, lokaler och service.

Kommunalekonomi och robusthet

Hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt,

Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum
Miljöer som främjar god folkhälsa

Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Klimat och klimatanpassning
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2.1. Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster är gratistjänster och produkter som naturen ger
oss människor, och som vi ytterst är beroende av för vår välfärd och
livskvalitet. Det kan exempelvis handla om växters renande av
luften, bins pollinering av grödor, buskars och träds dämpning av
buller eller att människans välmående och hälsa ökar i naturen. En
plats kan därmed innefatta flera funktioner. Parker och
grönområden i tätort bidrar exempelvis till värdefull rekreation,
men de renar även luft och vatten, verkar temperaturreglerande, tar
upp nederbörd och dämpar buller.
Ekosystemtjänster används som begrepp för att visa nyttan av dessa
tjänster, och för att kunna diskutera, värdera och integrera dem i
samhällsbeslut. Begreppet har använts sedan början av 2000-talet
och myntades i och med forskningsprogrammet Millennium
Ecosystem Assessment (2005) som syftade till att utreda
förändringar i ekosystem och deras påverkan på människor.
Forskningsprogrammet tog fram en kategoriindelning av
ekosystemtjänster: försörjande, reglerande, stödjande och kulturella
ekosystemtjänster.
En kartläggning av ekosystemtjänster och hur dessa påverkas av
planförslagen beskrivs samlat för både Bro och Kungsängen i den
gemensamma delen i slutet av HKB:n.

2.2. Miljökvalitetsmål, folkhälsomål och FN:s
globala miljömål

Den 25 september 2015 enades FN:s 193 medlemsländer om att
anta 17 globala mål. De globala målen är en ny agenda (Agenda
2030) för global hållbar utveckling. I första hand berör FÖP:arna

, LinkedIn
Organisationsnummer:

mål 11 Hållbara städer och samhällen men i viss mån även målen
om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Hållbar industri,
Innovationer och infrastruktur, Minska ojämlikhet, Hållbar
konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringar samt
Ekosystem och ekologisk mångfald.
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål som
beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv.
Riksdagen har också beslutat om ett övergripande nationellt
folkhälsomål: ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation”. Vidare beslutades om 8
övergripande målområden.
De globala mål som är relevanta att bedöma i denna HKB täcks in
av de nationella miljökvalitetsmålen och folkhälsomålen. I denna
HKB görs därför en bedömning utifrån de miljökvalitetsmål och
folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se Figur 2.
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3. BRO
3.1. Nulägesbeskrivning

Bro är kommunens näst största tätort med omkring 9 700 invånare
(2018). I tätorten finns pendeltågstation och ett relativt brett
serviceutbud. Pendeltåget löper norr om orten och går i
halvtimmestrafik mot Stockholm och Bålsta.
Bro tätort har en tydlig uppdelning mellan arbetsområden,
bostadsområden och centrum. Bostadsområden ligger
huvudsakligen separerade från varandra och gator och parkeringar
är generöst tilltagna. Bebyggelsen är genomgående låg och gles.
Det finns gott om öppna ytor även om en kvalitativt
sammanhållande grönstruktur delvis saknas. Orten är lätt åtkomlig
via järnvägsstationen och E18 med två trafikplatser, samtidigt som
landsbygden är väldigt närvarande både visuellt och mätt i avstånd.

Figur 2. Globala mål, nationella miljökvalitetsmål och folkhälsomål. De
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som är markerade med fet text har
bedömts vara relevanta att utvärdera i denna HKB.

, LinkedIn
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I Bro centrum finns flera äldre byggnader med kulturmiljövärde i
centrala lägen. Villabebyggelsen närmast stationen är en blandning
av olika stilar. I samhället finns också skolor och förskolor,
bibliotek och simhall. I Bro är det nära till naturområdena norr och
öster om tätorten, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter. I
söder och väster dominerar det öppnare odlingslandskapet. Söder
om Bro passerar grönkilen Görvälnkilen parallellt med
Mälarstranden. Öster om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns
mellan Bro och Kungsängen. Norr om korsningen mellan E18 och
väg 269 med infart från väg 269 finns idag Högbytorps avfalls- och
kretsloppsanläggning. Även söder om E18, öster om väg 269 finns
verksamhets- och handelsområden.
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3.2. Alternativredovisning
3.2.1. Planförslag

E18

Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010) och
FÖP 2016. Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta
för kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor
och annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar
i kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget och skiljer sig i huvudsak inte från ÖP 2010 (vilket
definierats som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget
föreslås hur kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns
delvis motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 3.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskrivning av planförslag
I Bro kombineras småstadens småskalighet, arkitektur och närhet
till natur och landsbygd med ett gott pendlarläge till Stockholm.
Planförslaget syftar till att utveckla dessa kvaliteter.

Figur 3. Orienteringskarta över Bro.

, LinkedIn
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Den fördjupade översiktsplanen ska skapa förutsättningar för ett
mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre linjedragningar
för kollektivtrafik. Vägnätet ska bli mer robust, områden knytas
ihop, barriärer överbryggas och Enköpingsvägen ska omvandlas till
en stadsgata. Gång- och cykelnät ska vara överskådligt och nya
förbindelser för rekreation och friluftsliv ska skapas.
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Kommunen ska vara mer än en sovstad (ett område som till största
del består av bostäder) vilket kräver att det finns arbetsplatser i
centrala delar av kommunen, för att skapa liv och rörelse även på
dagtid.
Planförslaget innebär att tätortsnära natur- och rekreationsområden
ska förbättras i samband med förtätning, att det ska bli lättare att
röra sig mellan olika områden för både bilar, cyklar och fotgängare,
och att tillgängligheten till särskilda målpunkter ska utvecklas och
öka.
Bro torg ska, enligt planförslaget, utvecklas som mötesplats och
underlaget för service och restauranger ska stärkas.
Enköpingsvägen ska överbryggas som barriär för att stärka
kopplingen mellan torget och Bro stationsområde.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget vikten av
att bygga ihop tätorten och förtäta. Detta för att skapa mer liv och
rörelse i stadsdelen och för att skapa bästa möjliga underlag för
service och kollektivtrafik. Söder om järnvägen har kommunen
inlett två stora utbyggnadsprojekt, Trädgårdsstaden och
Tegelhagen. En viktig del av den fördjupade översiktsplanen är att
skapa förutsättningar för rörelse mellan de befintliga och de

, LinkedIn
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nybyggda delarna av Bro. Vidare ska utbyggnad ske i rätt ordning
och på naturen och landskapets villkor. Totalt planerar kommunen
för över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under de närmaste tiofemton åren. Det innebär nästan en fördubbling av antalet bostäder i
Bro.
När det gäller Bro stationsområde anges i planförslaget att hela
området med dess funktioner behöver utvecklas för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Tillgängligheten
till stationen ska öka, ytor ska reserveras för bland annat utveckling
av bussterminal, infartsparkering för bil och cykel samt stationsnära
service. Ett vändspår för pendeln samt en ny stationsentré till
nordvästra änden av perrongen ska planeras. Utöver detta ska en ny
vägförbindelse skapas över eller under järnvägen väster om
perrongen och kopplas till en västlig entré. I planen pekas även en
yta ut för möjligheten att placera en stationsentré österut. För Bro
stationsområde pågår en förstudie som kommer att fördjupa sig i
olika scenarion.
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Figur 4. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat bebyggelseutveckling.
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Figur 5. Planförslag för Bro, i kartan visas bland annat infrastruktur och kopplingar.
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3.2.2. Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i UpplandsBro kommun om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen.
Som nämnts tidigare aktualitetsprövades översiktsplanen 2018 och
där konstaterades att kapitlet om Bro bör utvecklas och hanteras
genom en fördjupad översiktsplan. Det finns stora likheter mellan
översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen men också en
hel del skillnader.

•

•
•
•

I ÖP 2010 anges bland annat att järnvägen som barriär ska
överbryggas och att nuvarande Bro ska kopplas samman med nya
tätortsdelar söder om spåren. Förtätning och förädling ska ske av
Bro så intrycket av Bro förändras i riktning mot ”småstad”. Vidare
anges att förtätning ska ske nära stationen och att tillgängligheten
till stationen ska öka för cyklister, gående och
kollektivtrafikresenärer. Även tillgängligheten till Mälaren ska öka
och de rekreativa gång- och cykelstråken ska utvecklas. I dessa
planeringsinriktningar liknar ÖP 2010 och planförslaget varandra.
Däremot innehåller planförslaget en hel del förtydliganden och
ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
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•

Ändringar i tätortsavgränsning till följd av den utveckling
som redan har skett med beviljade planuppdrag för
bostäder utanför tätortsavgränsningen, samt till följd av att
utveckla befintlig areell näring inom jordbruks- och
naturmark istället för att bygga bostäder.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Bro torg (förtätning med bostäder och
verksamheter, nya grönstråk, förändrad
vägstruktur och kopplingar m.m.)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, nya
plankorsningar, förtätning, omvandla till
småstadsgata)
o Stråket mellan Bro torg och stationsområdet (fler
sätt att ta sig från norra Bro genom gamla Bro ner
mot järnvägen)
o Bro station (nytt vändspår, ny stationsentré,
infartsparkering, förtätning med bostäder,
utvidgning av bussterminal)
o Bro IP (utvidgas med verksamheter även norr om
järnvägen, gång- och cykelbro över järnvägen)
o Skola i Bro vid Finnsta-rondellen.
o Ny kretsloppscentral vid Kockbacka-E18
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
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•

•

•

•

vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel minskad omfattning i Kvista, nya ytor för
dagvattenhantering i Sätra- och Nygårdsbäcksstråket, ny
markanvändning vid Kockbacka industriområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.
Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen

3.2.3. Övriga alternativ

I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Inom kommunen pågår planarbete som totalt
kommer att generera över 3000 nya bostäder inom Bro tätort under
de närmaste tio-femton åren. I kommunens ”Övergripande mål och
budget 2020” anges att Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare
anges att Upplands-Bros befolkning växer långsiktigt med cirka 2%
årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika
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plats. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service
kommunen ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts
realistiskt att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt,
varken lägre eller högre. Kommunen ser inte att
exploateringstrycket kommer att minska och ett högre
exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte heller realistiskt. När det
gäller övriga alternativ som har studerats under planarbetets gång
handlar det därför framförallt om olika utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
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•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil,
bland annat mellan Rosenängen och Kockbacka samt till
Mälaren och Lejondalssjön.
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

3.3. Hållbarhetsbedömning planförslag Bro

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN med mera) och konsekvenser.

3.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning

I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)
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Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För Bro
kopplar risken för översvämning till förändring av nivåer i Mälaren
samt till ökad nederbörd.

det föreligger översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som
finns inom Bro redovisas i Figur 6. De områden som är mest utsatta
finns där Önstabäcken och Sätrabäcken rinner in i tätorten (i väster
vid järnvägen respektive norr om E18). Det finns även
dagvattenbrunnar med kapacitetsproblem på flera platser i Bro.

Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).

I Figur 6 framgår vidare att utpekade MIFO-områden, dvs
misstänkt förorenade områden, generellt sett inte sammanfaller med
områden där det föreligger störst risk för översvämning. Enligt
SGI:s kartering förekommer ett område med stabilitetsrisk i Bro.

Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i områdena kring Nygård i den sydöstra delen av Bro
samt i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst, se Figur 6.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018).
Kommunen har inte genomfört någon egen skyfallskartering,
däremot har länsstyrelsen tagit fram en karta över lågpunkter där
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Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Bro, se Figur 6. Detta gäller
till exempel i stråk utmed Önstabäcken, Sätrabäcken och
Brobäcken (Swedgeo, 2019). Underlagen har tagits fram för olika
syften med varierande noggrannhet och detaljeringsgrad. Ofta visar
underlagen områden där ytterligare undersökningar behöver göras
så att ett område finns utpekat i kartunderlaget behöver inte betyda
att det är en fara.
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Figur 6. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
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Konsekvenser
Klimatpåverkan
Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning,
utbyggnadsordning, förbättrad kollektivtrafik och föreslagna
planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande utan fossila
bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet Infrastruktur
för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser.
En trafiknätsanalys har genomförts för Bro för att jämföra nuläget
med ett troligt respektive maximalt scenario 2040 (ÅF, 2019).
Trafiknätsanalysen visar att den planerade befolkningstillväxten i
Bro och utveckling av logistik och verksamhetsområden medför att
trafiken kommer att öka. Fordonen använder fortfarande till största
delen fossila drivmedel varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp
av växthusgaser. En omställning till fossilfritt samhälle behöver ske
och i planförslaget finns planeringsinriktning om att bygga ut
laddinfrastruktur för en utökad elektrisk fordonsflotta.
En annan viktig faktor för möjligheten att minska utsläppen av
växthusgaser är att få fler att välja alternativ till bilen. I FÖP:en
föreslås förtätning och en utbyggnadsordning som bygger på att
utbyggnad sker inifrån och ut. På så sätt byggs spridda områden
ihop och nybyggda områden utan fungerande kollektivtrafik
undviks. Ett nytt vändspår pekas ut som möjliggör tätare
pendeltågstrafik. I planförslaget föreslås också flera
planeringsinriktningar i syfte att få kollektivtrafiken att fungera och
vara attraktiv, till exempel att bygga nära stationen i Bro och öka
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tillgängligheten. Planeringsinriktningen om att utveckla
närmiljöerna för att locka till kortare resor och mer ”hemester”
(semester som ägnas i eller i närheten av hemmet) är också ett led i
att minska biltrafik.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I planförslaget lyfts klimatanpassning genom att ytor ska avsättas
för öppna och gestaltade dagvattenlösningar. I plankartan pekas
strategiskt viktiga områden ut för dagvattenhantering med fokus på
områden utmed Brovikens tillflöden, se Figur 5. I
planeringsinriktningarna framgår också att ytor ska reserveras för
dagvatten, översvämningar och skyfall.
Andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att beakta i ett
förändrat klimat är tillgång till grönska för svalka och skugga vid
värmebölja. I planförslaget finns en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på
platser som är särskilt utsatta vid höga temperaturer,
till exempel skolor, äldreboenden och centrum. Grönstrukturen
spelar även en annan viktig roll för klimatet genom att träd och
gröna växter tar upp och binder koldioxid när de växer. Det är
därför viktigt att bevara grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv,
se kapitlet om Grönstruktur och biologisk mångfald.
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I vissa fall sammanfaller lågpunkter samt områden med
stabilitetsrisk eller förutsättningar för skred med områden som
föreslås utvecklas i FÖP:en. I identifierade lågpunkter behöver
Länsstyrelsens rekommendationer följas i fortsatt planarbete. Vid
planläggning söder om Bro station där stabilitetsrisk utpekats
behöver denna fråga särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga
jordar behöver utredas på flera platser i Bro, bland annat vid fortsatt
planering utmed bäckarna och i utvecklingsområdet i planområdets
östra del (norr om Enköpingsvägen). I de områden där risk för
översvämning har identifierats vid Mälaren (Nygård i den sydöstra
delen av Bro och i strandnära områden vid Rättarboda i sydväst)
finns inga utvecklingsområden utpekade i FÖP:en.
Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i denna FÖP
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem inom befintlig bebyggelse.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Hela Bro ingår i Mälarens tillrinningsområde. Genom Bro rinner
vattendragen Sätrabäcken och Önstabäcken som rinner samman i
Brobäcken strax söder om Bro. Öster om Brobäcken finns
Nygårdsbäcken. Både Brobäcken och Nygårdsbäcken mynnar i
Broviken i Mälaren. Kommunen har ett system med
dagvattendammar för att rena dagvattnet innan det når Mälaren,
varav två finns i Bro: Kockbackadammen och Råbydammen. Enligt
VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar av
dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
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enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Vattenplan för
Upplands-Bro kommun, 2015)

Samtliga grundvattenförekomster inom kommunen har god
kvantitativ status och god kemisk status. Inga av dessa ligger inom
Bro tätort.

Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.

Ekologiskt känsliga områden och Natura 2000
Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön. I kommunens
översiktsplan pekas Broviken ut som ekologiskt känsligt område.
Broviken är också ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för
Natura 2000-området från 2017 framgår att tillförsel av
näringsämnen och förtätning av Bro utgör del av de hot som
identifierats för Broviken.

Miljökvalitetsnormer
Mälaren-Görväln är en ytvattenförekomst, vilket innebär att det
finns miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas för
vattenförekomsten. En verksamhet eller åtgärd får inte tillåtas av en
myndighet eller kommun om de ger upphov till en försämring av
vattenmiljön eller som äventyrar möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Görväln är klassad som
måttlig. MKN är att god ekologisk status ska uppnås. Den kemiska
statusen för Mälaren-Görväln uppnår ej god kemisk status, både
med och utan överallt överskridande ämnen. MKN är att god
kemisk status ska uppnås men med tidsfrist till 2027 för vissa av
dessa ämnen. (VISS, 2020-01-28)
Broviken omfattas av miljökvalitetsnormen för fiskvatten enligt
förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk och
musselvatten.
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Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. För de vattendrag som i huvudsak avvattnar Bro har
bedömningar av status gjorts som om de vore vattenförekomster.
För Önstabäcken, Brobäcken och Nygårdsbäcken bedömdes den
ekologiska statusen vara god men i Sätrabäcken som måttlig. Den
kemiska statusen bedömdes vara god.
I den senaste recipientkontrollen i Broviken och dess tillflöden
2018 bedömdes Brovikens och Nygårdsbäckens ekologiska status
som måttlig medan Sätrabäcken, Önstabäcken och Brobäcken var
otillfredsställande. Det som påverkade statusbedömningen var höga
halter av näringsämnen samt en starkt påverkad fysisk miljö i och
kring tillrinnande vattendrag. Den kemiska statusen bedömdes vara
god.
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Östra Mälarens vattenskyddsområde
Huvuddelen av Bro ingår i Östra Mälarens vattenskyddsområde,
primär och sekundär skyddszon. Syftet med vattenskyddsområdet
är att bevara en god kvalitet på råvattnet för ytvattentäkterna vid
Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten, skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att det spridda Bro ska förtätas. En
förtätning innebär en större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och
plats för vatten och det gröna. Det finns även storskaliga
planprojekt som innebär utvidgning av bebyggelsen i bland annat
Trädgårdsstaden och Tegelhagen. Utökad bebyggelse medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och
fördröja dagvatten.
Broviken, och östra Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av
det vatten som rinner från Bro har ett mycket högt skyddsvärde.
Den ekologiska statusen i tillflödena genom Bro har försämrats och
i Broviken uppnås inte god ekologisk status. Detta ställer höga krav
vid en förtätning av Bro för att skydda miljöerna i vattendragen och
minska belastningen av föroreningar och närsalter.
I planförslaget framgår att det gröna ska tas till vara vid förtätning
och att vattnet ska få ta plats. Brobäcken och Sätrabäcken ska
värnas och utvecklas. Ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
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dagvattenlösningar. I plankartan pekas strategiskt viktiga områden
ut för dagvattenhantering med fokus på områden utmed Brovikens
tillflöden, se Figur 5. I planeringsinriktningarna framgår också att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall.
Ett betydande tillskott av bebyggelse planeras i Bro och för att
skydda de känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt
kunna minska belastningen av föroreningar. Eftersom Broviken är
huvudsaklig mottagare av dagvattnet från Bro behövs en strategisk
planering utifrån var åtgärder kan vidtas för att göra största nytta.
Kommunen har initierat ett arbete med att ta fram en dagvattenplan
och ett åtgärdsprogram för Broviken, vilket blir viktiga delar i ett
sådant arbete.
I fortsatt detaljplanering är det angeläget att
planeringsinriktningarna följs för att förbättra den ekologiska
statusen i så väl tillflödena som i Broviken och vattenförekomsten i
övrigt.
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Grönstruktur och biologisk mångfald
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

Bro präglas både av ett jordbrukslandskap med arealer av åker och
med inslag av ängs- och hagmark samt av ett skogslandskap. I
norra, södra och östra delen av Bro finns större sammanhängande
skogsområden med stora arealer barrskog men här finns också
områden med lövskog och blandskog. Mälaren, liksom de södra
delarna av Bro, är av riksintresse enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken
(Mälaren med öar och strandområden). Området är av riksintresse
med hänsyn till dess natur- och kulturvärden.
Några kilometer sydost från Bro samhälle, vid Mälaren, ligger
Broängarnas naturreservat vars område består av strandängar,
hagmarker och Brovikens mjukbottnar. Brovikarna, som är en del
av Broängarnas naturreservat, är ett Natura 2000-område, som är
EU:s skydd för vissa naturtyper.
Söder om Bro, parallellt med Mälarstranden passerar grönkilen
Görvälnkilen, som är av både regional och lokal betydelse. Öster
om Bro utgör Görvälnkilen en tydlig gräns mellan Bro och
Kungsängen. Stockholms gröna kilar är stora, sammanhängande
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grönområden i anslutning till bebyggelsen som har flera
sammanfallande värden utifrån natur och rekreation.
Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
Inom Bro har det gjorts en naturvärdesinventering enligt svensk
standard (Upplands-Bro kommun, 2020). Denna visar att det inom
Bro tätort huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Enbart några fåtal
områden av klass 1 (högsta naturvärden) finns i Bro.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden och spridningssamband. Detta ligger
i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och en rik
biologisk mångfald. För att detta dock ska kunna uppfyllas behöver
konsekvenser för naturmiljö och spridningssamband studeras vidare
i efterföljande arbete.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Bro ska förtätas.
I samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturens villkor. Förtätning innebär i
stort positiva effekter och konsekvenser eftersom större
sammanhängande områden med naturvärden och spridningsvägar
kan bevaras.
Genom att, som planen anger, spara områden med högsta
naturvärden kan den biologiska mångfalden lokalt bevaras. Om
tätortsnära naturområden förbättras och grönkompensation sker vid
ianspråktagande av områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den
biologiska mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
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Planförslaget anger utveckling i områden som ligger i direkt
anslutning till områden med naturvärdesklass 2. Detta sker bland
annat i Klövberga och öster om Kockbacka. Inom aktuella
planförslag för dessa områden har anpassning dock skett för att
undvika exploatering av områdets högsta naturvärdena. Utöver
detta tas områden av naturvärdesklass 3 i anspråk i planområdets
västra del. Genom att ta i anspråk naturområden kan lokala habitat
och födosöksmöjligheter minska vilket innebär att den biologiska
mångfalden lokalt kan påverkas. Biologisk mångfald är en
förutsättning för många naturliga processer som till exempel
resiliens mot framtida klimatförändringar. Resiliens är naturens
förmåga att anpassa och återhämta sig efter en störning eller
förändring, vilket förbättras genom en hög biologisk mångfald där
arter kan överta varandras funktioner. I efterföljande arbete behöver
varje enskilt utvecklings-/utbyggnadsområde, i både lokal och
regional skala, studeras vidare för att förstå naturens betydelse som
lokala habitat och länkar i större samband. Detta för att undvika
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. I
utvecklingsområden som är belägna inom eller i närheten av
områden med naturvärden är det av extra vikt att tillse att
planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, finns en
planeringsinriktning om att värna kilen med dess värden och
funktioner. Detta är positivt med avseende på den regionala
grönstrukturen. I linje med denna planeringsinriktning medför
planen ingen bebyggelse eller utveckling inom Görvälnkilen. I
sydvästra delen av planområdet planeras dock utvecklingsområden
inom viktiga spridningssamband som idag delvis pekas ut som
svaga. Ett svagt samband sträcker sig bland annat mellan två
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områden som ingår i Görvälnkilen. Bebyggelse i ett redan svagt
samband kan innebära ytterligare en barriär vilket kan medföra
konsekvenser för den lokala och regionala grönstrukturen.
Vid exploatering i anslutning till viktiga spridningssamband bör, i
efterföljande planering, extra hänsyn tas till hur dess lokala och
regionala värden kan bibehållas, stärkas och utvecklas.
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Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Bro, väg 269, väg 840 mellan
E18 och Enköpingsvägen och Enköpingsvägen. Länsstyrelsen har
tagit fram rekommendationer för planläggning intill transportleder
med farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör
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lämnas byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har
skickat in ett önskemål om ändring av Enköpingsvägen och väg
840 som sekundär farligt godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen
har ännu inte svarat på detta.
Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen samt längs vissa lokalgator som Köpmanvägen.
(Norconsult, 2016) Även bullernivåerna längs med Mälarbanan och
E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)
Inom Bro finns ett antal farliga verksamheter som kan medföra risk
för omgivningen, det handlar främst om drivmedelstationer (bland
annat längs med Enköpingsvägen och väg 269),
energianläggningar, områden med förorenad mark (framförallt i
Skällsta) och Högbytorps avfallsanläggning, som är en verksamhet
med förhöjd risk för främst brand eller utsläpp av föroreningar.
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
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främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas för att fler människor ska resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget har stort fokus och
planeringsinriktningar på att utveckla hela stationsområdet för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor reserveras för
både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för pendeltåget samt
infartsparkering för både bil och cykel. Detta medför att
förutsättningarna för att använda sig av dessa transportslag ökar.
Det blir enklare och mer attraktivt att åka kollektivt för boende och
arbetande i Bro. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och
att buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(ÅF, 2019). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning längs med
till exempel Enköpingsvägen och Mälarbanan, innebära att fler
människor utsätts för buller, risk (kopplat till transporter av farligt
gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med risk för sämre
genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen och längs med
större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk, buller och luft
särskilt ses över.
I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata med bland annat förtätning och fler övergångsställen.
Detta skulle i så fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed
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lägre ljudnivåer längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden
dessutom inte är en transportled för farligt gods försvinner denna
som en riskkälla. Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata
skulle därmed innebära positiva konsekvenser med avseende på
hälsa och säkerhet kopplat till boendemiljöer längs med
Enköpingsvägen.
De områden som planeras att utvecklas med verksamheter och
industri (till exempel vid Högbytorp och Klövberga) är belägna på
relativt långt avstånd från närboende. Hänsyn behöver dock tas till
eventuella närboende för att inte utsätta dessa för höga ljudnivåer,
utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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3.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa

I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö

Bro har många tätortsnära grönytor av olika karaktär, allt från
skogsområden och gröna promenadvägar till gräsmattor och
planteringar. Ytorna används i olika hög grad för rekreation och
lek. I södra delen av Bro finns tillgång till rekreation längs med
Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse enligt 4 kap
1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och strandområden). Området
är av riksintresse med hänsyn till dess natur- och kulturvärden och
inom området ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga
friluftslivets, intressen särskilt beaktas. Mälaren omfattas av utökat
strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
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kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Bro och det finns ett samband mellan
boendetäthet och tillgången till friytor. I områdena Råby och
Finnsta, som har en högre boendetäthet än övriga Bro, är mängden
friyta per person mindre. I övriga delar av Bro är tillgången till
friyta relativt jämnt fördelad, på samma sätt som boendetätheten.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Bro inte är längre
än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller park. I en
relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter.
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Bro är det Bro centrum,
gamla Bro och delar av Råby och Finnsta som har flest ohälsodagar
per person och år. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
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Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar
mellan olika målpunkter. Dessutom ska orienterbarheten längs med
gång- och cykelstråk öka. Vidare ska stråk med
rekreationskvaliteter skapas, befintliga stråk ska kompletteras med
nya målpunkter och kopplingar till kommunens vatten ska skapas.
En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens natursköna läge
vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot strand och vatten
och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk och öka kvaliteten på
befintliga främjas människors möjlighet att röra sig i vardagen. Det
blir mer attraktivt och lätt att välja gång- och cykel framför bil
vilket är positivt för folkhälsan. Folkhälsan gynnas även av en ökad
tillgänglighet till kommunens naturområden, vatten samt strand och
områden längs Mälaren. Att kunna ta sig lätt till natur- och
vattenområden kan medföra att känslan av välbefinnande och lugn
ökar. I de fall områden för utveckling planeras i närheten av natur
behöver det säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i
naturen, som exempel kan nämnas området mellan
Jurstagårdsvägen och Rösaringsvägen.
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Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att de
förtätningar som görs ska innebära något positivt för Broborna, och
att kvaliteten på närliggande grönytor ska höjas vid
förtätningsprojekt. Detta är också en av planeringsinriktningarna.
Genom att se till att ytor för närrekreation finns lättillgängliga och
att dess upplevelsevärden förstärks kan vardagsmotionen främjas
vilket är positivt för folkhälsan. Planförslaget anger också att de
tätortsnära idrotts- och rekreationsområdena Råbyskogen, Bro IP
och Hällkana ska utvecklas. Detta främjar också folkhälsan. Genom
att utveckla området öster om Bro IP kommer Bro IP att ligga mer
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centralt och bli mer lättillgängligt för fler av Bros invånare. För att
nå så många invånare som möjligt är det särskilt viktigt att skapa
möjligheter för olika aktiviteter som kan locka flera målgrupper.

Boendemiljö och trygghet

Planförslaget anger att Bro ska vara en småstad, inte en sovstad.
Detta kräver en funktionsblandning (bostäder, arbetsplatser och
service) i de centrala delarna av Bro. En större blandning av olika
funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd mellan
bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär den täta
staden med små avstånd till viktiga destinationer en stödjande miljö
för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor som bor i områden
med hög täthet promenerar mer till utbud och service. Korta
avstånd främjar även användandet av cykel. Genom att främja gång
och användandet av cykel skapas möjligheter till lättillgänglig
vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till positiva effekter
för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma eller att utveckla
högt blodtryck.

Hållbarhetskriterier:

Bedömningsgrunder och förutsättningar

En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Bro tätort är präglat av miljonprogramstidens planeringsideal, med
en tydlig uppdelning mellan arbetsområden, bostadsområden och
centrum.
Bro torg är idag ett utomhustorg med ett mindre antal affärer och
restauranger, och i direkt anslutning ligger också Brohuset med
bibliotek och simhall. Torget ligger cirka en kilometer från
stationen, men med närhet till många bostadsområden av olika
karaktär och täthet.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)
Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
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för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget i någon större
utsträckning påverka sammanhållningen mellan tätorterna Bro och
Kungsängen, även om utpekandet av nytt vändspår kan möjliggöra
tätare pendeltågstrafik vilket ger bättre förutsättningar för resande
mellan tätorterna. Om sammanhållning mellan tätorterna ska skapas
krävs att någon unik verksamhet eller anläggning tillkommer i Bro,
detta för att locka besökare från Kungsängen.
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Det finns fler delar i planförslaget som bidrar till Jämlik tillgång till
offentliga rummet, till exempel säkrare och tryggare koppling
mellan torget och stationen och förbättrad kollektivtrafik.
Planförslaget ger inte lika tydlig vägledning i fråga om tillskapande
av olika typer av aktiviteter för olika målgrupper.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet. Möjligheten att tillskapa olika typer av
aktiviteter för jämlik tillgång till offentliga rummet behöver dock
utredas närmare i den fortsatta planeringen.
I planförslaget pekas på vikten av att bygga ihop tätorten för att
skapa mer liv och rörelse. Bro ska utvecklas i riktning mot småstad,
det vill säga att i Bro ska det finnas både arbetsplatser, service och
bostäder. Torget ska bli tryggare genom högre kvalitet på utemiljön
och genom att skapa mer liv och rörelser kvällstid, samt vara en
plats tillgänglig för alla. Enköpingsvägen ska överbryggas som
barriär för att stärka kopplingen mellan torget och stationen.
I planeringsinriktningarna framgår att Bro torg ska utvecklas som
mötesplats, att satsning främst ska ske på förtätning och utveckling
av befintlig bebyggelse samt att förtätning ska ske på sådant sätt att
bebyggelsen blir mer blandad och att kvaliteten höjs på
grönområden och stadsrum.
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Kulturmiljö
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

I Bro är landsbygden närvarande både visuellt och mätt i avstånd.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Dessa upplevs dock inte alltid som kvaliteter
eftersom tillgängligheten är begränsad på olika sätt. Det kan handla
om att gång- och cykelvägar saknas eller att kulturhistoriska platser
och tätortsnära natur inte förvaltas eller utvecklas.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav områdena Bro och Låssa ligger i anslutning till
tätorten Bro. Riksintresset Bro utgörs av en centralbygd med
förhistorisk bruknings- och bosättningskontinuitet som idag
domineras av Bro kyrka och Brogårds godskomplex, vilka präglas
av det sena 1800-talets anläggningar. Riksintresset Låssa är en
centralbygd i viktig korsning mellan norra mälarvägen och den
forna vattenleden Birka-Uppsala, med unik fornlämningsmiljö på
och kring ett åskrön som visar på en omfattande bosättning från
bronsåldern till vikingatid. Det öppna, sammanhängande
odlingslandskapet i de lägre landskapspartierna, med inslag av
herrgårdar, bosättningsmönster som har kontinuitet ner i den yngre
järnåldern och Låssa medeltidskyrka. Dessutom är, som nämnts
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tidigare, Mälaren med öar och strandområden av riksintresse där
turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. De
lokala kulturmiljöintressena Önsta, Kvistaberg och Brogård Fiskartorp ligger delvis inom tätortsavgränsningen. (ÖP 2010)
I plan och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. En byggnad som är särskilt
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Bro har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019a).
Figur 7 visar kulturmiljöer som identifierats i Bro. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade
områdena utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa
bedöms ha kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot
förvanskning bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade
enskilda byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar
en äldre och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket
liten andel i tätortens bebyggelsebestånd.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom tätorten
tas i anspråk medan andra delar bevaras. Det finns inga
planeringsinriktningar gällande odling och koppling till landsbygd
varför planförslaget inte bedöms bidra till Ett utvecklat samspel
mellan landsbygd och tätort.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att tillgängliggöra
områdena vid Mälaren och att utveckla Fiskartorpet och Kvistaberg
till attraktiva och lättillgängliga utflyktsmål. Dessa
planeringsinriktningar är positiva ur kulturmiljösynpunkt eftersom
de bidrar till att tillgängliggöra och utveckla kulturhistoriska
miljöer. Däremot är de kulturhistoriska värdena i begränsad
omfattning utpekade i plankartan och det saknas också
planeringsinriktningar som är inriktade på bevarande av
kulturmiljöer.

Figur 7. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Bro (WSP, 2019a).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för att tillgängliggöra kulturvärden men att
de inte i lika stor utsträckning skyddar kulturmiljövärden. Det finns
behov av att tydliggöra vilka riktlinjer som bör gälla vid
exploatering inom eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer för
att bevara och utveckla dessa.
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I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a), är av lokalt intresse eller
av riksintresse ur kulturmiljösynpunkt. Det gäller till exempel vid
utveckling av stationsområdet. Den reviderade
tätortsavgränsningen, i de delar söder om järnvägen där pågående
detaljplaner har införlivats, innebär att tätortavgränsningen i några
begränsade delar går in ytterligare i området Bro som är utpekat
som riksintresse för kulturmiljön. Att successivt införliva
riksintresse i tätortavgränsningen innebär att bebyggelsen kryper
närmare vilket riskerar att påverka riksintresset negativt. I
sammanhanget kan nämnas att en översyn av avgränsningen av
detta riksintresse pågår.
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Planförslaget innebär att delar av jordbruksmarken inom
tätortsavgränsningen tas i anspråk, till exempel vid Kockbacka där
skola, småskalig service, idrott och dagvattenhantering föreslås och
i Klövberga där verksamhetsområde planeras. Norr om Kockbacka
vägen föreslås bostäder i jordbrukslandskap. Mellan
Enköpingsvägen och järnvägen finns dock ett område som i
plankartan pekas ut som tätortsnära jordbruk vilket kommer att
bevaras som jordbruksmark.
Utbyggnad av ny bebyggelse och vägar kan påverka kulturmiljöer
negativt genom att avläsbarheten i det kulturhistoriska landskapet
eller värden i kulturhistoriskt värdefulla områden minskar, till
exempel då jordbruksmark tas i anspråk eller genom dominans av
ny bebyggelse. Det är därför viktigt att i tidigt skede klargöra
miljöns möjlighet att ta emot nya inslag utan att dess
kulturhistoriska karaktär eller värde påtagligt förändras.
I det senaste kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019a) ges ett antal
råd och riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet,
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och karaktärsområden vid
exploatering vilka kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.

3.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

68 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd - KS 18/0015-9 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd : Bilaga 3

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 40

I Bro är förvärvsfrekvensen hög i många områden samtidigt som
det finns fler områden med låg förvärvsfrekvens, mindre än 65
procent, i Bro än i Kungsängen. Lägst förvärvsfrekvens är det i
delar av Råby och Finnsta i Bro. (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren, golfbanor samt etablerade kurs- och
konferensgårdar vilka är en viktig del av besöksnäringen och ett
värdefullt komplement till företagen i kommunen.
I Bro finns, utöver Bro centrum, en handelsplats i Skällsta. Handeln
i Bro centrum består till största delen av mindre dagligvaruhandel
med lokal inriktning och utbudet riktar sig främst till boende i Bro
tätort och närliggande områden. De externa handelsplatserna är de
lokala centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som
de innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och
mer varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser och service.
Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat underlag för service,
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och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas. Även
funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i kommunen och
ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har, som nämnts tidigare, ett stort fokus och ett flertal
planeringsinriktningar gällande att utveckla hela stationsområdet.
Detta för att kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. Ytor
reserveras för både utveckling av bussterminal, nytt vändspår för
pendeltåget samt infartsparkering för både bil och cykel. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Bro i högre grad
attrahera företag, service och verksamheter och skapa ett mer
varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom Bro.
En utvecklad kollektivtrafik med till exempel ökad turtäthet för
pendeltågen i Bro, kan stärka kopplingen till Storstockholms
arbetsmarknad. Detta kan medföra högre förvärvsfrekvens, dock en
större arbetspendling ut ur kommunen.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Bro centrum skapar liv och rörelse
och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till efterfrågad
service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos orten i stort,
och kan bidra till att människor söker sig till kommunen för att bo
och arbeta. En förtätning med bostäder i centrum längs med
Enköpingsvägen och Köpmanvägen skulle också ge ett ökat
underlag för service, och vara en möjlighet att stärka attraktiviteten
och Bro torg som centrum. Utöver att utveckla Bro centrum pekas
även den större handelsplatsen Skällsta ut i planförslaget. Skällsta
ska fortsätta att vara kommunens nav för sällanköpshandel och
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volymhandel. Detta för att det inom kommunen ska finnas variation
och större utbud.
Befintliga områden för verksamheter och industri ska bibehållas
och även utvecklas, till exempel runt Klövberga och Högbytorp.
Detta är viktigt, dels för att behålla större befintliga
verksamhetsutövare och arbetsgivare inom Bro, dels för att
attrahera nya verksamheter.
Bro har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära natur,
kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till Mälaren och
Lejondalssjön. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas
och att möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver
detta lyfts entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas.
För de som besöker Bro för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Bro som plats. För att stärka Bros identitet som
en småstad nära storstaden behöver entréerna utveckla på ett medvetet sätt. Genom att utveckla och öka tillgängligheten till lokala
målpunkter samt att stärka entréerna till Bro kan fler lockas till att
besöka och att återvända till Bro som besöksmål. Detta kan
medföra att det lokala näringslivet blir mer robustare och att
servicen kan öka inom olika delar av Bro. Detta medför positiva
konsekvenser för näringslivet inom Bro.

Befolkning och bostadsmarknad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I Bro syns ett
geografiskt mönster där boendetätheten är hög i områdena med
flerbostadshus norr om Enköpingsvägen runt centrum och att
boendetätheten blir lägre längre ut från centrum. (Upplands-Bro
kommun, 2019c). Hyresrätter är koncentrerade till områden norr
om Enköpingsvägen.
Det finns ett högt exploateringstryck i Bro. En utmaning är att
anpassa takten med vilken nya bostäder kommer ut på marknaden
för att inte riskera osålda och outhyrda lägenheter.
Bros styrka är att orten kombinerar småstadens småskalighet,
arkitektur och närhet till natur och landsbygd med ett gott
pendlarläge till Stockholm. Bro behöver dock förstärkning för att
bli en tryggare och mer attraktiv plats att bo på.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Goda förutsättningar att bo och försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning. I planförslaget
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poängteras också behovet av att knyta ihop områden och att
utbyggnad ska ske i rätt ordning. En utbyggnadsordning föreslås
där utbyggnad sker inifrån och ut i syfte att undvika ”satelliter”. I
planförslaget finns planeringsinriktningar om att främst satsa på
förtätning och utveckling av befintligt bestånd, inte planera för
ytterligare stora bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) och att
orientera nya bostäder mot centrum och stationen. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Bro.
I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara prisrimliga,
ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som uppfyller dessa
kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid en nedgång på
bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo för fler
grupper i samhället. I planförslaget finns planeringsinriktningar om
att förtätning ska ske så att bebyggelsen blir mer blandad och på ett
sätt som gör att Bros måttliga skala behålls och förädlas i riktning
mot småstad. Det ger en inriktning inför kommande detaljplaner
om vilken typ av förtätning som eftersträvas. I efterföljande
planarbete bör det också säkerställas att bostäder av olika storlek,
typ och upplåtelseform tillkommer. Detta för att kunna
tillfredsställa olika önskemål och behov.
Planförslaget bidrar också till att stärka underlag för service, öka
antal arbetsplatser och möjlighet till arbetsplatser samt att öka
trygghet, tillgängliggöra och utveckla kvaliteter som till exempel
tätortsnära natur och närhet till Mälaren. Tillgång till service,
arbete, trygga miljöer, kultur och fritid påverkar växtkraften och
kommunens konkurrenskraft som bostadsort. Sammantaget bedöms
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planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.

Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning
och service till medborgarna

I Bro är bebyggelsen utspridd över en stor yta. I dag har det lokala
vägnätet i Bro god framkomlighet och kapacitet finns också för
tillväxt. Förändringar i vägnätet kan trots det vara önskvärda för att
få ett mer sammanhållet samhälle och möjliggöra bättre
linjedragningar för kollektivtrafik. Med fler kopplingar blir
vägnätet också mer robust. Avstånden är inte stora i Bro, men den
glesa bebyggelsen och avsaknaden av vissa strategiska kopplingar
kan få dem att kännas längre än de är.
Samhällsservice och kommunal service (t ex skolor och förskolor)
är koncentrerat till de centrala delarna av Bro.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
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utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Bro. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas. Planförslagets inriktning på förtätning innebär en
relativt kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan
tas tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt. I planförslaget föreslås att
omprogrammera byggnader runt Bro torg för att få mer liv och
vuxennärvaro under kvällstid för att skapa en tryggare miljö. En
sådan åtgärd är också resurseffektiv eftersom samma byggnader
kan nyttjas för flera funktioner.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 8,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Dessa ställningstaganden är mycket
viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och en
kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna. Ett undantag från principen inifrån och ut utgör
Tegelhagen (söderut mot Mälaren), som kräver ny infrastruktur och
därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en
planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida
planering förväntas bli mer resurseffektiv.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Figur 8. Föreslagen utbyggnadsordning i Bro
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4. KUNGSÄNGEN
4.1. Nulägesbeskrivning

Kungsängen är kommunens största tätort med omkring 16 000
(2019) invånare och bredast serviceutbud. I Kungsängen finns
pendeltågstation och bussterminal. Pendeltåget går i kvartstrafik
mellan Stockholm och Kungsängen. De senaste åren har det byggts
mycket i Kungsängen, både bostäder och arbetsplatser. Orten är
utdragen på längden och avstånden mellan olika delar kan upplevas
som långa.
Bebyggelsens struktur är relativt utspridd och gles.
Bostadsområdena ligger ofta vart och ett för sig och trafikmatas
separat. Detta medför att många områden är ganska homogena, men
också att det finns gott om gröna ytor och att trafiksäkerheten är
hög. Kungsängen är blandat, villor från olika tider samsas med
lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och höghus med
utsikt över Mälaren. Här finns också inslag av äldre agrar
bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten. I centrala Kungsängen finns också
värdefulla kulturmiljöer som kyrka, hembygdsgård och Ekhammars
gård.
I Kungsängen ser man Mälaren från pendeltågsstationen, och det är
gångavstånd från centrala Kungsängen till mälarstrand, sjöarna
Lillsjön och Örnässjön, naturreservat och friluftsområden. Mellan
Kungsängen och Bro löper Görvälnkilen som är en grönkil av både
regional och lokal betydelse.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Figur 9. Orienteringskarta över Kungsängen.

4.2. Alternativredovisning
4.2.1. Planförslag
Inledning
Den fördjupade översiktsplanen är en geografisk fördjupning och i
vissa delar en ändring av kommunens översiktsplan (ÖP 2010).
Planen ska se till helhet och sammanhang och underlätta för
kommande processer så som detaljplanering, bygglovsfrågor och
annan tillståndsprövning. Den ska också ge stöd i prioriteringar i
kommunens tillväxt som främjar en god kommunal ekonomi.
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Inom kommunen pågår ett antal detaljplaneuppdrag. Dessa ingår i
planförslaget men skiljer sig inte från ÖP 2010 (vilket definierats
som nollalternativet, se avsnitt 3.2.2). I planförslaget föreslås hur
kommunen bör prioritera i sin utbyggnad. Där finns delvis
motstridiga tankar jämfört med den beslutade
detaljplaneprioritering som gäller i dagsläget. Detta kommer att
konsekvensbeskrivas (se avsnitt 4.3.3 Ekonomisk hållbarhet).
Beskrivning av planförslag
Kungsängens centrala delar präglas av en stadsmässig
karaktär med tät och hög bebyggelse. Detta skiljer Kungsängen från
Bro, och är något som ska utvecklas vidare och stärkas.
Kungsängen är blandat och bostadsrätter, hyresrätter och
äganderätter är alla representerade i tätorten. Kungsängens
spretighet är något som ska värnas men de olika delarna ska hänga
ihop. För att Kungsängen ska kunna växa på ett hållbart sätt är det
viktigt att stärka den röda tråden och de sammanhållande
funktionerna för Kungsängen som helhet. För att nå detta ska
utbyggnad av området Rankhus bidra till att stärka kopplingen
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Förtätning i centrala
lägen ska bidra till att koppla ihop centrala Kungsängen och Tibble,
samtidigt som Gröna Dalen bevaras och värnas som ett blågrönt
stråk.
Planförslaget medför att närheten till naturen och vattnet ska
utnyttjas och att tillgängligheten ska öka. Nya och tydligare
kopplingar ska bidra till att det är snabbare och lättare att komma
ner till strandpromenaden längs Mälaren från centrum.
Strandpromenaden ska utvecklas med gång- och cykelväg och
Gröna udden ska utvecklas som mötesplats för samvaro,

, LinkedIn
Organisationsnummer:

rekreation och lek vid Mälaren, ett stenkast från centrum.
Kungsängens torg ska, enligt planförslaget, utvecklas med en
tydligare struktur som syftar till att öka orienterbarheten.
Kungsängens torg ska också utvecklas med fler ytor som lockar till
lek och aktivitet vilket gör torget till en mer levande plats. Vidare
ske fler ytor för kommersiell service skapas och järnvägen ska
överbryggas som barriär.
När det gäller bebyggelseutveckling anger planförslaget att
Kungsängens identitet som tätort ska stärkas ytterligare genom
fortsatt förtätning i Kungsängens centrum. Även fortsättningsvis
ska det i Kungsängens centrum vara en blandning av höga och låga
hus, småhus och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse,
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Vidare anges att
bostäder, arbetsplatser, skolor och aktivitetsytor ska blandas i större
utsträckning.
När det gäller Kungsängens stationsområde anges i planförslaget att
ytor för bussterminal, infartsparkering för bil och cykel, rastlokal
för bussförare, stationsnära service med mera ska reserveras. Detta
för att utveckla och anpassa stationsområdet efter en större
befolkning och med fler funktioner. Även ytor för eventuell
utökning av däcket för bussterminal ska reserveras.
Infrastrukturmässigt ska områden knytas ihop genom att skapa nya
kopplingar i det lokala vägnätet. Alternativ för eventuellt ny
vägkapacitet för Brunna industriområde pekas ut. Detta för de
omfattande tunga transporterna till lager- och logistikverksamheten
i Brunna. Bland annat anges alternativ som en ny trafikplats eller en
ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats. Vidare anges att
Enköpingsvägen ska bli mer av en stadsgata.
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Figur 10. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat bebyggelseutveckling.

, LinkedIn
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Figur 11. Planförslag för Kungsängen, kartan visar bland annat infrastruktur och kopplingar.

, LinkedIn
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4.2.2. Nollalternativ

Nollalternativet beskriver den förväntade utvecklingen i
Kungsängen om inte förslaget till ny fördjupad översiktsplan antas.
Nollalternativet innefattar därmed de planeringsinriktningar, den
markanvändning och tätortsavgränsning som anges i gällande
översiktsplan (ÖP 2010), FÖP 2016 och detaljplaner. Därutöver
finns pågående detaljplaner som anger annan markanvändning än
översiktsplanen. Det finns stora likheter mellan översiktsplanen och
den fördjupade översiktsplanen men också en hel del skillnader.
I ÖP 2010 anges bland annat att Kungsängen fortsatt ska förtätas
och bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
Vidare ska ortens läge vid Mälaren tas tillvara genom förbättrad
tillgänglighet mot strand och vatten och utvecklade rekreativa
gång- och cykelstråk. Tillgängligheten till pendeltågsstationen ska
öka för cyklister och gående och Kungsängens centrum ska
utvecklas till en mötesplats med fler lokaler och bättre
orienterbarhet. Gröna Dalen som blågrönt stråk ska värnas och få
en förbindande funktion. I dessa planeringsinriktningar liknar ÖP
2010 och planförslaget varandra. Däremot innehåller planförslaget
en hel del förtydliganden och ändringar gentemot ÖP 2010.
Konsekvensbeskrivning av nollalternativet kommer att fokusera på
skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet är. De
huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och nollalternativet
är:
•

Ändringar i tätortsavgränsning. Utökad yta vid det område i
norr inom Görvälnkilen som i ÖP 2010 är utpekat för golf
och likaså planlagt för golf. Här pågår planuppdrag Tång

, LinkedIn
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•
•
•

2:5 för verksamhetsområde. En ytterligare ändring är en
liten minskad yta söder om järnvägen som utvecklas som
befintlig areell näring på landsbygden.
Tillkommande ytor i markanvändning, t.ex. utpekande av
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och
områden att utveckla som grönområden.
Områden att utveckla för ny bostadsbebyggelse
Särskilda fokusområden där förbättring genom förtätning
föreslås samt ny/förbättrad infrastruktur, exempelvis:
o Kungsängens torg (förtätning med bostäder och
arbetsplatser, fler ytor för kommersiell
verksamhet, överbrygga järnväg och väg som
barriär, skapa fler kopplingar till Mälaren med
mera)
o Enköpingsvägen (förändrad gatusektion, rondell
istället för korsning, förtätning, omvandla till
småstadsgata)
o Stråket mellan Kungsängens torg och Korsängen
(förbättrad orienterbarhet)
o Kungsängens station (reservera plats för ny
bussterminallösning, utökning av terminaldäck,
bättre kopplingar med mera)
o Kungsängens IP (utvidgas med ytterligare sportoch fritidsverksamheter)
o Målpunkter Mälaren pekas ut på karta samt
förtydligande av gc-stråken dit.
o Ny vägkapacitet för Brunna industriområde (ny
väganslutning mot Kockbacka alternativt ny
trafikplats i Brunna.
o Ny ekodukt över E18 väster om Brunna
industriområde (en svag länk i Görvälnkilen)
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•

•

•

•

o Förbättra tillgängligheten till Norrbodaområdet.
o Gång- och cykelbro över Granhammarsvägen.
Nya fokusområden med särskilda gestaltningsprinciper
eller hänsyn, till exempel entréerna till tätorterna, vyer från
vattnet, svaga ekologiska samband och viktiga
spridningssamband.
Ändringar av utpekanden i markanvändningskartan, till
exempel tas Lillsjögården och Tibble gård bort som
utvecklingsområde för bostäder, Enköpingsvägens östra
verksamhetsområde pekas ut för småskalig service-,
bostad- och kontorsbebyggelse istället för
verksamhetsområde och Enköpingsvägens västra
verksamhetsområde tas bort och prioriteras istället för att
bevara dess höga naturvärden och ekosystemtjänster.
Vidare möjliggörs bostadsbebyggelse i västra delen av
Norrboda verksamhetsområde.
Nya planeringsinriktningar som förtydligar tidigare
strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de
förtätas. Vidare fokuseras på social hållbarhet,
preciseringar görs för dagvattenhantering,
blandskogsmiljöer och biologisk mångfald. Planförslaget
uttrycker också tydligt hur ny bebyggelse ska placeras i
förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas,
klass 3 och 4 grönkompenseras).
Nya planeringsinriktningar som är helt nya eller ändrar
tidigare strategier, till exempel bygg ut laddinfrastruktur,
stärkt mikroklimat och tydliga riktlinjer kring
genomförande av bebyggelseutveckling.

, LinkedIn
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•

Förslag till utbyggnadsordning och ett kapitel om
genomförandet och strukturerad uppföljning av
översiktsplanen.

4.2.3. Övriga alternativ

I kommunen finns ett högt exploateringstryck som kräver en
långsiktig strategi. Befolkningen i delar av Kungsängen har ökat
snabbt de senaste åren. Befolkningen ökar när det byggs nya
bostäder, och det är viktigt att infrastruktur, skolor och service
hänger med. Därför ska kommunen planera för ett byggande som
går i lagom takt. Enligt den senaste bostadsprognosen planeras ca
3500 bostäder i Kungsängen under de närmaste tio åren. I
kommunens ”Övergripande mål och budget 2020” anges att
Upplands-Bro ska växa hållbart. Vidare anges att Upplands-Bros
befolkning växer långsiktigt med cirka 2% årligen och att
samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. Det är
viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen
ska erbjuda. Med denna bakgrund har det inte bedömts realistiskt
att titta på andra scenarion gällande utbyggnadstakt, varken lägre
eller högre. Kommunen ser inte att exploateringstrycket kommer att
minska och ett högre exploateringstryck/utbyggnadsgrad är inte
heller realistiskt. När det gäller övriga alternativ som har studerats
under planarbetets gång handlar det därför framförallt om olika
utformningsalternativ.
Arbetet med att ta fram ett planförslag har pågått under knappt två
års tid från det att ÖP 2010 aktualitetsförklarades. Inom ramen för
planförslaget har det funnits en förvaltningsövergripande
projektgrupp som haft en mötesserie sedan hösten 2018.
Workshops har hållits inom projektgruppen och med den politiska
styrgruppen som utgjorts av Samhällsbyggnadsutskottet.
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Workshops och arbetsmöten har också hållits tillsammans med
både tjänstepersoner från kommunen och politiker samt med
fastighetsägare och exploatörer i områden som pekas ut för
bebyggelseutveckling i planförslaget.
Detta, tillsammans med framtagna underlag och den
hållbarhetsbedömningsprocess som har löpt parallellt med
planarbetet, har resulterat i att planförslagets utformning reviderats
i ett flertal omgångar. Planförslaget har reviderats dels genom de
workshops som hållits med tjänstepersoner, politiker,
fastighetsägare och exploatörer dels i arbetet med
hållbarhetsbedömningen. Inom ramen för hållbarhetsbedömningen
har revideringar skett med syfte att minimera de konsekvenser som
planförslaget ger upphov till. Exempel på revideringar som gjorts
under arbetets gång är:
•

•
•
•
•
•

Tydligare/nya planeringsinriktningar gällande till exempel
ianspråktagande av naturvärden (områden med
naturvärdesklass 1 och 2 ska bevaras och i områden med
naturvärdeklass 3 och 4 ska grönkompensationsåtgärder
vidtas vid byggnation).
Ändringar i tätortsavgränsning.
Entréer ”tätort-landsbygd” eller ”tätort” som är viktiga att
gestalta har pekats ut.
Förändringar i förtätningsskiktet.
Nya kopplingar, både gröna och för gång, cykel och bil
Tydligare ställningstagande gällande utbyggnadsordning.

Utöver ovanstående revideringar har även ett antal revideringar
skett som legat utanför arbetet med hållbarhetsbedömningen och
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som inte funnits med vid workshops då bedömningar diskuterats.
Dessa har varit:
•

•

Tibble - i samband med workshop kring
hållbarhetsbedömningen ingick ett antal förtätningsförslag
för ny bebyggelse samt förslag på ytor att utveckla
rekreativt i Tibble. En kulturmiljöutredning togs fram
parallellt och i denna pekas Tibble ut som särskilt
värdefullt område. Detta ledde till förändring av
planförslaget. Fler ytor pekades ut för att utvecklas
rekreativt och förtätningsförslaget flyttades och
begränsades.
Behovet av en ekodukt över E18, väster om Brunna.
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4.3. Hållbarhetsbedömning planförslag

I detta kapitel görs konsekvensbedömningar för respektive aspekt
och för respektive FÖP/planförslag. Under samtliga rubriker
beskrivs förutsättningar, relevanta bedömningsgrunder (till exempel
riktvärden, MKN m.m.) och konsekvenser.

4.3.1. Miljömässig hållbarhet

Klimatpåverkan och klimatanpassning

I detta kapitel beskrivs begränsning av utsläpp av växthusgaser
samt klimatanpassning. Klimatanpassning innebär att rusta
samhället för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning
innebär. Klimatförändringarna resulterar bland annat i mildare och
blötare vintrar, stigande nivåer i sjöar och hav, ändrade flöden i
vattendrag, längre perioder av torka och längre växtsäsong.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen
Miljöer anpassade för att klara extrema
vädersituationer
I Stockholms län står transporterna för cirka 30 procent av den
totala energianvändningen och för drygt 50 procent av
växthusgasutsläppen. Fossila drivmedel står fortfarande för mer än
75 procent av transporternas energianvändning. Målet är att Sverige
och länet ska ha netto-noll-utsläpp av växthusgaser senast år 2045.
(Region Stockholm, 2019)

, LinkedIn
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En trafiknätsanalys har genomförts för Kungsängen (Norconsult,
2018). E18 väster om trafikplats Brunna har i nuläget ca 38 000
vardagsdygnstrafik (ÅVDT) och detta ökar till ca 50 000 ÅVDT
öster om trafikplats Kungsängen.
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen planera bebyggelse så
att den är lämplig med hänsyn till risken för översvämning, vilket
avser såväl lokalisering och placering som utformning. För
Kungsängen kopplar risken för översvämning till förändring av
nivåer i Mälaren samt till ökad nederbörd.
Länsstyrelserna runt Mälaren har tagit fram rekommendationer för
hur ny bebyggelse kan placeras vid Mälarens stränder med hänsyn
till risken för översvämning (Länsstyrelserna, 2015).
Översvämningskartering kring Mälaren visar att översvämningsrisk
föreligger i strandnära områden söder om järnvägen men vid
Korsängen sträcker sig detta område även norrut upp till
idrottsplatsen vid Ekhammarskolan. Område med
översvämningsrisk förekommer även i den norra delen av Stäksön,
se Figur 12.
Länsstyrelsen har också tagit fram rekommendationer om hantering
av översvämning till följd av skyfall i samband med planering av
ny bebyggelse (Länsstyrelserna, 2018). Kommunen har inte
genomfört någon egen skyfallskartering, däremot har länsstyrelsen
tagit fram en karta över lågpunkter där det föreligger
översvämningsrisk vid skyfall. Vilka lågpunkter som finns inom
Kungsängen redovisas i Figur 12. Det största området med
lågpunkter är ”Gröna Dalen” som är ett centralt blågrönt stråk som
förbinder Brunna, Rankhus, centrala Kungsängen och
Tibbleområdet med varandra. Ledningsnätet i dalen är i vissa delar
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underdimensionerat och det leder redan idag till att mark tidvis
översvämmas (Upplands-Bro kommun, 2018). Större
lågpunktsområden finns även i den nordvästra delen av Brunna, i
Tibble (direkt väster om Granhammarsvägen) och i den östra delen
av Stäksön. Det finns även dagvattenbrunnar med
kapacitetsproblem på flera platser i Kungsängen, framför allt i ett
centralt stråk från norr till söder genom tätorten. Enligt SGI:s
kartering förekommer det tre områden med stabilitetsrisk inom
tätorten i ett stråk från Mälaren och norrut mot Trafikplats Brunna.
Områden där det finns förutsättningar för skred i finkorniga
jordarter förekommer på flera platser i Kungsängen, till exempel i
strandnära områden i Rankhus, i Korsängen och därifrån västerut
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längs järnvägen, se Figur 12. (Swedgeo, 2019) Underlagen har
tagits fram för olika syften med varierande noggrannhet och
detaljeringsgrad. Ofta visar underlagen områden där ytterligare
undersökningar behöver göras så att ett område finns utpekat i
kartunderlaget behöver inte betyda att det är en fara.
I Figur 12 framgår också att utpekade MIFO-områden, det vill
säga misstänkt förorenade områden, generellt sett inte
sammanfaller med områden där det finns lågpunkter eller
stabilitetsrisk. Ett antal MIFO-områden förekommer dock i
strandnära lägen i söder där det också föreligger risk för
översvämning.
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Figur 12. Riskområden för översvämning, stabilitet, skred i finkorniga jordarter samt förorenade områden. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten.
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Konsekvensbedömning

Bedömningen är att planförslaget med planerad förtätning centralt,
ihopbyggnad av ”mellanrummen”, förbättrad kollektivtrafik och
föreslagna planeringsinriktningar ger förutsättningar för resande
utan fossila bränslen. Detta ligger i linje med hållbarhetskriteriet
Infrastruktur för resande utan fossila bränslen. Samtidigt ökar dock
befolkningen och trafiken vilket ställer höga krav på att
planeringsinriktningarna följs för att kunna begränsa utsläppen av
växthusgaser. Detta gäller särskilt vid de större
utbyggnadsprojekten Rankhus och Norra Stäksön.
I genomförd trafiknätsanalys för Kungsängen (Norconsult, 2018)
redovisas ett maxscenario 2040 som innefattar utbyggnad enligt
planförslaget inklusive pågående plan- och genomförande projekt
(inklusive full utbyggnad av Rankhus och utbyggnad av Norra
Stäksön). Trafiknätsanalysen visar att vardagsdygnstrafiken
(ÅVDT) på E18 ökar öster om trafikplats Brunna från ca 75 000 till
ca 90 000 ÅVDT medan trafiken väster om trafikplatsen i stort sett
är lika med jämförelsealternativet (dvs år 2040 men med dagens
exploatering i Kungsängen). Med exploateringar ökar trafiken även
lokalt inom Kungsängen.
Fordonen använder fortfarande till största delen fossila drivmedel
varför en ökad trafik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. En
omställning till fossilfritt samhälle behöver ske och i planförslaget
finns planeringsinriktning om att bygga ut laddinfrastruktur för en
utökad elektrisk fordonsflotta. Planen bidrar därmed till att skapa
förutsättningar för en omställning.
Kungsängen är utdraget på både längden och bredden och för att
begränsa biltrafiken behöver avstånden kortas. I planförslaget finns
planeringsriktningar om att förtätningsprojekten ska användas för

, LinkedIn
Organisationsnummer:

att stärka kopplingen mellan Kungsängens olika delar. Vidare ska
Kungsängen bli en bättre integrerad tätort med lägre grad av
funktionsseparering och fler kopplingar mellan olika områden.
En annan viktig fråga för att begränsa utsläppen av växthusgaser i
Kungsängen, där stor andel av befolkningen arbetspendlar, är att
kollektivtrafiken ska fungera och vara ett attraktivt alternativ till
bilen. Planeringsinriktningar om att reservera ytor för att utveckla
stationen och om att prioritera bytespunktens funktioner före andra
intressen skapar förutsättningar för detta.
Planeringsinriktningen om att utveckla närmiljöerna för att locka
till kortare resor och mer ”hemester” (semester som ägnas i eller i
närheten av hemmet) är också ett led i att minska biltrafik och
därigenom minska utsläpp av växthusgaser.
Klimatanpassning
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering samt planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall samt om att
utveckla och bevara grönstruktur, ger förutsättningar för att klara
extrema vädersituationer, Detta är i linje med hållbarhetskriteriet
Miljöer anpassade för att klara extrema vädersituationer.
I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Området som
sträcker sig genom tätorten (se Figur 13) är både en lågpunkt (i
norr) och ett område där översvämningsrisk förekommer (i söder).
Området är därför lämpligt att bevara som blågrönt stråk och nyttja
i dagvattenhanteringen för att kunna hantera ökad nederbörd. I
kommunens utvecklingsprogram för Gröna Dalen (Upplands-Bro
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kommun, 2018) framgår att det inom hela sträckan bör göras plats
för översvämningsytor som avlastar vid extremskyfall och att dessa
ytor också bör kunna utnyttjas till annat mellan
översvämningstillfällena, till exempel lek eller idrott, så kallade
multifunktionella ytor. Tillgång till grönska för svalka och skugga
vid värmebölja är andra klimatrelaterade faktorer som är viktiga att
beakta i ett förändrat klimat. Gröna Dalen är därför betydelsefull ur
flera klimatanpassningsperspektiv och i planförslaget finns en
planeringsinriktning om att Gröna Dalen ska värnas som blågrönt
stråk. I planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
stärka mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är
särskilt utsatta vid höga temperaturer, till exempel skolor,
äldreboenden och centrum. Grönstrukturen spelar även en annan
viktig roll för klimatet genom att träd och gröna växter tar upp och
binder koldioxid när de växer. Det är därför viktigt att bevara
grönstrukturer även ur ett klimatperspektiv, se kapitlet om
Grönstruktur och biologisk mångfald.
Områden med översvämningsrisk är utpekade som grönområden
eller områden för fördröjning av dagvatten i plankartan vilket är
positivt ur klimatanpassningssynpunkt. I vissa fall sammanfaller
områden med lågpunkter, stabilitetsrisk eller förutsättningar för
skred med områden som föreslås utvecklas i planförslaget. I fortsatt
planarbete behöver Länsstyrelsens rekommendationer följas i
identifierade lågpunkter. Vid utveckling av Kungsängen IP behöver
stabilitetsrisk särskilt beaktas. Risk för skred i finkorniga jordar
behöver utredas på flera platser i Kungsängen, bland annat vid
fortsatt planering av utvecklingsområdet i anslutning till järnvägen
(väster om Gröna Dalen).
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Behov av ytor för att hantera dagvatten, översvämning och skyfall
utöver de som pekats ut som strategiskt viktiga i plankartan
behöver utredas inom respektive detaljplan. Detta gäller särskilt vid
förtätning där påverkan på befintlig bebyggelse också behöver
beaktas för att till exempel inte skapa instängda områden. Samtidigt
innebär avsättning av ytor för vattenhantering inom nya områden en
möjlighet att avhjälpa problem även inom befintlig bebyggelse.
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Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:

Rena och levande vattenmiljöer
Gröna Dalen är en stor del i dagvattensystemet för BrunnaKungsängen som har sitt utlopp, via Tibbledammen, i Mälaren.
Enligt VA-planen (Upplands-Bro kommun, 2018a) byggdes delar
av dagvattensystemet innan kraven på rening utökades och
miljökvalitetsnormerna infördes. Eftersom systemet med
dagvattendammar är väl utbyggt renas den största delen av det
allmänna dagvattnet innan det når recipienten. Reningsfunktionen
är dock inte utredd för samtliga dammar. Det finns områden både i
tätorten och på landsbygden som byggdes innan kraven på
dagvattenhantering var utökade och därför finns områden i
kommunen där dagvattenhanteringen inte är tillfredsställande
gällande kvalitet och kvantitet.
Tätortsavgränsningen för Kungsängen omfattar delar av Lillsjön
(Tibble) som är mycket betydelsefull ur rekreationssynpunkt.
Lillsjön får sin främsta tillrinning från Örnässjön och är i likhet
med denna klassad som ekologiskt känsligt vattenområde. Sjöns
främsta naturvärde är en ovanlig undervattensvegetation. Även
Tibbleviken i Mäklaren är klassat som ekologiskt känsligt område.
(ÖP 2010)
Figur 13. Gröna Dalen
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Det största miljöproblemet för kommunens ytvatten är
övergödning. I Upplands-Bro kommun är jordbruket den
huvudsakliga källan till förhöjd näringsbelastning. Dagvatten,
enskilda avlopp och avloppsreningsverk utgör mindre källor som
dock inte saknar betydelse i sammanhanget. (Upplands-Bro
kommun, 2015)
Kommunen har ingen dagvattenpolicy i dagsläget. I ÖP 2010 anges
att ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten ska vara
utgångspunkten för kommunens fysiska planering. Ekologiskt
omhändertagande av dagvatten innebär att sträva efter att efterlikna
reningen och fördröjningen som sker i naturens eget kretslopp
genom exempelvis infiltration och växtupptag.
Miljökvalitetsnormer
Mälaren delas in flera ytvattenförekomster och Kungsängen gränsar
till vattenförekomsten Mälaren-Skarven (norr om Stäksön) och
Mälaren-Görväln (söder om Stäksön). För vattenförekomster finns
miljökvalitetsnormer (MKN) som ska uppfyllas. En verksamhet
eller åtgärd får inte tillåtas av en myndighet eller kommun om de
ger upphov till en försämring av vattenmiljön eller om den
äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Den ekologiska statusen för Mälaren-Skarven och Mälaren-Görväln
är klassad som måttlig. MKN är att god ekologisk status ska
uppnås. Den kemiska statusen för båda vattenförekomsterna uppnår
ej god kemisk status, både med och utan överallt överskridande
ämnen. MKN är att god kemisk status ska uppnås men med tidsfrist
till 2027 för vissa av dessa ämnen. (VISS, 2020-03-18)
Ekologiskt känsliga områden
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Enligt 3 kap, 3 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som är
särskilt känsliga från ekologisk synpunkt så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan skada naturmiljön.
Uppland-Bro kommuns vattenplan
Upplands-Bro kommun har tagit fram en vattenplan som antogs
2015-09-09. I vattenplanen har bedömningar genomförts av status av
sjöar och vattendrag i kommunen som om de vore
vattenförekomster. För Lillsjön bedömdes den ekologiska statusen
som måttlig och den kemiska statusen vara god. I vattenplanen
framgår att Lillsjön bedöms vara av nationellt naturvärde då sjön
hyser många särskilt värdefulla arter och har en hög grad av
naturlighet.
Östra Mälarens vattenskyddsområde
Den del av Kungsängen som ligger söder om E18 ingår i Östra
Mälarens vattenskyddsområde, primär och sekundär skyddszon.
Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en god kvalitet på
råvattnet för ytvattentäkterna vid Lovö, Norsborg, Görväln och
Skytteholm inom Östra Mälaren.
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget genom utpekande av områden för
dagvattenhantering och planeringsinriktningar om att ytor ska
reserveras för dagvattenhantering och om att värna Gröna Dalen ger
förutsättningar för att fördröja och rena dagvatten samt skydda
vattenmiljöer och dess naturvärden. Detta ligger i linje med
hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer.
I planförslaget framgår att Kungsängen ska förtätas och bebyggas i
mellanrummen mellan områden av tätbebyggelse. Det innebär en
större konkurrens mellan hårdgjorda ytor och plats för vatten och
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det gröna. En utökad bebyggelse medför högre andel hårdgjorda
ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja
dagvatten.

Grönstruktur och biologisk mångfald

I plankartan pekas strategiskt viktiga områden ut för
dagvattenhantering med fokus på Gröna Dalen. Gröna Dalen är
som tidigare nämnts en central del av dagvattenhanteringen i
Brunna-Kungsängen, varför planeringsinriktningen om att värna
Gröna Dalen som blågrönt stråk är en viktig förutsättning för att
kunna åstadkomma en hållbar dagvattenhantering. Kommunen har
också tagit fram ett utvecklingsprogram för Gröna Dalen där en
kombination av dagvattenlösningar med meandrande och/eller
öppna flöden, översvämningsytor, ledningar och dammar föreslås.
(Upplands-Bro kommun, 2018b) I planeringsinriktningarna framgår
också att ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och
skyfall.

Hållbarhetskriterier:

De delar av Mälaren, som är mottagare av huvuddelen av det vatten
som rinner från Kungsängen, har ett mycket högt skyddsvärde och
uppfyller inte miljökvalitetsnormer för vatten. Det gäller även
Lillsjön som delvis ingår i tätortsavgränsningen. Detta ställer höga
krav vid en förtätning och utbyggnad av Kungsängen för att skydda
miljöerna i sjöarna och minska belastningen av föroreningar och
näringsämnen. I fortsatt detaljplanering är det därför angeläget att
planeringsinriktningarna och utvecklingsprogrammet för Gröna
Dalen följs för att skydda vattenmiljöerna.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Väl fungerande ekosystem och rik biologisk
mångfald

I och omkring Kungsängen finns flera viktiga naturområden. Väster
om Kungsängen tätort ligger till exempel Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat som grundades för att bevara områdets speciella
växter och djur och naturmiljöer som består av skogar,
odlingsmarker och vattenmiljöer. Andra större grönområden som
ligger i tätortens utkant är Lennartsnäshalvön och Södra Stäksön.
Kungsängen ligger vid Mälaren och Mälaren är av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden. Mälaren omfattas av utökat strandskydd
om 300 m.
Kungsängen tätort delas upp av Gröna Dalen, en dalgång som löper
i nord-sydlig riktning. Gröna dalen är ett öppet och centralt blågrönt
stråk som förbinder olika delar av tätorten Kungsängen med andra
tillgängliga tätortsnära grönområden så som Lillsjöområdet och
Rankhus.
Mellan Bro och Kungsängen löper grönkilen Görvälnkilen som är
av både regional och lokal betydelse. Görvälnkilen utgör en tydlig
gräns mellan Bro och Kungsängen. Gröna svaga samband inom
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grönkilen finns bland annat utpekat väster om Brunna
industriområde. Detta svaga samband är av klass 3 som enligt
RUFS 2050 är svaga partier som behöver förstärkas vid planering
av ny bebyggelse och infrastruktur, eller i befintlig infrastruktur.
Inom Kungsängen har det gjorts en naturvärdesinventering enligt
svensk standard (Upplands-Bro, 2020). Denna visar att det inom
Kungsängen huvudsakligen finns naturvärden av klass 2 (högt
naturvärde) och klass 3 (påtagligt naturvärde). Inga områden av
klass 1 (högsta naturvärden) finns i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar ger förutsättningar att
skydda och stärka naturvärden men konsekvenser för ekosystem
och biologisk mångfald behöver studeras vidare i efterföljande
arbete. Planförslaget kan påverka förutsättningarna att skydda och
stärka spridningssamband negativt då en ny väg pekas ut i
Görvälnkilen och att ett nytt verksamhetsområde pekas ut i
utkanten av densamma (Tång 2:5). E18 går genom Görvälnkilen
idag vilket medfört att det i området redan finns ett svagt samband
som riskeras att försvagas ytterligare. För att planförslaget fullt ut
ska ligga i linje med hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem
och en rik biologisk mångfald behöver åtgärder för att stärka
sambandet studeras vidare, bland annat genom att studera läge och
utformning av föreslagen ekodukt. Föreslagen ekodukt skulle,
genom rätt utformning och läge, kunna ha potential att stärka det
svaga sambandet.
I planförslaget finns planeringsinriktningar om att Kungsängen ska
förtätas. Förtätning innebär i stort positiva effekter och
konsekvenser eftersom större sammanhängande områden med
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naturvärden och spridningsvägar kan bevaras. Samtidigt finns
pågående planarbeten som inte bygger på förtätning, som exempel
kan nämnas Norra Stäksön. Genom att, som planen anger, spara
områden med högsta naturvärden kan den biologiska mångfalden
lokalt bevaras. Om grönkompensation sker vid ianspråktagande av
områden med naturvärdesklass 3 och 4 kan den biologiska
mångfalden till och med utvecklas och förstärkas.
Trots ovan nämnda planeringsinriktningar anger planförslaget
utveckling i områden som delvis ligger i direkt anslutning till
områden som är av naturvärdesklass 2. Detta sker bland annat invid
Gröna dalen, i norra delen av planområdet vid fastigheten Tång 2:5
(ligger dessutom i anslutning till Lejondals naturreservat) samt vid
grönområdet som omger det gamla vattentornet. Utöver detta tas
områden av naturvärdesklass 3 i anspråk. Genom att ta i anspråk
naturområden kan lokala habitat och födosöksmöjligheter minska
vilket innebär att den biologiska mångfalden lokalt kan påverkas.
Biologisk mångfald är en förutsättning för många naturliga
processer som till exempel resiliens mot framtida
klimatförändringar. Resiliens är naturens förmåga att anpassa och
återhämta sig efter en störning eller förändring, vilket förbättras
genom en hög biologisk mångfald där arter kan överta varandras
funktioner. I efterföljande arbete behöver varje enskilt utvecklings/utbyggnadsområde, i både lokal och regional skala, studeras vidare
för att förstå naturens betydelse som lokala habitat och länkar i
större samband. Detta för att undvika negativa konsekvenser för
biologisk mångfald. I utvecklingsområden som är belägna inom
eller i närheten av områden med naturvärden är det av extra vikt att
tillse att planeringsinriktningarna efterlevs, till exempel att
grönkompensationsåtgärder vidtas.
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När det gäller grönstruktur, och särskilt Görvälnkilen, anger planen
att grönkilen bör värnas och dess värden och funktioner bibehållas.
Detta är positivt med avseende på den regionala grönstrukturen.
Dock planeras ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen
(Tång 2:5). I planförslaget anges också att det finns behov av att
öka vägkapaciteten till Brunna och att detta behov skulle kunna
fyllas genom en ny trafikplats eller en ny väg mellan Brunna och
Kockbacka trafikplats. En ny väg mellan Brunna och Kockbacka
trafikplats innebär ytterligare en barriär i grönkilen och inom ett
redan idag svagt samband. Att skapa ytterligare en barriär i detta
område kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. Planförslaget pekar
ut en ekodukt inom detta område vilket skulle kunna stärka det
svaga sambandet. För att inte riskera att sambandet inom
Görvälnkilen ytterligare försvagas är det viktigt att i den fortsatta
planeringen studera sambandet samt arbeta med åtgärder för hur
detta samband kan stärkas. Läge och utformning på en ekodukt
behöver studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
Norra Stäksön ligger i planområdets östra del och är i dagsläget ett
oexploaterat område. Området är av riksintresse enligt 4 kap
miljöbalken, berörs av strandskydd (idag gäller utvidgat
strandskydd) och i den norra delen finns höga naturvärden som
utgörs av ädellövmiljöer med skyddsvärda träd (klass 2 enligt
kommunens naturvärdesinventering). Utveckling av Norra Stäksön
kan påverka de naturvärden som finns i området och strandzonen,
dels direkt genom att naturvärden tas i anspråk dels indirekt genom
ökad närvaro och trafik i området. Vilka effekter och konsekvenser
som uppstår beror av den planerade utvecklingens omfattning och
utformning. Inom ramen för det planarbete som påbörjats för Norra
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Stäksön behöver frågor rörande konsekvenser med avseende på
riksintresset, strandskyddets intentioner och de naturvärden som
finns utredas.
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Hälsa och säkerhet

fram rekommendationer för planläggning intill transportleder med
farligt gods. Där rekommenderas bland annat att 25 m bör lämnas
byggnadsfritt närmast transportleden. Kommunen har skickat in ett
önskemål om ändring av Enköpingsvägen som sekundär farligt
godsled till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ännu inte svarat på
detta.

Bedömningsgrunder och förutsättningar

Huvudkällorna till buller inom kommunen kommer från biltrafiken
på E18 och tågtrafiken kopplat till Mälarbanan. Enligt en
bullerkartläggning från 2016 överskrids de riktvärden som finns för
ekvivalent och maximal ljudnivå längs med vissa sträckor av
Enköpingsvägen, framförallt genom centrala Kungsängen där den
går parallellt med Mälarbanan, samt längs Granhammarsvägen
(Norconsult, 2016). Även bullernivåerna längs med Mälarbanan
och E18 överskrids delvis. (Trafikverket, 2016)

Hälsa och säkerhet är vida begrepp som kan omfatta flera olika
perspektiv. I detta avsnitt beskrivs buller, utsläpp till luft samt
risker med till exempel transporter av farligt gods och verksamheter
som hanterar farliga ämnen. Buller, utsläpp till luft och risker kan
samtliga påverka människors hälsa och säkerhet.

Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Miljökvalitetsnormer för luft syftar bland annat till att skydda
människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer för luft regleras
i luftkvalitetsförordningen (2010:477). Generellt är det svårast att
klara normerna för partiklar (PM10) och kvävedioxid i täta
stadsmiljöer. De största bidraget till luftföroreningar i UpplandsBro kommun är trafiken. Även uppvärmning och industrier bidrar
till luftföroreningar. I Upplands-Bro kommun är halterna av
luftföroreningar i allmänhet låga och miljökvalitetsnormerna för
luft överskrids inte. De högsta halterna av partiklar och
kvävedioxider finns längs med E18.
Genom planområdet passerar Mälarbanan och E18 vilka båda är
primära transportleder för farligt gods. Även ett antal sekundära
transportleder för farligt gods finns i Kungsängen. Enköpingsvägen
mellan Bro och Granhammarsvägen i Kungsängen samt
Granhammarsvägen upp till Effektvägen och del av Kraftvägen är
sekundära transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen har tagit
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Inom Kungsängen finns ett antal farliga verksamheter som kan
medföra risk för omgivningen, det handlar främst om
drivmedelstationer (bland annat längs med Enköpingsvägen och i
Brunna), industri och energianläggningar i Brunna samt områden
med förorenad mark (bland annat i Brunna).
Konsekvenser
Planförslaget medför förtätning och bebyggelse längs med
vägar/järnväg vilket kan påverka möjligheten att skapa hälsosamma
ute- och boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk).
Det finns i planförslaget inga planeringsinriktningar gällande god
folkhälsa och att skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Planeringsinriktningar
gällande detta finns dock i ÖP 2010, vilken gäller parallellt med
FÖP:en. Att planeringsinriktningar gällande buller, luftkvalitet och
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risk finns i ÖP 2010, finns förtydligat i planförslaget. Planförslaget
tillsammans med ÖP 2010 bedöms därmed ge förutsättningar att
främja god folkhälsa och skapa hälsosamma ute- och boendemiljöer
(kopplat till buller, utsläpp till luft och risk). Det är dock viktigt att
det i efterföljande planering säkerställs att goda boendemiljöer
skapas.
I stort innebär förtätning i kollektivtrafiknära lägen att utsläpp till
luft och buller från vägtrafik kan minska. Detta som ett resultat av
att förutsättningar skapas så att fler människor kan resa kollektivt.
Till detta tillkommer att planförslaget anger planeringsinriktningar
för Kungsängens stationsområde som ska utvecklas och anpassas
efter en större befolkning och med fler funktioner. Busslinjenätet
ska ses över och det ska vara smidigt att byta mellan buss, cykel, bil
eller taxi och pendeltåg. Detta medför att förutsättningarna för att
använda sig av andra transportslag än bil ökar. Det blir enklare och
mer attraktivt att åka kollektivt för boende och arbetande i
Kungsängen. Detta kan i längden medföra att utsläpp till luft och att
buller från vägtrafik kan minska.
Exploatering och en ökad befolkning innebär dock generellt att
trafikflödena ökar. Det visar också kommunens trafiknätsanalys
(Norconsult, 2018). Ökad trafik kan, tillsammans med förtätning
längs med till exempel E18, Enköpingsvägen och Mälarbanan,
innebära att fler människor utsätts för buller, risk (kopplat till
transporter av farligt gods) och utsläpp till luft (tätare gaturum med
risk för sämre genomluftning). Vid förtätning i centrumnära lägen
och längs med större vägar och järnvägar bör frågor gällande risk,
buller och luft särskilt ses över.

, LinkedIn
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I planförslaget anges att Enköpingsvägen bör bli mer av en
stadsgata, detta kan ske genom till exempel utveckling av områdena
mellan Granhammarsvägen och Bygdegårdsvägen. Detta skulle i så
fall kunna leda till lägre hastigheter och därmed lägre ljudnivåer
längs med Enköpingsvägen. Om vägen i framtiden dessutom inte är
en transportled för farligt gods försvinner denna som en riskkälla.
Att omdana Enköpingsvägen till en stadsgata skulle därmed
innebära positiva konsekvenser med avseende på hälsa och säkerhet
kopplat till boendemiljöer längs med Enköpingsvägen.
I de fall utvecklingsområden är belägna i närheten av industri- och
verksamhetsområden (till exempel i/i närheten av Brunna) behöver
hänsyn tas till hur dessa utformas. Detta så att eventuella framtida
boende inte utsätts för höga ljudnivåer, utsläpp till luft eller risker.
För beskrivning av folkhälsa kopplat till närrekreation, friluftsliv,
aktiviteter med mera hänvisas till avsnitt nedan.
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4.3.2. Social hållbarhet

Folkhälsa

I detta avsnitt beskrivs konsekvenser för folkhälsa kopplat till
tillgänglighet till friluftsliv och rekreation, möjligheter till
närrekreation och fysisk aktivitet samt möjligheten till att gå och
cykla.
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö

Kungsängen har idag god tillgång till flera grönområden såsom
Lillsjöområdet, Rankhus, Gröna Udden och Gröna Dalen samt i
viss utsträckning även Stäksön. Rankhus är ett större, tätortsnära
skogsområde som tillsammans med Gröna Dalen förbinder olika
delar av Kungsängen med de flesta av grönområdena. Gröna Dalen
är delvis bullerstörd där E18 passerar men har dock mestadels en
kvalitet som centralt blågrönt stråk. Inom Kungsängen finns
flertalet gång- och cykelvägar samt rekreativa promenadstråk.
Kungsängens IP har en strategiskt viktig placering i den
geografiska mitten av tätorten och är relativt lättillgänglig från både
centrala Kungsängen, Tibble, Brunna och Norrboda. En utveckling
av Kungsängens IP studeras (Upplands-Bro, Codesign, 2019).
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Längs med östra delen av Kungsängen finns tillgång till rekreation
längs med Mälaren som är, som nämnts tidigare, av riksintresse
enligt 4 kap 1,2 §§ miljöbalken (Mälaren med öar och
strandområden). Området är av riksintresse med hänsyn till dess
natur- och kulturvärden och inom området ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt
beaktas. Mälaren omfattas av utökat strandskydd om 300 m.
För att identifiera behov av friytor och målpunkter i den offentliga
miljön och lämpliga lokaliseringar för nya, har kommunen
analyserat och kartlagt boendetäthet och tillgång till kvaliteter inom
kommunen (Upplands-Bro kommun, 2019c). Kartläggningen av
friytor innefattar torg, grönytor och naturområden på allmänna
platser. Då forskning på bostadsnära natur har visat att 300 meter är
en maxgräns för hur långt personer är beredda att gå till
grönområden som ska användas vardagligt (Boverket, 2007), har
kartläggningen av friytor utgått från hur stor andel friyta som nås
inom en radie på 300 meter från startpunkter placerade med 10
meters mellanrum inom tätortsavgränsningen.
Resultatet visar att det finns en viss ojämn fördelning av tillgången
till bostadsnära friytor i Kungsängen. Relationen mellan täthet och
tillgång till friytor per person framgår till viss del i Kungsängen.
Tillgången till friytor är relativt god vid flerbostadshusen i Tibble
även om boendetätheten är hög i förhållande till övriga
Kungsängen. I området runt centrum är boendetätheten hög och
tillgången till friytor lägre.
Analyserna av tillgång till målpunkter för rekreation, lek och park
visar att det i majoriteten av bostadsområdena i Kungsängen inte är
längre än 1 kilometer att gå till någon typ av rekreationsyta eller
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park. I en relativt stor del överskrider avståndet inte 300 meter. I
Kungsängen finns en uppdelad struktur mellan olika målpunkter,
där framförallt Gröna dalen är en viktig målpunkt mellan
bostadsområdena i västra och östra Kungsängen.
Upplands-Bro kommun har högre ohälsotal än nästan alla
grannkommuner och Stockholms stad. I Kungsängen har delar av
Sylta och gamla Kungsängen minst antal ohälsodagar per person
och år, medan Kungsängens centrum, Kungshöjden och delar av
Tibble har flest. Statistiken berättar inte varför vissa områden har
fler ohälsodagar, däremot visar forskning att det finns ett tydligt
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande
(Upplands-Bro kommun 2019b). Även om det finns skillnader
mellan områden, hittar man den största skillnaden i ohälsodagar
mellan kvinnor och män. Kvinnor har ett större antal ohälsodagar
per år jämfört med män.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå kriterierna Tillgänglig natur- och kulturmiljö samt
Miljöer som främjar god folkhälsa. I det efterföljande
planeringsarbetet är det viktigt att följa upp tillgången till
närrekreation samt att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet som
lockar flera olika målgrupper.
Planförslaget pekar på att utveckla möjligheten att gå och cykla i
kommunen. Vidare anges vikten av att utnyttja Kungsängens läge
nära naturen och vattnet. Nya och tydligare kopplingar för gång och
cykel föreslås för att snabbare och lättare kommer ner till
strandpromenaden längs Mälaren från centrum. Strandpromenaden
utvecklas med gång- och cykelväg och utveckling sker av bland
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annat Gröna udden. Mälaren ska tillgängliggöras för alla
Kungsängenbor. En planeringsinriktning lyder: Ta vara på ortens
natursköna läge vid Mälaren genom förbättrad tillgänglighet mot
strand och vatten och utvecklade rekreativa gång- och cykelstråk.
Ytterligare rörelsestråk som ska stärkas är befintliga rörelsestråk
mellan Brunna och centrala Kungsängen. Här ska även nya skapas.
Gröna dalen planeras också att utvecklas med en mer tillgänglig
och rekreativ miljö.
Genom att skapa fler gång- och cykelstråk främjas människors
möjlighet att röra sig i vardagen. Det blir mer attraktivt och lätt att
välja gång- och cykel framför bil vilket är positivt för folkhälsan.
Folkhälsan gynnas även av en ökad tillgänglighet till kommunens
naturområden, vatten samt strand och områden längs Mälaren. Att
kunna ta sig lätt till natur- och vattenområden kan medföra att
känslan av välbefinnande och lugn ökar. I de fall områden för
utveckling planeras inom eller i närheten av natur behöver det
säkerställas att det fortfarande är möjligt att ta sig ut i naturen, som
exempel kan nämnas Norra Stäksön och vid Lejondalsreservatet.
Planförslaget innebär förtätning vilket innebär att ytor som idag
används för närrekreation, till exempel mindre grönområden och
ytor för spontanidrott-/lek, riskerar att tas i anspråk. Detta kan i sin
tur medföra att avstånden till närrekreation blir längre vilket kan
minska den för hälsan viktiga vardagsmotionen. Ytor som kan
betraktas som outnyttjade kan ha stor betydelse för lek och
spontanidrott för barn och ungdomar. God tillgång till grönska och
grönytor har betydelse ur hälsosynpunkt och studier från bland
annat Lantbruksuniversitetet i Alnarp har visat att personer som bor
nära ett grönområde använder det oftare, och mer sällan lider av
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besvär relaterade till stress (Malmö stad, 2012). Motivationen till
fysisk aktivitet ökar ju lättillgängligare det är.
Utifrån ett barnperspektiv är god kollektivtrafikförsörjning, tillgång
till park- och naturmark och trygga gång- och cykelvägar inom
tätorterna viktiga, så att en god miljö för barnen säkras under såväl
dagtid som fritid. Barn behöver park- och lekytor som är väl
integrerade i bostadsbebyggelsen och som kan nås av barnen via
säkra gång- och cykelvägar. Planförslaget anger att Kungsängens
torg i framtiden ska erbjuda fler ytor som lockar till lek och
aktivitet. Att utveckla Kungsängens torg, som ligger lättillgängligt,
med till exempel lekytor för barn är positivt utifrån ett
barnperspektiv.
Betydelsen av bostadsnära grönstruktur och rekreation ökar vid en
intensifierad exploatering. Planförslaget trycker därför på att
Kungsängens tätortsnära idrotts- och rekreationsområden, som
Kungsängens IP, Lillsjöområdet och Gröna udden ska utvecklas.
Kungsängens IP är relativt lättillgänglig från flera olika
bostadsområden och ska fortsätta att utvecklas med fler idrottsytor,
en inkluderande gestaltning för både flickor och pojkar, äldre och
yngre barn och deras vuxna. Genom att se till att ytor för
närrekreation finns lättillgängliga och att dess upplevelsevärden
förstärks kan vardagsmotionen främjas vilket är positivt för
folkhälsan. Genom att utveckla Kungsängens IP genomtänkt med
gestaltning och olika typer av aktiviteter kan flera grupper inom
befolkningen och från flera delar av Kungsängen nås vilket medför
positiva konsekvenser för folkhälsan,
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Planförslaget anger att bostäder, arbetsplatser, skolor och
aktivitetsytor ska blandas i större utsträckning. En större blandning
av olika funktioner kan medföra förutsättningar för kortare avstånd
mellan bostad, arbete och vardagsservice. Enligt forskning innebär
den täta staden med små avstånd till viktiga destinationer en
stödjande miljö för ett aktivt liv (Malmö stad, 2012). Människor
som bor i områden med hög täthet promenerar mer till utbud och
service. Korta avstånd främjar även användandet av cykel. Genom
att främja gång och användandet av cykel skapas möjligheter till
lättillgänglig vardagsmotion och rekreation vilket kan bidra till
positiva effekter för hälsan, med till exempel lägre risk för fetma
eller att utveckla högt blodtryck.
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Boendemiljö och trygghet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
En blandning av boende och funktioner
Ökad sammanhållning inom och mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och offentliga rum

Kungsängen är en ort utdragen på både längden och bredden, med
relativt stora avstånd mellan Brunna, centrala delarna av
Kungsängen och Tibble/Sylta/Norrboda. Det bidrar till en
fragmentarisk känsla i Kungsängen som helhet. Kungsängen är i
hög grad präglad av planeringsidealet med funktionsseparering som
rådde under åren då tätorten expanderade som snabbast.
Bostadsområdena ligger för sig och Ekhammar är ett tydligt
exempel på ett stort område med bara skolor och sporthallar.
Kungsängens torg består av flera mindre torg som skiljs åt av
byggnader vilket gör det svårt att få överblick och orientera sig.
Hur trygghet definieras beror på vem som tillfrågas och i vilket
sammanhang. Det finns några gemensamma kännetecken för
platser som upplevs som trygga. De är platser som går att
överblicka, ger kontakt med omgivningen, är befolkade, går att
orientera sig i, blandar vägar och bebyggelse och är välskötta.
(Boverket, 2010)
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Att bygga och forma trygga miljöer för alla innebär att stadsmiljön
ska vara tillgänglig. Blir staden tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning av olika slag stärks tryggheten sannolikt också
för andra. Likaså innebär åtgärder som medför att fler kvinnor tar
del i det offentliga rummet en ökad trygghet generellt för alla
människor som rör sig där. (Boverket, 2010)
Samhällsplaneringen ska ge samma möjligheter till sociala och
fysiska aktiviteter för invånarna oavsett kön, dag som kvällstid och
under flera årstider. Det innebär att den fysiska miljön måste ha en
mångfald. Planering och utformning kan möjliggöra en flexibel
användning av stadens miljöer, som skolgårdar, mötesplatser och
idrottsanläggningar. Tillgängligheten till anläggningar och miljöer
för aktiviteter är väsentligt för att skapa samma förutsättningar för
alla att delta i aktiviteter. (Boverket, 2010)
Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna
skapar förutsättningar för ett varierat bostadsutbud och
funktionsblandning, vilket ligger i linje med hållbarhetskriteriet En
blandning av boende och funktioner.
Planförslaget bedöms också ge förutsättningar för att skapa
attraktiva miljöer och målpunkter inom tätorten vilket ligger i linje
med hållbarhetskriteriet Ökad sammanhållning inom och mellan
tätorterna. Dock bedöms inte planförslaget påverka
sammanhållningen mellan tätorterna Bro och Kungsängen.
Generellt sett skapar en skillnad i utbud av aktiviteter (idrott,
friluftsliv, handel etc) förutsättningar för ett flöde mellan tätorterna
men det finns ingen uttalad ambition kring detta i planförslaget.
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Planförslaget bedöms bidra till Jämlik tillgång till offentliga
rummet, till exempel finns en planeringsinriktning om att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen och om att utveckla Kungsängen
IP med aktiviteter som attraherar olika grupper.
För Kungsängens identitet och sammanhållning är det viktigt med
en gemensam mötesplats för alla Kungsängenbor. I planförslaget
framgår att orienterbarheten vid torget ska öka genom att riva de
byggnader som bryter upp torget. Kopplingar och målpunkter ska
skapas och torget ska bli en attraktiv mötesplats som lockar till lek
och aktivitet. Detta tydliggörs i planeringsinriktningar om att
utveckla Kungsängens torg till en attraktiv och livfull mötesplats
med fler lekytor, lokaler och bättre orienterbarhet. Barnen ska ges
större plats i centrala Kungsängen genom fler lekytor, lekfull
formgivning och mer offentlig konst. En överblickbar miljö som är
lätt att orientera sig i, är välskött och har en mångfald av aktiviteter
ger positiva konsekvenser för människors trygghet och en mer
jämlik tillgång till det offentliga rummet.
I planeringsinriktningar för bebyggelseutvecklingen framgår att
förtätningsprojekten ska användas för att stärka kopplingen mellan
Kungsängens olika delar, samt att Kungsängen ska bli en bättre
integrerad tätort med lägre grad av funktionsseparering och fler
kopplingar mellan olika områden. Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Dessa planeringsinriktningar skapar
förutsättningar för en blandning av boende och funktioner samt en
ökad sammanhållning inom Kungsängen.
Sammantaget bedöms planförslaget ge positiva konsekvenser för
boendemiljö och trygghet.
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Kulturmiljö

Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Rik och tillgänglig natur och kulturmiljö
Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort

Tätorten Kungsängen är en relativt ung samhällsbildning som vuxit
fram vid järnvägsstationen. Samtidigt finns värdefulla kulturmiljöer
bevarade i centrala delar av Kungsängen. Delar av agrar bebyggelse
finns kvar, och kyrkan, hembygdsgården och Ekhammars gård
påminner om den jordbruksbygd som centrala Kungsängen en gång
var. I Kungsängen finns begränsat med aktivt brukad
jordbruksmark.
Inom kommunen finns fyra områden av riksintresse enligt 3 kap 6§
Miljöbalken varav området Görväln ligger direkt söder om
Kungsängen. Riksintresset Görväln består av en farledsmiljö och
kommunikationsmiljö vid vattenleden från Uppsala och Sigtuna ut i
Mälaren, med stor betydelse för försvar och kommunikationer på
vattnet och till lands alltsedan järnåldern. Riksintresset utgörs också
av ett herrgårdslandskap, med rötter i järnålderns och medeltidens
stormannabygd och herrgårdsanläggningar som speglar 1600-,
1700- och 1800-talen. Dessutom är, som nämnts tidigare, Mälaren
med öar och strandområden av riksintresse där turismens och
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas. Det finns flera lokala
kulturmiljöintressen inom tätortsavgränsningen, till exempel SyltaTibble gård och Kungsängens kyrka-Ekhammar. (ÖP 2010)
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I plan- och bygglagen framgår att utformning av bebyggelse och
byggnadsverk ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till natur- och kulturvärdena på platsen, samt att
kulturhistoriska värden ska skyddas. Ändringar och
tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. En byggnad som är
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
I samband med arbetet med FÖP:en för Kungsängen har en
kulturmiljöinventering tagits fram (WSP, 2019b). Figur 14 visar
kulturmiljöer som identifierats i Kungsängen. De rosa fälten
representerar så kallade karaktärsområden där särskild hänsyn
behöver tas till kravet om varsamhet. De röda inringade områdena
utgör särskilt värdefulla bebyggelseområden. Dessa bedöms ha
kulturhistoriska värden som motiverar att förbud mot förvanskning
bör råda inom dessa. Röda punkter är identifierade enskilda
byggnader som uppförts före 1930-talet och representerar en äldre
och mer agrar byggnadstradition. Dessa utgör en mycket liten andel
i tätortens bebyggelsebestånd.
Figur 14. Schematisk bild över kulturmiljöer identifierade i Kungsängen
(WSP, 2019b).

Konsekvenser
Bedömningen är att planförslaget och planeringsinriktningarna i
begränsad omfattning synliggör och ger förutsättningar för skydd
av kulturvärden. Det finns behov av att tydliggöra vilka riktlinjer
som bör gälla vid exploatering inom eller i anslutning till värdefulla
kulturmiljöer för att bevara och utveckla dessa.
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Planförslaget bedöms inte bidra till hållbarhetskriteriet Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och tätort eftersom den begränsade
mängd jordbruksmark som finns inom tätorten i stor utsträckning
tas i anspråk. Kopplingen till landsbygden försvagas därmed.
I planförslaget ingår att utveckla områden inom eller i anslutning
till kulturmiljöer som pekats ut i den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) och/eller som i ÖP 2010
angetts vara av lokalt intresse. Det gäller framför allt
utvecklingsområden i centrala Kungsängen och i viss mån i Tibble.
Ett av utvecklingsområdena berör också en mindre del av
riksintresset Görväln.
De kulturhistoriska värdena är inte utpekade i plankartan och det
saknas också planeringsinriktningar som är inriktade på
tillgängliggörande av dessa. Det vore också önskvärt med tydligare
planeringsinriktningar för bevarande av kulturmiljöer. I den senaste
kulturmiljöinventeringen (WSP, 2019b) ges ett antal råd och
riktlinjer om hänsynstaganden till kulturlandskapet, kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och karaktärsområden vid exploatering vilka
kan tjäna som vägledning i fortsatt planarbete.
I planförslaget framgår att centrala Kungsängen även
fortsättningsvis ska vara ett myller av höga och låga hus, småhus
och flerbostadshus, äldre och nyare bebyggelse samt att byggnader
med högt kulturhistoriskt värde ska värnas. I
planeringsinriktningarna framgår att Kungsängens blandning av
hustyper, upplåtelseformer och arkitektoniska uttryck från olika
tider ska värnas. Vidare anges att bebyggelsen ska få följa
landskapets form och karaktär, vilket är positivt för kulturmiljön.
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På Stäksön, som inte ingår i kulturmiljöinventeringen, finns lokala
kulturhistoriska värden (herrgårdsmiljön Almare-Stäket), brukad
jordbruksmark, åkerholmar och stenmurar. Inom ramen för det
planarbete som påbörjats för Norra Stäksön behöver frågor rörande
konsekvenser med avseende på kulturmiljön och jordbruksmarken
utredas.
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4.3.3. Ekonomisk hållbarhet

Arbetsmarknad och näringsliv
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig
Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas

Inom Upplands-Bro kommun finns flest arbetstillfällen inom
transporter, offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.
Kommunens viktigaste branscher omfattar handel och
kommunikation, verksamheter inom personliga tjänster (inklusive
finansverksamhet), viss tillverkningsindustri och byggverksamhet.
Till de stora arbetsgivarna inom kommunen hör bland annat COOP
Distribution och Logistik, Ragn-Sells, Försvarsmakten, Regionen
samt Upplands-Bro kommun.
Det sker en stor arbetspendling över kommungränsen i båda
riktningarna. Inpendlingen har ökat mera än utpendlingen. År 2015
var det dubbelt så många utpendlare (8 668) jämfört med de som
bor och arbetar i kommunen (3 789). Antalet inpendlare var nästan
5 000.
Upplands-Bro har en förhållandevis svag handelssektor jämfört
med andra kommuner. Förklaringar till detta står att finna i starka
handelsplatser i grannkommunerna Järfälla och Håbo.

, LinkedIn
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I Kungsängen är förvärvsfrekvensen hög (mellan 75–95 %) i många
områden (Upplands-Bro kommun, 2019b)
När det gäller turism och besöksnäring så finns välbesökta områden
kring Mälaren samt etablerade kurs- och konferensgårdar vilka är
en viktig del av besöksnäringen och ett värdefullt komplement till
företagen i kommunen.
I Kungsängen finns, utöver Kungsängens centrum, en extern
handelsplats i Brunna. Handeln i Kunsängens centrum består till
största delen av mindre dagligvaruhandel med lokal inriktning och
utbudet riktar sig främst till boende i Kungsängens tätort och
närliggande områden. De externa handelsplatserna är de lokala
centrumens största konkurrenter om kunderna, samtidigt som de
innebär att det totala utbudet inom kommunen blir större och mer
varierat.
Konsekvenser
Sammanfattningsvis bedöms planförslaget med
planeringsinriktningar ge förutsättningar att uppnå kriterierna Goda
förutsättningar att bo och försörja sig samt Möjligheter för
näringslivet att växa och utvecklas. Planförslaget bedöms ge
positiva effekter på antalet arbetstillfällen i kommunen, möjligheten
för arbetspendling samt på mångfalden på arbetsmarknaden. Detta
bedöms långsiktigt gynna den kommunala ekonomin.
Attraktiva stadsmiljöer och offentliga rum är viktiga för
näringslivets utveckling. Planförslaget innebär förtätning samt är
inriktat på att blanda bostäder med arbetsplatser, skolor och
aktivitetsplatser. Förtätning och ett ökat invånarantal ger ökat
underlag för service, och på så sätt kan fler arbetstillfällen skapas.
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Även funktionsblandning kan skapa fler arbetstillfällen i
kommunen och ge fler människor möjlighet att försörja sig själva.
Planförslaget har ett antal planeringsinriktningar gällande
utveckling av Kungsängens stationsområde. Detta för att
kollektivtrafiken ska fungera och vara attraktiv. En
planeringsinriktning anger till exempel att ytor vid Kungsängens
station ska reserveras för utveckling av kollektivtrafiken och att
bytespunktens funktioner ska prioriteras före andra intressen. En
attraktivare kollektivtrafik ger grund för en större variation,
förbättrad tillgänglighet och stärkta förutsättningar för regional
arbetspendling. Genom stärkt kollektivtrafik kan Kungsängen i
högre grad attrahera företag, service och verksamheter och skapa
ett mer varierat näringsliv, vilket kan gynna arbetsmarknaden inom
Kungsängen.
Genom planförslaget vill kommunen ha ett varierat utbud för
service och handel. Ett levande Kungsängens centrum skapar liv
och rörelse och ökar tryggheten, ger arbetstillfällen och tillgång till
efterfrågad service. En attraktiv torgmiljö ökar attraktiviteten hos
orten i stort, och kan bidra till att människor söker sig till
kommunen för att bo och arbeta. Utöver att utveckla Kungsängens
centrum pekas även den större handelsplatsen Brunna ut i
planförslaget. Genom att pekat ut områden med olika fokus kan
kommunen få större variation och utbud vilket är positivt utifrån ett
näringslivsperspektiv och därigenom för den kommunala
ekonomin. Däremot finns det begränsade möjligheter för ytterligare
utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.
Inom Brunna pekas ett utvecklingsområde för bostäder ut. Att
anlägga bostäder inom ett annars renodlat verksamhetsområde kan
innebära begränsningar på omgivande näringsliv negativt om
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inflyttade i området klagar över till exempel trafik och buller från
verksamhetsområdet. I det fortsatta arbetet är det viktigt för
näringslivet i Brunna att planera och utforma tillkommande
bostäder så de inte utsätts för störningar av närliggande
verksamheter.
Kungsängen har många värdefulla kvaliteter i form av tätortsnära
natur, kulturhistoriska byggnader och platser och närhet till
Mälaren. Planförslaget anger att målpunkterna ska utvecklas och att
möjligheten att ta sig till målpunkter ska stärkas. Utöver detta lyfts
entréerna till tätorten fram och att dessa ska utvecklas. För de som
besöker Kungsängen för första gången är entréerna det första
intrycket man får av Kungsängen som plats. För att stärka
Kungsängens identitet i regionen pekas entréer ut där gestaltningen
och orienterbarheten är extra viktig. Genom att utveckla och öka
tillgängligheten till lokala målpunkter samt att stärka entréerna till
Kungsängen kan fler lockas till att besöka och att återvända till
Kungsängen som besöksmål. Detta kan medföra att det lokala
näringslivet blir mer robustare och att servicen kan öka inom olika
delar av Kungsängen. Detta medför positiva konsekvenser för
näringslivet inom Kungsängen.
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Befolkning och bostadsmarknad
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Goda förutsättningar att bo och försörja sig

Bostadsutbudet i Kungsängen är blandat. Villor från olika tider
samsas med lägre flerbostadshus från miljonprogramstiden och
höghus med utsikt över Mälaren. Det finns också inslag av äldre
agrar bebyggelse. Bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter är alla
representerade i tätorten.
Delar av Kungsängen har vuxit fort de senaste åren till följd av ett
stort bostadsbyggande i framför allt Norrboda, och det finns ett
fortsatt högt exploateringstryck i Kungsängen.
Konsekvenser
Planförslaget med planeringsinriktningar bedöms ge förutsättningar
att uppnå hållbarhetskriteriet Goda förutsättningar att bo och
försörja sig.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Ny
bebyggelse föreslås framför allt genom förtätning och genom att
”mellanrummen” i tätorten byggs ihop. Detta ger goda
förutsättningar för en hållbar utveckling genom att befintlig
infrastruktur kan nyttjas, bostäder anläggs i kollektivtrafiknära
lägen och avstånd kortas inom Kungsängen.
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I planförslaget finns planeringsinriktningar om att värna om
Kungsängens blandning av hustyper, upplåtelseformer och
arkitektoniska uttryck från olika tider, samt att låta bebyggelsen
följa landskapet och utnyttja Kungsängens närhet till natur och
vatten. Planförslaget bidrar på så sätt till att skapa attraktiva
boendemiljöer, olika typer av bostäder samt att utveckla kvaliteter
som till exempel tätortsnära natur och närhet till Mälaren. En
blandning av bostadsbebyggelse attraherar olika grupper vilket
bidrar till en blandad befolkning i Kungsängen. Sammantaget
bedöms planförslaget ge större möjligheter att förverkliga den
inflyttningspotential som kommunen har.
Samtidigt lyfts det fram i planförslaget att kommunen ska planera
för en utbyggnadstakt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbar. I planförslaget framhålls också att bostäder ska vara
prisrimliga, ligga nära kollektivtrafik och service. Bostäder som
uppfyller dessa kriterier kommer fortsätta att efterfrågas även vid
en nedgång på bostadsmarknaden och ge goda förutsättningar att bo
för fler grupper i samhället. I efterföljande planarbete bör det också
säkerställas att bostäder av olika storlek, typ och upplåtelseform
tillkommer. Detta för att kunna tillfredsställa olika önskemål och
behov.
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Kommunalekonomi och robusthet
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Hållbarhetskriterier:
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning
och service till medborgarna

I Kungsängen är samhällsservice och kommunal service (t ex
skolor och förskolor) fokuserade till en södra delen av tätorten samt
till de centrala delarna av Brunna.
Vägstrukturen är till stor del formad efter 1960- och 70-talens
riktlinjer för trafikplanering, med separering av olika trafikslag.
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är huvudstråk och i
princip de enda biltrafikförbindelserna mellan tätortens olika delar.
Idag har det lokala vägnätet i Kungsängen god framkomlighet.
Fördröjningarna är försumbara med få undantag. Brunna trafikplats
har köbildning under rusningstrafik. Det finns kapacitet för tillväxt,
men det kan uppstå vissa fördröjningar på Enköpingsvägen vid
stationen och framkomligheten kan bli besvärlig vid trafikplatserna.
Konsekvenser
Planförslaget bedöms vara i linje med hållbarhetskriterierna om att
skapa förutsättningar för en Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning och en Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till medborgarna. Föreslaget

, LinkedIn
Organisationsnummer:

utbyggnadsområde på Norra Stäksön utgör dock ett undantag och
bedöms inte vara i linje med hållbarhetskriterierna.
Planförslaget innebär en stor befolkningstillväxt i Kungsängen. Fler
invånare innebär att utöver bostäder behöver infrastruktur, vatten
och avlopp, service och skolor med mera byggas ut och
underhållas.
Planförslagets inriktning på förtätning innebär en relativt
kostnadseffektiv lösning då redan befintlig infrastruktur kan tas
tillvara, dock kan kostnader uppstå kopplat till exempel flytt av
ledningar och ombyggnad av gator. Tätare bebyggelsestrukturer
medför större befolkningsunderlag vilket innebär att kollektivtrafik
och kommunal service som skolor, kultur- och fritidsanläggningar
kan utnyttjas mer kostnadseffektivt.
I planförslaget framhålls också att ”mellanrummen” i Kungsängen
ska byggas ihop och utbyggnadsområdet Rankhus bidrar till att
knyta ihop tätorten. Nya områden kräver större investeringar genom
ny infrastruktur och förändringar i vägnätet för att knyta ihop
exploateringsområden med befintligt vägnät, men fler kopplingar
ger samtidigt en mer robust infrastruktur. Utbyggnadsområdet på
Norra Stäksön innebär inte samma möjlighet att nyttja befintlig
infrastruktur och skapa kopplingar varför denna del av
planförslaget bedöms vara sämre utifrån kommunalekonomi och
robusthet.
I planförslaget finns ett förslag till utbyggnadsordning, se Figur 15,
och en planeringsinriktning om att bygga inifrån och ut och att
börja med det som är närmast kollektivtrafik, teknisk infrastruktur,
centrumnoder och service. Vidare framgår att antagande av
detaljplaner måste anpassas efter behov och efterfrågan. I
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planförslaget finns också en planeringsinriktning om att
utbyggnadstakten ska anpassas utifrån vad som är ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart. Dessa ställningstaganden är
mycket viktiga för att uppnå en resurseffektiv markanvändning och
en kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna.
Det finns ett par områden i Brunna (Tång 1:5 och Viby 19:3) som
avviker från principen om utbyggnadsordning inifrån och ut, dock
ansluter dessa till befintlig bebyggelse och bedöms därför vara av
mindre betydelse för att uppnå hållbarskriteriet om Resurseffektiv
markanvändning och utbyggnadsordning.

Figur 15 Föreslagen utbyggnadsordning Kungsängen
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5. EKOSYSTEMTJÄNSTER
Bedömningsgrunder och förutsättningar
Ekosystemtjänster kopplar till flera av de miljömässiga och sociala
hållbarhetskriterierna och är till stor del invävda i
hållbarhetsbedömningar ovan.
Ekosystemtjänster används som begrepp för de nyttor, i form av
välfärd och livskvalitet, som människa och samhälle får från
naturens arbete. Som nämnts tidigare delas ekosystemtjänster in i
fyra olika grupper utifrån vilken funktion de har; producerande,
reglerande, kulturella och stödjande. De stödjande utgör grunder för
de övriga, exempelvis fotosyntes och bildning av jordmån.

Figur 16. Illustration över de fyra olika grupperna av ekosystemtjänster.

Upplands-Bro kommun har under åren 2017–2018 tagit fram en
kartläggning av ekosystemtjänster med syfte att ge en bild på var i
kommunen det finns viktiga ekosystemtjänster idag (Upplands-Bro
kommun, 2019d). Särskilt fokus i kartläggningen har varit på
tätortsområdena Bro och Kungsängen. Kartläggningen är avgränsad
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till de ekosystemtjänster som bedömts ha störst påverkan på miljön
i kommunen. Dessa är; klimatreglering, vattenreglering, hälsa och
inspiration samt biologisk mångfald – värdefulla biotoper och
spridningsvägar.
Klimatreglering innebär reglering av temperatur för att undvika och
förebygga hög värme och värmeböljor. Lokal reglering av
temperaturen kan ske genom vattenavdunstning från till exempel
växtbäddar och vattensamlingar eller genom skuggande vegetation.
Satellitsbildsanalys över uppmätta maxtemperaturer visar att
Kungsängen centrum, Kungsängens idrottsplats och Bro centrum är
platser med högre uppmätta temperaturer än många andra platser i
kommunen.
Vattenreglering innebär hantering av dagvatten för fördröjning och
rening i naturen för att undvika översvämning och avlasta
eventuella dagvattensystem. Karta över landskapets förmåga till
flödesreglering, förmåga att ta hand om dagvatten, i aktuella
områden visar att särskilt dålig förmåga till flödesreglering finns
där industriområden är lokaliserade. Även Tibble, Tibbleskogen,
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Korsängen och Kungsängens centrum är särskilt utsatta vid större
mängder vatten. Dessa är områden med hög andel hårdgjorda ytor.

kyrkogårdar, parker eller områden för fågelskådning. I centrala
Kungsängen finns många centrala gröna rekreationsytor. Dessa har
en god spridning så att de flesta bostadsområden har nära till minst
en grön rekreationsyta. I Bro ligger de större gröna
rekreationsytorna främst i utkanten av tätorten och är inte lika
tillgängliga för alla.

Figur 17. Landskapets förmåga till flödesreglering där rött innebär dålig
förmåga ner till mörkblått som innebär mycket god förmåga.

Hälsa och inspiration innebär möjlighet och förutsättningar för
rekreation och välmående genom närhet till grönområden. Både
gestaltade och naturliga grönområden skapar estetiska värden,
välbefinnande och inspiration. I Upplands-Bro kommuns
kartläggning av ekosystemtjänster har områden med möjlighet till
rekreation och inspiration identifierats. Dessa är exempelvis skogar,
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Figur 18. Identifierade betydelsefulla områden för hälsa och inspiration
markerat med grönt.

Biologisk mångfald innebär en stor variationsrikedom av levande
organismer. Förekomster av varierande arter och varierande
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biotoper gynnar biologisk mångfald och ger höga naturvärden. För
att gynna och möjliggöra att biologisk mångfald består och även
ökar i framtiden är spridningsvägar viktiga. I kommunens
kartläggning syns att förutom befintliga naturreservat hyser även
andra platser som till exempel vattentornsområdet i Kungsängen,
strandområdet vid Tibbleviken, och Finnstaskogen höga eller
påtagliga naturvärden.

Kartläggning av viktiga miljöer som spridningsvägar för arter som
knyts till ädellövträd och våtmarker såsom groddjur visar att
spridningsområden finns i stora delar av tätorterna Kungsängen och
Bro. Spridningsvägar är viktiga för biologisk mångfald då genetisk
variation och arter beroende av flera livsmiljöer gynnas.

Figur 20. Identifierade viktiga miljöer och spridningsvägar för arter knutna
till ädellöv och våtmarker.
Figur 19. Identifierade områden för biologisk mångfald – värdefulla biotoper.
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Konsekvenser
Ekosystemtjänster är oftast nära relaterade till varandra och till ur
olika synpunkter värdefulla miljöer. Det innebär att påverkan och
negativa konsekvenser för blågröna miljöer oftast ger en påverkan
på flera olika typer av ekosystemtjänster.
I planförslagen finns planeringsinriktningar om förtätning. I
samband med förtätning ska tätortsnära naturområden förbättras
och byggnation ska ske på naturen och landskapets villkor. I
planförslagen anges att värdet av ekosystemtjänster i tätorten ska
uppmärksammas såsom grönska och vatten. Vissa naturområden
kommer stå i konflikt med bebyggelse och i de fall naturmark tas i
anspråk ska dessa grönkompenseras. I planförslagen pekas områden
med påtagliga naturvärden samt spridningsvägar ut som områden
för utveckling. Även smalare områden med spridningssamband kan
vara viktiga ur ett lokalt perspektiv för ekosystemtjänster även om
det regionalt bedöms få en liten påverkan på spridningssamband i
stort. För att ta in ekosystemtjänster i planering är det viktigt att
väga in närområdet och se över om ekosystemtjänster kan tillskapas
i de fall de lokalt riskerar att försvinna.
Förtätning av befintliga tätortsområden innebär tätare bebyggelse
vilket kan ge upphov till varmare bebyggelsemiljö genom så kallad
”heat island effekter” där tätare bebyggelse med få gröna ytor visats
vara varmare än omgivande mer glest bebyggda områden. Områden
riskerar att bli varmare framförallt om naturmark i tätorter tas i
anspråk och ingen kompensation sker i närområdet. Värmekartor
över maxtemperatur för dagens situation i Bro och Kungsängen
visar på högre maxtemperaturer, upp över 30○C, i de mest
tätbebyggda delarna. I planeringsinriktningarna anges att
mikroklimatet ska stärkas och då framförallt i särskilt utsatta
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verksamheter som skolor och äldreboenden. Detta genom
bevarande och tillskapande av grönska och skugga. Vidare står det i
planförslagen att ytor ska avsättas för öppna och gestaltade
dagvattenlösningar, öppna vattenytor verkar även klimatreglerande
och svalkar. Detta är positivt och kan bidra till att motverka
effekterna av värmeböljor.
Eventuell utveckling av naturmark och förtätning innebär
förändrade dagvattenförhållanden och risk för fler hårdgjorda ytor
och ökad belastning på dagvattennätet. I planförslagen anges att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämningar och skyfall. För
att stärka ekosystemtjänster är dessa med fördel blågröna lösningar
som till exempel svackdiken och växtbäddar.
I planförslagen finns planeringsinriktningar kopplade till rekreation
där förbättrad tillgänglighet till strand, vatten och naturområden
ingår. I planförslaget finns utpekade områden, främst utanför men
även i nära anslutning till tätort, där rekreation ska utvecklas.
Infrastruktur i form av rekreativa gång-och cykelvägar föreslås. I
Bro tätort är tillgängligheten till rekreativa områden inte lika stor
som Kungsängen. I planförslaget föreslås områden inom de centrala
delarna av Bro tätort utvecklas rekreativt vilket är positivt.
Planförslagen med planeringsinriktningar ger förutsättningar för att
skydda, bevara och stärka ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är
viktiga på liten lokal nivå såväl som regionalt. Konsekvenser för
ekosystemtjänster av olika grupper bör studeras vidare i varje
enskilt fall och inom detaljplanering.
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Upplands-Bro kommun har en levande landsbygd med
jordbrukslandskap och åkermark. Jordbrukslandskapet är
närvarande både visuellt och mätt i avstånd, framför allt i Bro. I och
med klimatförändringarna kan de areella näringarna bli allt
viktigare att värna och efterfrågan på jordbruksmark kan komma att
öka. De tjänster som jordbruksmark erbjuder är både kopplat till de
grödor som kan odlas (försörjande ekosystemtjänster) men också
till den biologiska mångfald (stödjande ekosystemtjänster) som kan
hysas i jordbruksmark (särskilt i jordbrukslandskap med
betesmark). Tillgång till jordbruksmark och kartläggning av
kommunens försörjande ekosystemtjänster har inte gjorts.
Kommunens kartläggning av ekosystemtjänster bör kompletteras
med detta.
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6. KUMULATIVA EFFEKTER
Planförslagen för Bro och Kungsängen innefattar omfattande
exploatering med ny bebyggelse, framför allt genom förtätning men
även genom utbyggnadsområden utanför befintlig bebyggelse.
Föreslagen exploatering inom respektive FÖP kan i vissa fall
orsaka kumulativa effekter, dvs att de ger samverkande effekter. I
denna HKB har det bedömts relevant att beskriva de kumulativa
effekterna på naturmiljö, vattenmiljö och riksintresset E18.

6.1. Naturmiljö

Mellan Bro och Kungsängen tätorter finns stora sammanhängande
naturområden. Här ligger bland annat Lejondals naturreservat och
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat. Utöver detta går Görvälnkilen
mellan Bro och Kungsängen. Vid utbyggnad av både Bro och
Kungsängen riskerar naturområden och Görvälnkilen att naggas i
kanten från olika håll vilket kan leda till fragmentering med
negativa konsekvenser på spridningssamband och biologisk
mångfald som följd. När det gäller ianspråktagande av
naturområden är det framförallt planförslaget för Kungsängen som
föreslår utbyggnad i naturområden som ligger mellan Bro och
Kungsängen (nytt verksamhetsområde, Tång 2:5, samt en ny
vägkoppling mellan Brunna och Kockbacka trafikplats). Båda
planförslagen har planeringsinriktningar om att bevara områden
med naturvärdesklass 1 och 2 samt att grönkompensationsåtgärder
ska vidtas vid byggnation i områden med naturvärdeklass 3 och 4.
Detta kan leda till att den biologiska mångfalden lokalt bevaras och
till och med utvecklas och förstärkas. Detta behöver dock följas upp
i efterföljande planarbete.
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I båda planförslagen nämns vikten om att bibehålla grönkilen vilket
är positivt för den regionala grönstrukturen. I Kungsängen planeras
dock ett nytt verksamhetsområde i utkanten av grönkilen (Tång 2:5)
och en ny väg mellan Brunna och Kockbacka trafikplats föreslås. I
Bro planeras utveckling i viktiga spridningssamband som idag
delvis pekas ut som svaga. Att skapa ytterligare barriärer inom
Görvänkilen kan leda till negativa konsekvenser på regional viktig
grönstruktur och biologisk mångfald som följd. För att inte riskera
att samband inom Görvälnkilen påverkas negativt och ytterligare
försvagas, är det viktigt att i den fortsatta planeringen studera
sambanden samt arbeta med åtgärder för hur samband inom
grönkilen kan stärkas.

med att ta fram ett åtgärdsprogram för Broviken som ska innefatta
åtgärder i avrinningsområdet.
I fortsatt planarbete är det angeläget att planeringsinriktningarna
följs samt att de samlade åtgärder som utreds i Gröna Dalen och i
Brovikens tillflöden kommer till stånd.

6.3. Riksintresset E18

E18 är av riksintresse för kommunikationer. Utpekande av ett
riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken 3 kap
8 § att riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen.

6.2. Vattenmiljö

Dagvatten från tätorterna Bro och Kungsängen belastar båda
Mälaren. Som tidigare beskrivits omfattas recipienten av
miljökvalitetsnormer för vatten och ingår i Östra Mälarens
vattenskyddsområde. I Bro finns också Broviken som är
Natura2000-område. De delar av Mälaren, som är mottagare av det
vatten som rinner från Bro och Kungsängen har alltså ett mycket
högt skyddsvärde och uppfyller enligt senaste statusbedömningen
inte miljökvalitetsnormer för vatten. Ett betydande tillskott av
bebyggelse planeras i Bro och Kungsängen och för att skydda de
känsliga recipienterna krävs åtgärder för att samtidigt kunna minska
belastningen av föroreningar.

I Kungsängen passerar E18 rakt igenom tätortsavgränsningen
varför det finns en tydlig koppling mellan FÖP Kungsängen och
påverkan på riksintresset E18. Planförslaget innefattar bebyggelse i
nära anslutning till E18, vägen utgör en barriär i tätorten och
tillväxten av bostäder och verksamheter som föreslås i Kungsängen
ökar trafiken i anslutning till trafikplatserna. Vid trafikplats Brunna
blir det redan idag köbildning vid rusningstrafik och även
Kungsängens trafikplats behöver byggas om för att få större
kapacitet när tätorten växer. För Brunna industriområde föreslås en
ny trafikplats eller alternativt en ny anslutning från Kockbacka
trafikplats till Brunna för att utöka kapaciteten till anslutningen till
E18.

I båda planförslagen pekas områden ut för dagvattenhantering och
planeringsinriktningar finns om att ytor ska reserveras för
dagvattenhantering. I Kungsängen är Gröna Dalen viktig i
dagvattenhanteringen och behovet att värna och utveckla Gröna
Dalen lyfts i planförslaget. I Bro har kommunen initierat ett arbete

När det gäller FÖP Bro så ligger E18 i utkanten av
tätortsavgränsningen varför exploatering i anslutning till E18 är
mer begränsad i Bro. För framtida scenarios för trafikflöden i Bro
har ingen kapacitetsbrist eller köbildning i anslutning till E18
identifierats.
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Konflikter kan uppstå om bebyggelse kryper nära E18 genom att
vägen påverkar omgivningen med buller, utsläpp till luft och risker
kopplade till farligt gods transporter. För Kungsängen medför också
exploateringen ett behov av att se över kapaciteten vid
trafikplatserna. För bebyggelse som planeras i anslutning till E18
behöver skyddsavstånd och vägens påverkan på omgivningen
beaktas. Kommunen behöver ha en dialog med Trafikverket om hur
kapaciteten vid trafikplatserna ska kunna säkras.

7. HÅLLBARHETSBEDÖMNING
NOLLALTERNATIVET
Som tidigare beskrivits omfattar nollalternativet den
markanvändning, planeringsinriktningar och tätortsavgränsning
som anges i gällande ÖP 2010, landsbygdsplan och detaljplaner.
Det finns därför många likheter mellan planförslaget och
nollalternativet. I detta kapitel fokuseras konsekvensbedömningen
på de huvudsakliga skillnaderna mellan planförslaget och
nollalternativet.

7.1. Nollalternativet Bro
7.1.1. Miljömässig hållbarhet

När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. Dock finns det även i nollalternativet strategier och
planeringsinriktningar om att förtätning framförallt bör ske i
kollektivtrafikförsörjda lägen. Utveckling av stationsområdet samt
utveckla gång- och cykelstråken är också planeringsinriktningar

, LinkedIn
Organisationsnummer:

68 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd - KS 18/0015-9 Fördjupad översiktsplan för Bro tätort - Samråd : Bilaga 3

Hållbarhetsbedömning FÖP Upplands-Bro
M1900100
2020-04-02 s 82

som finns i ÖP 2010 och som därmed inte skiljer sig från
planförslaget.

anslutning till Mälaren. Nollalternativet bedöms därför innebära
större negativa konsekvenser jämfört med planförslaget.

Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara något
mindre hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till
att det i ÖP 2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för
strategiska områden för fördröjning av dagvatten och områden att
utveckla som grönområden. Det kan vara svårt att få till större
områden som kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för
detaljplan. Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå
kan större områden hanteras, även redan befintliga utbyggda
områden. I ÖP 2010 finns inte heller några planeringsinriktningar
gällande stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.

För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utveckling i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
biltrafik. Dock har ÖP 2010 inte lika mycket fokus på utveckling av
Bro station som planförslaget.

För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP 2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet vara mindre hållbart än
planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det i ÖP 2010
inte finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. Utöver detta pekas utbyggnadsområden i närheten av
Mälaren ut i ÖP 2010 (inklusive områden med högsta naturvärden,
klass 1) vilket inte görs i planförslaget. Nollalternativet innebär
därmed ianspråktagande av områden med högsta naturvärde samt i
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7.1.2. Social hållbarhet

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och
planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet.
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Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse
för kulturmiljön (Bro) men i nollalternativet är intrånget något
mindre.
Utifrån hållbarhetskriteriet Ett utvecklat samspel mellan landsbygd
och tätort bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart än
planförslaget. Tätortsavgränsningen i nollalternativet innebär att
större areal av jordbruksmark tas i anspråk jämfört med
planförslaget. Ett område i Kockbacka som anges som
verksamhetsområde i ÖP 2010 bevaras också som jordbruksmark i
planförslaget.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter. Nollalternativet ger därför
inte lika goda möjligheter för människor att röra sig i vardagen och
i rekreativa miljöer.
För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget
för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar
har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel
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definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden
kan ske samtidigt som de förtätas.
7.1.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Bro. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i och i anslutning till tätorterna, att
Bro centrum ska utvecklas och att förtätning ska ske i anslutning till
Bro station. I FÖP:en tillkommer dock förtydligande
planeringsinriktningar som stärker kollektivtrafiken och utvecklar
torget med handel och service ytterligare vilket gynnar
arbetsmarknad och boendemiljön i Bro.
Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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7.2. Nollalternativet Kungsängen
7.2.1. Miljömässig hållbarhet

När det gäller hållbarhetskriteriet Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen bedöms nollalternativet vara något mindre hållbart
jämfört med planförslaget. Detta beror huvudsakligen på att det i
nollalternativet inte finns lika tydliga planeringsinriktningar
rörande till exempel laddstruktur kopplat till elbilar. Utöver detta
innehåller nollalternativet inte någon prioriterad utbyggnadsordning
vilket kan medföra att utbyggnad sker i områden som dels är långt
ifrån stationen dels i områden som inte har välutbyggd
kollektivtrafik. Detta kan leda till att fler tar bilen och att utsläpp av
växthusgaser därmed är högre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. ÖP 2010 har inte heller lika tydlig inriktning på
utveckling av Kungsängens station som planförslaget. Dock finns
det även i nollalternativet strategier och planeringsinriktningar om
att förtätning framförallt bör ske i kollektivtrafikförsörjda lägen.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer anpassade för att klara
extrema vädersituationer bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är huvudsakligen kopplat till att det
i ÖP2010 inte finns utpekanden i markanvändningen för strategiska
områden för fördröjning av dagvatten och områden att utveckla
som grönområden. Det kan vara svårt att få till större områden som
kan täcka in behovet om arbete sker i detaljplan för detaljplan.
Genom att peka ut områden redan på översiktsplannivå kan större
områden hanteras, även redan befintliga utbyggda områden. I
ÖP2010 finns inte heller några planeringsinriktningar gällande
stärkt mikroklimat kopplat till värmeböljor.
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För hållbarhetskriteriet Rena och levande vattenmiljöer bedöms
nollalternativet som mindre hållbart då ÖP2010 inte har så tydliga
planeringsinriktningar eller reserverat ytor för fördröjning av
dagvatten.
När det gäller hållbarhetskriteriet Väl fungerande ekosystem och rik
biologisk mångfald bedöms nollalternativet i delar vara mindre
hållbart än planförslaget. Detta är kopplat till att det i ÖP 2010 inte
finns lika tydliga planeringsinriktningar kopplade till natur och
biologisk mångfald. Planförslaget uttrycker till exempel tydligt hur
ny bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden
(klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras) vilket inte
ÖP 2010 gör. I delar gällande grönstruktur och spridningssamband,
framförallt kopplat till Görvälnkilen, bedöms nollalternativet var
mer hållbart i jämförelse med planförslaget. I ÖP 2010 pekas inte
någon ny väganslutning mellan Brunna och Kockbacka ut och
området vid Tång 2:5 är mindre än i planförslaget. Nollalternativet
innebär därmed inte någon risk att ytterligare försvaga det idag
redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen i detta område.
För hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa kopplat
till buller, utsläpp till luft och risker bedöms nollalternativet och
planförslaget vara relativt likvärdigt. ÖP 2010 har ett flertal
planeringsinriktningar som handlar om hälsosamma ute- och
boendemiljöer (kopplat till buller, utsläpp till luft och risk) vilka
även gäller för planförslaget. I övrigt planeras, i både
nollalternativet och planförslaget, utbyggnad i närheten av vägar
och järnväg som kan innebära höga ljudnivåer, utsläpp till luft samt
risker kopplat till farligt gods. Nollalternativet har
planeringsinriktningar om att förtätning ska ske stationsnära och att
tillgängligheten till stationen ska öka vilket kan leda till minskad
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biltrafik. ÖP 2010 har dock inte lika tydlig inriktning på utveckling
av Kungsängens station som planförslaget.

och ner mot Mälaren. Nollalternativet ger inte lika goda möjligheter
för människor att röra sig i vardagen och i rekreativa miljöer.

7.2.2. Social hållbarhet

För hållbarhetskriterierna som kopplar till boendemiljö och
trygghet (En blandning av boende och funktioner, Ökad
sammanhållning inom och mellan tätorterna samt Jämlik tillgång
till det offentliga rummet) bedöms nollalternativet vara mindre
hållbart än planförslaget. I ÖP 2010 framgår att en blandning av
bostadstyper och upplåtelseformer ska eftersträvas och att trygghet
och tillgänglighet ska eftersträvas. I planförslaget har dock
tydligare planeringsinriktningar tagits fram fokusområden, t ex för
Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet samt att ge
plats för barnen. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit
som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad
förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt
som de förtätas.

Hållbarhetskriteriet Rik och tillgänglig natur- och kulturmiljö
kopplar både till folkhälsa och kulturmiljö. Nollalternativet bedöms
vara mindre hållbart jämfört med planförslaget i detta avseende.
Det beror främst på att ÖP 2010 inte i lika stor utsträckning skapar
och stärker kopplingar och tillgängliggör natur- och kulturmiljöer,
genom planeringsinriktningar och utpekande av kopplingar och
målpunkter som i planförslaget. I nollalternativet finns
planeringsinriktningar om bevarande av natur- och kulturmiljöer
men i planförslaget förtydligas ytterligare vilka hänsynstaganden
som behöver göras till befintliga naturvärden vid planering av ny
bebyggelse. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet
vara något mindre hållbart eftersom två utvecklingsområden för
bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård)
finns med i nollalternativet men är borttagna ur planförslaget.
I nollalternativet och planförslaget påverkas jordmark av planerade
exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar
rörande Ett utvecklat samspel mellan landsbygd och tätort saknas.
Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga
utifrån detta hållbarhetskriterium.
Även för hållbarhetskriteriet Miljöer som främjar god folkhälsa (ur
perspektivet möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation) bedöms
nollalternativet vara mindre hållbart än planförslaget. I
planförslaget utvecklas möjligheterna att gå och cykla i kommunen
genom bland annat stärkta och ökade antal kopplingar och
rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna Dalen
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7.2.3. Ekonomisk hållbarhet
Nollalternativet bedöms vara mindre hållbart än planförslaget
utifrån hållbarhetskriterierna Goda förutsättningar att bo och
försörja sig och Möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas.
Nollalternativet innefattar liksom planförslaget en omfattande
bebyggelseutveckling i Kungsängen. I ÖP 2010 framgår att
bebyggelseutveckling ska ske i stationsnära lägen och att
bebyggelsen ska få skjuta i höjden samt att tillgänglighet till
pendeltågsstationen för gående och cyklister ska förbättras. I
FÖP:en tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och
service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och boendemiljö i
Kungsängen.
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Utifrån hållbarhetskriterierna om att skapa förutsättningar för en
Resurseffektiv markanvändning och utbyggnadsordning och en
Kostnadseffektiv infrastruktur, lokalförsörjning och service till
medborgarna bedöms nollalternativet mindre hållbart än
planförslaget. Det beror främst på att det saknas prioritering
gällande utbyggnadsordning i ÖP 2010. Det gör nollalternativet
mindre resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur riskerar att
inte kunna nyttjas i samma utsträckning. Vidare blir det sämre
förutsättningar för att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal
service kostnadseffektivt.
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8. SAMLAD BEDÖMNING

I kapitlet behandlas också identifierade målkonflikter utifrån
hållbarhetsperspektiv.

I kapitlet görs en samlad bedömning av planförslagens möjligheter
att bidra till Hållbar utveckling. Den samlade bedömningen
illustreras i en värderos samt en tabell för respektive FÖP.
Värderosen är ett verktyg som används för att översiktligt kunna
utvärdera och illustrera hållbarheten i olika stadsutvecklingsförslag.
I värderosen beskrivs förutsättningar för hållbarhet ur miljömässigt,
socialt och ekonomiskt perspektiv. Cirkelns mitt representerar ett
sämsta tänkbart utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa
tänkbara. Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos.
Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och
hushållningssynpunkt, det vill säga desto mer hållbart är
alternativet/scenariot. I värderosen redovisas både planförslaget
och nollalternativet.

8.1. Samlad bedömning Bro
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Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Bro bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 4 Samlad bedömning Bro.
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Figur 21. Värderos för Bro. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 4. Samlad bedömning Bro
Aspekter och hållbarhetskriterier
som bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet Vit markering
innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen

Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser.

Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer

Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av dagvatten pekas ut och genom
planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera ytor för dagvatten, översvämning och skyfall.

Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer

Planförslaget bedöms innebära bättre förutsättningar för att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre
andel hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det
angeläget att planeringsinriktningarna följs.

Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Planförslaget bedöms vara mer hållbart gällande grönstruktur och biologisk mångfald. Detta beror främst på nya planeringsinriktningar om hur ny bebyggelse ska
placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). Planförslaget innebär dessutom att områden med högre
naturvärden i närheten av Mälaren bevaras som natur, vilket är en positiv förändring jämfört med nollalternativet.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Detta beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation. Som exempel kan nämnas att planförslaget pekar ut kopplingar och stärkta rekreativa stråk mellan olika
målpunkter, till exempel ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer och möjligheten för gående och cyklister att röra sig i Bro.

Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö
Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner
Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum
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Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom tydligare planeringsinriktningar för fokusområden, till
exempel för Bro torg och kopplingen mellan stationen och torget för att öka trygghet och tillgänglighet. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar
tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar inte heller upp
frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.
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Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. För skydd av kulturmiljöer bedöms nollalternativet och planförslaget vara likvärdiga eftersom inga ytterligare
hänsynstaganden preciseras jämfört med nollalternativet. Tätortsavgränsningarna i båda alternativen gör intrång i riksintresse för kulturmiljön (Bro) men i
nollalternativet är intrånget något mindre. Planförslaget innebär mindre intrång i jordbruksmark jämfört med nollalternativet genom justering av tätortsavgränsningen.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort
Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Bro och att tillgängligheten till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Bro.

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet innefattar utveckling med
blandade typer av bostäder i Bro och att tillgänglighet till pendeltågsstationen förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som
stärker kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Bro.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt. Ett undantag från principen om utbyggnad inifrån och ut utgör Tegelhagen (söderut mot
Mälaren), som kräver ny infrastruktur och därmed inte är lika resurseffektiv. Dock finns även en planeringsinriktning om att inte planera för ytterligare stora
bebyggelseområden (utöver utpekade i ÖP) vilket gör att framtida planering förväntas bli mer resurseffektiv.

8.2. Samlad bedömning Kungsängen

Planförslaget bedöms sammantaget i större utsträckning bidra till
hållbar utveckling jämfört med nollalternativet. Det gäller både
utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv.
För Kungsängen bedöms planförslaget och planeringsinriktningarna
vara väl avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte
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finns någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.
Bedömningen utvecklas i Tabell 5 Samlad bedömning Kungsängen.
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Figur 22. Värderos för Kungsängen. Blå linje representerar planförslaget och röd linje nollalternativet.
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Tabell 5. Samlad bedömning Kungsängen
Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

Klimat och klimatanpassning
Infrastruktur för resande utan
fossila bränslen
Miljöer anpassade för
att klara extrema vädersituationer
Vattenmiljöer och vattenkvalitet
Rena och levande vattenmiljöer
Grönstruktur och biologisk
mångfald
Väl fungerande ekosystem och en
rik biologisk mångfald

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.
Planförslaget bedöms ge bättre försättningar att resa fossilfritt, exempelvis genom utbyggd laddinfrastruktur, ytterligare utveckling av kollektivtrafik och en prioritering
gällande utbyggnadsordning. Dock ökar samtidigt trafiken med föreslagen bebyggelseutveckling varför det är angeläget att planeringsinriktningarna följs för att
begränsa utsläpp av växthusgaser. Planförslaget bedöms också ge bättre förutsättningar att klara extrema väder genom att strategiska områden för fördröjning av
dagvatten pekas ut och planeringsinriktningar om stärkt mikroklimat och om att reservera för dagvatten, översvämning och skyfall.
Planförslaget bedöms ge bättre förutsättningar att skydda vattenmiljöer och vattenkvalitet än nollalternativet. Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget
att planeringsinriktningarna följs.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet gällande ekosystem och biologisk mångfald. Detta beror främst på planeringsinriktningar om hur ny
bebyggelse ska placeras i förhållande till befintliga naturvärden (klass 1 och 2 sparas, klass 2 och 4 grönkompenseras). För grönstruktur bedöms dock planförslaget vara
något mindre hållbart än nollalternativet då redan svaga samband som finns inom Görvälnkilen riskerar att försvagas ytterligare, en ekodukt planeras i området och det
behöver studeras vidare i det fortsatta arbetet. Utveckling inom Görvälnkilen drar ner den samlade bedömningen av hur hållbart planförslaget är i detta avseende.

Hälsa och säkerhet
Miljöer som främjar god folkhälsa

När det gäller folkhälsa utifrån buller, utsläpp till luft och risker bedöms planförslaget och nollalternativet vara likvärdiga. Förtätning innebär att bebyggelse kan komma
att planeras i miljöer utsatta för buller, utsläpp till luft och risker. Dock är de aspekter som lyfts kopplat till fossilfritt resande av betydelse för att begränsa biltrafikens
störningar och dess påverkan på folkhälsan.

Folkhälsa
Miljöer som främjar god folkhälsa
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet för folkhälsan ur perspektivet fysisk aktivitet och rekreation. Det beror främst på att planförslaget bedöms
stärka möjligheterna till fysisk aktivitet och rekreation, till exempel genom att peka ut kopplingar och stärka rekreativa stråk mellan olika målpunkter, till exempel Gröna
Dalen och ner mot Mälaren. På så sätt ökar tillgängligheten till natur- och kulturmiljöer.

Boendemiljö och trygghet
En blandning av boende och
funktioner

Utifrån boendemiljö och trygghet bedöms planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet. Detta genom att tydligare planeringsinriktningar har tagits fram för till
exempel Kungsängens torg för att öka trygghet och tillgänglighet och ge plats för barnen. Vid utveckling av Kungsängens IP ska tillskapande av olika typer aktiviteter
göras för att attrahera olika grupper. Nya planeringsinriktningar har också tillkommit som förtydligar tidigare strategier, till exempel definieras vad förtätning innebär
och hur förbättring av områden kan ske samtidigt som de förtätas. Planförslaget tar dock inte upp frågan om sammanhållning mellan tätorterna Bro och Kungsängen
vilket drar ner bedömningen om hur hållbart planförslaget är i det perspektivet.

Ökad sammanhållning inom och
mellan tätorterna
Jämlik tillgång till utemiljöer och
offentliga rum

, LinkedIn
Organisationsnummer:
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Aspekter och
hållbarhetskriterier som
bedömts i HKB:n

Samlad bedömning – grön markering innebär att planförslaget ger positiva konsekvenser (är mer hållbart) jämfört med nollalternativet.
Vit markering innebär att planförslaget bedöms vara likvärdigt med nollalternativet.

Kulturmiljö
Rik och tillgänglig natur och
kulturmiljö

I planförslaget finns planeringsinriktningar som tillgängliggör natur- och kulturmiljöer, medan utpekande av värdefulla kulturmiljöer och ytterligare
planeringsinriktningar om skydd av kulturvärden saknas. Utifrån ett kulturmiljöperspektiv bedöms planförslaget vara något mer hållbart än nollalternativet eftersom två
utvecklingsområden för bostäder i värdefulla kulturmiljöer (Lillsjögården och Tibble gård) är borttagna i planförslaget.

Ett utvecklat samspel mellan
landsbygd och tätort

I nollalternativet och planförslaget påverkas jordbruksmark av planerade exploateringar i lika stor omfattning och planeringsinriktningar rörande samspel mellan
landsbygd och tätort saknas. Nollalternativet och planförslaget bedöms därför vara likvärdiga utifrån detta hållbarhetskriterium.

Arbetsmarknad och näringsliv
Möjligheter för näringslivet att växa
och utvecklas

Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till arbetsmarknad och näringsliv. Båda alternativen omfattar utveckling av bostäder, verksamheter
och service i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken och utvecklar torget med handel och service ytterligare vilket gynnar arbetsmarknad och näringsliv i Kungsängen. Däremot finns det begränsade
möjligheter för ytterligare utveckling av större ytkrävande verksamheter inom Kungsängen.

Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Befolkning och bostadsmarknad
Goda förutsättningar för att bo och
försörja sig
Kommunalekonomi och
robusthet
Resurseffektiv markanvändning och
utbyggnadsordning
Kostnadseffektiv infrastruktur,
lokalförsörjning och service till
medborgarna

, LinkedIn
Organisationsnummer:

Planförslaget vara mer hållbart än nollalternativet kopplat till befolkning och bostadsmarknad. Både planförslaget och nollalternativet har utveckling med blandade typer
av bostäder i Kungsängen och att tillgänglighet till pendeltågsstationen ska förbättras. I planförslaget tillkommer dock förtydligande planeringsinriktningar som stärker
kollektivtrafiken, utvecklar torget och tillgängliggör natur- och kulturvärden och andra kvaliteter för en attraktiv boendemiljö i Kungsängen.
Planförslaget bedöms vara mer hållbart än nollalternativet utifrån kommunalekonomi och robusthet. Det beror främst på planförslagets prioritering gällande
utbyggnadsordning. Det gör planförslaget mer resurseffektivt eftersom befintlig infrastruktur kan nyttjas i större utsträckning och det ger också bättre förutsättningar för
att kunna nyttja kollektivtrafik och kommunal service kostnadseffektivt.
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8.3. Målkonflikter - hållbarhet

I värderosorna gör en bedömning utifrån respektive
hållbarhetskriterium. I detta avsnitt lyfts potentiella konflikter
mellan olika hållbarhetsperspektiv för att lyfta frågeställningar där
avvägningar kan behövas göras mellan olika intressen.
Bebyggelsetillväxt är positivt utifrån ett ekonomiskt perspektiv då
det leder till mer skatteintäkter, arbetsplatser och bättre underlag för
service och kollektivtrafik. Vidare ger bebyggelseutvecklingen en
möjlighet att knyta ihop utspridd bebyggelse, skapa nya och bättre
kopplingar och mer liv och rörelse. En bebyggelsetillväxt kan
samtidigt påverka natur- och kulturvärden negativt, orsaka större
utsläpp till vattenmiljön och ger ökad trafik.
I planförslagen framgår att bebyggelseutveckling ska ske genom
förtätning. Förtätning är resurseffektivt då befintlig infrastruktur i
större utsträckning kan nyttjas och större sammanhängande
naturområden kan sparas. Förtätning innebär dock att bostäder
byggs i mer utsatta lägen med risk för större exponering för buller,
luftföroreningar och risker. Förtätning innebär också att grönytor i
anslutning till befintlig i anspråk påverkar närrekreation och
mikroklimat negativt. Det ställer också högre krav på
dagvattenhantering när mer ytor hårdgörs för att inte orsaka
översvämningar i ett förändrat framtida klimat.
Att bygga bostäder i anslutning till miljöer med natur- och
kulturvärden skapar attraktiva boendemiljöer men riskerar att
påverkan dessa värden negativt.
För att den bebyggelseutveckling som planeras ska bli hållbar krävs
därför ett brett perspektiv där hänsyn tas till både miljömässiga,
sociala och ekonomiska aspekter. För både Bro och Kungsängen

, LinkedIn
Organisationsnummer:

bedöms planförslagen och planeringsinriktningarna vara väl
avvägda utifrån samtliga hållbarhetsperspektiv då det inte finns
någon tydlig övervikt åt vare sig miljömässigt, socialt eller
ekonomiskt perspektiv. Bedömningen utgår ifrån att planförslagen
och föreslagna planeringsinriktningar beaktas i fortsatt planering, se
kapitel 9 Osäkerheter, uppföljning och fortsatt arbete.

8.4. Målanalys

Som nämnts inledningsvis har FN:s 193 medlemsländer antagit 17
globala mål som är en ny agenda för global hållbar utveckling.
Utöver dessa har Riksdagen beslutat om 16 nationella
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd som ska uppnås i ett
generationsperspektiv samt ett övergripande nationellt folkhälsomål
inklusive 8 övergripande målområden. I detta avsnitt görs en analys
av i vilken riktning de två FÖP:arna påverkar relevanta nationella
mål (miljökvalitetsmål, folkhälsomål). Analysen görs samlat för
båda FÖP:arna.
Som nämnts tidigare täcks de globala mål som är relevanta för
planförslagen in av de nationella miljökvalitetsmålen och
folkhälsomålen. I denna HKB görs därför en bedömning utifrån de
miljökvalitetsmål och folkhälsomål som bedömts vara relevanta, se
Figur 2.
Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara
naturlig försurning bedöms påverkas i både positiv och negativ
riktning. Positiv då planförslagen innebär förtätning i goda
kollektivtrafiklägen, utveckling av kollektivtrafiken samt gång- och
cykelvägar vilket underlättar för boende och arbetande att välja
kollektivtrafik samt gång och cykel framför bil. Även tät och
blandad bebyggelse med korta avstånd gör det lättare att välja gång
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och cykel. Detta minskar transportbehovet, underlättar
miljöanpassade och resurssnåla transporter samt ger mindre utsläpp
av växthusgaser. Dock innebär planförslagen en ökad befolkning
och tillkommande bebyggelse vilket medför ökade transporter samt
ökad energianvändning. Kopplat till frisk luft kan förtätning även
innebära att fler människor bor och vistas i centrala områden med
trafikerade vägar där luftkvaliteten är sämre, det vill säga fler
utsätts för luftföroreningar.
Planförslagen bedöms huvudsakligen påverka miljömålen Giftfri
miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag i
positiv riktning. Strategiska områden för fördröjning av dagvatten
pekas ut i plankartan och det finns planeringsinriktningar om att
ytor ska reserveras för dagvatten, översvämning och skyfall. Detta
medför goda möjligheter att undvika belastning av föroreningar och
näringsämnen till recipient. Föreslagen bebyggelseutveckling
medför dock högre andel hårdgjorda ytor vilket medför ett större
behov av att rena och fördröja dagvatten. För att skydda recipienten
Mälaren är det därför angeläget att planeringsinriktningarna följs.
Miljömålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt växtoch djurliv bedöms påverkas i både positiv och negativ riktning till
följd av planförslagen. Förtätning innebär att större
sammanhängande grönområden i stort kan bevaras vilket är
positivt. Dessutom finns planeringsinriktningar om att spara
områden med naturvärden av klass 1 och 2 och att
grönkompensation ska ske vid ianspråktagande av naturvärden av
klass 3 och 4. Detta ligger i linje med ovan nämnda miljömål. Dock
motverkas målen i viss mån av ianspråktagande av naturmiljöer
samt att svaga samband inom Görvälnkilen riskerar att försvagas
ytterligare.

, LinkedIn
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Miljömålet Ett rikt odlingslandskap bedöms påverkas i negativ
riktning då jordbruksmark tas i anspråk både i Bro och
Kungsängen.
Miljömålet God bebyggd miljö bedöms påverkas i både positiv och
negativ riktning. Förtätning föreslås ske i stationsnära lägen och
gång och cykelstråk ska utvecklas och förbättras vilket är positivt.
Vidare innebär förtätning möjligheten att bygga vidare på befintlig
fysisk och teknisk infrastruktur vilket är god resurshushållning. I
planförslagen finns planeringsinriktningar som tillgängliggör naturoch kulturmiljöer och bevarande av naturmiljöer vilket också ligger
i linje med miljömålet liksom planeringsinriktning om att stärka
mikroklimatet med skugga och grönska på platser som är särskilt
utsatta vid höga temperaturer. Förtätning kan även innebära att
miljömålet motverkas genom att fler människor bor och vistas i
centrala områden och utmed trafikleder och därmed utsättas för
buller, luftföroreningar och risker med till exempel farligt gods
transporter.
Folkhälsomålen Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt
Inkomster och försörjningsmöjligheter bedöms påverkas i positiv
riktning. Planförslagen bedöms ge goda möjligheter för
arbetspendling, utökar antalet arbetstillfällen, skapar förutsättningar
för ett utvecklat och varierat näringsliv och stärker både Bro och
Kungsängen centrum. Detta sammantaget kan gynna
arbetsmarknaden och möjligheten att försörja sig inom kommunen.
Folkhälsomålet Det tidiga livets villkor bedöms påverkas i positiv
riktning, framförallt i Kungsängen där det pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen. Generellt ligger god
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till park- och naturmark och
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trygga gång- och cykelvägar i linje med målet eftersom en god
miljö för barn säkras under såväl dagtid som fritid.
Planförslagen bedöms påverka folkhälsomålen Boende och
närmiljö samt Levnadsvanor i positiv riktning. Planförslaget
inriktar sig mot förtätning och levandegörande av både Bro och
Kungsängens centrum, knyta samman olika delar i Bro och
Kungsängen, utveckla mötesplatser och idrottsplatser inom flera
områden för olika grupper (kön, ålder med mera) samt att
tillgängliggöra naturområden och strandnära områden längs
Mälaren. Allt detta ligger sammantaget i linje med ovan nämnda
folkhälsomål.
Folkhälsomålet Kontroll, inflytande och delaktighet bedöms
påverkas i positiv riktning. Detta bland annat med anledning av att
invånare erbjuds ett större utbud av aktiviteter som är riktat till fler
målgrupper samt att kommunens centrum i både Bro och
Kungsängen förväntas bli mer levande och trygga till följd av
planförslagen. Vidare planeras olika stadsdelar knytas samman och
möjligheter skapas till integration mellan olika befolkningsgrupper,
vilket är positivt för att uppnå delaktighet i samhället i stort och
mellan grupper.

9. OSÄKERHETER,
UPPFÖLJNING OCH
FORTSATT ARBETE
I denna HKB görs konsekvensbedömning på en övergripande nivå
då de fördjupade översiktsplanerna anger riktningen inför
kommande detaljplanering. Fortsatt bedömning av konsekvenser
kommer att behövas i samband med framtagande av detaljplaner.
Det finns osäkerheter i bedömningarna eftersom de slutliga
konsekvenserna beror av i vilken utsträckning som
planeringsinriktningar och planförslagets ambitioner inarbetas i
kommande planarbete. I detta avsnitt lyfts därför de områden som
bedöms som särskilt viktiga att beakta i fortsatt planarbete i syfte
att nå hållbar utveckling.
•

•

, LinkedIn
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Föreslagen bebyggelseutveckling medför högre andel
hårdgjorda ytor, vilket medför ett större behov av att rena
och fördröja dagvatten. Mot bakgrund av detta och behovet
av att skydda recipienten Mälaren är det angeläget att
planeringsinriktningarna om dagvattenhantering följs och
att utredningar om åtgärder i Gröna Dalen och Brovikens
tillflöden genomförs.
Prioritering av utbyggnadsordningen är viktig för
ekonomisk hållbarhet, för att skapa kopplingar,
resurseffektiv utbyggnad och minska bilberoende. Att
utbyggnad sker enligt föreslagen prioritering är därför en
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•

•

•

•

•

viktig förutsättning för flera av bedömningarna i denna
HKB.
I samband med förtätning och utveckling utmed trafikerade
vägar samt järnvägen behöver ute- och boendemiljöernas
kvalitet studeras med avseende på buller, luftföroreningar
samt risker. Vid behov behöver skyddsåtgärder vidtas och
säkerställas i efterföljande detaljplaner
Kulturmiljövärden är i begränsad utsträckning synliggjorda
i plankartorna, behov av hänsynstagande och skydd av
kulturmiljövärden finns inte heller i planeringsinriktningar.
De kulturmiljöinventeringar som tagits fram parallellt med
de fördjupade översiktsplanerna är därför en viktig
utgångspunkt i fortsatt planarbete.
Föreslagen bebyggelseutveckling innebär att grönytor och
naturmark tas i anspråk. Det är viktigt att säkerställa att
kvarvarande grönytor i befintlig bebyggelse utvecklas och
att områden med högre naturvärden sparas eller
kompenseras i enlighet med planeringsinriktningen.
Vid utveckling i närheten av Görvälnkilen eller vid
eventuell ny vägkoppling inom kilen behöver åtgärder
studeras vidare för att inte försvaga gröna samband
ytterligare. Inriktning bör vara att förstärka samband. Läge
och utformning på en ekodukt behöver till exempel
studeras i detalj för att den ska ge de positiva konsekvenser
som krävs för att stärka sambandet.
I efterföljande planarbete bör det säkerställas att bostäder
av olika storlek, typ och upplåtelseform tillkommer. Detta
för att kunna tillfredsställa olika önskemål och behov.

, LinkedIn
Organisationsnummer:

•

I planförslaget för Kungsängen pekas på att ge barnen
större plats i centrala Kungsängen, men det är viktigt
att barnperspektivet lyfts i den fortsatta planeringen
även i Bro.
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Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande över samråd 400kV
luftledning Hamra-Överby
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
gällande svenska kraftnäts samrådsförslag 400 kV-ledning Hamra-Överby som
sitt eget yttrande.

Sammanfattning
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan Hamra station i
Enköpings kommun, Uppsala län och Överby station i Sollentuna kommun,
Stockholms län. Den planerade ledningen ersätter den transmissionsnätsledning
för 220 kV som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby.
Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät
gör inom programmet Storstockholm Väst för att möta det växande behovet av
el i Stockholmsregionen.
Kommunen har getts möjlighet att yttra sig över det samrådsunderlag från
Svenska Kraftnät som ligger till grund för fortsatt tillståndsansökan.

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 11 maj 2020



Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 11 maj 2020



Samrådsunderlag planerad elförbindelse och ledningsåtgärder mellan
Hamra och Överby - Svenska kraftnät april 2020



Upplands-Bro kommuns översiktsplan ÖP 2010, antagen i december
2011 och aktualitetsförklarad i mars 2018, samt FÖP 2016
Landsbygdsplan, antagen i juni 2017.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan Hamra station i
Enköpings kommun, Uppsala län och Överby station i Sollentuna kommun,
Stockholms län. Den planerade ledningen ersätter den transmissionsnätsledning
för 220 kV som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby.
Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät
gör inom programmet Storstockholm Väst för att möta det växande behovet av
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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el i Stockholmsregionen. Stora delar av transmissionsnätet i regionen byggdes
på 1950-talet och behöver förstärkas in mot Stockholm.
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs
enligt ellagen ett tillstånd, nätkoncession. Vid prövning av frågor om
nätkoncession ska en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och
samordning ske enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken. I den specifika
miljöbedömningen ingår samråd och framtagandet av en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas ansökan om nätkoncession.
Tillståndsmyndigheten (i detta fall Energimarknadsinspektionen) ger tillfälle
till synpunkter på MKB och slutför miljöbedömningen.
Utskickade dokument från Svenska kraftnät utgör underlag för
avgränsningssamråd enligt 6 kap 28–46 §§ miljöbalken inför kommande
koncessionsansökan. Samrådsunderlaget beskriver ett utbyggnadsförslag som
inkluderar föreslag till ledningssträckning inom en vald korridor.
Samrådsunderlaget redogör även för de miljö- och samhällsintressen som
berörs av projektet och hur människors hälsa bedöms kunna påverkas samt den
alternativutredning som genomförts. Under avgränsningssamrådet ges
myndigheter, berörda kommuner, organisationer, berörda fastighetsägare,
allmänheten samt övriga sakägare möjlighet att yttra sig. Utredningskorridoren
framgår av bifogad kartbild.

Luftledningen är en av tre aktuella elförbindelser som syftar till att uppgradera
transmissionsnätet i Stockholmsregionen. Byggstarten sker först när Svenska
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kraftnät får tillstånd av Energimarknadsinspektionen och är i dagsläget
planerad år 2026. Drifttagningen är planerad år 2029.
Föreslagen ledningssträcka är cirka 50 kilometer och berör kommunerna
Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla.
Utredningskorridoren utgår från station Hamra och följer till stor del parallellt
med befintliga ledningsgator i skogs- och jordbruksmark fram till Överby
station. Utbyggnadsförslaget passerar bland annat riksintressen för naturvård,
kulturmiljövård, rörligt friluftsliv, totalförsvarets militära del och
kommunikationer (väg) samt Natura 2000-område Dumdal-Hjälsta och
Försvarsmaktens påverkansområde stoppområde höga objekt och påverkans
område övrigt.
En lokaliseringsutredning, som inkluderar en myndighetsdialog, är det första
steget i processen att komma fram till den placering av elförbindelsen som
innebär minsta möjliga intrång för människors hälsa och för miljön i jämförelse
med andra alternativ. För denna elförbindelse inleddes i slutet av september
2019 en dialog med länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län,
kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands Väsby och
Sollentuna samt berörda myndigheter (bl.a. Försvarsmakten, Sjöfartsverket,
Trafikverket och Luftfartsverket).
I myndighetsdialogen presenterades två utredningskorridorer som hade
identifierats genom framkomlighetstudier. Utredningskorridorer är bredare
områden inom vilka den nya ledningen kan komma att placeras.
Utbyggnadsförslaget planeras till största del längs med befintliga ledningsgator
och den planerade luftledningen kommer att ersätta två befintliga ledningar för
220 kV som kommer att rivas. Antalet ledningar kommer alltså med förslaget
att minskas med en ledning jämfört med idag.
Längs större delen av föreslagen sträckning kommer två ledningar att ersättas
av en, vilket bidrar till en positiv påverkan för landskapsbilden, även om
sträckan även påverkas av andra befintliga ledningar. Det gäller framför allt vid
sjöpassagerna, i de östra delarna av det Kungsängens övnings- och skjutfält och
förbi Roparudden och Törndal. Där ny mark tas i anspråk kommer
landskapsbilden att förändras negativt, dessa går dock till stor del i skogsmark
vilket gör att det framför allt är själva ledningsgatan som medför en förändring
av upplevelsen av skogslandskapet. Genom att frångå befintlig sträckning kan
de befintliga 220 kV-ledningarna rivas genom odlings- och kulturlandskapet
vid Håtuna och Håbo-Tibble, vilket bidrar till en positiv förändring av
upplevelsen av landskapsbilden i kulturlandskapet.
Sammantaget bedöms risken för negativ påverkan som liten då ledningen
kommer att närbyggas med befintliga ledningar alternativt gå i anslutning till
befintlig ledningsgata längs stora delar av sträckan. Påverkan längs den nya
sträckningen genom skogslandskapet söder om Håbo-Tibble och från
övningsområdet och förbi bergtäkten norr om Överby bedöms som litet.
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Svenska kraftnäts preliminära samlade bedömning för vald
utredningskorridor - utbyggnadsförslaget under drift
Befolkning – stora negativa konsekvenser
Inom 125 meter från den föreslagna ledningssträckningen finns 28 bostäder
avsedda för stadigvarande vistelse. Områdets känslighet bedöms därmed som
stor. Genomförda magnetfältsberäkningar visar att 13 bostäder kommer att
exponeras för magnetfält överstigande 0,4 μT och påverkan på befolkning
bedöms därför som mycket stor. Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget
innebära stora konsekvenser för befolkning.
Stads- och landskapsbild – små negativa konsekvenser
Den föreslagna ledningssträckningen går i ett landskap som till stora delar
utgörs av ett öppet och flackt odlingslandskap med inslag av barr- och
blandskog. Påverkan på landskapsbilden i de mer öppna avsnitten med
odlingslandskap bedöms som måttlig då ledningen bitvis blir dominerande, då
den går i stort sett i samma sträckning som befintliga 400 kV-ledningarna och
de befintliga ledningarna som planeras att raseras. Påverkan längs den nya
sträckningen genom skogslandskapet söder om Håbo-Tibble och från skjutoch övningsområdet och förbi bergtäkten norr om Överby bedöms som liten.
Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms sammantaget som små
Naturmiljö – små-måttligt negativa konsekvenser
Den föreslagna ledningssträckningen går i huvudsak i eller nära intill befintliga
ledningsgator, genom områden där naturmiljön redan bedöms vara påverkad.
Sträckningen korsar få skyddade naturmiljöer. De sträckor som går i ny mark
innehar få kända naturvärden. Natura 2000-området Dumdals-Hjälsta korsas i
samma sträckning som befintlig ledning som raseras. Området gynnas av
återkommande hävd. Den ledning som går genom Natura 2000-område
Hjälstaviken raseras. Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön
som små till måttliga.
Kulturmiljö - små negativa konsekvenser
Kulturmiljön bedöms huvudsakligen ha ett högt värde, men stolpplacering kan
anpassas till forn- och kulturhistoriska lämningar och befintliga ledningsgator
kan nyttjas stora delar av sträckningen utan större påverkan på kulturmiljöns
värden. Föreslagen sträckning innebär att två befintliga ledningar planeras att
raseras inom riksintresset Håtuna-Håbo-Tibble. De sträckor som går i ny mark
innehar få kända kulturmiljöer. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms
därmed bli små.
Rekreation och friluftsliv – obetydliga konsekvenser
Då utbyggnadsförslaget till stora delar går i eller nära intill befintliga
ledningsgator bedöms risken för negativ påverkan som liten.
Upplevelsevärdena förbättras något längs de sträckor där den nya ledningen
ersätter två befintliga ledningar. De sträckor som går i ny mark går genom
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skogsmark, där framför allt skogsgatan påverkar upplevelsevärdet.
Konsekvenser för rekreations- och friluftslivet bedöms sammantaget som
obetydliga.
Naturresurshushållning - små negativa konsekvenser
I och med att befintliga kraftledningsgator kan nyttjas större delen av sträckan
bedöms konsekvenserna på områdets naturresurser som små. I de avsnitt där
sträckningen går i ny mark bedöms påverkan för skogsbruket som måttligt
negativ. Däremot kommer två befintliga ledningar att ersättas med en ny
ledning, vilket göra att sammantaget färre stolpar tar åkermark i anspråk, vilket
bedöms ge en positiv påverkan för jordbruket. Sammantaget bedöms
konsekvenserna för naturresurshållningen som små.
Klimatpåverkan – måttligt positiva konsekvenser
Utbyggnadsförslaget bedöms ha en måttlig positiv påverkan på klimatet på
grund av att ledningen möjliggör anslutning och distribution av grön el, att en
flaskhals i ledningsnätet byggs bort och minskade utsläpp genom ett stärkt
system. Sammantaget bedöms konsekvenserna för klimatpåverkan som måttligt
positiva.
Totalförsvarets militära del - små-måttligt negativa konsekvenser
Påverkan på total försvarets militära del skulle bli mycket hög utan eventuella
skyddsåtgärder/anpassningar till Försvarsmaktens verksamheter. Genom att i
samråd med Försvarsmakten ta fram en sträckning som påverkar områdena och
dess verksamheter i så liten utsträckning som möjligt, bör konsekvenserna av
att ersätta de två befintliga ledningarna med en ny ledning bli små till måttliga.
Sammantaget görs bedömningen utifrån att anpassningar är genomförda.
Tillståndsprocessen
Av bifogad bild redovisas Svenska kraftnäts tillståndsprocess för ansökan om
nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Den gröna rutan visar var
i processen planeringen befinner sig nu.
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Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande
Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande framgår i särskild bilaga till
detta dokument.

Barnperspektiv
En fungerande god infrastruktur vilket inkluderar elförsörjning är till gagn för
alla kommunens medborgare och verksamheter inklusive barnen. UpplandsBro ska fortsätta vara en ”grön” kommun där möjligheter till närrekreation och
friluftsliv utvecklas. Bland annat för att kunna säkerställa tillgången till
rekreationsområden för barn och för kommande generationer. Därför är det
särskilt viktigt att konsekvenserna belyses även ur ett barnperspektiv. Det vore
önskvärt att detta fanns med som en egen rubrik i Svenska Kraftnäts underlag.

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Linda Edgren
Avdelningschef tekniska
avdelningen

Ulrika Gyllenberg
Avdelningschef övergripande
samhällsplanering
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Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande 11 maj 2020
2. Samrådsunderlag från Svenska kraftnät april 2020
Beslut sänds till
 Svenska kraftnät
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SAMRÅDSUNDERLAG

APRIL 2020

PLANERAD ELFÖRBINDELSE OCH
LEDNINGSÅTGÄRDER MELLAN
HAMRA OCH ÖVERBY
Underlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken om ett utbyggnadsförslag för planerad
400 kV-ledning samt ledningsåtgärder mellan station Hamra i Enköpings kommun, Uppsala län och
station Överby i Sollentuna kommun, Stockholms län
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SVENSKA KRAFTNÄT
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges
transmissionsnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220
kV med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för
el. Svenska kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att
möta samhällets behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elförsörjning. Därmed har vi också en viktig roll i klimatpolitiken.
Vi är cirka 700 medarbetare, de flesta vid huvudkontoret i Sundbyberg.
Svenska kraftnät har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå.
Ytterligare flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och
underhåll av transmissionsnätet runt om i landet. År 2019 var omsättningen 12,3 miljarder kronor.
Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra
den nordiska elbörsen Nord Pool AS. Mer information finns på vår webbplats www.svk.se.

Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät.
Omslagsfoto
Tomas Ärlemo

Org. Nr 202 100-4284
SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se
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FÖRORD
Svenska kraftnät planerar en ny ledning för 400 kV mellan
Hamra station i Enköpings kommun, Uppsala län och Överby
station i Sollentuna kommun, Stockholms län. Den planerade
ledningen ersätter den transmissionsnätsledning för 220 kV
som idag sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby.
Ledningsprojektet är en av flera förstärkningsåtgärder som
Svenska kraftnät gör inom programmet Storstockholm Väst
för att möta det växande behovet av el i Stockholmsregionen.
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd
enligt 6 kap 28–46 §§ miljöbalken inför koncessionsansökan.
Samrådsunderlaget beskriver ett utbyggnadsförslag som
inkluderar föreslag till ledningssträckning inom en vald korridor. Samrådsunderlaget redogör även för de miljö- och samhällsintressen som berörs av projektet och hur människors
hälsa bedöms kunna påverkas samt den alternativutredning
som genomförts.
Under avgränsningssamrådet ges myndigheter, berörda
kommuner, organisationer, berörda fastighetsägare, allmänheten samt övriga sakägare möjlighet att yttra sig.
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PROJEKTORGANISATION
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Svenska kraftnät
Projektledare
Tillstånd
Markåtkomst
Teknik
Kommunikation

Matilda Schön
Matilda Schön
Birgitta Glass
Johanna Gustavsson
Elin Drugge

AFRY
Uppdragsledare/MKB-handläggare
MKB-handläggare
MKB-handläggare

Birgitta Olanders
Sarah Loukkola
Ewelina Szafran-Kozdrój

Sahléns kart- och GIS-konsult AB
GIS-konsult

Maria Sahlén
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HAMRA-ÖVERBY 5

SAMMANFATTNING
Svenska kraftnät planerar en ny 400 kV-elförbindelse mellan
Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Elförbindelsen ersätter den 220 kV-ledning som idag
sträcker sig mellan stationerna Hamra och Överby. Projektprogrammet består av ett antal projekt med nya ledningar
och stationer och benämns Storstockholm Väst. Den planerade elförbindelsen mellan Hamra och Överby ingår i program Storstockholm Väst.
För att bygga eller använda elektriska starkströmsledningar i Sverige krävs enligt ellagen ett tillstånd, nätkoncession. Vid prövning av frågor om nätkoncession ska en specifik
miljöbedömning göras, information lämnas och samordning
ske enligt 6 kap. 28-46 §§ miljöbalken. I den specifika miljöbedömningen ingår samråd och framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som bifogas ansökan om
nätkoncession. Tillståndsmyndigheten (i detta fall Energimarknadsinspektionen) ger tillfälle till synpunkter på MKB
och slutför miljöbedömningen.
Detta dokument utgör underlag för avgränsningssamråd
för planerad transmissionsnätsförbindelse mellan Hamra och
Överby, se Figur 1, samt tillhörande ledningsåtgärder. Syftet
med samrådsunderlaget är att beskriva ett utbyggnadsförslag med en föreslagen ledningssträckning för ny 400 kVluftledning, samt redogöra för de miljö-, kulturmiljö- och
samhällsintressen som berörs av projektet och hur en
utbyggnad kan påverka människors hälsa. För att göra plats
för en ny ledning för 400 kV behövs andra ledningsåtgärder
genomföras vilka bland annat innebär rivning av två befintliga 220 kV-ledningar.
Under hösten 2019 genomförde Svenska kraftnät en dialog med särskilt berörda myndigheter om två alternativa korridorer för den planerade ledningen mellan stationerna
Hamra och Överby. Syftet med dialogen var att inhämta
ytterligare information till den vidare lokaliseringsutredningen. Samtidigt som detta arbete genomfördes gjordes en
byggbarhetsanalys av de båda alternativen. Efter att ha tagit
del av inkommet material samt resultaten av byggbarhetsanalysen valdes en av korridorerna för fortsatt utredning.
Den valda korridoren har därefter studerats vidare och ett
utbyggnadsförslag tagits fram för den nya elförbindelsen
mellan stationerna Hamra och Överby.
Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd att utvärdera inkomna yttranden och avgöra vilka ändringar som blir
relevanta inför beslut om linjesträckning. Därefter utförs

vidare utredningar för att i nästa steg ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Byggstart sker när nödvändiga
tillstånd erhållits och är i dagsläget beräknad till år 2026.
Föreslagen ledningssträcka är cirka 50 kilometer och
berör kommunerna Enköping, Håbo, Upplands-Bro, Upplands
Väsby, Sollentuna och Järfälla. Utredningskorridoren utgår
från station Hamra och följer till stor del parallellt med
befintliga ledningsgator i skogs- och jordbruksmark fram till
Överby station. Utbyggnadsförslaget passerar bland annat
riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, rörligt friluftsliv,
totalförsvarets militära del och kommunikationer (väg) samt
Natura 2000-område Dumdal-Hjälsta och Försvarsmaktens
påverkansområde stoppområde höga objekt och påverkans
område övrigt.
Den betydande miljöpåverkan som utbyggnadsförslaget i
drift förväntas medföra på befolkning, landskapsbild, naturoch kulturmiljö, friluftsliv, Försvarsmakten, naturresurser och
klimat beskrivs mer ingående i avsnitt 4.1. Underlaget redogör även för förväntad miljöpåverkan under byggskedet på
bland annat infrastruktur samt mark och vatten i avsnitt 4.2.
Bedömningarna som kan förutses idag har gjorts utifrån
Svenska kraftnäts bedömningsmetodik.
För Svenska kraftnät är det prioriterat att boendemiljöer
påverkas så lite som möjligt. Vid lokalisering av nya ledningar
används Svenska kraftnäts magnetfältspolicy som ett hjälpmedel, men det går inte alltid att undvika boendemiljöer helt.
Det finns 28 bostäder inom 125 meter från den föreslagna
ledningssträckningen. Genomförda magnetfältsberäkningar
visar att 13 bostäder kommer att exponeras för magnetfält
överstigande 0,4 μT, se Bilaga 7. Känsligheten i området är
därmed stor utifrån bedömningsmetodiken. Påverkan på
befolkning bedöms som mycket stor. Sammantaget bedöms
utbyggnadsförslaget innebära stora konsekvenser på befolkning.
Landskapsbilden bedöms kring utbyggnadsförslaget ha
ett litet värde då befintliga ledningsgator redan utgör en del
av landskapet. Utbyggnadsförslaget innebär dessutom att
två befintliga ledningar rivs. För två delsträckor där ledningen
planeras i ny mark kommer landskapsbilden att förändras
negativt, dessa går dock till stor del i skogsmark vilket gör att
det framför allt är själva ledningsgatan som medför en förändring av upplevelsen av skogslandskapet. För aspekten
landskapsbild bedöms risken för påverkan som liten och de
sammantagna konsekvenserna som små.
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Utspritt längs sträckan har ett antal mindre områden identifierats med påtagliga alternativt höga naturvärden. Längs
sträckan mellan Hamra och Överby bedöms endast tre
områden med utpekade naturvärden direkt och indirekt
beröras av utbyggnadsförslaget, däribland Natura
2000-områdena Dumdal-Hjälsta och Hjälstaviken. DumdalHjälsta korsas både av befintlig ledning som planeras att
rivas och av den föreslagna ledningssträckningen. Det är
positivt med fortsatt hävd inom området, vilket en röjd ledningsgata bedöms bidra till. Hjälstaviken påverkas indirekt av
att inneha ett rikt fågelliv, där många fåglar knutna till området även nyttjar omkringliggande marker för rastning och
födosök. Genom att i möjligaste mån anpassa stolpplaceringar och tidpunkt för byggnation bedöms byggnation av
den nya ledningen i befintlig ledningsgata inte förändra
Natura 2000-områdena negativt.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön
som små till måttliga. Bedömningen gäller under förutsättning att föreslagna försiktighetsåtgärder i samband med
arbetets utförande vidtas för de naturvärdesobjekt som kan
komma att beröras. Bedömningen är gjord utifrån kända
naturmiljöer och kan komma att ändras efter att naturvärdesinventeringen genomförts.
Områden hyser ett stort antal fornlämningar och andra
kulturhistoriska lämningar, men genom att framtida stolpplacering kommer att ske med hänsyn till identifierade forn- och
kulturhistoriska lämningar bedöms de, i detta skede, inte
komma att påverkas. Sammantaget bedöms påverkan på kulturmiljön som liten då två befintliga ledningar ersätts med en
ny ledning och att den nya ledningen föreslås uppföras i
befintlig ledningsgata längs stora delar av sträckningen.
Delar av kulturmiljön påverkas, men ingen värdekärna skadas
och de upplevelsevärden/pedagogiska värden som finns
bibehålls i stor utsträckning. Konsekvenserna som uppstår
bedöms därmed som små.
Generellt är natur- och kulturvärden i närheten av tätorter
av betydelse för friluftslivet ur en allmän synpunkt. Möjligheter till rekreation och friluftsliv påverkas främst av den visuella inverkan av luftledningen. Utbyggnadskorridoren
tangerar ett riksintresse för friluftsliv och korsar tre riksintressen för rörligt friluftsliv. Utbyggnadsförslaget korsar även
vandringsleden Upplandsleden som går i närheten av
motionsområdet Ängsjö. Ängsjö är ett välbesökt motionsområde inom Järfälla kommun med flertalet stigar och spår i
närområdet. Föreslagen sträckning följer till stor del befintliga ledningsgator och ersätter befintliga ledningar. Sammantaget bedöms utbyggnadsförslagets konsekvenser för
rekreations- och friluftslivet som obetydliga.
Påverkan på kända naturresurser och markanvändning
bedöms som liten till måttlig och konsekvenserna bedöms
som små. De naturresurser som berörs ligger i huvudsak
längs med befintliga ledningsgator och påverkan på dessa
bedöms som något lägre än om orörd mark påverkats. Längs
de delsträckor som går i ny mark bedöms nyttjandet av
skogsmark ge en liten till måttlig påverkan för skogsbruket.
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Utbyggnadsförslaget går genom påverkansområden samt
riksintressen som är angivna av Försvarsmakten. Från Hamra
station, på en sträcka om cirka 12 kilometer, går utbyggnadsförslaget genom påverkansområde stoppområde höga objekt
tillhörande Uppsala flygflottilj. Föreslagen sträckning är tänkt
att placeras i anslutning till befintliga ledningar, vilket gör att
det finns möjlighet att uppföra den nya ledningen med motsvarande höjd som befintliga ledningar. Sträckningsförslaget
korsar även Försvarsmaktens påverkansområde övrigt och
ett av Försvarsmaktens riksintressen för totalförsvarets militära del, ett skjut- och övningsfält. Inom påverkansområde
övrigt, som är ett område kopplat till ett riksintresse, får
pågående dialog med Försvarsmakten visa om föreslagen
sträckning är möjlig utan att påverka områdets riksintresse
negativt. Känsligheten för påverkan på stoppområdet och
skjut- och övningsfält bedöms vara högt. Eftersom den nya
ledningen kommer att ersätta två befintliga ledningar i
samma sträckning bedöms dock den negativa påverkan bli
liten eller ingen eftersom påverkan inte förändras mot vad
den är idag. Genom att i samråd med Försvarsmakten ta
fram en sträckning som påverkar områdena och dess verksamheter i så liten utsträckning som möjligt, bör konsekvenserna av att ersätta de två befintliga ledningarna med en ny
ledning bli små till måttliga.
Miljöpåverkan kopplad till byggskedet är främst störningar genom fysiskt intrång, buller samt luftföroreningar.
Fysiska intrång innebär också nya tillfartsvägar till ledningsgatan såväl som uppställningsplatser för maskiner och material. Påverkan under byggskedet kommer att pågå under flera
år då ledningen behöver byggas i etapper. Utbyggnadsförslaget med övriga planerade ledningsåtgärder bedöms därmed
innebära stor negativ påverkan på närboende, landskapsbilden och naturmiljö, men under en relativt begränsad tid
längs respektive ledningsavsnitt. Kulturmiljön påverkas
något mindre. Påverkan på mark och vatten under byggskedet är kopplad till risk för föroreningsspridning från schaktarbete vid anläggande av fundament och bedöms som liten till
måttlig, mot bakgrund av de markföroreningar som idag är
kända.
Kraftledningar är en del av infrastrukturen. Utbyggnadsförslaget korsar infrastruktur som ett flertal andra mindre
vägar. För berörd infrastruktur bedöms påverkan sammantaget bli liten.
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Figur 1. Översiktskarta över sträckningskorridor och föreslagen ledningssträckning mellan Hamra och Överby.
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1. INLEDNING
1.1 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges transmissionsnät för
elkraft och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen, se Figur 2. Svenska kraftnäts uppdrag kan sammanfattas i följande fyra punkter:
>> Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring
av el på transmissionsnätet.
>> Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.
>> Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk
marknad för el.
>> Verka för en robust elförsörjning.

1.2 Behovet av planerad ledning
För att långsiktigt upprätthålla driftsäkerheten i transmissionsnätet i Stockholmsområdet behöver Svenska kraftnät
förstärka transmissionsnätet i den västra delen av länet. Projektprogrammet består av ett antal projekt med nya ledningar och stationer och benämns Storstockholm Väst. Den
planerade elförbindelsen mellan Hamra och Överby ingår i
program Storstockholm Väst.
Sedan år 2008 genomför Svenska kraftnät, i samarbete
med Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio, flera förstärkningar av både regionnätet (70–220 kV) och transmissionsnätet (220–400 kV) inom programmet Stockholms Ström.

Eftersom elbehovet i Stockholmsregionen ökar över tid, gör
Svenska kraftnät löpande analyser för att säkerställa att det
finns tillräcklig med kapacitet i transmissionsnätet. Omfattande nätanalyser utförda under år 2013-2014 visade att de
planerade investeringarna i projektprogrammet Stockholms
Ström inte var tillräckliga för att långsiktigt trygga driftsäkerheten och elförsörjningsbehovet, utifrån prognosticerad förbrukningstillväxt med beaktande av gällande kriterier för
driftsäkerhet. I februari 2016 tog därför Svenska kraftnäts
styrelse beslut om ytterligare förstärkningar i de västra
delarna av transmissionsnätet i Stockholm, programmet
Storstockholm Väst.
I program Storstockholm Väst ingår även att det befintliga
ledningsstråket Odensala–Överby–Beckomberga–Bredäng–
Kolbotten spänningshöjs från 220 kV till 400 kV. Tillsammans med de förstärkningar som görs inom
projektprogrammet Stockholms Ström, bidrar Storstockholm
Väst till att elnätet är robust och driftsäkert även i framtiden.
Ett nytt ställverk kommer att byggas i anslutning till det
befintliga vid station Överby, där de planerade 400 kV-ledningarna kommer att anslutas.
Den nya 400 kV-ledningen mellan Hamra och Överby är
en viktig del av program Storstockholm Väst med att uppgradera transmissionsnätet och trygga den framtida elförsörjningen i Stockholmsregionen.

Figur 2. Illustration av elens väg och elhandelns aktörer
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Figur 3. Schematiska bilder över Stockholms nuvarande elnät i den övre bilden och planerade framtida elnät i
den undre bilden. Program Storstockholm Väst innebär att flera 220 kV-ledningar behöver bytas ut till 400
kV-ledningar.
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1.3 Syftet med avgränsningssamrådet
Avgränsningssamrådets syfte är att berörda länsstyrelser,
kommuner, övriga sektorsmyndigheter, organisationer, fastighetsägare och allmänheten ska få möjlighet att yttra sig om
den planerade elförbindelsen. Samrådet innefattar verksamhetens och åtgärdernas lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i
sig eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.
När en ny kraftledning ska byggas behöver nätägaren, i
detta fall Svenska kraftnät, ansöka om tillstånd (koncession)
hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Vid prövning av en
koncessionsansökan ska miljöbalkens lagstiftning avseende
samråd tillämpas. Samrådsprocessen följer av lagstiftningen
i miljöbalken som reglerar den specifika miljöbedömningen,
hur processen med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska gå till och vad en MKB ska innehålla. En
mycket viktig del av den specifika miljöbedömningen är samrådet, där alla ovan nämnda intressenter får möjlighet att
yttra sig om den planerade elförbindelsen samt övriga ledningsåtgärder som planeras i samband med etableringen.
Under hösten 2019 genomförde Svenska kraftnät dialog
med särskilt berörda myndigheter om två alternativa korridorer för den planerade ledningen mellan stationerna Hamra
och Överby. De myndigheter som ingick i den tidiga dialogen
var länsstyrelserna i Uppsala och Stockholms län, Enköpings,
Håbo, Upplands-Bro, Järfälla, Upplands Väsby och

Sollentuna kommuner samt Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Trafikverket, Swedavia
och Vattenfall Eldistribution. Syftet med dialogen var att
inhämta ytterligare information till den vidare lokaliseringsutredningen. Samtidigt som detta arbete genomfördes gjordes en byggbarhetsanalys av båda alternativen.
Annonseringar gjordes i dags- och lokaltidningar i samband
med myndighetsdialogen och en webbplats med övergripande information om den nya förbindelsen publicerades
(www.svk.se/hamra-overby). Efter att ha tagit del av inkommet material samt resultaten av byggbarhetsanalysen valdes
en av korridorerna för fortsatt utredning. Den valda korridoren har därefter studerats vidare och ett utbyggnadsförslag
tagits fram för den nya elförbindelsen mellan stationerna
Hamra och Överby.
Efter avslutat avgränsningssamråd kommer Svenska
kraftnät att sammanställa och bemöta inkomna yttranden i
en samrådsredogörelse. Synpunkter tillsammans med vidare
utredningar ligger sedan till grund för att ta fram och välja en
lokalisering som utifrån en samlad bedömning innebär
minsta intrång för människors hälsa och miljön. En miljökonsekvensbeskrivning tas sedan fram som kommer att ingå i
koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen.
Svenska kraftnäts tillståndsprocess för nya ledningar
genomförs i flera steg, en övergripande illustration visas i
Figur 4.

Figur 4. Svenska kraftnäts tillståndsprocess för ansökan om nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen (Ei).
Den gröna rutan visar var i processen vi är nu.
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1.3.1 Samråd inför eventuell prövning om tillstånd
enligt 7 kap 28a § miljöbalken (Natura 2000)
Samråd genomförs även för åtgärder som kan komma att
påverka Natura 2000-områden som korsas och finns i närheten av utbyggnadsförslaget. Samråd ska enligt kap. 7, 28a
miljöbalken genomföras inför länsstyrelsens bedömning om
det kan krävas tillstånd enligt miljöbalken för åtgärder som
kan komma att påverka Natura 2000-områden. Detta samråd ska även ligga till grund för en sådan bedömning.
Samrådet avser två Natura 2000-områden, Dumdal-Hjälsta (SE 0210307), som korsas av befintlig ledning för 220 kV
och utbyggnadsförslaget, och Hjälstaviken (SE 0210077),
som finns beläget cirka 280 meter söder om utbyggnadsförslaget och korsas av befintlig 220 kV-ledning som planerar
att rivas som en del av projektet.

Arbetsprocessen för detta samrådsunderlag har följt följande
steg:
>>

>>

>>
>>
>>

>>

1.4 Avgränsningar
Samrådsunderlaget avgränsas till det geografiska område
som planerad förbindelse och övriga ledningsåtgärder kan
komma att påverka. Utbyggnadsförslaget är cirka 50 kilometer långt och omfattar området från station Hamra i Enköpings kommun till station Överby i Sollentuna kommun, se
Figur 5 och avsnitt 2.1. Bredden på aktuell sträckningskorridor är cirka 200 meter där korridoren följer befintliga ledningar och cirka 400 meter där korridoren går i ny mark. Vid
vissa passager kan den dock vara smalare eller bredare med
hänsyn till olika värden. Sträckningskorridoren berör kommunerna Enköping och Håbo i Uppsala kommun samt kommunerna Upplands-Bro, Upplands Väsby, Sollentuna och Järfälla
i Stockholms län.
Underlaget har därutöver avgränsats till att behandla de
betydande miljöeffekter som planerad verksamhet kan förväntas medföra samt behandla de miljöaspekter som projektet i första hand förväntas påverka. I driftskedet när
ledningen är färdigbyggd och används innefattas aspekter för
befolkning och människors hälsa, landskapsbild, planförhållanden, naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv,
naturresurser och klimatpåverkan. I byggskedet behandlas
miljöaspekter för närboende och landskapsbild, naturmiljö,
kulturmiljö, mark och vatten, klimatpåverkan och infrastruktur.

>>

Genomgång av befintligt underlagsmaterial (bland
annat framkomlighetsstudie, teknisk förstudie, lokaliseringsutredning och förprojektering med byggbarhetsanalys).
GIS-underlag från bland annat länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket,
Trafikverket och Försvarsmakten.
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy, se avsnitt 5.1.2.
Möten med berörda kommuner.
Genomgång av information som inkommit under
myndighetsdialog och extra tidig dialog med Försvarsmakten.
Genomförande av skrivbordsutredning med avseende på bland annat bebyggelse, naturvärden, arter,
kulturmiljö och friluftsliv.
Översiktlig bedömning, enligt Svenska kraftnäts
bedömningsmetodik, av den betydande miljöpåverkan samt de miljökonsekvenser som den planerade
ledningen kan antas medföra.

1.5 Metod
Vid planering av en sträckning för ny kraftledning tas stor
hänsyn till att boendemiljöer ska påverkas så lite som möjligt
av förslaget. Hänsyn tas även till övriga intressen såsom
naturmiljö, kulturmiljö, planförhållanden, rekreation/friluftsliv och landskapsbild, planförhållanden och verksamheter.
Vid planering av ledningen tas även olika tekniska aspekter
och kostnader i beaktande.
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2. UTBYGGNADSFÖRSLAGETS LOKALISERING,
UTFORMNING OCH OMFATTNING
2.1 Ledningens föreslagna lokalisering
Utbyggnadsförslaget utgörs av en cirka 50 kilometer lång
kraftledning mellan stationerna Hamra i Enköpings kommun
och Överby i Sollentuna kommun, Uppsala och Stockholm
län, se Figur 5 och Bilaga 1A. Sträckningsförslaget går i sydostlig sträckning från station Hamra ned till station Överby.
Elförbindelsen ersätter den befintliga ledningen för 220 kV
som idag går mellan Hamra och Överby1. Den nya ledningens
utformning planeras som en luftledning mestadels med portalstolpar, se Figur 8. I vissa passager kan det bli aktuellt med
andra stolptyper som exempelvis sambyggd julgran och
korsningsstorn.

Den föreslagna ledningsträckningen har lokaliserats inom
eller i nära anslutning till befintliga ledningsgator. För två delsträckor planeras ledningen i ny mark, se nedre bilden i Figur
15, detta med hänsyn till befintlig bebyggelse och pågående
verksamheter. Hela sträckningen går omväxlande genom
skogs- och jordbrukslandskap med spridd bebyggelse förutom vid Örsundsbro, Hjälsta, Bälsunda, Långvreten, Näshagen, Skepparudden och Törndal där något tätare bebyggelse
förekommer.

Figur 5. Översiktskarta över utredningskorridor och föreslagen ledningssträckning mellan Hamra och Överby.

1. RL6 S5 och S6. S och en siffra anger olika delsträckor för en ledning.
I detta fall delsträcka S5 och S6 längs ledningen med beteckningen RL6.
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Figur 6. Den nya ledningen planeras att ersätta befintlig 220 kV-ledningen (RL6 S5) som syns till höger i bilden.
Sträckningsförslaget går här parallellt med två befintliga sambyggda 400 kV-ledningar, som syns till vänster.

Delen från Hamra station till norr om Kivinge
Från station Hamra planeras ledningssträckningen med
utformningen portalstolpar belägna norr om befintlig dubbelledning2 i anslutning till tidigare ledningsgata3, se Bilaga 1A
kartblad 1-2. Den befintliga ledningen för 220 kV rivs enligt
nuvarande planering innan byggnationen av den nya ledningen påbörjas under förutsättning att avbrottsplanering
kan godkännas. Placeringen parallellt med befintliga ledningar och i den tidigare ledningsgatan gör det, efter dialog
med Försvarsmakten, möjligt att bygga stolpar med normalhöjd inom påverkansområde stoppområde höga objekt, se
Bilaga 2C. Parallellgång fortsätter fram till strax sydost om
Hjälsta, där befintliga 400 kV-ledningar viker av mot sydsydost medan sträckningsförslaget följer befintlig ledningsgata4
fram till norr om Kivinge, se Bilaga 1A kartblad 2-3. Längs del
av sträckan där den nya sträckningen inte går i parallellgång
med befintliga ledningar behöver den nya ledningen byggas
med lägre stolpar till följd av förutsättningar inom påverkansområde stoppområde höga objekt, se Bilaga 2C. Norr om
Kivinge ansluter den andra ledningen för 220 kV5 till sträckningen för RL6 S5. Nordost om Kivinge ansluter sträckningen
åter till att gå parallellt med två dubbla 400 kV-ledningar. För
att hålla avstånd till befintliga bostäder planeras den nya
sträckningen något längre ifrån bland annat bebyggelsen vid
Sotkrogen och Ringsta än vad nuvarande ledning för 220 kV
är placerad.

Delen från norr om Kivinge till norr om Kolsta gård
Norr om Kivinge ansluter sträckningen åter till att gå parallellt med dubbla 400 kV-ledningar6 inom den befintliga ledningsgatan, se Bilaga 1A kartblad 3. Längs sträckan går också
en regionnätsledning och en av Trafikverkets matarledningar
parallellt med transmissionsnätledningarna. Svenska kraftnät
planerar att riva de två befintliga 220 kV-ledningarna som en
del av projektet. Sträckningen fortsätter mot ostsydost, passerar Ryssviken (se Figur 7) och fortsätter i samma riktning
till strax norr om gården Kolsta, se Bilaga 1A kartblad 4. För
att hitta framkomlighet inom befintlig ledningsgata behövs
ledningsflytt av närliggande regionnät och Trafikverkets
matarledning längs del av sträckan.

2. Sambyggda ledningar för 440 kV (CL11 S6-7 och CL11 S3-5).
3. Ledningen för 220 kV ( RL6 S 5).
4. Ledningen för 220 kV ( RL6 S 5).
5. KL12 S2.

6. Sambyggda ledningar för 440 kV-ledningar (CL11 S3-5 och FL4 S1-4).
7. KL12 S2 och RL6 S5.

Delen från norr om Kolsta gård till Långvreten/Näshagen
Strax norr om Kolsta vinklar sträckningen mot söder och
avviker därmed från ledningsgatan för de befintliga transmissionsnätsledningarna för 220 kV7, se Bilaga 1A kartblad 4.
Anledningen till detta förslag är att sträckningarna för de
befintliga 220 kV-ledningarna går genom det öppna odlingslandskapet och kulturlandskapet vid Håtuna och HåboTibble, där det är svårt att hitta framkomlighet i det relativt
tätt bebyggda området. Båda ledningarna för 220 kV planeras på sikt att rivas när den nya ledningen tagits i drift, vilket
beskrivs närmare i avsnitt 2.3.
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Från Kolsta sträcker sig sträckningsförslaget i skogsmark
söder om det öppna odlingslandskapet vid Håbo-Tibble och
ansluter öster om Långvreten och Näshagen återigen till
befintlig sträckning för de två 220 kV-ledningarna8, se Bilaga
1A kartblad 4-6. Söder om Kolsta passerar sträckningen ett
av Försvarsmaktens påverkansområden övrigt, se Bilaga 2C.
Mellan Långvreten och Näshagen går sträckningen genom en
detaljplan, inom mark betecknad som parkmark.
Delen från Långvreten/Näshagen till Överby
Öster om Långvreten och Näshagen går sträckningen in i ett
av Försvarsmaktens riksintresse för totalförsvarets militära
del, Kungsängens övnings- och skjutfält.
Två alternativ finns som förslag för utformningen av ledningen på sträckan inom Försvarsmaktens område, från
Långvreten/Näshagen fram till sjöpassagen och även vidare
fram till Överby. Antingen att följa befintlig ledningssträckning för de två 220 kV-ledningarna med en enkelledning
alternativt sambyggnation i samma stolpar med regionnätsledningen i området. Det skulle betyda att tre befintliga
parallella ledningar ersätts av två ledningar sambyggda i
samma stolpe, det vill säga tre stolpar ersätts av en stolpe.
Därmed skulle ledningar tas bort i den östra delen av Försvarsmaktens område, över Munkholmen och förbi bebyggelsen vid Roparudden och Törndal.
Det andra alternativet har tagits fram ifall sambyggnation
med regionnätsledningen inte är möjlig på sträckan.

Det alternativet innebär att den nya 400 kV-ledningen byggs
med portalstolpar parallellt med regionnätsledningen inom
övnings- och skjutfältet fram till den punkt där föreslagen
sträckning viker mot sydsydost i ny sträckning. Sträckningen
kan då behöva skifta sida om regionnätsledningen några
gånger för att hålla tillräckligt avstånd till bostäder. Den
befintliga regionnätsledningen fortsätter då i sin nuvarande
sträckning fram till Överby, medan den nya ledningen går i ny
sträckning inom övnings- och skjutfältet och fram till strax
norr om Överby. Där ansluter den åter till parallellgång med
regionnätsledningen sista delen in till Överby station.
Utbyggnadsförslaget går till en början mot öster inom
riksintresset för att sedan vinkla mot sydost och korsa en vik
till Lejondalssjön och därefter vika mot öster i höjd med
Skogsborg, se Bilaga 1A kartblad 7-8 samt Bilaga 2C. Vid gården Stenbacka vinklar sträckningen sedan åter mot sydost.
Landskapet från Skogstorp till Stenbacka utgörs av ett småbrutet odlingslandskap med omväxlande åkermarker och
skogspartier.
Sträckningsförslaget går sedan cirka 1,7 km i ny sträckning
inom övnings- och skjutfältet fram till sjöpassagen, se Bilaga
1A kartblad 8. Anledningen till att en ny sträckning valts
inom Försvarsmaktens område är att befintlig sträckning har
en vinkel på Munkholmen, där det är byggnadstekniskt och
ur transportsynpunkt svårt att uppföra den nya ledningen.
Utöver det saknar Munkholmen tillfartsvägar och det finns
inte heller några bryggor för sjötransport.

Figur 7. Vy mot Ryssviken, i bakgrunden syns de dubbla 400 kV-ledningarna.

8. KL12 S3-4 och RL6 S6.
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Vinkeln är också så stor att det skulle krävas en stubbe på ön
vilket sammantaget gör att framkomligheten på Munkholmen är starkt begränsad.
Sträckningsförslaget korsar vattenområdet mellan Mälaren och Skärven, väster om Törndal och fortsätter i ny ledningssträckning väster om en bergtäkt och avfallsanläggning
fram till station Överby. Den föreslagna sträckningen går
längre från bebyggelse och korsar inte rakt genom bergtäkten, vilket de befintliga ledningarna gör.
Andra ledningsåtgärder
Som nämnts ovan innebär utbyggnadsförslaget också, utöver
en ny 400 kV-ledning, att andra ledningsåtgärder kommer
att genomföras:
>>

>>

Längs sträckan förbi Ryssviken, cirka 1,5 km före och
cirka 3 km efter passagen, kommer även en regionnätsledning och en ledning ägd av Trafikverket eventuellt behöva byggas om och flyttas i sidled, för att ge
plats åt den nya 400 kV-ledningen.
Inom övnings- och skjutfältet och fram till Överby
kan en regionnätsledning komma att behöva flyttas
för att möjliggöra att den nya ledningen kommer
fram (i alternativet med en enkelledning). Det är ett
pågående samråd med nätägaren Vattenfall Eldistribution angående detta.

Dessa åtgärder baseras på den byggbarhetsanalys som finns
idag och kan komma att ändras i senare projektering.

2.2 Ledningens utformning och
omfattning
2.2.1 Stolpar och ledningar

Svenska kraftnät använder sig i huvudsak av portalstolpar i
stål vid utformning av nya ledningsträckningar. I jordbruksmark används ostagade portalstolpar eftersom dessa medför
mindre markintrång än de bredare ostagade portalstolparna,
se Figur 8. De stagade portalstolparna används i skogsmark.
I punkter där luftledningen byter riktning används så kallade
vinkelstolpar, se Figur 9. Svenska kraftnät använder sig emellanåt av enbenta stålstolpar med fyra fotkonstruktioner (så
kallade sambyggda julgranar), se Figur 10. Även andra typer
av stolpar kan förekomma. Höjden på stolpar varierar beroende på terräng, spannlängd (det vill säga avståndet mellan
stolparna), närhet till bebyggelse och andra faktorer.
Normalhöjden för de stolpar som normalt används för
denna typ av ledning är cirka 35 meter och avståndet mellan
stolparna är normalt 300-350 meter. En begränsande faktor
i detta projekt är att sträckan närmast Hamra ligger inom
försvarets stoppområde för höga objekt, vilket begränsar
höjden på stolparna och som en följd av det även avståndet
mellan dem. Inom stoppområdet för höga objekt har befintlig
220 kV-ledning, som ersätts av den nya 400 kV-ledningen,
en stolphöjd om cirka 25 meter. Det innebär att den nya ledningen behöver byggas med lågbyggda stolpar om cirka 25
meter, där den går i egen sträckning, och att avståndet mellan stolparna blir cirka 100-200 meter. Vid till exempel passager över vattenområden kan andra typer av stolpar så som
korsningstorn komma att användas. Dessa kan bli upp till
cirka 60 meter höga beroende på topografin vid passagen.

Figur 8. Exempel på stolpar: stagad A-stolpe (till vänster) och ostagad B-stolpe (till höger).
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Figur 9. Exempel på vinkelstolpar, på toppen en stubbe
(används endast vid stora vinklar) och ner traditionell
vinkelstolpe.

Exakt vilken stolptyp och höjder på stolparna som kommer
att användas fastställs först i ett senare skede när slutgiltigt
resultat av geotekniska undersökningar och detaljprojekteringen är slutförda.
Luftledningar för växelström har tre faser. Nya luftledningar utförs vanligen som triplexledare, vilket innebär att
varje fas består av tre ledare. Jordningen av stolparna sker
genom att en jordlina grävs ned längs med hela ledningens
längd. I undantagsfall, om markförhållandena inte medger
längsgående jordlina, sker punktjordning vid stolpen. I toppen av stolparna finns vanligen två topplinor som fungerar
som åskledare.
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Figur 10. Exempel på sambyggd julgran i stål med två ledningar i
samma stolpe.

2.2.2

Fundament

Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av fundament: jordfundament, bergfundament och pålfundament, se
Figur 11. Val av fundamentstyp beror på de geotekniska och
hydrologiska förutsättningarna vid respektive stolpplats.
Varje stolpe och varje stag uppförs med separata fundament.
Hur stor yta som påverkas vid anläggning av ett fundament
varierar med vilken stolptyp som används. Vid anläggning av
ett fundament för portalstolpar behövs normalt cirka 15 x 15
meter stora schakt kring varje stolpben.
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Vid anläggning av ett fundament till en sambyggd julgran
behövs normalt ett mellan cirka 15 x 15 meter till 35 x 35
meter stort schakt beroende på avståndet mellan stolpens
basbredd. För ett pålfundament till en kompaktstolpe är det
cirka 20 x 20 meter som normalt påverkas vid anläggandet.
Den vanligaste fundamentstypen är så kallade jordfundament. Jordfundament till stagade stolpar består oftast av
prefabricerade betongfundament, se Figur 12, medan det till
alla övriga stolpar används platsgjutna betongfundament , se
Figur 11. Platsgjutna jordfundament består normalt av en gjuten bottenplatta av betong med en eller flera plintar. Stolparna fästs i fundamenten och jordtrycket håller stolparna på
plats. Pålfundament används främst i jordar med dålig bärighet och bergfundament används när avståndet till berg inte
är längre än cirka två meter från fundamentets övre yta.
Exakt vilka typer av fundament som kommer att användas
fastställs först i ett senare skede när slutgiltigt resultat av
geotekniska undersökningar och detaljprojekteringen är slutförda.

2.2.3 Parallellgång och sambyggnad
Parallella luftledningar utgörs av två eller flera luftledningar
som byggs så nära varandra att de systemsäkerhetsmässigt
kan påverka varandra. Parallellbyggnad av flera transmissionsnätsledningar ska i största möjliga mån undvikas för att
inte äventyra driftsäkerheten. Beroende på förutsättningarna
för en planerad luftledning kan undantag dock göras. I
sådana fall ska en särskild studie genomföras och ligga till
grund för beslut om parallellbyggnad.
För projekt Hamra-Överby har en sådan analys genomförts och studien indikerar att parallellgång av den nya 400
kV-ledningen med de två sambyggda 400 kV-ledningarna
som redan finns i området inom Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt kan hanteras ur ett systemstabilitetsperspektiv. Ledningen kan även komma att byggas med
parallellgång längs resterande sträckor där den följer befintliga ledningar för att minimera påverkan för bebyggelsen.

Figur 11. Visar olika fundamentstyper, till vänster ett jordfundament med stålbalk och stålslipers och till
höger ett bergfundament.

Figur 12. Exempel på prefabricerade fundament för A-stolpe till vänster (används i skogsmark) och för B-stolpe till höger
(används i åkermark).
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De överlaster som kan uppkomma efter ett dimensionerande
fel är möjliga att hantera genom uppdateringar av apparater i
angränsande stationer i transmissionsnätet.
För den planerade ledningen är avsikten att den placeras
parallellt med befintliga 400 kV-ledningar större delen av
sträckan från Hamra station fram till i höjd med Nyborg gård
där 400 kV-ledningarna viker av ifrån de befintliga 220 kVledningarna. Vissa avsteg från parallellgången kommer dock
att behövas inom Försvarsmaktens stoppområde för höga
objekt, där det är nära till bebyggelse och där den nya ledningen planeras att gå i anslutning till befintlig ledningsgata
för 220-ledningarna från öster om Hjälstaby till norr om
Kivinge.
Från norr om Kivinge fram till i höjd med Nyborg gård blir
parallellgång aktuell med både de två 400 kV-ledningarna,
en regionnätsledning och en ledning ägd av Trafikverket.
Även parallellgång med befintlig regionnätsledning kan bli
aktuell från Näshagen/Långvreten.
När en och samma stolpe används för två eller flera luftledningar kallas utförandet för sambyggnad. Av nationella
driftsäkerhetsskäl får transmissionsnät inte sambyggas om
det inte föreligger synnerliga skäl. Sambyggnad innebär att
en svaghet byggs in i elsystemet. En enstaka händelse, som
t.ex. ett stolphaveri, medför i så fall bortfall av båda ledningarna. En transmissionsnätsledning kan sambyggas med en
regionnätsledning om konsekvensen av ett samtidigt bortfall
endast medför lokala eller regionala konsekvenser.
I detta projekt kan sambyggnad i julgran med befintlig
regionnätsledning komma att bli aktuell inom Försvarsmaktens skjut- och övningsfält. Antingen längs delar av sträckningen inom skjut- och övningsfältet eller hela sträckan inom
och söder om området fram till station Överby.

Figur 13. Principsskiss över en ledningsgata i skogsmark.
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Samråd pågår med regionnätsägaren om möjligheten att
sambygga den nya ledningen med befintlig regionnätsledning. Syftet med att använda julgransstolpar för sambyggnad
i detta projekt är för att minska markintrång inom skjut- och
övningsfältet. En sambyggnation i föreslagen sträckning
inom och söder om skjut- och övningsfältet fram till station
Överby skulle innebära att tre ledningar försvinner förbi
bebyggelsen mellan Törndal och Roparudden. Sambyggda
julgranar medför däremot större påverkan på landskapsbilden då de är högre än portalstolpar, varför de inte används
för tranmissionsnätsledningar annat än i undantagsfall. I det
fall sambyggnation inte blir ett alternativ, kommer de två 220
kV-ledningarna att rivas och regionnätsledningen vara kvar
vid Törndal och Roparudden.

2.2.4 Ledningsgata
Området under och intill en luftledning kallas ledningsgata.
Utseendet tillika bredden på ledningsgatan regleras i särskilda säkerhetsföreskrifter, främst Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Enligt dessa ska bland annat en
luftlednings faslinor hängas på en viss lägsta nivå ovan mark.
För att undvika risk för skador på ledningar vid bränder i intilliggande byggnader finns dessutom bestämmelser om minimiavstånd mellan luftledningar och byggnader.
Hur stor markyta en luftledning tar i anspråk beror på vilken typ av terräng ledningen går igenom. I åkermark utgörs
ledningsgatan av den yta som stolparna tar i anspråk. Om
ledningen behöver vinklas blir ytan större pga. behovet av
stag. I skogsområden består ledningsgatan därtill av en röjd
skogsgata (cirka 40 meter) och sidområden, se Figur 13.
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Skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum för att förhindra att vegetationen blir för hög och därmed utgör en potentiell säkerhetsrisk. Fyra år efter bottenröjning utförs
röjningsbesiktning där patrullstig om 3 meters bredd och
ytor omkring stolpar och stag röjs. Utanför skogsgatan (dvs. i
sidområdena) tas de kantträd bort som är så höga att de kan
skada ledningen om de faller. Sidområdena har ingen fastställd bredd.

2.2.5

Drift och underhåll

Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett fastställt program, och utförs av Svenska kraftnäts anlitade underhållsentreprenörer. Driftbesiktning av varje luftledning utförs från
helikopter varje år. Underhållsbesiktning från marken sker
vart åttonde år. Ett cirka 40 meter brett område vid luftledningen (dvs. cirka 20 meter på vardera sidan om luftledningens mitt) ska hållas fritt från höga träd. Träd och buskar som
inte riskerar att nå luftledningen tillåts stå kvar.

2.2.6

Elektriska och magnetiska fält

Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras,
transporteras och förbrukas. Kring en luftledning för växelström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är
spänningen mellan faserna och marken som ger upphov till
det elektriska fältet, medan strömmen ger upphov till det
magnetiska fältet. Både det elektriska och det magnetiska
fältet avtar med avståndet till luftledningen.
Elektriska och magnetiska fält finns nästan överallt i vår
miljö, både kring luftledningar och kring elapparater som vi
använder dagligen i hemmet. En hårtork, till exempel, ger ett
magnetfält på omkring 30 mikrotesla (μT) och den som lagar
mat vid en induktionsspis utsätts för ett magnetfält på
omkring 1,2 μT. Enligt Strålsäkerhetmyndigheten är magnetfält upp till 0,2 μT i årsmedelvärde normala för boendemiljö,
det värdet har dock ingen koppling till eventuella hälsorisker9.
Läs mer om Svenska kraftnäts magnetfältspolicy i avsnitt
5.1.1 och hur hänsyn tas till denna i projektet.

Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från
ledningen. Magnetfält avskärmas inte av väggar eller tak.
Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas normalt i en
nivå 1 meter ovanför markytan. När magnetfältet anges
används ett värde som beräknas ur de årsmedelvärden av
strömmen som finns tillgängliga för den aktuella förbindelsen. För helt nya luftledningar används beräknade årsmedelströmmar där man tar hänsyn till förväntad överföring på den
nya ledningen.
De faktiska strömmarna kan variera mycket över året och
även under ett enskilt dygn. Det förekommer också perioder
då det inte går någon ström alls i ledningen. Höglast (stor
elöverföring i ledningen) kan förekomma under begränsad tid
exempelvis under kalla vinterdagar då elförbrukningen är
hög. Enstaka timmar under ett år kan strömmen vara betydligt högre än årsmedelvärdet.

2.2.7 Ljud
Ljudeffekter från luftledningar alstras främst vid fuktigt väder
genom så kallade koronaurladdningar, till exempel vid dimma
och regn. Ljudet kan vara sprakande till sin karaktär och kan
sägas likna ljudet från ett brinnande tomtebloss. Ljudeffekter
kan även uppträda i samband med trasiga eller onormalt
nedsmutsade isolatorer.
Vanligen mäts ljud i enheten dB(A) (decibel), vilken representerar det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Vid regn
och fuktig väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en 400
kV-luftledning uppgå till 45 dB(A) cirka 20 meter från luftledningens mitt vid triplex (tre ledare i varje fas) och cirka 60
meter från luftledningens mitt vid duplex (två ledare i varje
fas). Vid nybyggnation är triplex vanligast. Avståndet till luftledningen samt byggnader och andra föremål dämpar ljudet.
Ljudet avtar med 3-4 dB(A) för varje dubblering av avståndet
från luftledningen. Ljud från luftledningar understigande
40-45 dB(A) är svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna
storleksordning bör inte ge upphov till några påtagliga störningar.

Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i marknivå är starkast där luftledningen hänger som lägst. Det elektriska fältet avtar kraftigt med avståndet till luftledningen.
Vegetation och byggnader skärmar av fältet från luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska fält uppstår
inomhus även om huset står nära en luftledning.
Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT). Fälten alstras av
strömmen i luftledningen och varierar med storleken på
strömmen. Även hur faslinorna hänger i förhållande till varandra påverkar magnetfältets styrka. Finns parallella ledningar kan även dessa påverka magnetfältet i positiv eller
negativ riktning beroende på utformningen (fasföljden), och
därmed minska eller utöka magnetfältsutbredningen.

Figur 14. Illustration av ljudnivåer.

9. Magnetfält i bostäder 2012:69, Strålsäkerhetsmyndigheten.
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2.3 Rivningsarbeten
Då en nätkoncession upphör att gälla är den som senast haft
nätkoncessionen skyldig att ta bort ledningen med tillhörande anläggningar och vidta andra åtgärder för återställning, om det behövs från allmän eller enskild synpunkt enligt
2 kap. 19 § ellagen. Utgångspunkten för den rivning som planeras i projektet är att Svenska kraftnäts befintliga 220 kVledningar rivs mellan stationerna Hamra och Överby.
Utbyggnadsförslaget innebär att två ledningar rivs på stora
delar av sträckan, se Figur 15, även om den nya ledningen
systemmässigt ersätter ledningen mellan Hamra och Överby.
De ledningar som Svenska kraftnät avser att riva är (se Figur
15):
>> Ledningen för 220 kV RL6 S5 och S6 mellan stationerna Hamra och Överby via station Håtuna.
>> Ledningen för 220 kV KL12 S2, S3-4 mellan stationerna Hamra och Beckomberga via station Håtuna,
där sträckan mellan Beckomberga och Villastaden
redan är riven.
Båda ledningarna för 220 kV planeras på sikt att rivas. När i
tiden rivningarna kan göras är beroende av på tidplanen för
regionnätsägarens ledningsåtgärder i området, då bibehållandet av matning av ström till Håtuna är en avgörande förutsättning för projektet. Rivningen görs i etapper för att
säkerställa att station Håtuna ska kunna matas tills samtliga
ledningsåtgärder är genomförda. På sikt kommer station
Håtuna att matas med 130 kV inom regionnätet.
De sträckor där den nya 400 kV-ledningen planeras gå i
anslutning till RL6 S5 och S6 gamla ledningsgata kommer att
rivas först, men även det i olika etapper med början från
söder. Delen förbi station Håtuna och Håbo-Tibble kommer i
ett senare skede, när även regionnätsledningarna är byggda
av Vattenfall Eldistribution till station Håtuna. Rivningen av
ledningen mellan Villastaden och Rydholm (del av KL12 S3-4)
är planerad att starta 2021-2022.
Inom övnings- och skjutfältet och fram till Överby kan
även en regionnätsledning komma att sambyggas med den
nya ledningen och den befintliga regionnätsledningen därmed att rivas eller om inte sambyggnation görs kan regionnätsledningen behöva byggas om på delsträckor för att
möjliggöra framkomligheten för den nya ledningen. Det är ett
pågående samråd med nätägaren Vattenfall Eldistribution
angående detta.

2.3.1 Teknisk utformning på befintliga ledningar
Befintliga 220 kV-ledningarna RL6 S5 och S6 och KL12 S2,
S3-4 som Svenska kraftnät avser att riva är uppförda i portalstolpar av stål. Exempel på utformning för de båda ledningarna KL12 S2, S3-4 och RL6 S5 och S6 kan ses i Figur 16 och
Figur 17.
Ledningarna har troligtvis fundament som består av kreosotimpregnerade, alternativt saltimpregnerade, träslipers
(detta kommer att utredas i samband med rivning). Båda
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dessa äldre ledningar är uppförda som portalstolpar av stål
med stagförankrade vinkelstolpar. Några betongfundament
är också aktuella för de äldre ledningarna.

2.3.2 Rivning av stolpar, linor, stag och fundament
Rivningen av ledningarna innebär att linor, isolatorer, stolpar,
stag och fundament tas bort. Linorna lossas från sina fästen i
stolparna och spolas in på trummor med hjälp av en lindragningsmaskin som placeras på några utvalda platser längs
sträckningen. Linorna kan antingen hänga kvar i stolparna
när detta arbete genomförs eller tas ned till marken beroende av natur- och kulturmiljövärden. Isolatorerna består av
porslin eller glas och plockas ned i samband med raseringen.
Materialet sorteras och återvinns.
Vinkelstolpar har stagförankringar. Stagfundamentet som
förankringen fäster i består i de flesta fall av trä och utgörs av
en 2,7 meter lång sliper som ligger på ungefär 2 meters djup.
Upptagning av stagfundament innebär schakt om ungefär
22-36 m3. I normalfallet finns det inte skäl att anta att kreosotkomponenter har spridits till markytan utan dessa torde
främst förekomma invid stagfundamentet.
Dett finns betongfundament längs sträckan som sticker
upp en bit ovan mark och demontering av stolpar kan ske
utan schaktning kring fundamenten. Då det i området handlar om skogs- och åkermark och exploateringsområden avser
Svenska kraftnät att avlägsna fundamenten till största del. I
andra fall kan betongfundament vara möjliga att lämna kvar
med hänsyn till pågående och framtida markanvändning. I
normalfallet tas stolpar bort till ett djup om cirka 0,8 meter i
marken och inom åkermark och vall till ett djup av 1-1,2
meters djup. Hålen som bildas fylls igen med massor av
samma fraktion som omgivande mark.

2.3.3 Miljöpåverkan vid rivning
Den miljöpåverkan som bedöms uppstå på grund av rivningen av de aktuella ledningarna, och som bör beaktas vid
den framtida återkallelsen av nätkoncession för ledning, är
fysisk påverkan på marken, begränsad spridning av förorening till mark och vatten samt spridning av luftföroreningar i
samband med schaktningsarbeten och transporter.
Vid borttagande av linor, stolpar samt stolp- respektive
stagfundament krävs arbetsfordon som kan ha en fysisk
påverkan på marken genom exempelvis uppkomst av körskador och markpackning. Vid återfyllning av massor finns risk
för sättningar i schaktslänterna.
Risk för begränsad spridning av föroreningar till mark och
vatten finns genom att kreosotimpregnerade alternativt saltimpregnerade träslipers har använts för stolp- och stagfundament för de gamla portalstolparna. Studier som utförts
visar att kreosot sprids i begränsad omfattning kring fundament. Den generella utgångspunkten är dock att alla kreosotimpregnerade fundament kommer att tas upp och enbart
lämnas där påverkan på befintliga natur- och kulturvärden
skulle bli större än nyttan med åtgärden, i enlighet med Mark
och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 M 7935-17.
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Figur 15. Illustration av Svenska kraftnäts befintliga ledningsnät på sträckan Hamra-Överby i den övre bilden och
planerade ledningsåtgärder på samma sträcka i den undre bilden.
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En utförlig redovisning av de bedömda miljökonsekvenserna
kommer att redogöras för i kommande MKB. Inför raseringsarbetena avser Svenska kraftnät att föra dialog med berörd
länsstyrelse och/eller berörda kommuner beroende på vilka
frågor som aktualiseras.
När det gäller rivningen av befintliga ledningar så kan
påverkan från rivningen av stolpar inom fornlämningsområden, där det finns befintliga stolpar, komma att bli stor om
hela stolpen och dess fundament grävs upp. Påverkan
bedöms bli mindre om stolpen tas ned till marknivå. Då stolpen en gång har placerats i området, så kan fornlämningen
redan ha påverkats negativt vid själva byggnationen. Påverkan bedöms närmare när inventeringar har genomförts.
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Figur 16. Foto med de befintliga ledningarna, i riktning norrut vid Roparudden. Rivningar av de äldre
ledningarna kommer att göras både före, under och efter att den nya ledningen byggts och tagits i drift.
KL12 S3-4 till vänster och RL6 S6 till höger i bilden. Ledningen i mitten är en 70 kV-ledning som ingår i
regionnätet (i nuläget blir den kvar).

Figur 17. Fotot i riktning mot sydost genom landskap med omväxlande odlingslandskap och skogsdungar
strax nordväst om Hjälstaby. Befintlig ledning (RL6 S5), som planerar att rivas och ersättas med den
nya, syns till vänster. Området omfattas av Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt.
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3. MILJÖNS KÄNSLIGHET
Utbyggnadsförslaget går till stor del inom eller i nära anslutning till befintliga ledningsgator mellan station Hamra och
station Överby. Två delsträckor planeras i ny mark.
Det landskap som berörs av utredningskorridoren utgörs till
stora delar ett öppet och flackt odlingslandskap med inslag
av barr- och blandskog se Figur 17. Den produktiva delen av
skogen brukas och består huvudsakligen av yngre och medelålders barr- och blandskogar. Det flacka landskapet bryts
på sina ställen av en mer kuperad terräng i form av skogsklädda kullar och kulturmarker, bland annat av Rölundaåsen i
Håbo kommun. I landskapet kring korridoren förekommer ett
flertal skyddade och skyddsvärda områden. Utredningskorridoren passerar även över ett flertal sjöar och vattendrag.
Korridoren följer till stor del befintlig ledning vilket innebär
att kraftledning med tillhörande ledningsgata kan anses vara
en del av landskapsbilden. Det finns inga landskapsbildsskyddade områden inom utredningskorridoren.
Bebyggelsen är spridd längs utbyggnadsförslaget, men är
något mer koncentrerad kring Örsundsbro, Hjälsta/Hjälstaby
och Långvreten/Näshagen.
Från station Hamra och till Kivinge korsar sträckningsförslaget Försvarsmaktens påverkansområde stoppområde
höga objekt, vilket för projektets del innebär särskilda förutsättningar avseende stolphöjder. Sträckningsförslaget korsar
ett riksintresse för Totalförsvarets militära delar samt ett
påverkansområde övrigt.
Sträckningsförslaget passerar norr om Natura
2000-området Hjälstaviken och genom det mindre Natura
2000-området Dumdal-Hjälsta, vilka båda även är av riksintresse för naturvård, se Bilaga 2B detaljkarta 2. Hjälstaviken
är också av riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv, se
Bilaga 2B detaljkarta 1, och är en av landets mest kända
fågelsjöar. Stora mängder fåglar rastar och häckar inom Hjälstaviken och dess omgivningar.
Även passagen mellan Mälaren och Skarven samt Ryssgraven är av riksintresse för rörligt friluftsliv se Bilaga 2B
detaljkarta 2 och 3. I området öster om passagen mellan
Mälaren och Skarven finns ett friluftsområde, Ängsjö, med
motionsspår i närheten av sträckningsförslaget.
Områdena kring station Hamra och passagen av Ryssviken är av riksintresse för kulturmiljövård, se Bilaga 2B
detaljkarta 1 och 2. Riksintresset runt Hamra utgörs av ett
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odlingslandskap utmed en viktig forntida kommunikationsled, med ett rikt innehåll av fornlämningar och herrgårdsmiljöer av medeltida ursprung. En miljö som finns i närområdet
till sträckningen är Kvekgården, som är en av Sveriges bäst
bevarade bondgårdar på ursprunglig plats, med byggnader
från sekelskiftet år 1800. Längs sträckningen finns även två
kyrkomiljöer, Hjälsta kyrka med anor från 1400-talet och
Västra Ryds kyrka där de äldsta delarna är från 1200-talet.
Hela sträckan hyser också ett stort antal kända forn- och kulturlämningar, se Figur 18. Det gäller framför allt i odlingslandskapen kring från Hamra, förbi Hjälstaby och ner till
Håbo-Tibble. Även i områden där det idag inte finns så
många kända lämningar, kan det finnas fler lämningar.

Figur 18. Runsten i närheten av Kivinge.
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3.1 Planförhållanden
Nya kraftledningar får enligt 2 kap. 8 § ellagen inte strida
mot gällande detaljplan eller områdesbestämmelser. Om
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får
dock mindre avvikelser göras.
Påverkan på planförhållandena kommer att utredas vidare
under framtagandet av MKB. Utifrån känd information som
presenteras nedan bedöms planerad ledningssträckning på
merparten av förekommande planområden inte motverka
planernas syften.
Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050
Den planerade ledningssträckningen in mot station Överby i
norra delen av Järfälla går genom Järvakilen och är utpekad i
RUFS 2050 (regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) som en av Stockholms gröna kilar. De gröna kilarna har
identifierats utifrån sina värden för natur-, rekreation- eller
kulturmiljö och består av stora, sammanhängande grönområden nära bebyggelse. Området intill vattnet i närheten av
Roparudden och Törndal är även utpekat som en värdekärna
inom den gröna kilen.
Enköpings kommun
Den planerade ledningssträckningen går söder om tätorten
Örsundsbro. Örsundsbro är beskrivet i en av Enköpings kommuns fördjupade översiktsplaner som ett tätortsutvecklingsområde. De obebyggda områdena i anslutning till
kommunens tätorter anses vara viktiga natur- och kulturmiljöer, samt viktiga för rekreation och livsmedelsförsörjning.
De närliggande områdena kan i framtiden bli intressanta som
bostadsområden, parker etcetera då de utgör strategiska
områden för tätortsexpandering. Den föreslagna sträckningen går genom tätortsutvecklingsområdet runt Örsundsbro.
Gällande detaljplaner inom Enköpings kommun:
>> DP 381, Rymningen 8:98 m.fl., syftar till att utöka den
befintliga industrifastigheten genom att ta parkmark
och banvall i anspråk. Utredningskorridoren berör de
södra delarna av planområdet på en sträcka av cirka
100 meter, den planerade ledningssträckningen passerar 20 meter söder om planområdet. De befintliga
kraftledningarna finns inritade i planen och någon ny
eller utökad byggrätt närmare kraftledningen tillåts
inte i och med planen. Utökning av fastigheten som
planen möjliggör är avsedd för infart till fastigheterna.
Håbo kommun
Den planerade ledningssträckningen går inledningsvis
genom ett område som i översiktsplanen är utpekat som ett
naturområde med barr- och blandskog. Området ligger strax
norr om Natura 2000-området och naturreservatet Hjälstaviken som även är utpekat som våtmarksområde av internationell betydelse. Den föreslagna ledningssträckningen följer

den befintliga kraftledningen genom Håbo kommun.
Gällande detaljplaner inom Håbo kommun:
>> DP 237, Katrinedal. Golfbana norr om Ryssviken.
Utredningskorridoren korsar detaljplanens norra del
längs en sträcka av cirka 700 meter, den planerade
ledningssträckningen passerar dock 90 meter norr
om planen. De befintliga kraftledningarna finns inritade i planen och går utanför detaljplaneområdet.
Upplands-Bro kommun
Den planerade ledningssträckningen berör områden som i
kommunens översiktsplan anges som befintliga bebyggelseområden som prioriteras att förses med kommunalt VA.
Vidare går ledningssträckningen in i totalförsvarets riksintresse där livgardets övnings- och skjutfält finns. Väster om
riksintresset berörs nedanstående detaljplaner för fritidsområden i Långvreten och Näshagen.
Gällande detaljplaner inom Upplands-Bro kommun:
>> DP 5701, Näshagen fritidsområde. Utredningskorridoren korsar planens norra hälft, planerad ledningssträckning korsar planen längs en sträcka av 150
meter. Den del av planen som berörs består av parkmark.
>> DP 6003, Långvreten fritidsområde. Utredningskorridoren korsar det södra hörnet av planen längs en
sträcka av cirka 150 meter, den planerade ledningssträckningen passerar cirka 60 meter söder om planen.
>> DP 5301, Lövsta. Utredningskorridoren korsar södra
hörnet av planen som består av parkmark. Planerad
ledningssträckning passerar cirka 140 meter väster
om planområdet.
Upplands Väsby kommun
Den föreslagna ledningssträckningen går inledningsvis
genom ett område för landsbygd enligt Upplands Väsby
kommuns översiktsplan och genom Järvakilen som är en
regional grön kil. Ledningssträckningen går sedan vidare i
utkanten av ett område avsett uteslutande för verksamheter
som kan vara störande. I dag ryms en avfallsanläggning samt
en bergtäkt inom verksamhetsområdet. Befintlig ledningsgata korsar idag rakt genom bergtäkten.
Inga pågående detaljplaner påverkas av ledningsdragningen inom Upplands Väsby kommun. Ledningen korsar
inte heller några gällande detaljplaner, däremot finns nedan
listade planer inom utredningskorridoren.
Gällande detaljplaner inom Upplands Väsby kommun:
>> DP 500, Roparudden. Område med fritidshus vid
Mälarstranden mittemot Munkholmen. Utredningskorridoren korsar hela planen men den planerade
ledningssträckningen går över 600 meter sydväst om
området. Ingen plankarta finns. Befintliga kraftledningarna går nära planens västra delar.
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>>

>>

DP 422, Törndal. Byggnadsplan för fritidsbebyggelse
inom området Törndal. Den planerade ledningssträckningen passerar cirka 90 meter väster om planområdet, utredningskorridoren täcker däremot hela
planområdet längs en sträcka av cirka 300 meter. De
befintliga ledningarna finns inritade i planen, men
passerar strax öster om den.
DP 306, avstyckningsplan för fastigheten Vällsta 1.
Den planerade ledningssträckningen passerar cirka
200 meter öster om planområdet. Utredningskorridoren täcker hela planen längs en sträcka av cirka
250 meter.

Järfälla kommun
Den planerade ledningssträckningen berör en begränsad del
av Järfälla kommun, således berörs endast översikts- och
detaljplaner i kommunens nordöstra del. I översiktsplanen
anges det berörda området som natur- och friluftsområde.
Inga gällande detaljplaner inom Järfälla kommun berörs
av den planerade ledningssträckningen.
Sollentuna kommun
Den planerade ledningssträckningen berör en begränsad del
av Sollentuna kommun och omfattas därmed av kommunens
översikts- och detaljplaner inom ett begränsat område i
kommunens nordvästra del.
Sollentuna kommun håller på att revidera sin översiktsplan. Under tiden har den tidigare översiktsplanen aktualiserats och är gällande tills den nya översiktsplanen har
färdigställts. Station Överby ligger i ett område utpekat för
verksamheter som kan vara störande.
Vid station Överby pågår även ett detaljplanearbete för
utbyggnad av Kappetorp verksamhetsområde. Syftet med
planen är att möjliggöra utbyggnad av verksamhetsområdet,
skydda naturområden och säkerställa områden för dagvattenhantering. Detaljplanen omger Överby station.
Gällande detaljplaner inom Sollentuna och Upplands Väsby
kommuner:
>> DP 219, golfbana vid Svartinge/Bisslinge. Planerad
ledningssträckning passerar cirka 900 meter sydväst
om planen. Utredningskorridoren korsar dock planens västra delar längs en sträcka av 500 meter. De
befintliga ledningarna finns inritade i planen.
Gällande detaljplaner inom Sollentuna kommun:
>> DP 501, Kappetorp industriområde. Utbyggnad av ett
nytt industriområde i anslutning till stationen i
Överby. Planerad ledningssträckning korsar planen
längs en sträcka av cirka 50 meter. Befintliga kraftledningar finns inritade i planen. Planerade ledningssträckning kan innebära att en detaljplanerförändring
behövs där ledningen korsar fastigheten Roboten 1.
Pågående detaljplanearbete innefattar inte fastigheten så att äldre detaljplan kommer att gälla.
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>>

DP 656, område vid Kappetorpsvägen. Den planerade ledningssträckningen går cirka 100 meter öster
om planen. Utredningskorridoren täcker planens
norra del längs en sträcka av cirka 150 meter. Befintliga kraftledningar finns inritade i planen.
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4. BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
I detta kapitel görs en beskrivning av vad i miljön som kan
antas bli betydligt påverkat och de betydande miljöeffekterna som verksamheten kan väntas medföra i sig eller till
följd av yttre händelser. Bedömningarna görs utifrån Svenska
kraftnäts bedömningsmetodik, se Bilaga 5.
Beskrivningar och bedömningar delas upp i driftskede och
byggskede då betydande miljöpåverkan skiljer sig åt mellan
faserna. Vissa intressen kan påverkas både i drift- och
byggskede. I driftskedet ingår underhåll av ledning och ledningsgata.

4.1 Driftskedet
4.1.1 Befolkning

Påverkan och specifika förutsättningar
För Svenska kraftnät är det viktigt att minimera påverkan på
boendemiljöer. Det går dock inte alltid att undvika boendemiljöer helt eftersom ledningen av markintrångs- och kostnadsskäl behöver byggas med så rak sträckning som möjligt.
Som ett hjälpmedel används Svenska kraftnäts magnetfältspolicy, se avsnitt 5.1.1. I det fall en fastighet där barn varaktigt
vistas (i huvudsak bostäder) ligger på ett avstånd där magnetfältsvärdena blir för höga, sett till magnetfältspolicyn,
kommer Svenska kraftnät erbjuda förvärv för hela eller delar
av fastigheten, se avsnitt 9.3.
Den huvudsakliga miljöpåverkan på boendemiljö utgörs
av påverkan på boendemiljöns känsla, estetik och karaktär
och påverkan från det magnetiska fält som bildas kring en
ledning (se även avsnitt 4.1.2 för beskrivning av påverkan på
landskapsbilden). Visuell påverkan uppstår framför allt där
ledningar går i ett öppet landskap nära boendemiljöer. Inom
125 meter från den föreslagna ledningssträckningen finns
sammanlagt 28 bostäder varav 13 kommer att exponeras för
magnetfält överstigande 0,4 μT, se bilaga 7. Bebyggelsen är
spridd i stort sett längs hela ledningssträckningen, men är
något mer koncentrerad kring tätorter, mindre samhällen och
byar så som Örsundsbro, Hjälsta och Kivinge se Figur 19 och
Figur 20.
Magnetfältets utbredning varierar längs med sträckan
eftersom olika stolptyper planeras i olika avsnitt längs
utbyggnadsförslaget. Utbredningen av magnetfältet kan även
påverkas av parallellgående och närbyggda ledningar samt
av vinkelstolpar. För aktuell ledning beräknas magnetfältet

utifrån en prognosticerad årsmedelströmlast. Magnetfältet
bedöms underskrida 0,4 μT på ett avstånd om cirka 50-150
meter från ledningens centrumlinje. Vid vinklar beräknas
avståndet till cirka 60 meter från ledningens centrum. Resultatet av genomförd magnetfältsberäkning visar att det idag
är 13 bostäder som berörs av beräknat magnetfält som överstiger 0,4 mikrotesla.
Boendemiljön kan också påverkas genom att boende kan
uppleva ledningen som förfulande eller störande. I enlighet
med resonemanget ovan har ledningssträckningen i stor
utsträckning placerats i anslutning till befintliga ledningar
och i anslutning till sträckningen för de ledningar som ska
ersättas. För att minimera risken för att bostäder ska påverkas av förhöjda magnetfältsvärden planeras sträckningen vid
sådana sträckningsavsnitt att i möjligaste mån placeras så
långt bort från boendemiljöer som möjligt för att minimera
denna påverkan.
Från cirka 3 kilometer öster om korsningen av Ryssviken, i
höjd med Kolsta gård och fram till Näshagen och Långvreten,
söder om Håbo-Tibble, har en ny sträckning valts. Den nya
sträckningen valdes för att undvika passage förbi HåboTibble. Den nya sträckningen går i ny mark genom ett
område med få bostäder.
Även från strax norr om Granhammar, inom Försvarets
övningsfält, går utbyggnadsförslaget i ny mark längre söderut
än vad befintliga ledningar gör idag för att minska påverkan
för befintlig bebyggelse.
Bedömning
Området kring den planerade ledningssträckningen bedöms
ha stor känslighet kopplat till befolkning och boendemiljö.
Bedömningen har gjorts utifrån att det finns 28 bostäder
inom 125 meter från den planerade ledningssträckningen
som kan komma att beröras av etableringen och att landskapet är varierat, med måttligt inslag av visuella avskärningar.
Av dessa exponeras 13 bostäder för magnetfält överstigande
0,4 μT. Bedömningen är således att påverkan för befolkningen är mycket stor. Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget innebära stora konsekvenser på befolkning. Då
ledningen i stort ersätter en tidigare ledning bedöms den
visuella påverkan på boendemiljöer som obetydlig.
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Figur 19. Boendemiljöer längs befintlig sträckning vid Bälsunda, ledningen som syns mitt i bilden ska
ersättas med den nya 400 kV-ledningen.

Figur 20. Boendemiljöer längs befintlig sträckning (bortre ledningen ska rivas) i närheten av Hjälstaby.
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Slutlig påverkan på boendemiljöer kan först bedömas när en
vald sträckning för den planerade elförbindelsen har beslutats och detaljprojekteringen har utförts.
Raseringen av befintlig 220 kV-ledning KL12 S2 från
Hamra till Hjälstaby medför positiva konsekvenser för
bebyggelsen genom att mark frigörs, eventuell påverkan till
följd av magnetfält minskar och den visuella påverkan av ledningen i området försvinner.
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget innebära
stora konsekvenser för befolkning.

4.1.2 Landskapsbild
Påverkan och specifika förutsättningar
Landskapet som omger utbyggnadsförslaget utgörs till stora
delar av ett öppet och flackt odlingslandskap men inslag av
barr- och blandskog. Förslaget passerar även flera sjöar och
vattendrag ned mot Överby station.
Utbyggnadsförslaget planeras till största del längs med
befintliga ledningsgator och den planerade luftledningen
kommer att ersätta två befintliga ledningar för 220 kV som
kommer att rivas. Antalet ledningar kommer alltså med förslaget att minskas med en ledning jämfört med idag. För
stora delar av den föreslagna ledningssträckningen blir stolparna dock något högre (cirka 5-8 meter) förutom för sträckningen ut från Hamra station där samma höjd behöver hållas
som befintliga ledningar har idag. Detta är en anpassning till
Försvarsmaktens stoppområde för höga objekt på en sträcka
om cirka 14,5 kilometer närnast Hamra station. Befintliga
ledningar är dominerande i landskapet, se Figur 17.
Från Hamra station till i höjd med gårdarna Nyborg och
Kolsta går sträckningen i befintlig ledningsgata, där ledningen ersätter en, och i vissa avsnitt två befintliga ledningar.
I Figur 21 syns de två befintliga ledningarna som rivs som en
del av projektet och ersätts av den nya strax öster om passagen av Ryssviken, där även befintliga dubbla 400 kV-ledningar, en regionnätsledning och en ledning ägd av
Trafikverket går parallellt.
Jämfört med det visuella intrycket idag för den befintliga
ledningen blir det visuella intrycket, det vill säga påverkan,
ungefär detsamma som idag. När sträckningen går parallellt
med den dubbla 400 kV-ledningen planeras ledningen med
normalstolpar och anpassningar görs genom parallellgång,
vilket både blir en anpassning till Försvarsmaktens stoppområde och för att minska påverkan för närboende. Påverkan
bedöms bli obefintlig.
Från strax nordost om Nyborg gård viker korridoren från
befintlig sträckning och fortsätter mot söder i ny mark
genom skogslandskap, som i stort sett uteslutande består av
brukad skogsmark. Där skogen är uppvuxen är det själva ledningsgatan som bryter av och har en påverkan på landskapsbilden i skogslandskapet.
Utredningskorridoren ansluter åter till befintlig sträckning
i vid Näshagen/Långvreten. Vid Näshagen och Skepparudden passerar sträckningen nära en del bostäder, samt även
spridd bebyggelse söder om Västra Ryd där landskapet är

omväxlande odlingslandskap och mindre skogspartier.
Sträckningen går till största delen i skogsmark och i anslutning till befintlig ledningsgata, vilket påverkar landskapsbilden mindre än i öppna landskap, men även i ny sträckning
sydost om Västra Ryd, inom Försvarsmaktens övningsfält.
När den nya ledningen är byggd och de gamla har rivits kommer antingen två eller tre ledningar att ha ersatts av en,
beroende på om sambyggnad kan göras med regionnätsledning eller inte. Totalt sett ger en den nya ledningen mindre
påverkan på landskapsbilden.
Väster om Roparudden och Törndal går föreslagen sträckning genom skogsmark i ny sträckning. Det medför att landskapsbilden och boendemiljön för bebyggelsen vid
Roparudden förbättras då de två befintliga 220 kV-ledningarna som idag passerar mellan bostadsområdena rivs efter
att den nya tagits i drift. Skulle dessutom den befintliga regionnätsledningen komma att sambyggas med den nya 400
kV-ledningen, skulle det innebära ytterligare förbättring av
landskapsbilden. Den nya sträckningen korsar inte rakt
genom den bergtäkt som finns anlagd på båda sidor om
befintlig sträckning. Föreslagen sträckning går istället genom
skogsmarken så nära väster om bergtäkten och en avfallsanläggning som det är möjligt. Genom att placera ledningssträckningen i närområdet till täkten och avfallsanläggningen
sprids påverkan mindre i landskapet än om den gått helt i ny
sträckning. Därmed hålls också sträckningen så långt bort
som möjligt från friluftsområdet vid Ängsjö. I höjd med
Kolartorp och Vällsta ansluter föreslagen sträckning åter till
befintlig sträckning. I det öppna landskapet innan den ansluter till befintlig sträckning kommer landskapsbilden att förändras. I närområdet kommer dock två ledningar att raseras
och ersättas av den nya vilket sammantaget bör kunna ses
som positivt för landskapet, även om påverkan delvis blir i ny
sträckning.
Bedömning
En luftledning ger vanligtvis en påverkan på landskapsbilden,
såväl genom stolparna som genom den avverkade delen av
ledningsgatan. Hur omfattande påverkan anses bli beror på
hur väl luftledningen följer landskapsformen, omgivande
markanvändning, närhet till bebyggelse och annan infrastruktur.
Då landskapet redan idag är påverkat av befintlig infrastruktur, där också de befintliga kraftledningarna utgör en
dominerande del av landskapet, är den samlade bedömningen att landskapsbilden innehar ett måttligt värde. Detta
trots att den planerade ledningen delvis sträcker sig genom
områden med sammanhållen karaktär och utblickar. De värden som nämns ovan anses redan påverkade i den förhållandevis homogena struktur som ledningsgatan utgör.
Eftersom två befintliga 220 kV luftledningar mellan
Hamra och Överby planeras att rivas kommer påverkan på
landskapsbilden även att förändras positivt.
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Figur 21. Befintliga ledningar mot öster vid korsningen av väg 263 öster om sjöpassagen av
Ryssviken. I denna passage kommer den befintliga ledningen i mitten (KL12 S2) och den övre i
den vänstra stolpen (CL6 S5) att ersättas av den nya ledningen. Till höger syns de dubbla 400
kV-ledningarna. Även den ledning som hänger under CL6 S5 i den vänstra stolpen behöver
byggas om. Det går även en mindre ledning mellan de två vänstra större ledningarna.

Det gäller även den sträcka där befintlig 220 kV-ledning10 går
i egen sträckning mellan Hamra station och Hjälstaby, där
ledningen planeras att rivas. Vid Hjälstaby försvinner ledningen därmed också inom Natura 2000-området Hjälstaviken, som även är av riksintresse för naturvård och friluftsliv
samt naturreservat.
Längs större delen av föreslagen sträckning kommer två
ledningar att ersättas av en, vilket bidrar till en positiv påverkan för landskapsbilden, även om sträckan även påverkas av
andra befintliga ledningar, se Figur 21. Det gäller framför allt
vid sjöpassagerna, i de östra delarna av det Kungsängens
övnings- och skjutfält och förbi Roparudden och Törndal.
Där ny mark tas i anspråk kommer landskapsbilden att
förändras negativt, dessa går dock till stor del i skogsmark
vilket gör att det framför allt är själva ledningsgatan som
medför en förändring av upplevelsen av skogslandskapet.
Genom att frångå befintlig sträckning kan de befintliga 220
kV-ledningarna rivas genom odlings- och kulturlandskapet
vid Håtuna och Håbo-Tibble, vilket bidrar till en positiv förändring av upplevelsen av landskapsbilden i kulturlandskapet.
Sammantaget bedöms risken för negativ påverkan som
liten då ledningen kommer att närbyggas med befintliga ledningar alternativt gå i anslutning till befintlig ledningsgata
längs stora delar av sträckan.
10. KL12 S2.
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Påverkan längs den nya sträckningen genom skogslandskapet söder om Håbo-Tibble och från övningsområdet och
förbi bergtäkten norr om Överby bedöms som litet. Konsekvenserna för sträckningskorridoren bedöms sammantaget
som små.

4.1.3 Naturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
Skyddade områden
Längs utbyggnadsförslaget finns ett fåtal skyddade områden.
Förutom två Natura 2000-områden, passeras även ett skogligt biotopskyddsområde. Objekten beskrivs nedan i Tabell 3
och visas i detaljkartorna i Bilaga 3A.
Beskrivning av berörda Natura 2000-områden
Två Natura 2000-områden berörs, se Tabell 1, Dumdal-Hjälsta (SE0210307) som korsas av både befintlig och föreslagen
sträckning och Hjälstaviken (SE0210077) som går ca 260280 meter från befintlig sträckning för RL6 S5 och föreslagen
sträckning samt korsas av KL12 S2 i områdets norra del.
Dumdal-Hjälsta
Dumdal-Hjälsta korsas på en sträcka om cirka 250 meter.
Området är även av riksintresse för naturmiljö, se Tabell 2
och ingår i ängs- och betesmarksinventeringen, se Tabell 7
samt omfattas av ett naturvårdsprogram, se Tabell 8.
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Tabell 1. Skyddade naturmiljöområden längs den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbet Typ

ID

N1

Natura 2000

SE0210307 Dumdal-Hjälsta

Namn

Vegetationen i hela området är starkt präglad av den kalkrika marken. I Korsas av befintlig och föreslaDumdals rikkärr finns många orkidéarter, bland annat den mycket säll- gen sträckning
synta orkidén honungsblomster. Kärret hyser även många andra hotade
arter och har därför ett mycket högt biologiskt värde.

N2

Natura 2000

SE0210077 Hjälstaviken

Området består av en mycket viktig våtmark som är känd för sitt mycket Som närmast cirka 260-280
rika fågelliv. Området är en av de finaste fågellokalerna i regionen, särmeter till befintlig sträckskilt för flyttfåglar.
ning för RL6 S5 och föreslagen
sträckning, befintlig sträckning för KL12 S2 korsar norra
delen av området

BSO1

Biotopskyddsområde SK77-1996

-

Beskrivning

Äldre naturskogsartade skogar

I den del av området som korsas av ledningen finns även en
fornlämning (KL16) och ett gravfält, se tabell i Bilaga 4. Det
står idag en stolpe tillhörande den befintliga ledningen RL6
S5 inom Natura 2000-området och fornlämningen.
Dumdal-Hjälsta är skyddat enligt EU:s art- och habitarektiv. De ingående naturtyperna11 är kalkgräsmarker, fuktängar
och rikkärr. Det är naturtypen kalkgräsängar som korsas av
sträckningen. Den södra delen av området består av det
kuperade Hjälsta, som är ett värdefullt område för sällsynta
ängssvampar, på hällrika, betade torra-friska kullar. I naturtypen förekommer även fjärilen svartfläckig blåvinge. Vegetationen i hela området är starkt präglad av den kalkrika
marken. Denna typ av områden utgör ofta värdefulla orkidélokaler och de betade torrbackarna i bland annat den södra
delen av området utgör lokaler för många kalkgynnade växter och svampar. Många av de arter som finns i Dumdal-Hjälsta idag är också betesgynnade, det vill säga beroende av
kontinuerlig hävd för att kunna leva kvar i livskraftiga
bestånd. En del av de arter som finns i Dumdal-Hjälsta är
idag sällsynta och/eller minskande.
Det är två delområden av naturtypen kalkgräsmarker som
berörs av ledningssträckningen inom Dumdal-Hjälsta, dessa
benämns med uttrycken Första kullen söderifrån och Andra
kullen söderifrån i bevarandeplanen för området:
>>

>>

Kommentar

Första kullen söderifrån: Består av en välbetad kulle
där enbuskar, nyponrosor och enstaka rönnar och
aspar utgör träd- och buskskiktet. Marken är mycket
rik på hällar. I fältskiktet märks bl.a. brudbröd, teveronika, backsmörblomma och gråfibbla.
Andra kulle söderifrån: Består av en välbetad kulle
där exempel på arter i fältskikten är tjärblomster,
lomme och hundäxing. I norr avslutas kullen med en
bergssluttning där det växer en och tall. Nedanför
finns en fin slänt. Här består träd- och buskskiktet av
välavgränsade enbuskar samt enstaka tallar, rönnar
och rosbuskar. I fältskiktet växer rödkämpar och
ängshavre - vilka indikerar kalkrik mark - brudbröd,
backsmörblomma och backtimjan.

11. Ingående naturtyperna: 6210-kalkgräsmarker, 6410-fuktängar och 7230-rikkärr.

Tangeras av befintlig sträckning, ca 60 meter från föreslagen sträckning

Befintliga kraftledningar genom området Dumdal-Hjälsta
anges inte som något hot mot områdets bevarandevärden
enligt bevarandeplanen. Som hot bedöms däremot bland
annat att lågt betestryck, och därmed risk för att upphörande
av hävden, kan medföra att marken snabbt växer igen, vilket
kan påverka Natura 2000-området negativt.
Hjälstaviken
Hjälstaviken korsas av befintlig ledning KL12 S2 på en sträcka
om cirka 1,6 kilometer. Den planerade ledningssträckningen
går ca 260-280 meter från området i anslutning till 220 kVledningen RL6 S5, som raseras i samma sträckning, med en
väg och bebyggelsen i Hjälstaby mellan Natura 2000-området och den föreslagna ledningssträckningen. Området är
även naturreservat, se Tabell 1, av riksintresse för naturmiljö,
se Tabell 2, riksintresse för rörligt friluftsliv, se Tabell 10,
ingår i våtmarksinventeringen och utpekat som ett Ramsarområde i våtmarkskonventionen samt omfattas av ett naturvårdsprogram, se Tabell 9. Våtmarksområdet/
Ramsasområdet berörs inte av befintliga ledningar eller föreslagen ledningssträckning.
Hjälstaviken är skyddat både enligt EU:s art- och habitatdirektiv. De ingående naturtyperna12 är Naturligt näringsrika
sjöar, Kalkgräsmarker, Silikatgräsmarker13, Fuktängar,
Taiga13, Nordlig ädellövskog13 och Trädklädd betesmark.
Ingen av naturtyperna korsas direkt av befintliga ledningar
eller föreslagen ledningssträckning.
Bevarandeplanen för Hjälstaviken redovisar en ingående
art enligt art- och habitatdirektivets bilaga 2, vilken är smalgrynsnäcka som förekommer i områdets sydöstra del. Ingående fågelarter enligt fågeldirektivets bilaga 1 är
svarthakedopping, rördrom, sångsvan, fjällgås, vitkindad gås,
salskrake, bivråk, havsörn, brun kärrhök, blå kärrhök, ängshök, fiskljuse, småfläckig sumphöna, kornknarr, trana, ljungpipare, brushane, dubbelbeckasin, grönbena, smalnäbbad
simsnäppa, dvärgmås, skräntärna, fisktärna, silvertärna,
svarttärna och törnskata. Dessutom förekommer ett större
antal övriga våtmarksfåglar inom området. Området är en
viktig våtmark med ett rikt fågelliv.
12. Ingående naturtyperna: 3150-Naturligt näringsrika sjöar, 6210-Kalkgräsmarker, 6270-Silikatgräsmarker , 6410-Fuktängar, 9010-Taiga2, 9020-Nordlig ädellövskog2 och 9070-Trädklädd betesmark.
13. Bevarandet av naturtypen har hög prioritet inom EU, enligt Bevarandeplan
Hjälstaviken, SE0210077.
SAMRÅDSUNDERLAG – SVENSKA KRAFTNÄT

69 Yttrande över samråd 400kV luftledning Hamra-Överby - KS 19/0506-14 Yttrande över samråd 400kV luftledning Hamra-Överby : Bilaga 2 Samradsunderlag_hamra-overby_200420.pdf

34 HAMRA-ÖVERBY

Stora mängder fåglar rastar och ett hundratal arter häckar
inom Hjälstaviken, varav många är rödlistade eller upptagna i
fågeldirektivet. Hjälstaviken är en av de finaste fågellokalerna
för flyttfåglar i regionen.
Riksintressen för naturmiljö
Ett område av riksintresse för naturmiljö, Dumdals ängar,
berörs av utbyggnadskorridoren och ett annat, Hjälstaviken,
berörs av befintlig sträckning för KL12 S2, som planerar att
rivas som en del av projektet, se Tabell 2 och Bilaga 2B. Delar
av riksintresset Dumdals ängar omfattas även av Natura
2000-området Dumdal-Hjälsta, se Tabell 1.

Övriga naturmiljöområden
Även andra naturmiljöområden förekommer längs utbyggnadsförslaget, så som nyckelbiotoper, områden med naturvärden, våtmarksområden, sumpskogar, områden som är
upptagna i ängs- och betesmarksinventeringen samt områden som utpekas i naturvårdsprogrammet. Samtliga presenteras i Tabell 3, Tabell 4, Tabell 5, Tabell 6, Tabell 7 och Tabell
8. De naturvärden som beskrivs nedan återfinns i detaljkartorna för naturvärden i Bilaga 3A.
Vid naturvärdesinventeringen kommer områden som
skyddas enligt det generella biotopskyddet att kartläggas.

Tabell 2. Riksintressen för naturmiljö inom den föreslagna
utbyggnadskorridoren.

Tabell 3. Nyckelbiotoper inom den föreslagna
utbyggnadskorridoren.

Kartbet ID
RNV1

RNV2

Namn

NRO-03-081 Dumdals
ängar

NRO-03039

Hjälstaviken

Beskrivning

Kommentar

Kartbet Namn

Naturbetesmark och rikkärr med art- och individrika växtsamhällen
med hävdgynnade arter. Dumdals dike är ett
topogent kärr med omgivande kalkfuktäng och
mossrika källor, som
har en rik och varierad
flora, som är knuten till
såväl kalkfuktäng, kalkkärr och källor som till
havsstrandmiljöer.

Korsas av befintlig och
föreslagen
sträckning

NB1

N 2469-1995 250 m NÖ
Stenvad

Barrskog, häll- Ca 60 meter från
markskog
föreslagen sträckning

NB2

N 6119-1997

Ö Skarpängen

Ädellövträd

NB3

N 5507-1996

500 m S Hagel- Barrskog
viken

Hjälstaviken är en av
landets förnämsta och
mest kända fågelsjöar.
Området har mycket
stor betydelse både som
häcklokal och rastplats
för fågel. De angränsande markerna mot
viken uppvisar en stor
variationsrikedom med
ädellövskog, hagar, torrängar och den markanta
förkastningsbranten,
Kvarnberget. Området
är väl frekventerat och
allmänheten hänvisas
längs en vandringsled.

Ca 300 meter
söder om föreslagen sträckning. Korsas
av befintlig
sträckning för
KL12 S2

NB4

N 5586-1996 400 m S Hagel- Källpåverkad
viken
mark

Korsas av befintliga
sträckningar och
föreslagen sträckning vid korsningen
av Ryssviken

NB5

N 118-1996

Tangeras av befintlig sträckning, ca
40 meter från föreslagen sträckning

NB6

N 2944-1998 300 m N Skällsta mosse

Barrnaturskog Berör inte föreslagen sträckning

NB7

N 1236-1997

Gransumpskog

Ca 40 meter från
föreslagen sträckning

NB8

N 17158-1996 900 m norr
Slåtterkärret

Hällmarkskog

Tangeras av föreslagen sträckning

NB9

N 17010-1996 500 m väst Albylund

Blandsumpskog

Berör inte av föreslagen sträckning

Tabell 4. Naturvärden inom den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbet

Namn

NV1

N 17030-1996 1 km SÖ. Grevelund

ID

NV2

N 17100-1997

400 m SV
Borås

Vitmossen

Biotop

Barrskog

Kommentar

Ca 25 meter från befintlig sträckning, ca
70 meter från föreslagen sträckning
Tangeras av befintliga sträckningar och föreslagen sträckning vid
korsningen av Ryssviken

Biotop

Kommentar

NB10

Å eller bäckmiljö

Berörs inte
av föreslagen
sträckning

N 170291996

NB11

Korsas av föreslagen sträckning

N 2362-2003 Fiskstugan V
Barrnaturskog Korsas av befintliga
Tärnsundssunsträckningar
det

NB12

N 23602003

NB13

N 2373-2003 Grov ek SV
Munkholmen

Ädellövträd

Korsas av befintlig
sträckning

NB14

N 170691997

Gransumpskog,

Berörs inte av föreslagen sträckning

700 m SV Ropa- Barrskog
rudden

SVENSKA KRAFTNÄT – SAMRÅDSUNDERLAG

ID

600 m väst Rå- Källpåverkad
backa
mark

Brant NV
Munkholmen

600 m NO
Lugnhamn

Berör inte av föreslagen sträckning

Barrnaturskog Tangeras av befintlig sträckning
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Tabell 5. Områden upptagna i våtmarksinventering inom den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbet

ID

Klassning

Kommentar

VMI1

C11H5G01 Mader runt Alsta sjö och Örsundsån mellan Högby och
Örsundsbro

Namn

Mycket högt naturvärde

Tangeras av föreslagen sträckning

VMI2

C11H3J03

Vissa naturvärden

Korsas av befintliga sträckningar och föreslagen sträckning
vid korsning av Ryssviken

VMI3

AB11I1A02 Stormossen 9 km SV Sigtuna

Högt naturvärde

Tangeras av föreslagen sträckning

VMI4

AB11I1B01

Vissa naturvärden

Korsas av befintliga sträckningar och föreslagen sträckning

VMI5

AB11I0C01 Våtmark runt Lillsjön 7 km V Upplands-Väsby

Vissa naturvärden

Berörs inte av föreslagen sträckning

Översilningskärr 500 m SSO torpet Hagelviken 2 km
NNO Övergran

Våtmark O Näshagen 7 km S Sigtuna

Tabell 6. Sumpskogar inom den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbet

ID

Namn

Beskrivning

Kommentar

SS1

1988

200 m N Skällstamossen

Kärrskog, barrskog, blandat eller ospecificerat dominerar

Korsas av föreslagen sträckning

SS2

821

200 m N Skällstamossen

Kärrskog, tall dominerar

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS3

1222

Skällstamossen

Mosseskog, tall dominerar

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS4

2338

Skällstamossen

Mosseskog, tall dominerar

Korsas av föreslagen sträckning

SS5

738

Domarkärret

Kärrskog, barrskog, blandat eller ospecificerat dominerar

Korsas av föreslagen sträckning

SS6

269

Rödmossen

Fuktskog, gran dominerar

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS7

2040

Vitmossen

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Ca 50 meter från föreslagen sträckning

SS8

877

200 m öst Brända bergen

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Tangeras av föreslagen sträckning

SS9

1634

600 m ONO Slättkärret

Mosseskog, tall dominerar

Korsas inte av föreslagen sträckning

SS10

576

Stormossen

Mosseskog, tall dominerar

Korsas av föreslagen sträckning

SS11

2804

Stormossen

Mosseskog, tall dominerar

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS12

787

Stormossen

Kärrskog, al och glasbjörk dominerar ( > 70% )

Korsas av föreslagen sträckning

SS13

2042

600 m VSV Skråmstatorp Kärrskog, al och glasbjörk dominerar ( > 70% )

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS14

1568

400 m V Albylund

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS15

192

300 m SV Råbacka

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS16

3099

600 m SSO Råbacka

Fuktskog, barrskog, blandat eller ospecificerat dominerar

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS17

2029

1 km OSO Råbacka

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS18

299

600 m OSO Lövsta

Kärrskog, al och glasbjörk dominerar ( > 70% )

Tangeras av befintlig sträckning

SS19

51

Lerberga skog

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Tangeras av befintlig och föreslagen sträckning

SS20

2792

Lerberga skog

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Tangeras av befintlig och föreslagen sträckning

SS21

246

Lerberga skog

Mosseskog, barrskog, blandat eller ospec dominerar

Tangeras av befintlig och föreslagen sträckning

SS22

2988

Lerberga skog

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Tangeras av befintlig och föreslagen sträckning

SS23

1028

Lerberga skog

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Tangeras av befintlig och föreslagen sträckning

SS24

1226

1 km NV Fiskarstugan

Fuktskog, blandskog med stort alinslag

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS25

2599

900 m S Roparudden

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Korsas av föreslagen sträckning

SS26

2219

900 N S Roparudden

Kärrskog, blandskog av löv och barr

Tangeras av föreslagen sträckning

SS27

1556

900 m S Roparudden

Fuktskog, blandskog med stort alinslag

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS28

494

500 m SV Söderängen

Fuktskog, barrskog, blandat eller ospecificerat dominerar

Berörs inte av föreslagen sträckning

SS29

2537

900 m O Lund

Fuktskog, blandskog av löv och barr

Korsas av föreslagen sträckning
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Tabell 7. Ängs- och betesmark inom den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbet

ID

Markklass

Kommentar

AoB1

C6B-NKF

Bete, bra hävd

Korsas av befintlig och föreslagen sträckning

AoB2

4AD-SDJ

Bete, bra hävd

Korsas av befintlig och föreslagen sträckning

AoB3

C83-OIB

Bete, bra hävd

Korsas av befintlig och föreslagen sträckning

AoB4

F34-OZF

Bete, svag hävd

Korsas av befintlig och föreslagen sträckning

AoB5

5E4-ECW

Bete, bra hävd

Korsas av befintlig och föreslagen sträckning

AoB6

7F6-KIC

Bete, bra hävd

Berörs inte av befintlig och föreslagen sträckning

AoB7

947-CYC

Bete, bra hävd

Korsas av befintlig och föreslagen sträckning

AoB8

DDA-RQN

Bete, bra hävd

Berörs inte av befintlig sträckning

AoB9

95F-XZM

Bete, bra hävd

Korsas av befintlig sträckning

AoB10

1D7-BZT

Bete, bra hävd

Korsas av föreslagen sträckning

Tabell 8. Naturvårdsprogram inom den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbet Typ

ID

Namn

NVP1

Naturvårdsprogram

81.51

Alsta sjö med när1, högsta
maste omgivningar värde 14

Klass

Bevarandevärden15:
Korsas av befintlig
B – Ädla lövträd, örtrika partier, hällmarkstallskog.
och föreslagen
F – Strövmöjligheter, bad, utsikter.
sträckning
G – Glacialskulpte-rade hällar, ravinbildningar.
K – Odlingslandskapet, f.d. kvarnar och dämmen, fornlämningar.
L – Viktigt inslag i landskapsbilden.
Z – Fågellivet.

NVP2

Naturvårdsprogram

81.80

Landskapet norr om 2, mycket högt
Hjälsta
värde

Bevarandevärden:
B – Örtrik kalk-fuktäng, havsstrandrelikter, torrängsflora.
G – Källor, kärr.
L – Betydelsefull del i omgivande landskap.

Korsas av befintlig
och föreslagen
sträckning

NVP3

Naturvårdsprogram

05.16

Strandområdet
mellan Övergran
och Bälsundaviken

3, högt värde

Bevarandevärden:
B – Ädellövträd, örtrika partier. Betad strandäng, vegetationszonering.
F – Strövmöjligheterna.
K – Odlingslandskapet.
L – Landskapsbilden.
Z – Fågellivet.

Korsas av befintlig
och föreslagen
sträckning

NVP4

Naturvårdsprogram

05.23

Rölundaåsen och
Viåsen

3, högt värde

Bevarandevärden:
G – Åsarnas geomor-fologi
K – Fornlämningarna.

Korsas av befintlig
och föreslagen
sträckning

Bedömning
Utbyggnadsförslaget är till stor del lokaliserat i eller nära
intill befintliga ledningsgator där naturmiljön redan bedöms
vara påverkad.
En naturvärdesinventering kommer att genomföras under
våren och sommaren 2020. I nuläget görs en bedömning av
påverkan utifrån tidigare kända naturmiljöområden.
Det finns tre skyddade naturmiljöområden längs sträckan.
De som innehar högt eller mycket högt värde/känslighet
enligt Svenska kraftnäts bedömningsgrunder för luftledning.
Det gäller framför allt Natura 2000-området Dumdal-Hjälsta och ett biotopskyddsområde öster om Ryssviken, men
båda korsas idag av den befintliga ledningsgatan. 1 2
14. Naturvärdesklass: 1=högsta naturvärde; 2=mycket högt naturvärde; 3=högt
naturvärde; 4=visst naturvärde.
15. Klassificeringsmotiv: B = Botanik, Z = Zoologi, G = Geologi, H = Hydrologi, K =
Kultur- och odlingslandskap, L = Landskapsbild, F = Friluftsliv.
SVENSKA KRAFTNÄT – SAMRÅDSUNDERLAG

Beskrivning

Kommentar

Genom att undvika stolpplaceringar inom områdena bedöms
påverkan bli liten på områdena. I närområdet finns även
Natura 2000-området Hjälstaviken där den största påverkan
kan var på fågellivet, som även nyttjar området kring Natura
2000-området för rastning och födosök. Genom anpassningar i tidpunkten för byggnationen kan påverkan på områdets fågelliv begränsas.
Merparten av området längs föreslagen ledningssträckning saknar kända naturvärden och för större delen av
sträckan bedöms risken för negativ påverkan som liten under
förutsättning att byggnation av fundament kan ske så att
mindre biotoper undviks.
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Utbyggnadsförslaget sträcker sig nära intill ett flertal utpekade sumpskogar men etablering bedöms till största delen
kunna genomföras utan intrång i och påverkan på dessa.
Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön
som små till måttliga. Bedömningen gäller under förutsättning att föreslagna försiktighetsåtgärder i samband med
arbetets utförande vidtas för de naturvärdesobjekt som kan
komma att beröras. Bedömningen är gjord utifrån kända
naturmiljöer och kan komma att ändras efter att naturvärdesinventeringen genomförts.
Bedömning av påverkan och konsekvenser för berörda
Natura 2000-områden
Befintlig sträckning för RL6 S5 och föreslagen sträckning korsar Natura 2000-området Dumdal-Hjälsta på en sträcka om
ca 260 meter. Befintlig ledning har funnits på platsen innan
Natura 2000-området bildades och inom området finns en
stolpe placerad. Stolpen för den befintliga ledningen kommer
att rivas. Vid raseringen bör detta göras med försiktighet, så
att inte de skyddsvärda arterna påverkas. Vid kommande
naturvärdesinventering kan eventuella arter i närheten av
stolpen identifieras och specifika skyddsåtgärder föreslås,
för att förhindra skador på arternas livsmiljöer. I samband
med inventeringen kommer en bedömning göras avseende
efterbehandling.
Vid planering av de nya stolparnas placeringar tas hänsyn
till naturvärden så långt det är möjligt. Eftersom området
gynnas av röjning och återkommande hävd, bedöms inte den
återkommande röjning, som behöver ske i ledningsgatan för
den nya ledningen, påverka området negativt. Den återkommande röjningen kommer inte att förändras jämfört med
idag. Då befintlig stolpe inom Natura 2000-området rivs
bedöms också påverkan bli mindre.
Varken sträckningen för den befintliga ledningen RL6 S5
eller sträckningen för den nya ledningen berör Natura
2000-området Hjälstaviken, utan både befintlig och ny ledning är placerade parallellt med befintliga 400 kV-ledningar
norr om området. Däremot kan fågellivet påverkas av ledningar. Enligt information från myndighetsdialogen är det ett
stort antal fågelarter som dagtid flyger från närområdet av
Hjälstaviken till odlingsmarkerna runt Natura 2000-området
för att leta föda. I och med att den nya ledningen ersätter en
befintlig ledning i samma sträckning, bedöms inte den nya
ledningen ge någon förändring avseende påverkan eller konsekvenser för fågellivet.
Rivning av befintlig ledning inom Natura 2000-området
Hjälstaviken kommer inte att påverka områdets kärnvärden,
utan ledningen går i den brukade odlingsmarken norr om de
områden som hyser de ingående naturtyperna. Raseringen
av ledningen bedöms positivt för fågellivet i området. I samband med raseringen kan viss temporär påverkan ske, som är
övergående, men inte påverkar någon känslig naturtyp negativt.
Sammantaget bedöms det positivt att ta bort befintlig
stolpe inom Natura 2000-området Dumdal-Hjälsta och att

rasera befintlig ledning genom Natura 2000-området Hjälstaviken. Att uppföra den nya ledningen i anslutning till
befintliga parallellgående 400 kV-ledningar och i befintlig
ledningsgata för den ledning som planeras att raseras genom
området, bedöms ge mindre negativ påverkan än att dra den
nya ledningen runt området.

4.1.4 Kulturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
De kulturvärden som beskrivs nedan återfinns i kartor med
riksintressen i Bilaga 2B och i detaljkartorna för kulturvärden
i Bilaga 3B.
I området mellan Hamra och Överby finns ett stort antal
kända fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar.
Inom utredningskorridoren ligger det 77 registrerade objekt i
FMIS (Riksantikvarieämbetets fornminnesregister) av främst
fornlämningar (38), möjliga fornlämningar (7) och övriga kulturhistoriska lämningar (23). Samtliga lämningar med
bedömning listas i Bilaga 4 och visualiseras i kartor i Bilaga
3B. Flertalet av dessa korsas inte av den föreslagna sträckningen och även om de korsas kan flera av dem i stor
utsträckning undvikas vid framtida stolpplacering.
Nedan beskrivs några äldre gårdsmiljöer som finns mellan
Hamra och Överby. En mer omfattande beskrivning av äldre
miljöer som hyser kulturhistoriska värden kommer att beskrivas i samband med den kommande kulturmiljöutredningen.
Strax sydost om Hamra station passerar föreslagen
sträckning cirka 200 meter norr om en hembygdsgård, Kvekgården, som är en av Sveriges bäst bevarade bondgårdar på
ursprunglig plats, med byggnader från sekelskiftet år 1800.
Öster om Hamra station finns också Taxnäs gård, som uppfördes i slutet av 1700-talet. Föreslagen sträckning går cirka
400 meter söder om gården. Öster om Ryssviken, där den
föreslagna sträckningen viker söderut genom ny mark, passerar sträckningen över markerna till Nyborg gård. Själva
gårdsmiljön ligger 0,5-1 kilometer från föreslagen sträckning.
Gården har anor från tidigt 1400-tal. Öster om Långvreten
och Näshagen finns Lövsta gård med anor från 1300-talet.
Det är idag en fest- och konferensanläggning som ligger
inom Försvarsmaktens övnings- och skjutfält. Sträckningsförslaget passerar cirka 300 meter väster om gårdsmiljön.
Norr om station Överby passerar föreslagen sträckning
Vällsta Gård, som är en gård med privat ridanläggning.
Två kyrkor passeras sedan på ett avstånd om 300 meter
från föreslagen sträckning. Vid Hjälstaby ligger Hjälsta kyrka,
cirka 250 meter söder om den planerade ledningssträckningen. Kyrkan är byggd på slutet av 1400-talet och har i
stora delar inte förändrats sedan den uppfördes. Inom Försvarsmaktens övnings- och skjutfält passerar föreslagen
sträckning cirka 300 meter söder om Västra Ryds kyrka. Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet och byggdes ut vid
1400-talets slut. Den nya föreslagna sträckningen går i
anslutning till befintlig ledningsgata vid båda kyrkomiljöerna.
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Tabell 9. Riksintressen för kulturmiljövård och odlingslandskapets bevarandeområden inom den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbet Typ

ID

Namn

Beskrivning

Kommentar

RKV1

Kulturmiljövård

C50

Örsundaåns
dalgång

Odlingslandskap utmed viktig forntida kommunikationsled med ett rikt innehåll av fornlämningar och herrgårdsmiljöer av medeltida ursprung. (Fornlämningsmiljö,
Kyrkomiljö, Kvarnmiljö).

Korsas av befintlig och föreslagen sträckning

BO1

Odlingslandskapets bevarandeområden

BP.81.6

Örsundaåns
dalgång

RKV2

Kulturmiljövård

C65

YttergranÖvergran

Herrgårdslandskap i förhistorisk centralbygd med ett rikt Korsas av befintlig och föreslagen sträckning vid
innehåll av fornlämningar och bebyggelse. (Fornlämnkorsningen av Ryssviken
ingsmiljö, Kyrkomiljö).

RKV3

Kulturmiljövård

K35

Håtuna-HåboTibble

Centralbygd med förhistorisk bruknings- och
bosättningskontinuitet från ett forntida stormannalandskap med anknytning till kungamakten, karaktäristiska
bebyggelselägen, dominerande herrgårdar och medeltida kyrkor.

Korsas av befintlig och föreslagen sträckning

Ca 45 meter från föreslagen sträckning

Tabell 10. Riksintressen för friluftsliv inom den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbet Typ

ID

Namn

Beskrivning

Kommentar

RRF1

Rörligt friluftsliv

3

Mälaren

Mälaren med tillhörande strandområden är en viktig tillgång, både som närnatur och som besöks- och utflyktsmål.

Befintliga ledningar och föreslagen sträckning korsar riksintresset i norra delen av Hjälstaviken.

RRF2

Rörligt friluftsliv

4

Ekoln

Mälarens nordligaste vik Ekoln med strandområden är en Prioriterade värden för friluftslivet för området
viktig tillgång, både som närnatur och som besöks- och
kring Hjälstaviken är fågelskådning och allmän
utflyktsmål. De främsta värdena utgörs av vattenkontakt naturupplevelse.
och utblickar, båtliv, vattensport, bad och vistelse på vatten och isar samt naturvärden.

RFL1

Friluftsliv

FC 06

Norra Mälaren
samt nedre delarna av tillflödena Fyrisån
och Hågaån

Området består av badstränder och naturområden med
anlagda eldstäder, vandringsleder och lägerplatser och
vattenleder som är viktiga för friluftslivet med skridskoåkning och båtliv. Området lämpar sig även för terrängcykling och orientering.

RRF3

Rörligt friluftsliv

2

Mälaren med
öar och strandområden i
Stockholms län

Riksintresse för de samlade natur och kulturvärdena för Riksintresset korsas av befintliga ledningar vid
Mälaren med öar och strandområden. Området är ett av Munkholmen och av föreslagen sträckning sydväst
de mest värdefulla landskapen i landet och stor betydelse om Munkholmen.
för friluftsliv och turism.

Vid Hjälstaby innebär utbyggnadsförslaget att den nya ledningen uppförs där befintlig ledning cirka 250 meter norr om
kyrkan rivs, och att den befintliga ledningen cirka 270 meter
söder om kyrkan rivs. Vid passagen nära Västra Ryds kyrka
finns två alternativ; två utformningar föreslås där den ena
innebär att den planerade ledningen etableras parallellt med
befintlig regionnätsledning alternativt att den nya 400 kVledningen sambyggs med regionnätsledningen. På så sätt
skulle antingen två eller tre ledningar komma att rivas.
Den föreslagna utbyggnadskorridoren passerar tre riksintresseområden för kulturmiljövård och ett av odlingslandskapets bevarandeområden, se Tabell 9 och Bilaga 2B. Två av
dessa korsas av sträckningsförslaget.
Bedömning
Eventuell påverkan på kulturmiljöer bedöms framförallt uppkomma inom kulturmiljöer med värdefull landskapsbild. För
stora delar av den planerade ledningssträckningen kommer
den nya ledningen att ersätta en befintlig ledning genom det
öppna odlingslandskap, vilket förändrar landskapsbilden och
kulturmiljön i mindre omfattning än om en helt ny sträckning
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Befintliga ledningar och föreslagen sträckning korsar riksintresset runt Ryssviken

valts. Längs de delsträckor där ledningen tar ny mark i
anspråk går till största delen genom skogsmark, vilket påverkar kulturmiljön i mindre utsträckning.
Kulturmiljön kring utbyggnadsförslaget bedöms i stort ha
ett högt värde, speciellt vid passage genom områden angivna
som riksintresseanspråk för kulturmiljövården. Där den föreslagna ledningssträckningen passerar inom Örsundaåns dalgång och Yttergarn-Övergarn har sträckningen lokaliserats
invid befintlig ledningsgata och den planerade verksamheten
bedöms därför inte utgöra en förändrad markanvändning
jämfört med nollalternativet. Då utbyggnadsförslaget går
utanför riksintresseområdet vid Håtuna-Håbo-Tibble
bedöms ingen ny påverkan uppstå. Eftersom befintliga 220
kV-ledningar inom riksintresset Håtuna-Håbo-Tibble föreslås
rivas bedöms förslaget ha en positiv påverkan för riksintresset. Den planerade sträckningen anläggs i stort sett i befintlig ledningsgata, varför påverkan på riksintresseanspråken
inte bedöms förändras jämfört med idag. Mindre justeringar i
sidled görs dock i vissa avsnitt för att få ett större avstånd till
befintlig bebyggelse.
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Områden hyser ett stort antal fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar, men genom att framtida stolpplacering kommer att ske med hänsyn till identifierade forn- och
kulturhistoriska lämningar bedöms de, i detta skede, inte
komma att påverkas. Bedömningen görs utifrån den information som finns tillgänglig i dagsläget. Efter att den kommande
kulturmiljöutredningen är genomförd kommer en ny bedömning att göras inför den specifika miljöbedömningen.
Sammantaget bedöms påverkan på kulturmiljön som liten
då två befintliga ledningar ersätts med en ny ledning och att
den nya ledningen föreslås uppföras i befintlig ledningsgata.
Delar av kulturmiljön påverkas, men ingen värdekärna skadas
och de upplevelsevärden/pedagogiska värden som finns
bibehålls i stor utsträckning. Konsekvenserna som uppstår
bedöms därmed som små.

4.1.5 Rekreation och friluftsliv
Påverkan och specifika förutsättningar
Generellt är natur- och kulturvärden i närheten av tätorter av
betydelse för friluftslivet ur en allmän synpunkt. Möjligheter
till rekreation och friluftsliv påverkas främst av den visuella
inverkan av luftledningen. I skogsmark och över öppna strövområden eller landskap kan känslan av orördhet påverkas. En
ledningsgata i skogsmark med tättväxande slyvegetation kan
vara svår att korsa medan de regelbundet röjda ”patrullstigarna”, som används när ledningen ska inspekteras, kan
underlätta framkomligheten för friluftslivet.
Inom den föreslagna utbyggnadskorridoren finns ett riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken och tre
riksintressen för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 1, 2 §§ miljöbalken, se Tabell 10 och Bilaga 2B.
Vandringsleden Upplandsleden som går längs vattnet
korsas av ledningssträckningen mellan motionsområdet vid
Ängsjö och Törndal. Ängsjö är ett välbesökt motionsområde
inom Järfälla kommun med flertalet stigar i närområdet, som
även nyttjas för skidåkning vintertid. Den föreslagna ledningssträckningen har lagts så långt från motionsområdet
som möjligt, nära området för bergtäkten och avfallsanläggningen, för att minska påverkan för friluftslivet i området.

Bedömning
Området för den planerade ledningssträckningen bedöms ha
måttligt till höga värden för rekreation och friluftsliv då den
passerar i genom tre riksintressen för rörligt friluftsliv och ett
riksintresseanspråk för friluftsliv. Korridoren passerar även i
närheten av ett lokalt friluftsområde och korsar Upplandsleden. Vid passage genom de angivna riksintressena är den
planerade ledningssträckningen föreslagen till befintlig ledningsgata. Vid passagen över vattenområdet mellan Ängsjö
och Törndal samt i närheten av friluftsområdet Ängsjö går
den planerade ledningssträckningen i ny mark.
Då utbyggnadsförslaget utgörs av en luftledning, som till
stora delar går i eller längs med befintliga ledningsgator,
bedöms risken för negativ påverkan på rekreation och friluftsliv som obetydlig. Bedömningen är gjord utifrån att upplevelsevärdena inte riskerar att försämras (vissa delar
påverkas positivt) och möjligheten att nyttja området kvarstår. Den markanvändning som sker idag bedöms inte förändras då den nya ledningen ersätter en befintlig ledning
längs större delen av sträckningen. I närområdet bedöms
påverkan bli liten då sträckningen placerats i närheten av
annan infrastruktur i form av bergtäkt och avfallsanläggning.
Sammantaget bedöms utbyggnadsförslagets konsekvenser
för rekreations- och friluftslivet som obetydliga.

4.1.6

Naturresurshushållning

Påverkan och specifika förutsättningar
Längs passager där nya ledningar går i skogsmark tas ny
mark i anspråk, detta inkluderar även tillfartsvägar till en ny
kraftledning, vilket kan minska den befintliga arean produktiv
skogsmark. Om den nya ledningen lokaliseras i anslutning till
en redan befintlig ledningsgata begränsas intrånget. I jordbruksmark uppstår också ett intrång, vilket ur ett naturresursperspektiv har mindre påverkan än ett intrång i
skogsmark. Detta på grund av att intrånget begränsas till
ytorna närmast stolparna, vilket gör att jordbruksverksamheten kan fortgå på övriga ytor under kraftledningen.

Tabell 11. Grundvattenförekomster och vattendrag med miljökvalitetsnormer inom utbyggnadskorridoren.
Namn

EU-Kod

Ekologisk status Kvalitetskrav för ekologisk
status

Kemisk status/exklusive kvicksilver

Vreta-Bålsta

SE660987-159721

God

God kvantitativ status

God

Mälaren-Gorran

SE662297-159788

Måttlig

God ekologisk status 2027

Uppnår ej god

Lejondalssjön

SE660523-160785

Måttlig

God ekologisk status 2021

Uppnår ej god

Mälaren-Skarven

SE661108-160736

Måttlig

God ekologisk status 2027

Uppnår ej god
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Utbyggnadsförslaget följer befintliga ledningsgator längs
stora delar av sträckan, med undantag för den sträcka där
förslaget går mellan Nyborg gård och Långvreten genom ny
skogsmark sydväst om de befintliga kraftledningarna. En
mindre del markområden kommer även behöva tas i anspråk
för breddning av eller för delvis ny ledningsgata längs övriga
delen av utbyggnadsförslaget.
Utbyggnadsförslaget berör en grundvattenförekomst som
är en sand- och grusförekomst med utmärkta eller ovanligt
goda uttagsmöjligheter i bästa delen av grundvattenmagasinet (25-125 l/s). Utbyggnadsförslaget korsar även tre ytvattenförekomster. Samtliga grund- och ytvatten presenteras i
Tabell 11.
Förslaget passerar även 16 stycken markavvattningsföretag (båtnadsområden och diken).
Utbyggnadsförslaget går även i närheten av en befintlig
bergtäkt norr om Överby station samt sydväst om en planerad bergtäkt öster om Härsbrokärr.
Bedömning
Den skog som föreslagen ledningssträckning korsar bedöms
ha ett litet-måttligt värde, med en bonitet som motsvarar
värdekategori C (enligt Skatteverkets indelning i bonitetsklasser för respektive län). De naturresurser som berörs finns
till viss del i nya ledningsgator där påverkan är högre än för
den mark som redan berörs av befintliga kraftledningsgator. I
och med att befintliga kraftledningsgator kan nyttjas längs
större delen av sträckan, förutom längs passagen genom
skogsområdet mellan Nyborg gård och Långvreten, bedöms
risken för negativ påverkan som måttlig.
Sannolikt kommer färre stolpar att behövas för den nya
ledningen jämfört med den befintliga som raseras. Därmed
kommer stolparna ta mindre mark i anspråk i de passager där
sträckningen går genom odlingsmark, vilket är positivt för
nyttjandet av marken som odlingsmark. Den planerade ledningens utformning föreslås som ostagade stolpar vilket är
en anpassning för att göra så liten åverkan som möjligt för
brukande av odlingsmark.
Påverkan på miljökvalitetsnormer för förekommande vattenförekomster kommer att utredas och bedömas i kommande MKB. Negativ påverkan på berörda
markavvattningsföretag bedöms kunna undvikas om byggnation av fundament sker så att skada undviks och ledningsgatan anläggs i enlighet med givna försiktighetsåtgärder.
Sammantaget bedöms den negativa påverkan på naturresurser som liten till måttlig och konsekvenserna som små.

4.1.7 Klimatpåverkan
Påverkan och specifika förutsättningar
Investeringar i transmissionsnätet kan påverka den totala
elproduktionen genom att till exempel minska nätförlusterna
och/eller öka möjligheten att ersätta fossilbränslebaserad
elproduktion med förnybar. Den nya nätlösningen i Storstockholm Väst ger minskade nätförluster, vilket minskar
behovet av elproduktion i Sverige och möjliggör ökad export
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från Sverige till övriga Norden och Europa. I detta fall ersätts
två 220 kV-ledningar av en 400 kV som bidrar till effektivare
elöverföring och minskade nätförluster.
De investeringar som genomförs inom Storstockholm
Väst, vilket inkluderar Hamra-Överby, bidrar till en minskning av utsläpp av växthusgaser, partiklar, försurande samt
övergödande ämnen. Den totala utsläppsminskning är beräknad till 2 000 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) årligen inom
Storstockholm Väst, vilket under ledningarnas förväntade
livslängd innebär minskade utsläpp om 125 000 ton koldioxidekvivalenter.
I driftskedet ingår de underhållsarbeten som sker kontinuerligt för ledning och ledningsgata enligt ett fastställt program. Driftbesiktning genomförs årligen från helikopter och
underhållsbesiktning på marken utförs vart åttonde år. Ledningsgatorna röjs och hålls öppna längs en sträcka om 20
meter på vardera sida om ledningens mitt. Underhållsarbetet
bidrar till utsläpp av koldioxid från de fordon som används, i
de fall där bränslet som används är fossilt.
Bedömning
Utbyggnadsförslagets påverkan på klimatet bedöms bli måttligt positiv, då ledningen möjliggör anslutning och distribution av förnyelsebara energikällor, samt för att en flaskhals i
ledningsnätet byggs bort vilket minskar nätförlusterna.

4.1.8 Totalförsvarets militära del
Påverkan och specifika förutsättningar
Utbyggnadsförslaget går genom påverkansområden samt
riksintressen som är angivna av Försvarsmakten. Områdena
beskrivs i Tabell 12 och Tabell 13 och visualiseras i Bilaga 2C.
Inom Enköpings kommun går sträckan från Hamra station
till norr om Kivinge genom påverkansområde stoppområde
höga objekt tillhörande Uppsala flygflottilj. Inom stoppområdet för höga objekt gäller höjdbegränsningarna 20 meter
utanför sammanhållen bebyggelse respektive 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse. Detta för att höga objekt, som
exempelvis master, kraftledningsstolpar och vindkraftverk,
kan utgöra flygsäkerhetsrisker under de övningar som utförs
i området. In- och utflygningar på låg höjd om cirka 200
meter förekommer vid militära övningar. Hamra station ligger inom stoppområdet vilket gör att det inte går att undvika
det angivna påverkansområdet stoppområde höga objekt.
Utredningskorridoren passerar genom stoppområdet på en
sträcka av cirka 15 kilometer. Föreslagen sträckning är tänkt
att placeras i anslutning till befintliga ledningar, vilket gör att
det finns möjlighet att uppföra den nya ledningen med motsvarande höjd som befintliga ledningar.
Strax söder om gårdarna Nyborg och Kolsta, där sträckningen viker av mot söder i ny mark, korsar föreslagen ledningssträckning försvarets påverkansområde övrigt.
Från i höjd med Näshagen och Långvreten i Upplands Bro
kommun korsar föreslagen sträckning ett av Försvarsmaktens riksintressen för totalförsvarets militära del på en
sträcka om cirka 12 kilometer.
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Tabell 12. Riksintresse för totalförsvarets militära del inom utbyggnadskorridoren.
Kartbet

Typ

RTF1

Totalförsvarets militära del

ID

Namn

Beskrivning

Kungsängens övningsoch skjutfält/Rosersbergs övningsfält

Övnings- och skjutfält utgör produktionsresur-ser för Försvarsmaktens övningar
med före-kommande utrustning och vapensystem. Inom fältet kan olika övningsmoment genomföras med skarp ammunition från flera olika skjut-områden samtidigt som riskområdena är be-lägna inom fältets egna gränser. Kungsängens
övnings- och skjutfält samt Rosersbergs öv-ningsfält har kapacitet för samövningar
med helikopterförband.

Tabell 13. Försvarsmaktens intressen inom den föreslagna utbyggnadskorridoren.
Kartbet Typ

ID

Namn

Beskrivning

MSA4

MSA-område

TM0020

Uppsala övningsflygplats

Påverkar uppförandet av höga objekt. Inom detta område finns en maximal tillåten
totalhöjd (meter över havet) för objekt. Denna höjd måste respekteras för att inte
påtaglig skada på riksintresset uppstår. Alla plan- och lovärenden rörande höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten.

OHF1

Område med särskilt behov av
hinderfrihet-väderradar

TM0400,
TM0412

Arlanda,
Håtuna

Väderradarsystemet syftar till att ge Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Försvarsmak-ten tillgång till väderinformation som bland annat
används till allmänna prognoser samt prognoser för luftfart, vägtrafik och sjöfart.
Riksintresset väderradar riskerar framför allt att skadas av vindkraftsetableringar i
närheten av väderradaranläggningarna. Inom influens-område för väderradar (50
km från väderradaranlägg-ning) måste särskilda analyser genomföras för att säkerställa att ingen skada sker på riksintresset.

SHO1

Stoppområde för höga objekt

TM0020

Uppsala övningsflygplats

Inom stoppområdet kan inga höga objekt tillåtas inom området utan att påtaglig
skada på riksintresset uppstår.

SV1

Stoppområde för vindkraftverk

TM0412

Håtuna

Stoppområdet ligger i anslutning till Håtunas väderradarstation där vindkraftverk,
och i viss mån master och höga objekt efter analys inte får uppföras, eftersom de
bedöms medföra påtaglig skada på riksintresset.

PO1
(PO2)

Påverkansområde övrigt

TM0591

Upplands Bro, Håbo

Ett område utanför riksintresseområde för ett riksintresse vars funktion omfattas av
sekretess.

PO2
(PO1)

Påverkansområde för buller eller
annan risk

TM1

Kungsängens övningsoch skjutfält/Roserbsbergs övningsfält

Eftersom olika former av skjutövningar bedrivs inom riksintresset finns ett influensområde för buller runt riksintresset vilket kan stå i konflikt med nytillkommande
störningskänslig bebyggelse som exempelvis bostäder inom området. Kraftledningar tillhör i regel inte den typen av bebyggelse.

Riksintresset utgörs av Kungsängens skjut- och övningsfält/
Rosersbergs övningsfält, där det är delområdet Kungsängens
skjut- och övningsfält som korsas. Inom riksintresset är Försvarsmakten restriktiv med nya markanspråk. Försvarsmakten har framfört att alla utredningsalternativ som tar ny mark
i anspråk inom övnings- och skjutfältet skulle riskera att
medföra påtaglig skada på riksintresset.
Den föreslagna sträckningen följer till största delen befintlig sträckning genom riksintresset och tar därmed ingen ny
mark i anspråk. Dock föreslås ny mark tas i anspråk i den
östra delen av sträckningen genom området, för att undvika
att placera den nya ledningen på Munkholmen öster om riksintresset. En ny ledning i befintlig sträckning innebär problem
med transporter av material till Munkholmen då det skulle
behöva anläggas en hamn på ön. Förslaget innebär att cirka
1,7 kilometer går i ny mark inom riksintresset. Den nya ledningen innebär att en ny ledning anläggs och att två, alternativt tre, ledningar rivs inom riksintresset. Totalt sett tas
därmed mindre mark i anspråk av ledningar är idag inom
området.
Runt riksintresset finns även ett påverkansområde för buller och annan risk från Kungsängens skjut- och övningsfält
som korsas på en sträcka om ca 11 kilometer av föreslagen

sträckning. Kraftledningar tillhör dock inte den typ av bebyggelse som påverkas av buller.
Bedömning
Inom stoppområdet följer utbyggnadsförslaget befintliga
400 kV- ledningar respektive befintlig 220 kV-ledning. Medelhöjden för befintliga 400 kV-ledningar i området är cirka
45 meter och för befintliga 220 kV-ledningar 25 meter. Stolparna för den nya ledningen kommer att hålla samma medelhöjd som befintliga kraftledningar har för att inte utgöra
påtaglig skada på riksintresset. Genom att utredningskorridoren möjliggör en sträckning i anslutning till befintlig ledningsgata bedöms en ny ledning inom denna delsträcka inte
bidra till ytterligare påverkan på stoppområdet. Utredningskorridoren längs den befintliga korridoren ligger nära befintlig bebyggelse i ett flertal passager, som skulle kunna
innebära magnetfält som överstiger 0,4 μT. Detta gör att det
skulle vara nödvändigt att avvika från den befintliga korridoren längs ett flertal passager. Svenska kraftnät har haft en
tidig dialog med Försvarsmakten om detta och kommer
också att ha kontakt med Försvarsmakten i det fortsatta
arbetet.
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Inom påverkansområde övrigt, som är ett område kopplat till
ett riksintresse, får pågående dialog med Försvarsmakten
visa om föreslagen sträckning är möjlig utan att påverka
områdets riksintresse negativt.
Genom att i möjligaste mån placera ledningen i befintlig
ledningsgata inom Kungsängens övningsfält ger den nya ledningen inget nytt markintrång inom riksintresset eller påverkansområdet för buller och andra risker. Då stolphöjden inte
behöver begränsas inom övningsfältets riksintresseområde
kan en möjlig lösning vara möjligt att sambygga den nya ledningen med befintlig regionnätsledning för att minska befintligt markanspråk. Samråd pågår med regionnätsägaren
Vattenfall Eldistribution om möjligheten till sambyggnation.
Inom Kungsängens övningsområde är det önskvärt att gå
ifrån befintlig ledningsgata med den nya ledningen i vissa
passager, för att inte överskrida magnetfältsvärden för
bostäder men också för att undvika passage över Munkholmen. Att undvika Munkholmen är fördelaktigt dels för att det
är svårt att transportera ut material till ön som i dagsläget
saknar vägar, dels för att det finns två detaljplaner i direkt
anslutning till ledningsgatan söder om Munkholmen som
utbyggnadskorridoren kan komma att hamna i konflikt med
om sträckningen går i befintlig ledningsgata. Om det är möjligt att undvika holmen, ska exakt utformning och placering
inom riksintresset göras i dialog med Försvarsmakten.
Då det inom påverkansområde stoppområde för vindkraft
redan finns en befintlig ledningsgata inom utbyggnadskorridoren, bedöms den nya ledningen inom denna korridor inte
bidra till någon ytterligare påverkan på området. Kraftledningen bedöms inte heller i sig ha en betydande påverkan på
stoppområdet.
Känsligheten för påverkan på stoppområdet och skjutoch övningsfält bedöms sammantaget vara högt. Eftersom
den nya ledningen kommer att ersätta två befintliga ledningar i samma sträckning bedöms dock den negativa påverkan bli liten eller ingen eftersom påverkan inte förändras mot
vad den är idag. Angående påverkansområde övrigt så kan
känsligheten för området vara stort om en sträckning påverkar områdets kärnvärde negativt. Samrådet med Försvarsmakten får ge svar på vilken påverkan en sträckning har på
områdets kärnvärde.
Genom att i samråd med Försvarsmakten ta fram en
sträckning som påverkar områdena och dess verksamheter i
så liten utsträckning som möjligt, bör konsekvenserna av att
ersätta de två befintliga ledningarna med en ny ledning bli
små till måttliga.

Så långt som möjligt planeras åtgärder för att minimera störningar och påverkan under byggtiden. Inför byggnationen tas
en åtgärdsplanen för mark och vatten fram vilken anger hänsyn som ska tas i de olika områdena inför den entreprenad
som genomförs.
För de aktuella ledningsåtgärderna förväntas en byggoch rivningstid på cirka 3-4 år. Arbeten kommer att ske
etappvis längs hela sträckan och avser att starta söderifrån
med ledningsåtgärder vid station Överby. Detta görs för att
både undvika längre avbrottstider och för att under arbetets
gång säkra strömförsörjningen till station Hamra, station
Håtuna och station Överby.
Nedan presenteras påverkan och specifika förutsättning
som bör lyftas särskilt under byggskedet för närboende och
landskapsbild, natur- och kulturmiljön, mark och vatten, klimat och infrastruktur, samt en bedömning av påverkan för
respektive aspekt.

4.2 Byggskedet

Bedömning
Påverkan på den visuella upplevelsen av landskapet och för
närboende kommer under byggskedet totalt sett att pågå
under flera år, men inte hela tiden i alla avsnitt längs sträckningen. Utbyggnadsförslaget med övriga planerade ledningsåtgärder bedöms därmed lokalt innebära en stor negativ
påverkan på närboende och landskapsbilden under byggskedet, men under en relativt begränsad tid längs respektive

Den miljöpåverkan som sker vid byggnation och rivningar är
främst kopplade till lokala störningar genom fysiskt intrång,
buller, material- och maskintransporter samt luftföroreningar. Till det fysiska intrånget hör även tillfartsvägar och
uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning
och röjning kan också resultera i tillfälliga hinder i framkomlighet längs stigar och leder innan avverkningsrester tas bort.
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4.2.1 Befolkning och landskapsbild
Påverkan och specifika förutsättningar
Störningar för närboende under byggskedet uppstår främst i
form av buller och luftföroreningar som orsakas av den
anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för bygget
samt rasering av befintliga ledningar. Ett visst hinder i framkomlighet längs stigar och leder kan också förekomma innan
röjningsrester tas bort. Tillfälliga skador kan exempelvis uppkomma på diken, stängsel och vägar i samband med anläggningsarbetet. Skadorna åtgärdas dock och återställning sker
så långt det är möjligt till ursprungligt skick.
Den planerade verksamheten innebär att arbeten med att
bygga en ledning och rasera befintliga ledningar kommer att
pågå stegvis under flera år. Arbeten kan även komma att ske
parallellt längs olika delar av sträckningen. Rivning av befintliga ledningar kommer att planeras så att ledningsavsnitt för
den nya ledningen kan byggas i anslutning till befintlig ledningsgata och befintliga ledningar. Det går inte att i dagsläget
säga exakt vilka etapper som kommer att påbörjas först, men
troligen kommer arbetet att inledas söderifrån med början
vid station Överby. Arbetet måste planeras så att matningen
med 220 kV till station Håtuna upprätthålls tills det att regionnätsägarens ledningsåtgärder är klara. Det betyder att de
befintliga 220 kV-ledningarna förbi Håtuna och Håbo-Tibble
troligen är de sista som rivs. Först när regionnätsägarens ledningsåtgärder är klara kan den nya ledningen driftsattas som
en 400 kV-ledning och arbetet med rivning av den sista
etappen av befintliga 220 kV-ledningar påbörjas.
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ledningsavsnitt.

4.2.2 Naturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
Påverkan på naturmiljön kopplad till byggnationen är främst
störningar genom fysiskt intrång, avverkning, buller och luftföroreningar. Det fysiska intrånget utgörs av själva arbetsområdet och schaktning av tillfartsvägar samt
uppställningsplatser för maskiner och material. Återställning
av marken sker så långt det är möjligt till nära ursprungligt
skick. Störningar i form av luftföroreningar och buller orsakas
av den anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för
byggnationen av den nya kraftledningen. För föreslagna
skyddsåtgärder under byggfas, se avsnitt 5.2.1.
Bedömning
Då den planerade verksamheten kommer att pågå under
flera år bedöms detta innebära en stor negativ påverkan på
naturmiljön under byggskedet, trots få utpekade naturvärden, se avsnitt 4.1.3.

jordlina bedöms inte ge upphov till några betydande konsekvenser då det är ett förhållandevis litet ingrepp. Endast en
mindre andel ny mark kommer att tas i anspråk då utbyggnadsförslaget till stora delar följer befintliga ledningsgator.
Schaktning och i vissa fall gjutning av fundament kommer
att ske på plats vid anläggandet av stolparnas fundament.
För att förankra så kallade bergfundament kan även sprängning och borrning i berg komma att behövas.
Utbyggnadsförslaget berör fem potentiellt förorenade
områden som återfinns i länsstyrelsernas efterbehandlingsstöd (EBH), se Tabell 14.
Inget vattenskyddsområde ligger inom utredningskorridoren. Utbyggnadsförslaget går även genom eller i den yttre
kanten av fem våtmarksområden, vilka beskrivs i avsnitt
4.1.3. Korridoren passerar ett antal brunnar varav cirka 5-10
stycken ligger inom 50 meter från den föreslagen ledningssträckning. De objekt som ingått i bedömning av känslighet
presenteras i Tabell 15.
Tabell 14. Potentiellt förorenade områden inom den föreslagen
utbyggnadskorridor.

4.2.3 Kulturmiljö

Kartbet

ID

Kommun Län

Bransch

Riskklass

Påverkan och specifika förutsättningar
Lokal påverkan på miljöer med värden för kulturmiljön kan
uppstå under byggskedet. Störningar kan även uppkomma på
landskapsbilden som har värde för kulturmiljön. Den slutgiltiga stolpplaceringen och anläggande av körvägar och uppställningsplatser har generellt betydelse för i vilken
omfattning kulturmiljön kan komma att påverkas, vilket kommer att fastställas i den kommande projekteringen av ledningen. Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas i
samband med arbetet kommer arbetet stoppas och en
anmälan göras till länsstyrelsen. För övriga föreslagna
skyddsåtgärder under byggskedet, se avsnitt 5.2.2.

EBH1

149721

Enköping

Uppsala

Avloppsreningsverk

Ej riskklassat

EBH2

149758

Enköping

Uppsala

Transformatorsta- Ej riskklassat
tion

EBH3

149849

Enköping

Uppsala

Avfallsdeponier icke farligt, farligt
avfall

3

EBH4

149608

Enköping

Uppsala

Bilvårdsanläggning, bilverkstad
samt åkerier

Ej riskklassat

EBH5

178309

Håbo

Uppsala

Plantskola

2

Bedömning
Då den planerade verksamheten kommer att pågå under
flera år, inom bland annat områden av riksintresse för kulturmiljön (se avsnitt 4.1.4), bedöms en måttlig negativ påverkan
på kulturmiljön uppstå. Bedömningen görs främst mot bakgrund av förutsedd påverkan på upplevelsen av kulturmiljövärden i anslutning till byggarbetsplatser. I nuläget bedöms
inte någon fysisk påverkan på kulturlämningar uppstå vid
byggnation av den nya ledningen. Bedömningen görs utifrån
den information som finns tillgänglig i dagsläget. Efter att
den kommande kulturmiljöutredningen är genomförd kommer en ny bedömning att göras inför den specifika miljöbedömningen som inkluderar framtagande av MKB.

4.2.4 Mark och vatten
Påverkan och specifika förutsättningar
Vid markarbeten och arbeten vid nedläggning av jordlina
finns risk för föroreningsspridning från förorenad mark (för
miljöpåverkan vid rivning, se avsnitt 2.3.3). Nedgrävning av

Tabell 15. Objekt inom utredningskorridoren som ingått i
bedömningen för mark och vatten.
Objekt

Antal

Benämning

Kommentar

Våtmarker

5

Mader runt Alsta sjö och Örsundsån mellan Högby och Örsundsbro

Mycket högt
naturvärde

Översilningskärr 500 m SSO torpet Vissa naturvärden
Hagelviken 2 km NNO Övergran
Stormossen 9 km SV Sigtuna

Högt naturvärde

Våtmark O Näshagen 7 km S Sigtuna

Vissa naturvärden

Våtmark runt Lillsjön 7 km V Upplands-Väsby

Vissa naturvärden

Brunnar

5-10

-

Inom 50 meter från
föreslagen ledningssträckning

Bostäder

-

-

Spridd förekomst
inom utredningskorridoren
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Bedömning
Av de objekt som finns med i länsstyrelsernas efterbehandlingsstöd så finns inom korridoren återfinns det närmaste
objektet ett tiotal meter från den föreslagna ledningsträckningen. Objektet är en avfallsdeponi för icke farligt och farligt
avfall.
Ett fåtal brunnar har identifierats inom 50 meter från
föreslagen ledningssträckning men det finns inga vattenskyddsområden eller vattentäkter inom utredningskorridoren. De våtmarker med mycket högt respektive högt
naturvärde bedöms påverkas marginellt då föreslagen ledningssträckning går i kanten av dessa eller berör en mindre
del av området. Sammantaget bedöms områdets känslighet
som liten.
Den påverkan på mark och vatten som projektet riskerar
att medföra bedöms som liten utifrån de idag kända och
identifierade föroreningarna. Påverkan på miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som passeras kommer att
utredas och bedömas i kommande MKB.

4.2.5 Klimatpåverkan
Påverkan och specifika förutsättningar
Byggande av en luftledning kräver naturresurser i form av
material och råvaror som stål till stolpar, metaller (främst
aluminium) till elledning och betong till fundament, med
mera. De fordon som används vid bygg- och anläggningsarbeten och vid transport av materiel till byggplats orsakar koldioxidutsläpp till luft, mark och vatten. För att bedöma dessa
effekter använder sig Svenska kraftnät av livscykelanalyser
och har ett egenutvecklat verktyg för beräkning av miljöpåverkan under ett transmissionsnäts investeringslivscykel.
Beräkningarna görs för en livslängd på 40 år och i de beräkningar som gjorts ingår även de stationer som hör till i programmet.
Investeringen i Storstockholm Väst innebär materialåtgång om totalt 24 000 ton varav metaller utgör 5000 ton av
dessa och resterande del står stolpfundamentet för. Ledningsförnyelserna står för hela 90 procent av materialåtgången. Om hänsyn tas till investeringens hela livscykel
handlar det om utsläpp om 29 000 ton CO2e.
Bedömning
Anläggandet av ledningen bidrar till utsläpp av koldioxid, liksom den materialåtgång som är nödvändig för att uppföra
ledningen och som tar naturresurser i anspråk. Påverkan är
dock tidsmässigt begränsad och möjligheter finns för återvinning och återbruk av material den dag ledningen behöver
förnyas eller tas ur bruk. Byggandet av ledningen bedöms ha
en liten negativ påverkan på klimatet.

4.2.6 Infrastruktur
Påverkan och specifika förutsättningar
Kraftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggandet
av kraftledningar så eftersträvar Svenska kraftnät att minimera påverkan på annan infrastruktur, så som vägar, järnvä-
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gar och andra kraftledningar.
Utbyggnadsförslaget korsar två vägar som är av riksintresse för vägnätet. Väg 55 som sträcker sig från Norrköping
till Uppsala utgör förbindelse mellan regionala centra, vilket
innebär att vägen är av särskild regional betydelse, utredningskorridoren korsar vägen söder om Örsundsbro. Trafikverket har planer att göra om vägen till en så kallad
2+1-väg. Utredningskorridoren korsar söder om Härsbrokärr
även väg 912, som utgör en anslutning till en utpekad flygplats av riksintresse.
Utredningskorridoren går även genom ett intresseområde
för det civila flyget. Hela utredningskorridoren och därmed
föreslagen sträckning ligger inom Uppsala, Arlanda och
Bromma flygplatsers MSA-ytor samt omfattas av två påverkansområden för väderradar för Håtuna och Arlanda flygplats, se Tabell 16. Området runt Uppsala flygplats benämns
även av Försvarsmakten som MSA-område för Uppsala
övningsflygplats. MSA-område eller -yta är ett område kring
en militär eller civil flygplats där höga objekt kan påverka
flygplatsens MSA (Minimum Sector Altitude). Inom MSAområden eller -ytor görs en bedömning från fall till fall om
vad som är höga objekt och om lokaliseringen av det höga
objektet påverkar området.
Vid kommungränsen mellan Upplands-Bro och Upplands
Väsby kommuner berör delsträcka Långvreten-Överby
utkanten av influensområde för flyghinder kring StockholmArlanda flygplats, se Tabell 16.
Tabell 16. Begränsningar kopplade till flyget inom den föreslagna
utbyggnadskorridoren.
Kartbet

Typ

ID

Namn

Beskrivning

MSA1-3

Flygplats
MSAytor

1,
2,
3

Uppsala,
Arlanda,
Bromma

Påverkar uppförandet av höga objekt. Inom detta område finns en
maximal tillåten totalhöjd (meter över havet) för objekt. Denna
höjd måste respekteras för att inte
påtaglig skada på riksintresset uppstår. Alla plan- och lovärenden
rörande höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten.

FI1

Flyghin- 2
der influensområde

StockInfluensområdet avser flyghinder,
holm-Ar- dvs. det område utanför flygplatlanda
sen inom vilket höga anläggningar
såsom vindkraftverk, master, torn
och andrabyggnader kan innebära
fysiska hinder för luftfarten.

Vattenfalls 70 kV-ledning mellan Håtuna-Litslena är sambyggd på del av sträckan med Svenska kraftnäts 220 kV-ledning, RL6 S5, som kommer att rivas. Vattenfalls ledning
kommer därmed att behöva flyttas.
Vattenfalls 70 kV-ledningar mellan Håtuna-KungsängenÖverby går idag i parallellgång mellan 220 kV-ledningarna
KL12 S3-4 och RL6 S6. För att komma fram med den nya 400
kV-ledningen så kan flytt eller delvis nedgrävning i kabel av

69 Yttrande över samråd 400kV luftledning Hamra-Överby - KS 19/0506-14 Yttrande över samråd 400kV luftledning Hamra-Överby : Bilaga 2 Samradsunderlag_hamra-overby_200420.pdf

HAMRA-ÖVERBY 45

Vattenfalls ledning vara nödvändig. Trafikverkets matarledning går idag, på del av sträckan, i parallellgång mellan 220
kV-ledningarna KL12 S2 och RL6 S5. För att komma fram med
den nya 400 kV-ledningen så kommer flytt av Trafikverkets
ledning att behöva göras.
Bedömning
Då det inte finns några framtagna bedömningsgrunder för
infrastruktur görs bedömningen för påverkan på infrastruktur
mer generellt, med hänsyn till vilka åtgärder som krävs eller
rekommenderas för att minimera eller undvika påverkan.
Påverkan på de vägar som korsas bedöms i detta skede
kunna undvikas genom anpassad stolpplacering, varpå risken
för negativ påverkan bedöms som obetydlig.
Likt för stoppområdet som beskrivs i avsnitt 4.1.8 ovan så
bör en sträckning inom MSA-områden till stor del kunna
utföras i anslutning till befintlig ledningsgata. Sammantaget
bedöms utredningskorridorens påverkan på MSA-områdena
eller påverkansområden för väderradar som obetydliga, då
det redan går liknande ledningar i samma stråk.
Inom influensområdet för flyghinder kring StockholmArlanda flygplats följer delsträckan befintlig ledningsgata,
vilket gör att en sträckning parallellt med denna bör vara att
föredra och skulle göra att påverkan på influensområdet inte
förändras med den nya ledningen.
Den sammantagna påverkan på infrastruktur bedöms
därmed som obetydlig.
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5. FÖRESLAGNA SKYDDSÅTGÄRDER
5.1 Generellt hänsynstagande
5.1.1 Elsäkerhet

Säkerhetsbestämmelser för ledningar återfinns i ellagen,
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄK-FS
2008:1-3 och ändringsföreskrifterna i ELSÄK 2010:1-3). I
starkströmsföreskrifterna regleras bland annat minsta
avstånd mellan elledningar, mark och byggnader.
Svenska kraftnäts ledningar konstrueras i så kallat brottsäkert utförande vilket innebär att de är dimensionerade för att
klara alla förekommande väderförhållanden. Ledningarna är
vidare utrustade med åskskydd.
Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att
klättra i stolparna vilket kan vara en säkerhetsrisk. Därför
byggs stolpar med klätterskydd i områden nära bebyggelse
där man kan förvänta sig att många människor uppehåller
sig.

5.1.2 Svenska kraftnäts magnetfältspolicy
Svenska kraftnät följer vad de myndigheter som är ansvariga
för hälsofrågor relaterat till magnetfält rekommenderar. De
myndigheter som följer forskningen och utvecklingen när det
gäller elektriska och magnetiska fält är Boverket, Folkhälsomyndigheten, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket och
Strålsäkerhetsmyndigheten. Svenska kraftnät har formulerat
en magnetfältspolicy som tillämpas i ledningsprojekt:
”Vid planering av nya ledningar ska vi se till att magnetfälten normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla (μT) där barn varaktigt vistas. Vid förnyelse av tillstånd (koncessioner) för
befintliga luftledningar ska vi överväga åtgärder som minskar
exponeringen för magnetfält. Åtgärder ska genomföras där
människor varaktigt exponeras för magnetfält som avviker
väsentligt från det normala. En förutsättning är att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är rimliga.”
Den forskning som gjorts har dock inte påvisat några
medicinska orsakssamband mellan exponering av magnetfält
(oavsett nivå) och påverkan på hälsan annat än vid direkt
påverkan. Enligt Folkhälsomyndigheten går det enligt den
senaste forskningen inte att påvisa något samband mellan
exponering för magnetfält och sjukdomsrisk. Dock kan sambandet mellan långvarig exponering av svaga kraftfrekventa
magnetfält och förhöjd risk för barnleukemi inte uteslutas.
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Det statistiska sambandet mellan barnleukemi och långtidsexponering av låga magnetfält är docksvagt. Därför rekommenderar ansvariga myndigheter att vid samhällsplanering
och byggande sträva efter att begränsa fält i bostäder, skolor
och förskolor. För direkt påverkan vid exponering av höga
magnetfält gäller rekommendationen att allmänheten inte
ska vistas i områden med magnetfält över 100 μT, vilket är
ett riktvärde i såväl i EU som i Sverige.

5.1.3 Säkerhetsskydd
Enligt säkerhetsskyddslagen är verksamhetsutövaren skyldig
att försäkra sig om att säkerhetsskyddet i den egna verksamheten är tillräckligt. Svenska kraftnäts säkerhetsarbete
omfattar fysiska och tekniska skydd kring elförsörjningens
anläggningar, bevakning, informationssäkerhet, säkerhetsskyddade upphandlingar och utbildning av personal.
I Svenska kraftnäts egna föreskrifter om säkerhetsskydd
ställs bland annat krav på att en säkerhetsanalys ska genomföras minst vartannat år. Föreskrifterna ställer krav på att
skyddsvärd information hanteras på ett säkert sätt.
Länsstyrelsen kan besluta att samhällsviktig infrastruktur
är skyddsobjekt enligt skyddslagen. Skyddet inriktas mot
sabotage, terrorism och spioneri. Rikspolisstyrelsen har utarbetat vägledningar för säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad
upphandling. I dessa beskrivs närmare begrepp och definitioner för säkerhetsskyddsarbetet.

5.2 Specifika skyddsåtgärder
Nedan redovisas förslag till skyddsåtgärder så långt vi vet
idag för skydd av natur- och kulturmiljön. De skyddsåtgärder
som sedan beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen ska vara
direkt kopplad till den negativa miljöpåverkan och även
beskriva vad som är syftet med skyddsåtgärden.

5.2.1 Skydd av naturmiljön
En naturvärdesinventering kommer att genomföras för att
identifiera naturmiljöer längs sträckan där särskild hänsyn
behöver tas.
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Nedan följer förslag till åtgärder med utgångspunkt för de
kända naturmiljöer som identifierats i 4.1.3:
>>

>>

Vid stolpplacering och planering av tillfartsvägar tas
största möjliga hänsyn till naturvärden med områdesskydd och eventuella naturvärden som identifieras vid den kommande naturvärdesinventeringen.
Syftet är att redan vid vägplanering och vid stolpplacering undvika skyddade områden där så är möjligt.
Tidsrestriktion för störande arbeten vid anläggningsarbeten kan bli aktuella vid arbeten i närheten av
Natura 2000-området och naturreservatet Hjälstaviken. Syftet med åtgärden är så fall att minska eventuell påverkan på häcknings- och rastingsmöjligheter
för den fågelfauna som dokumenterats i och i närheten av området. Området utgör en känd fågellokal
längs ledningssträckningen. Behovet av eventuella
tidsrestriktioner för störande arbeten vid anläggningsarbeten vid Hjälstavikens naturreservat och
Natura 2000-område kommer att belysas vid kommande utredningar.

>>

att undvika körning inom fornlämningsområde bör
arbetet i möjligaste mån ske när marken är frusen
eller torr.
Där placering av kraftledningsstolpar kommer i kontakt med nya identifierade kulturhistoriskt värdefulla
områden som identifierats som utredningsobjekt bör
man samråda i god tid med länsstyrelsen om behov
finns för att en arkeologisk utredning ska utföras.
Samråd bör även ske med länsstyrelsen vid rivning av
de befintliga stolpar som står inom kända fornlämningar.

Innan åtgärder genomförs i känsliga miljöer kommer Svenska
kraftnät att samråda med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 §
MB.

5.2.2 Skydd av kulturmiljön
För att bedöma och minimera påverkan på kulturmiljön kommer en kulturmiljöutredning att genomföras längs sträckningen, för att lokalisera och dokumentera den berörda
kulturmiljön. Om nya fornlämningar påträffas i samband med
arbetet med kraftledningen kommer arbetet att stoppas och
en anmälan kommer göras till länsstyrelsen.
Här följer förslag till skyddsåtgärder med utgångspunkt i
gjorda bedömningar i avsnitt 4.2.3:
>>

>>

>>

>>

Stolpplacering, anläggning av tillfartsvägar och förläggning av jordningslina görs med hänsyn till fornlämningar, och i möjligaste mån till övriga
kulturhistoriska lämningar, så att dessa inte skadas.
Forn- och kulturlämningar som ligger i närheten av
områden där arbeten kommer att bedrivas ska vara
utmärkta med fornlämningsband eller motsvarande.
Syftet med åtgärden är att undvika påkörningsskador
vid anläggningsarbete och vid framtida underhåll.
Särskilda restriktioner för det framtida underhållet
ska tas fram för fornlämningen som kommer att vara
belägen inom planerad ledningsgata och skrivas in i
ledningsrättsavtalet eller liknande dokument. Syftet
med åtgärden är att undvika skada på fornlämningen
vid framtida underhållsåtgärder.
Körning av arbetsfordon ska i möjligaste mån undvikas inom fornlämningsområden för att inte orsaka
markskador eller spårbildning. Om det ändå inte går
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6. UTREDDA ALTERNATIV OCH
UTFORMNINGAR
I tidigare genomförd framkomlighetsstudie och i den myndighetsdialog som genomfördes under hösten och vintern
2019 så presenterades ett antal alternativ och utredningskorridorer inom vilka Svenska kraftnät har utrett möjligheten att
anlägga den planerade ledningen mellan stationerna Hamra
och Överby.
Initialt avfärdades flera utredningskorridorer och hela delområden i framkomlighetsstudien, dessa alternativ och
utredningskorridorer omfattade luftledning, markkabel och

sjökabel samt en kombination av dessa inom både befintlig
ledningsgata och nya föreslagna korridorer, se Figur 22.
Vidare presenterades ett antal återstående alternativ och
utredningskorridorer i det underlag för myndighetsdialog
som tagits fram. Ett antal möjliga sträckningskorridorer har
sedan utretts vidare och avfärdats efter den genomförda
myndighetsdialogen, se Figur 23. Alla utredda alternativ
finns beskrivna i 6.2 samt i Bilaga 6, Lokaliserings-PM för
Hamra-Överby.

Figur 22. Avfärdade alternativ (grå korridorer) tillsammans med vald utredningskorridor (rosa).
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Figur 23. Studerade alternativa sträckningskorridorer mellan Hamra och Överby inom Utredningskorridor 1 och 2
enligt Figur 22.

SAMRÅDSUNDERLAG – SVENSKA KRAFTNÄT

69 Yttrande över samråd 400kV luftledning Hamra-Överby - KS 19/0506-14 Yttrande över samråd 400kV luftledning Hamra-Överby : Bilaga 2 Samradsunderlag_hamra-overby_200420.pdf

50 HAMRA-ÖVERBY

Valt utbyggnadsförslag mellan Hamra och Överby är en
kombination av tidigare Utredningskorridor 2, delsträcka Kolsta-Långvreten och Utredningskorridor 1, delsträckorna:
Hamra-Kivinge, Kivinge-Nyborg, Nyborg-Kolsta/Markeby
och Långvreten-Överby. Inför valet av utbyggnadsförslag har
Svenska kraftnät gjort en samlad bedömning och intresseavvägningar utifrån inkomna synpunkter från den genomförda
myndighetsdialogen. Hänsyn har tagits till driftsäkerhet och
teknik, men även till intressen såsom natur- och kulturmiljö,
rekreation och friluftsliv, landskapsbild, Försvarsmaktens
riksintressen och påverkansområden, kommunal planering
samt människors hälsa och miljö.

effekt skulle överföras genom denna förbindelse än om den
byggs med luftledningsteknik, vilket resulterar i att en förbindelse med en sådan utformning kommer att begränsa den
totala maximala leveransförmågan till Stockholm. En markförlagd växelströmskabel eller en partiell kablifiering kan därför inte rekommenderas för sträckan.
Då en markförlagd kabel inte heller har några tekniska
eller ekonomiska fördelar gentemot luftledning så har markkabel inte utretts vidare som ett alternativ. Svenska kraftnät
bedömer därutöver att framkomlighet för en luftledning är
god.

6.1 Nollalternativet

Sjöförlagd växelströmskabel används i de fall då det inte är
tekniskt möjligt att genomföra passage över vattendrag med
luftledning, då det skulle kräva både höga och svårbyggda
stolpar.
För att förlägga en sjökabel krävs ett fartyg för kabelförläggning. Varje kabeltrumma rymmer 560 meter kabel (tvärsnittsarea 2500 mm2) och väger 30 ton. För att nå samma
prestanda som för en luftledning krävs det att nio stycken
kablar förläggs, det vill säga – varje 560 meter kabel väger
270 ton. Fartyget måste även finnas på plats efter förläggningen för fellokalisering och kabelreperation. För detta krävs
det att specialutbildad personal är tillgängliga. Fartyget kräver också en ”hamn” med lämplig infrastruktur samt tillfartsvägar.
En partiell sjökabel kräver två stycken terminalstationer,
eventuellt med kontrollanläggningar, vilket ökar felfrekvensen. En sjökabel är visserligen mindre felbehäftad än en luftledning men har betydligt längre reperationstid. I det här
fallet är detta särskilt allvarligt eftersom Stockholmsregionens elförsörjning inte kommer att uppfylla driftsäkerhetskriteriet (N-1) efter ett kabelfel under en så lång tid som 2 till 4
veckor. Ett eventuellt kabelfel ger ytterligare kabelskarvar
efter reparation som ökar felfrekvensen.
Investeringskostnaderna för sjökabeldelen ökar med en
faktor 4-6 utan att prestandan höjs.

Nollalternativet beskriver den förutsedda utvecklingen om
den planerade kraftledningen mellan stationerna Hamra och
Överby inte byggs.
Nollalternativet innebär att transmissionsnätet i västra
Stockholmsområdet inte förstärks som planerat vilket innebär att begärda (ökade) effektuttag i länet inte kan accepteras då gällande driftsäkerhetskrav måste upprätthållas.
De befintliga 220 kV luftledningar som skulle rivas som
en del av projektet skulle bli kvar, med undantag för ledning
KL 12 S3-4 som kommer att rivas, vilket skulle innebära att
intrångsförbättrande åtgärder för vissa fastigheter inte skulle
kunna genomföras.
Närhet till befintliga ledningar vid befintlig bebyggelse
skulle då bli kvar mellan Hamra och Överby.

6.2 Avfärdade utredningskorridorer
I Tabell 16 beskrivs de alternativ som utretts och som avfärdats för vidare utredning, se även Figur 22 och Bilaga 6.

6.3 Tekniska utformningar som inte
utreds vidare
6.3.1 Markförlagd 400 kV-växelströmskabel

Markförlagd växelströmskabel används i de fall då Svenska
kraftnät bedömer att framkomligheten för en luftledning är
ytterst begränsad eller obefintlig.
Det föreslagna nätet för den framtida elförsörjningen av
Stockholmsregionen består huvudsakligen av fyra 400 kVförbindelser. I väster, runt regionen är projekten Hamra-Hall
och Odensala-Kolbotten aktuella och genom regionen är förbindelserna Hamra-Överby-Beckomberga-Kolbotten och
Hagby-Anneberg-Ekudden sammanlänkade.
Hur den elektriska effekten fördelar sig mellan de fyra förbindelserna ovan beror till stor del på deras respektive elektriska motstånd. En markförlagd kabel har upp till sju gånger
lägre elektriskt motstånd än vad en luftledning med motsvarande kapacitet har. Det innebär att desto längre en kablifiering är ju mer el kommer förbindelsen att bära i förhållande
till parallella förbindelser med samma längd. En kabelförläggning mellan Hamra-Överby skulle därför resultera i att mer
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6.3.2 Sjöförlagd 400 kV-växelströmskabel

6.3.3

Likströmsteknik

Likströmsteknik är inte kostnadseffektivt över kortare
avstånd. Likströmsteknik övervägs därför endast för särskilda tillämpningar som att överföra stora förutbestämda
effektmängder mellan två punkter i transmissionsnätet. Det
aktuella projektet som är ett integrerat projekt i det maskade
svenska transmissionsnätet faller inte under denna typ av
användningsområde och utreds därför heller inte vidare.

6.4 Angränsande projekt
Ledningsprojektet Hamra-Överby är en av flera förstärkningsåtgärder som Svenska kraftnät planerar i Stockholmsregionens västra delar. Hamra-Överby behöver realiseras
tillsammans med projekten Odensala-Överby och HamraÖverby.
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Tabell 16. Utredda och avförda alternativ mellan Hamra och Överby.
ALTERNATIV

BESKRIVNING

AVFÄRDAS PÅ GRUND AV

UTREDNINGSKORRIDOR 1A och 1B

Kombination av luftledning och sjökabel. Stora delar av utredningskorridor 1A och 1B korsar större vattendrag vilket förutsätter sjökabel. Utredningskorridoren går öster om utbyggnadsförslaget.

Utredningskorridorerna har inte utretts vidare då teknikvalet (sjökabel) skulle innebära försämrad driftsäkerhet och höga investeringskostnader. För samtliga nybyggnationer inom transmissionsnätet är
luftledning huvudalternativet.

UTREDNINGSKORRIDOR 2B

Luftledning i ny ledningsgata fram till nordväst om
Brunna. Ledningen anläggs i ett längre sjöspann precis norr om Stäksön och sedan vidare fram till station Överby.

Avfärdas då det medför en sjöpassage på cirka 1 kilometer i ett område
norr om Stäksön, en luftledning längs passagen skulle kräva höga och
svårbyggda stolpar med mycket stora påverkan på landskapsbilden
som följd. Stor påverkan på boendemiljöer vid Brunna.

UTREDNINGSKORRIDOR 3A, 3D OCH 3E

Luftledning i befintlig ledningsgata från station
Hamra. Korridor 3A viker av österut i befintlig ledningsgata medan korridor 3B-C fortsätter i ny ledningsgata fram till väg E18 norr om Ekolsund där korridoren delar upp sig i 3B och 3C och fortsättningsvis
går i nya ledningsgator. Alternativ 3C delar även i sin
tur upp sig i 3C, 3D och 3E.

Utredningskorridorerna 3D-E avfärdats i ett tidigt skede då de medför en sjöpassage på 1600 meter. Utredningskorridor 3A har avfärdats
i ett senare skede då det likt befintlig ledning passerar genom de norra
delarna av ett Natura 2000-område. Inom utredningskorridor 3A går
idag en av de två befintliga 220 kV-ledningarna som ska rivas i och med
den föreslagna ledningen.

UTREDNINGSKORRIDOR 4A OCH 4B

Luftledning som sträcker sig genom redan ianspråktagen mark för annan befintlig infrastruktur. Följer en
befintlig ledningsgata sydväst om stationen i Hamra
fram till väg E18. Följer väg E18 åt sydost förbi Ekolsund, Bålsta och Bro. Väster om Brunna delar sig
utredningskorridoren i 4A och 4B. 4B fortsätter via
Kungsängen ner mot Överby medan viker av mot befintliga ledningsgator.

Korridorerna har avfärdats på grund av begränsad framkomlighet med
luftledning pga närheten till tätare bebyggelse. Begränsas även av ett
antal telemaster. Utredningskorridorerna passerar även bredare vattendrag som skulle kräva höga korsningstorn vilket skulle ha stor påverkan på landskapsbilden.

STRÄCKNINGSKORRIDOR A

Luftledning som följer befintlig ledning och går i befintlig ledningsgata från station Hamra till station
Överby.

Har avfärdats då det inte bedöms framkomligt med ny luftledning i befintliga ledningsgator utan att påverka bostäder i för hög grad. Nordväst
om Håtuna station så passerar alternativet ett flertal fastigheter. Skulle
innebära ny passage över ett område med fornlämningar. Ledningsgatan ligger inte heller samlad tillsammans med andra ledningar inom
området. Sydöst om Håtuna station passerar korridoren ett flertal fastigheter, Håbo-Tibble kyrkby. De befintliga ledningarna går rakt genom
byn, väldigt nära befintliga fastigheter.

STRÄCKNINGSKORRIDOR C

Luftledning som inledningsvis följer befintlig ledningsgata. Norr om Härvesta viker sträckningskorridor C av och går i ny sträckning. I höjd med Ekolsunds
slott och Strömsäng viker sträckningskorridoren av
österut i ny ledningsgata. Korridoren går sedan längs
befintlig ledningsgata fram till Kivinge och följer sedan befintlig ledning in mot stationen i Överby.

Bedöms som ej som framkomligt med luftledning då sträckningen går
inom stoppområde för höga objekt, vilket kräver en maxhöjd på stolparna på 20 meter, som innebär byggtekniska svårigheter och större
påverkan på landskapsbilden. Ny mark kommer vidare att tas i anspråk
vilket medför att boendemiljöer som tidigare inte berörts av kraftledningar kommer att bli berörda.

STRÄCKNINGSKORRIDOR D

Luftledning som inledningsvis följer befintlig ledningsgata. Norr om Härvesta viker sträck-ningskorridor D av och går i ny sträckning. I höjd med Ekolsunds
slott och Strömsäng viker sträckningskorridoren av
österut i ny lednings-gata. Korridoren går sedan längs
befintlig ledningsgata fram till Kivinge och följer vidare befintlig ledningsgata fram till Kolsta där korridoren sedan går i ny ledningsgata väster om befintlig
ledning, för att åter ansluta till befintliga ledningsgator vid Långvreten.

Alternativet tar ny mark i anspråk längs stora delar av sträckningen,
vilket inte förordats i myndighetsdialogen. Passerar ett område som
både har många bostäder och som är rikt på forn- och kulturlämningar. Passagen över Ekolsundsviken är lång vilket skulle kräva höga stolpar. Delar av korridoren går genom stoppområde för höga objekt, vilket
gör att en sträckning inom denna del av sträckningskorridoren inte är
möjlig. Korridoren passerar strax söder om Natura 2000-området
Hjälstaviken, som är mycket fågelrikt.

STRÄCKNINGSKORRIDOR E

Följer initialt samma sträckning som sträckningskorridor D, men viker av österut längre söderut och går
där i ny ledningsgata längs delar av sträckan. Korridoren korsar två sambyggda 400 kV-ledningar och
en 130 kV-ledning i höjd med Åby. Därefter fortsätter
sträckningskorridor E längs med befintlig ledning in
mot stationen i Överby.

Tar ny mark i anspråk längs stora delar, vilket inte förordats i myndighetsdialogen. Passerar ett område som både har många bostäder
och är rikt på forn- och kulturlämningar. Passagen av Ekolsundsviken
är lång vilket skulle behöva höga stolpar. Går genom stoppområde för
höga objekt där den maximala stolphöjden begränsas till 20 meter,
vilket innebär byggtekniska svårigheter och större påverkan på landskapsbilden. Korridoren passerar strax söder om Natura 2000-området Hjälstaviken, som är rikt på fågel.

STRÄCKNINGSKORRIDOR F

Luftledning som inledningsvis följer befintlig ledningsgata. Norr om Härvesta viker sträck-ningskorridor F av och går i ny sträckning. I höjd med Ekolsunds
slott och Strömsäng viker sträckningskorridoren av
österut i ny lednings-gata. Korridoren går sedan längs
befintlig ledningsgata fram till Kivinge och följer vidare befintlig ledningsgata fram till Kolsta där korridoren sedan fortsätter i ny ledningsgata. Sträckningskorridor F fortsätter från Långvreten vidare mot
Överby i befintlig ledningsgata.

Alternativet innebär att ny mark tas i anspråk inom sträckningskorridor F längs delsträcka Hamra-Strömsäng, Strömsäng-Nyborg och Kolsta-Långvreten. Då korridoren delvis går i ny sträckning kommer boendemiljöer som tidigare inte berörts av kraftledningar att bli berörda.
Delsträckorna Hamra-Strömsäng och Strömsäng-Kivinge går genom
stoppområde för höga objekt där den maximala stolphöjden begränsas
till 20 meter, vilket innebär byggtekniska svårigheter och större påverkan på landskapsbilden.
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Ledningsprojekten är tre av flera förstärkningsåtgärder som
Svenska kraftnät gör inom programmet Storstockholm Väst
för att möta det växande behovet av el i Stockholmsregionen.
Överby-Beckomberga
Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV
mellan stationerna Överby i Sollentuna kommun och Beckomberga i Stockholm stad. Elförbindelsen ersätter en befintlig 220 kV-ledning i Sollentuna kommun och Stockholm stad.
Efter samråd med berörda myndigheter, kommuner, fastighetsägare och andra aktörer har Svenska kraftnät valt en
utredningskorridor som inledningsvis planeras som luftledning för att sedan övergå till kabel i mark. Nästa steg är att ta
fram ett sträckningsförslag inom den valda korridoren att
samråda om. I dagsläget beräknas byggstart tidigast år
2025. Tid för byggstart är beroende av om och när koncession (tillstånd) meddelas samt när övriga tillstånd är på plats.
Mer information om projektet finns på www.svk.se/overbybeckomberga.
Odensala-Överby
Svenska kraftnät planerar en ny elförbindelse för 400 kV
mellan station Odensala i Sigtuna kommun och station
Överby i Sollentuna kommun. Elförbindelsen ska ersätta den
220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan Odensala och
Överby. Samråd om ett utbyggnadsförslag hölls i slutet av
2019 och i dagsläget beräknas byggstart tidigast år 2025. Tid
för byggstart är beroende av om och när koncession (tillstånd) meddelas samt när övriga tillstånd är på plats. Mer
information om projektet finns på www.svk.se/odensalaoverby.
Station Överby
En utbyggnad av stationen Överby föreslås i direkt anslutning
till befintlig station i Överby. Ingen ändring av gällande detaljplan behövs eftersom planerad byggnation av ett gasisolerat
ställverk (GIS) görs inom befintlig fastighet. Dialog pågår
med Vattenfall för samordning av utbyggnadsplanerna inom
befintligt stationsområde.
Station Hamra
En utbyggnad av stationen Hamra föreslås i direkt anslutning
till befintlig station i Hamra.
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7. SAMLAD BEDÖMNING
I detta kapitel redovisas en samlad bedömning för utbyggnadsförslaget, för respektive intresseområde, se Tabell 17. I
bedömningsmetodiken anges även positiva effekter om så är
aktuellt. Under kommentarsspalten lämnas i förekommande
fall en kort motivering till bedömningen. Den samlade
bedömningen har gjorts utifrån befintligt kunskapsläge och
kan med ökad kunskap komma att ändras. Först i MKB kommer den slutliga bedömningen kunna göras. Vid beslut om
slutlig sträckning kommer även Svenska kraftnät ta hänsyn
till vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och ekonomiskt
hållbart.
Tabell 17 Preliminär samlad bedömning för utbyggnadsförslaget under drift.
INTRESSEOMRÅDE

KONSEKVENS

KOMMENTAR

BEFOLKNING

Inom 125 meter från den föreslagna ledningssträckningen finns 28 bostäder avsedda för stadigvarande vistelse.
Områdets känslighet bedöms därmed som stor. Genomförda magnetfältsberäkningar visar att 13 bostäder kommer att exponeras för magnetfält överstigande 0,4 μT och påverkan på befolkning bedöms därför som mycket
stor. Sammantaget bedöms utbyggnadsförslaget innebära stora konsekvenser för befolkning.

STADS- OCH LANDSKAPSBILD

Den föreslagna ledningssträckningen går i ett landskap som till stora delar utgörs av ett öppet och flackt odlingslandskap med inslag av barr- och blandskog. Påverkan på landskapsbilden i de mer öppna avsnitten med odlingslandskap bedöms som måttlig då ledningen bitvis blir dominerande, då den går i stort sett i samma sträckning som
befintliga 400 kV-ledningarna och de befintliga ledningarna som planeras att raseras. Påverkan längs den nya
sträckningen genom skogslandskapet söder om Håbo-Tibble och från skjut- och övningsområdet och förbi bergtäkten norr om Överby bedöms som liten. Konsekvenserna för landskapsbilden bedöms sammantaget som små.

NATURMILJÖ

Den föreslagna ledningssträckningen går i huvudsak i eller nära intill befintliga ledningsgator, genom områden
där naturmiljön redan bedöms vara påverkad. Sträckningen korsar få skyddade naturmiljöer. De sträckor som
går i ny mark innehar få kända naturvärden. Natura 2000-området Dumdals-Hjälsta korsas i samma sträckning
som befintlig ledning som raseras. Området gynnas av återkommande hävd. Den ledning som går genom Natura
2000-område Hjälstaviken raseras. Sammantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön som små till måttliga.

KULTRUMILJÖ

Kulturmiljön bedöms huvudsakligen ha ett högt värde, men stolpplacering kan anpassas till forn- och kulturhistoriska lämningar och befintliga ledningsgator kan nyttjas stora delar av sträckningen utan större påverkan på kulturmiljöns värden. Föreslagen sträckning innebär att två befintliga ledningar planeras att raseras inom riksintresset
Håtuna-Håbo-Tibble. De sträckor som går i ny mark innehar få kända kulturmiljöer. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms därmed bli små.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

Då utbyggnadsförslaget till stora delar går i eller nära intill befintliga ledningsgator bedöms risken för negativ påverkan som liten. Upplevelsevärdena förbättras något längs de sträckor där den nya ledningen ersätter två befintliga
ledningar. De sträckor som går i ny mark går genom skogsmark, där framför allt skogsgatan påverkar upplevelsevärdet. Konsekvenser för rekreations- och friluftslivet bedöms sammantaget som obetydliga.

NATURRESURSHUSHÅLLNING

I och med att befintliga kraftledningsgator kan nyttjas större delen av sträckan bedöms konsekvenserna på områdets naturresurser som små. I de avsnitt där sträckningen går i ny mark bedöms påverkan för skogsbruket som måttligt negativ. Däremot kommer två befintliga ledningar att ersättas med en ny ledning, vilket göra att sammantaget
färre stolpar tar åkermark i anspråk, vilket bedöms ge en positiv påverkan för jordbruket. Sammantaget bedöms
konsekvenserna för naturresurshållningen som små.

KLIMATPÅVERKAN

Utbyggnadsförslaget bedöms ha en måttlig positiv påverkan på klimatet på grund av att ledningen möjliggör anslutning och distribution av grön el, att en flaskhals i ledningsnätet byggs bort och minskade utsläpp genom ett stärkt
system. Sammantaget bedöms konsekvenserna för klimatpåverkan som måttligt positiva.

TOTALFÖRSVARETS MILITÄRA
DEL

Påverkan på total försvarets militära del skulle bli mycket hög utan eventuella skyddåtgärder/anpassningar till Försvarsmaktens verksamheter. Genom att i samråd med Försvarsmakten ta fram en sträckning som påverkar områdena och dess verksamheter i så liten utsträckning som möjligt, bör konsekvenserna av att ersätta de två befintliga ledningarna med en ny ledning bli små till måttliga. Sammantaget görs bedömningen utifrån att anpassningar är
genomförda.
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8. PRELIMINÄR UTFORMNING AV MKB
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram
för den sträckning som efter samrådsprocessen bedöms som
mest lämplig. I MKB:n beskrivs och bedöms effekterna mer
detaljerat än i samrådsunderlag och fullständiga rapporter
från inventeringar tas med. MKB:n kommer att utgöra underlag för ansökan om nätkoncession.
I den MKB som tas fram föreslås följande delar ingå:
>> Sammanfattning
>> Bakgrund och syfte
>> Beskrivning av verksamheten, dess lokalisering och
utformning
>> Beskrivning av genomförd myndighetsdialog och
avgränsningssamråd
>> Beskrivning av resultat från genomförda inventeringar
>> Alternativa utformningar för verksamheten
>> Redogörelse för val av utredningskorridor och sträckning
>> Rådande miljöförhållanden och bevarandeintressen
>> Miljöeffekter
>> Skyddsåtgärder
>> Samlad bedömning
De miljökvalitetsmål som behandlas i kommande MKB är
följande: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö samt
Ett rikt växt- och djurliv.

8.1 Inventeringar i fält
Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
kommer en naturvärdesinventering samt en kulturmiljöinventering att genomföras inom utbyggnadsförslaget. Området är fornlämningstätt och värdefulla biotoper förekommer.
Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera,
avgränsa och beskriva ytor med betydelse för biologisk
mångfald. Syftet är även att dokumentera och bedöma dess
värden, att föreslå skyddsåtgärder samt att bedöma vilken
påverkan projektet kan tänkas ha på dessa.
Naturvärdesinventeringen kommer att genomföras enligt
SIS standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014)
med detaljeringsgraden medel, som är den detaljeringsgrad
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som rekommenderas för kraftledningsgator. Tillägg enligt
metoden som bedöms vara nödvändiga i detta uppdrag är:
>> Detaljerad redovisning av artförekomst
>> Generellt biotopskydd
Utöver detta genomförs fågelinventeringar vid Hjälstaviken
samt vid förekommande sjöpassager under sommaren 2020.
En kulturmiljöutredning kommer att genomföras, i kombination med fördjupad fornminnesinventering genomförs för
att möta Länsstyrelsens krav. Kulturmiljöutredningen ska
utreda utbyggnadsförslaget påverkan på kulturmiljövärden
för att välja den ur kulturmiljösynpunkt bästa sträckningen.
Parallellt med kulturmiljöutredningen genomförs en fördjupad fornminnesinventering. Resultatet av denna arbetas in i
kulturmiljöutredningen. I samband med inventeringen
besöks sedan tidigare kända fornlämningar. Beroende på när
fornminnesinformationen uppdaterades senast kan de få ny
inmätning, fotograferas och beskrivas på nytt, så att informationen i Fornreg är uppdaterad. Under inventeringen görs
även de fältbesök som krävs för att genomföra den kulturhistoriska karaktäriseringen och bedöma påverkan på inom
ramen för kulturmiljöutredningen.
Utöver inventeringar görs även geotekniska markundersökningar inför byggnation.
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9. TILLSTÅND, ANMÄLAN OCH DISPENS
Utöver den koncession som ansöks om hos Energimarknadsinspektionen (Ei) kommer Svenska kraftnät ansöka om
övriga tillstånd, anmälningar och dispenser enligt miljöbalkens bestämmelser samt övrig aktuell lagstiftning.

lämnas en ansökan om ledningsrätt in till Lantmäterimyndigheten för att säkerställa rätten till marken oavsett om
berörda fastigheter byter ägare eller om fastighetsindelningen förändras. Ledningsrätten gäller på obegränsad tid.

9.1 Aktuella tillstånd, anmälningar och
dispenser för sträckningen
Ett stort antal tillstånd, anmälningar och dispenser kan
komma att sökas för den planerade transmissionsnätsledningen, däribland följande:
>> Tillstånd för arkeologisk undersökning
>> Samråd enligt 12:6 miljöbalken och 2:10 kulturmiljölagen
>> Tillstånd Natura 2000
>> Dispens biotopskydd och strandskydd
>> Anmälan om vattenverksamhet
>> Flyghinderanalys och flyghinderanmälan

9.2 Medgivande om förundersökningar
Markundersökningar görs för att ta fram ett underlag för val
av fundament och stolpar. Svenska kraftnät skickar då ut en
förfrågan om medgivande om förundersökning (MFÖ) till
berörda fastighetsägare. Om fastighetsägaren lämnar sitt
medgivande innebär det inte att fastighetsägaren har godkänt ledningsdragningen på sin fastighet. Det är endast ett
medgivande om att Svenska kraftnät får genomföra de
undersökningar som anges i avtalet. Där fastighetsägaren
inte godkänt att undersökningarna ska få genomföras ansöker Svenska kraftnät om resolution hos länsstyrelsen.

9.3 Ledningsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom koncession
och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda fastigheter. Detta sker vanligen genom tecknande av markupplåtelseavtal (MUA) mellan fastighetsägare och nätägare. I
vissa fall förvärvar Svenska kraftnät marken.
Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för
intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. Ersättning ges även för de fall tillfälliga skador uppkommer i samband med anläggning eller dylikt. När koncession beviljats
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10. PRELIMINÄR TIDPLAN
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11. BILAGOR
Bilaga 1A. Översiktskarta
Bilaga 2A. Kartserie skyddade områden
Bilaga 2B. Kartserie riksintressen
Bilaga 2C. Kartserie totalförsvaret
Bilaga 3A. Detaljkartor naturmiljö
Bilaga 3B. Detaljkartor kulturmiljö
Bilaga 4. Motstående intressen (kulturmiljö)
Bilaga 5. Svenska kraftnäts bedömningsmetodik luftledning
Bilaga 6. Lokaliserings-PM för Hamra-Överby
Bilaga 7. Fastighetskartor med magnetfältsberäkningar
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12. ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING
Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen bedömer från fall till fall och beslutar om en
planerad verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Vid betydande miljöpåverkan
ställs bland annat krav på mer omfattande samrådskrets och
miljökonsekvensbeskrivning.
Biologisk mångfald
Artrikedom i ett ekosystem.

GIS
Ett geografiskt informationssystem (GIS), är ett datorbaserat
system för att samla in, lagra, analysera och presentera
lägesbunden information.
Hz
Hertz anger frekvens på svängningar, det vill säga hur många
gånger strömmen byter riktning per sekund.

Biotopskydd
Skydd av biotop enligt miljöbalken. En biotop utgörs av en
livsmiljö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal miljöfaktorer och är lämplig för vissa djur och växter.

Infrastruktur
Anläggningar som representerar stora investeringar och som
används dagligen av samhället. Till infrastruktur brukar man
vanligtvis räkna system som omfattar vägar, järnvägar, energisystem, internet, vatten- och avloppsnät.

Detaljplan
Juridiskt bindande plan enligt plan- och bygglagen som upprättas av kommunen för att reglera markanvändning och
bebyggelse.

Isolator
Ett material som inte leder elektrisk ström t ex glas. Isolatorer används i kraftledningar för att stolparna inte ska vara
strömförande.

Elektriska fält
Spänningen mellan faserna (linorna) och marken ger upphov
till ett elektriskt fält.

Jordlina
En mindre ledning som grävs ner i kraftledningsgatan, längs
med hela luftledningen eller punktvis vid enskilda stolpar,
och utgör luftledningens anslutning till jord.

Energimarknadsinspektionen
Myndigheten som beslutar om koncession.
Fasledare/faslina
En 400 kV kraftledning för växelström har tre faser. I varje
fas finns två eller tre strömförande fasledare också kallade
faslinor.
Fornlämningar
Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsklig verksamhet. Det kan till exempel vara boplatser, gravfält,
ruiner och kulturlager i medeltida städer. Fornlämningar
skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning, men i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till
ingrepp i fornlämningen.
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kV
Elektrisk spänning mäts i volt, kV=1000 volt.
Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd
enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen och
prövningen av ansökan sker hos Energimarknadsinspektionen. Regeringen är överklagandeinstans.
Kulturmiljö
Med kulturmiljö avses samtliga spår, lämningar och uttryck
för människans påverkan och bruk av den fysiska miljön.
Landskapsbild
Den visuella upplevelsen av landskapet.
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Ledningsgata
Det område under och intill en kraftledning som måste hållas
fritt från hög vegetation. I skogsmark utgörs ledningsgatan
av skogsgata och sidområden. Ledningsgata för kabel måste
hållas fritt från vegetation med djupgående rotsystem.
Ledningsrätt
Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommunikationsbolag m.fl. möjlighet att dra fram och använda ledningar, transformatorer, pumpstationer och andra behövliga
anordningar på någon annans fastighet. Rättigheten är obegränsad i tid, det vill säga gäller för all framtid och regleras i
ledningsrättslagen.
Markupplåtelseavtal (MUA)
Reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som fastighetsägaren respektive Svenska kraftnät har. Genom att underteckna markupplåtelseavtalet godkänner fastighetsägaren
att ledningen får byggas med en bestämd sträckning på fastigheten.
Medgivande om förundersökning (MFÖ)
När det finns ett förslag till ledningssträckning undersöks
markförhållandena mer ingående. För att kunna göra det
behövs tillträde till berörda fastigheter och alla fastighetsägare kontaktas för att Svenska kraftnät ska få skriftliga medgivanden till en förundersökning.
Förundersökningen innebär bland annat att markförhållanden och artbestånd inventeras, mätningsarbeten utförs,
en utstakning av ledningsvägen sker och värderingsunderlag
samlas in. Att fastighetsägaren lämnar sitt medgivande till
förundersökning innebär inte att fastighetsägaren har godkänt ledningsdragningen på sin fastighet.
Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1 januari
1999.
Miljöeffekt
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad av t.ex. ett
ledningsprojekt. Miljöeffekt uttrycks neutralt, det vill säga
utan någon värdering.
Miljökonsekvens
Påverkan på miljön av en viss åtgärd. Miljökonsekvens
uttrycks som en värderande bedömning.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I en MKB beskrivs den valda utredningskorridoren och vilken
påverkan den nya ledningen kan få för exempelvis boendemiljön, landskapsbilden och friluftslivet mer detaljerat Den
beskriver också vilka åtgärder som kan göras för att minska
påverkan för omgivningen.

Natura 2000
Nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den
biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur
ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000 vilket innebär att
de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan som
pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad som krävs för att
värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. Natura
2000-områden är skyddade enligt 7 kap miljöbalken vilket
innebär att åtgärder inom ett sådant område kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.
Naturreservat
Ett av de viktigaste och vanligaste sätten för att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i många andra
länder. Länsstyrelserna och kommunerna bildar reservaten
med stöd av kap 7 miljöbalken.
Naturvärden/naturvärdesområde
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet områden
som ännu inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop i skogsstyrelsens inventeringar. De kan förväntas bli nyckelbiotoper
inom en inte allt för avlägsen framtid.
Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att projektet eller åtgärden genomförs.
Nyckelbiotop
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för
utrotningshotade djur eller växter eller som annars är särskilt
skyddsvärda. Rödlistade arter kan finnas här. Skogsstyrelsen
tillhandahåller digital information om nyckelbiotoper.
Portalstolpe
Vanlig stolptyp med två ben för att hålla uppe luftledningar.
Resolution
Ansökan till länsstyrelsen om förundersökningstillstånd i de
fall frivillig överenskommelse om förundersökning inte kan
uppnås.
Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av
dess naturvärden, kulturvärden eller hänsyn till friluftsliv
med mera i ett nationellt eller internationellt perspektiv.
Riksintressena skyddas i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.
Robust elförsörjning
Hög driftssäkerhet, det vill säga få avbrott och andra problem med elleveranserna från producent till konsument.
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Samråd
Under samrådet informerar Svenska kraftnät om det aktuella
projektet och inhämtar de berördas synpunkter. Ett samråd
ska enligt miljöbalken genomföras i god tid och i behövlig
omfattning innan en ansökan om tillstånd görs. Samråd hålls
med de myndigheter och enskilda som berörs av den planerade verksamheten.
Sidområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden längs en
ledning som är belägna på ömse sidor om skogsgatan. Sidområdena sträcker sig så långt åt sidorna som det kan finnas
träd som utgör en fara för ledningens säkerhet.
Skogsgata
Betecknar det skogsområde längs en ledning inom vilken ledningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväxande
vegetation.
Sliper
En sliper är en balk som används för att omfördela last.
Genom att sammanfoga flera sliprar och förlägga dem under
jord, där de hålls på plats genom trycket från den ovanliggande jorden, skapas så kallade jordfundament som håller
luftledningsstolpar på plats.
Stag
De linor eller vajrar som stöttar en mast eller en stolpe i längsled.
Strömlast
Den ström, mätt i Ampere, som ledningen överför.
Topplina
Lina som sitter högst upp i elstolpen och verkar som åskledare. Ibland innehåller topplinan optofiber som behövs för
kommunikation mellan olika anläggningar i transmissionsnätet.
Utbyggnadsförslag
Vald korridor och föreslagen sträckning utgör tillsammans
utbyggnadsförslag.
Utredningskorridor
De områden som utreds för olika sträckningsalternativ. Bredden på dessa kan vara ca 400 meter men varierar i olika projekt.
Vattenverksamhet
Arbete som bedrivs i eller i nära anslutning till vatten eller
som på annat sätt kan påverka yt- eller grundvatten.

SVENSKA KRAFTNÄT – SAMRÅDSUNDERLAG

Våtmark
Våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året finns
nära, under, i eller strax över markytan och vegetationstäckta
vattenområden.
Våtmarksinventeringen
En landsomfattande inventering av våtmarker som inleddes
1981 av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. Syftet
var bl.a. att erhålla en naturvärdesbedömning på landets alla
större våtmarker. Den samlade kunskapsbasen utgör ett
underlag för prövning av ärenden som berör våtmarker.
Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyrgradig skala där:
Klass 1
Objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är av
internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är oftast
till stor del opåverkade och behöver bevaras för framtiden.
Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka
hydrologin bör tillåtas.
Klass 2
Objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av
ingrepp och har höga naturvärden med nationellt eller regionalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydrologi bör undvikas.
Klass 3
Objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker med
relativt höga naturvärden till mer störda våtmarker med vissa
bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Klassen kan innefatta objekt som till vissa delar är störda och
annars intakta. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på natur och
kulturvärden begränsas.
Klass 4
Objekt är starkt påverkade och saknar naturvärden enligt
vad som framkommit i inventeringen. Vissa objekt kan dock
ha vissa natur- och kulturvärden. En del opåverkade våtmarker kan förekomma. Vid exploatering är det i första hand
dessa objekt som kan tas i anspråk, eftersom de redan till
stor del är kraftigt störda.
Värdekärna
Ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen
och/eller skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för
fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en delmängd i begreppet värdekärna.
Ängs- och betesmarksinventeringen
300 000 hektar av Sveriges ängs- och betesmarker inventerades av jordbruksverket under åren 2002-2004. Syftet var
att lokalisera värdefulla områden och identifiera vilka speciella natur- och kulturvärden som finns där t.ex. speciella växter eller gamla byggnader.
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Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar grunddragen i mark- och vattenanvändningen samt hur den
bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. I planen redovisas dessutom kommunens ställningstagande till olika allmänna intressen, till exempel riksintressen. Översiktsplanen
är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för efterföljande beslut om användningen av mark- och vatten.
Övriga kulturhistoriska lämningar
Med övriga kulturhistoriska lämningar avses lämningar efter
människors verksamhet som inte bedöms som fornlämningar. Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar regleras i
skogsvårdslagen (1979:429). Vanliga lämningstyper i skogsmark är yngre bebyggelse- och skogsbrukslämningar som till
exempel kolbottnar, såg- och kvarnlämningar samt husgrunder. Övriga kulturhistoriska lämningar i jordbrukslandskapet
regleras via det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken.

SAMRÅDSUNDERLAG – SVENSKA KRAFTNÄT
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Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta
Sveriges stamnät för el, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV
med stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret
för el. Vi utvecklar stamnätet och elmarknden för att möta samhällets
behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Därmed har
Svenska kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

SVENSKA KRAFTNÄT
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Sturegatan 1
Tel 010-475 80 00
Fax 010-475 89 50
www.svk.se
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Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadskontoret/KS
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KS 19/0506

dnr 2019/68

Svenska kraftnät, Sundbyberg

Yttrande över samrådsförslag planerad
elförbindelse och ledningsåtgärder mellan
Hamra och Överby, dnr 2019/68
Upplands-Bro kommun har under april 2020 tagit del av upprättat
samrådsförslag gällande planerad elförbindelse och ledningsåtgärder på
sträckan Hamra och Överby.
Samrådsförslaget är omfattande och väl genomarbetat i stora delar och
kommunen förstår att uppgradering av transmissionsnätet är en angelägen
fråga.
Upplands-Bro kommun förordade i den tidigare myndighetsdialogen i höstas
inte något av alternativen för utredningskorridor eftersom de fulla
konsekvenserna inte är utredda eller redovisade. Kommunen översände istället
kompletterande information kring de två utredningskorridorerna och påtalade
då behovet av förtydligande kring beroenden och samordning med pågående
avgränsningssamråd om Vattenfall Eldistribution ABs kraftledningsprojekt för
sträckan Odensala-Sigtuna-Håtuna.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

I sammanfattningen till myndighetsdialogen skriver vi: Kommunen vill dock
påtala att själva Riksintresset för kulturmiljövården Håtuna – Håbo-Tibble [AB
35] till stor del handlar om landskapsbilden samt att befintliga ledningar inte
har prövats mot det riksintresset. I Svenska kraftnäts underlag gällande
kulturmiljö finns endast hänvisningar till fornlämningar och kulturhistoriska
lämningar. Det vore därför rimligt med större uppmärksamhet på effekterna på
landskapsbilden inom riksintresset för kulturmiljövården.
För den nu förordade sydliga utredningskorridoren påverkas områden som i
kommunens översiktsplan pekas ut för ny bebyggelse och som gröna
kopplingar. Till exempel ”Lunda” och ”Näshagen”. Se tidigare hänvisningar
till kartor och textavsnitt i FÖP 2016.
Svenska kraftnät skriver i detta alternativ att påverkan på landskapsbilden
bedöms bli stor och kommunen håller med om detta. I stället för att gå genom
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storskaligt uppbrutet slättlandskap leds här ledningen framför allt genom
mosaikartat dalgångslandskap och skogslandskap.
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare inte gjort en egen värdering av de
korridoralternativ som Svenska kraftnät prövat i lokaliseringsprövningen. Även
om det skapas en ny ledningskorridor genom kommunen i en sydligare
sträckning så ser att förslaget med en avveckling av befintliga 220 kVledningarna i Håbo-Tibble är till fördel för det öppna kulturlandskapet och för
de boende i norra kommunen. En sydligare dragning genom i huvudskap
skogslandskap torde ge påtagligt mindre visuellt intryck i landskapet även om
korridoren i sig är ett stort ingrepp.
I samrådsförslaget saknas bedömning av i vilken omfattning stadigvarande
bostäder utmed befintliga 220 kV-ledningar i Håbo-Tibble kan få förbättringar.
Det behöver tydliggöras i fortsatta processen.
Av samrådsförslaget så framgår inte heller med tydlighet vad som sker med
Vattenfalls befintliga regionledning genom Håbo-Tibble. Finns förutsättningar
att den samlokaliseras med den sydliga dragningen eller ej?
Frågan är viktig att förstå vad Vattenfall gör med sina ledningar som blir kvar,
för de fortsätter ju att störa landskapsbilden och med den nya dragningen har vi
fått ytterligare ett stråk som skär igenom kommunen. Det blir ju ett stort sår
genom skogen vid Håbo Härads allmänning.
Utredningskorridoren varierar i bredd mellan 200-400 meter. I vilken
omfattning kan kommunen påverka val av dragning inom denna korridor? Av
underlaget så framgår inte med tydlighet var eventuella stadigvarande bostäder
finns inom utredningskorridoren. Bör förtydligas.
Hur djur och människor påverkas av den nya kraftledningsgatan behöver
förtydligas och vilka åtgärder som avses vidtas för att minimera riskerna vid
exponering.
Vid framdrift genom områden norr om Lejondalssjön genom Näshagen och
Långvreten förordar Samhällsbyggnadskontoret att kabeln skall förläggas i
mark. Detta gäller på samtliga platser nära bostäder eller där det planeras för
bebyggelse. I kommunens fördjupade översiktsplan för landsbygden (2016)
redovisas en möjlighet till utökning med ca 40 fastigheter i Näshagen.
Kommunen informerar också om pågående mål nr P 12383–18 i mark- och
miljööverdomstolen. Det gäller överklagan av tillstånd för bergtäkt samt
bortledande av grundvatten med tillhörande verksamheter inom fastigheten
Kvarnnibble 2:53 som tangerar till utredningskorridoren.
Sand & Grus AB Jehanders avser att lämna in tillståndsansökan för utökning
av sin verksamhet inom befintlig täkt på Bro häradsallmänning. Inför
tillståndet behöver det även tillkomma en beskrivning om hur Jehanders
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samråd synkas med pågående samråd kring ny 400kV-ledning som Svenska
kraftnät genomför just nu.
Även NCC avfall har ansökt om ny deponi i angränsande område till
Jehanders. Inför tillståndet behöver det även tillkomma en beskrivning om hur
NCCs samråd hanteras med pågående samråd kring ny 400kV-ledning som
Svenska kraftnät genomför just nu. Områdena tangerar varandra.
För Upplands-Bro kommun

Fredrik Kjos (M)

Ida Texell

Kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken 2020/2021 (T21)
Förslag till beslut
1 Upplands-Bro kommun yttrar sig över Trafikförvaltningens remiss inför
trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 enligt
Samhällsbyggnadskontorets förslag den 3 maj 2020.
2 Beslutet justeras omedelbart.

Sammanfattning
Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar nu med trafikförändringar i
SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2020 (T21) och har skickat ut en
bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen har tagits fram i
samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på kommunala
bebyggelseplaner, resandestatistik samt input från kommunerna. Ytterligare
utredning av förslagen kommer att göras innan beslut och med hänsyn till
regionens ekonomi kommer inte alla förslag i länet att kunna genomföras.
För Upplands-Bro övervägs utökad trafik på busslinje 558 till Brunna
industriområde och Livgardet, samt på busslinje 556 söder om järnvägen i Bro.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 3 maj
2020. Utöver svar på remissens förslag, innehåller det även en rad andra
synpunkter på kollektivtrafiken.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2020



Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2020/2021 (T21) den 10 februari 2020



Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på
trafikförändringsremissen T20 december 2019 – december 2020, den
11 november 2019

Ärendet
Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar nu med trafikförändringar i
SL-trafiken inför tidtabellsskiftet i december 2020 (T21) och har skickat ut en
bruttolista med förslag på förändringar på remiss. Förslagen har tagits fram i
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samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på kommunala
bebyggelseplaner, resandestatistik samt input från kommunerna. Ytterligare
utredning av förslagen kommer att göras innan beslut. Med hänsyn till
regionens ekonomiska ramar kommer inte alla förslag i länet att kunna
genomföras.
Avseende pendel- och regionaltågstrafiken är planeringshorisonten längre än
för övrig trafik. Remissinstanserna uppmanas därför att utnyttja denna remiss
för att inkomma med synpunkter även för kommande tågplaner såsom för 2022
(T22).
I Upplands-Bro övervägs följande förändringar:
•

•

Busslinje 558 övervägs få utökad trafik till Brunna industriområde och
Livgardet. Utökningen beskrivs inte närmare i remissen. Men en utökad
trafik till dessa arbetsplatsområden är efterlängtad och ligger i linje med
vad kommunen driver.
Busslinje 556 (Bro centrum–Ådö) föreslås få utökad turtäthet. Utökningen
beskrivs inte närmare i remissen. Men kommunen har länge drivit behovet
av utökad trafik söder om järnvägen i Bro, och de första husen i
Tegelhagen är strax inflyttningsklara.

Trafikförvaltningen önskar få synpunkter på remissen senast den 20 maj 2020.
Vi har fått förlängd remisstid till den 28 maj, för att kunna hantera remissen på
Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj, med omedelbar justering.
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande den 3 maj
2020. Utöver svar på remissens förslag, innehåller det även en rad andra
synpunkter på kollektivtrafiken. Förslaget till yttrande bygger till stor del på
synpunkter som kommunen har lämnat tidigare.

Barnperspektiv
Syftet med synpunkterna är att bidra till en så bra kollektivtrafik som möjligt.
Detta gynnar inte minst barnen. En väl utbyggd kollektivtrafik är en
förutsättning för att barn på egen hand ska kunna förflytta sig lite längre
sträckor.
Samhällsbyggnadskontoret

Mathias Rantanen
Samhällsbyggnadschef

Ulrika Gyllenberg
Avdelningschef Övergripande
samhällsplanering
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Bilagor
1. Samhällsbyggnadskontorets förslag till yttrande den 3 maj 2020
2. Trafikförvaltningens remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2020/2021 (T21) den 10 februari 2020
3. Utdrag ur Trafikförvaltningens rapport Remissynpunkter på
trafikförändringsremissen T20 december 2019 – december 2020, den
11 november 2019
Beslut sänds till
 Region Stockholm, Trafikförvaltningen
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FÖRSLAG TILL YTTRANDE
Samhällsbyggnadskontoret
Karin Svalfors
Samhällsplanerare
08-581 691 94
karin.svalfors@upplands-bro.se
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TN 2019-1180

Region Stockholm
Trafikförvaltningen

Yttrande över remiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken 2020/2021 (T21)
Upplands-Bro kommun har tagit del av den bruttolista med föreslagna
trafikförändringar i december 2020 som vi har fått på remiss. Förutom
synpunkter och kommentarer kring bruttolistan vill vi framföra en rad övriga
synpunkter på kollektivtrafiken, som grund för såväl detta som kommande
tidtabellsskiften. Många av synpunkterna har vi framfört tidigare, men de är
fortfarande aktuella.

Busslinje 558 Brunna industriområde och Livgardet
Förslaget om utökad trafik till Brunna industriområde och Livgardet är
viktigt
Att låta linje 558 få utökad trafik till Brunna industriområde och Livgardet är
helt nödvändigt. Att det finns behov av bättre bussförsörjning till dessa
arbetsplatser är något som kommunen framfört en längre tid. En flitig dialog
förs också om detta vid olika möten mellan kommunen, Trafikförvaltningen
och trafikutövaren. Remissen innehåller dock inga detaljer om lösning.
Kommunen förutsätter att utökningar och förbättringar görs i fortsatt dialog
och att remissens övervägande blir verklighet.
Brunna industriområde fortsätter att växa med nya, stora verksamheter med
många anställda. Det handlar om ytterligare flera hundra anställda, som vi
redan nu vet är på gång. Det är mycket lager- och logistikverksamhet. Detta är
också ett av de områden som i RUFS 2050 pekas ut som ett viktigt läge för
sådan verksamhet. Många arbetstillfällen förläggs nu längre in i området och
ytterligare fastighetsutveckling är på gång i dessa inre delar. Vi anser därför
fortfarande att det finns behov av bussförsörjning hela vägen till de innersta
delarna av området. Det vill säga längst västerut via Frekvensvägen.
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Förutom linjedragning handlar det också om både fler och väl anpassade turer.
Skiftgång samt tidiga morgnar och sena kvällar är vanligt förekommande i
området. Kommunen får fortfarande synpunkter både från Brunna
industriområde och Livgardet om att busstrafiken är otillräcklig. Många ger
uttryck för stor frustration om fulla bussar, för få turer och långa restider.
Många av dem som har möjlighet väljer istället bilen. Alla anställda och
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värnpliktiga har dock inte den möjligheten, utan är helt beroende av
kollektivtrafiken.
Förutom att försörja det växande Brunna industriområde och Livgardet, är
linjen även till för skolområdet med bland annat gymnasium vid Skolvägen
med flera målpunkter. Tanken är att linjen också ska gå igenom Norrboda via
Pettersbergsvägen och försörja både bostadsområdet och handelsområdet där.
Samma linje försörjer även landsbygden i Håbo-Tibble och Håtuna. Linje 558
är med andra ord en linje med väldigt många uppgifter. Vi är därför oroliga för
linjens robusthet och kapaciteten i bussarna, särskilt vissa tider om turtätheten
är låg.
Kollektivtrafiken är mycket betydelsefull för företagen och dess anställda, och
det är viktigt för dem att veta att den kommer att fungera på ett
tillfredsställande sätt. Det handlar också om att i ett område under utveckling
tidigt kunna sätta hållbara resmönster och minimera bilåkandet.
Vi konstaterar att busstrafiken för områdena längs linje 558 behöver utvecklas
både på kort och lite längre sikt. Dialogen om kollektivtrafiken i dessa
områden behöver fortsätta, så att vi kan hjälpas åt att hitta lösningar som även
är hållbara över tid. Det kanske behövs en linjeöversyn, som förutom 558 även
inbegriper linje 559. Detta för att hitta bra och hållbara lösningar för såväl
Brunna industriområde och Livgardet som för övriga områden längs linjerna.

Busslinje 556 Bro centrum – Ådö
Förslaget om utökad turtäthet är viktigt för alla områden söder om
järnvägen
Kommunen ser positivt på förslag om utökad turtäthet på linje 556. Remissen
innehåller dock inga detaljer om förslaget. Vi förutsätter att utökningar och
förbättringar sker i dialog med kommunen och att de blir verklighet när
inflyttningen söder om järnvägen i Bro nu börjar ta fart.
Kommunen har länge påtalat att den kraftiga utvecklingen söder om järnvägen
i Bro kommer att kräva en helt ny linjestruktur. De första husen i norra delen
av Tegelhagen börjar nu bli inflyttningsklara och behovet av ökad busstrafik är
nu aktuellt i närtid och kommer att öka vartefter, även innan hela den nya
huvudgatan är klar igenom hela området.
Kommunen har också länge påtalat att områdena längre ut längs linje 556 har
behov av fler turer, framförallt under rusningstid. Detta om kollektivtrafiken
ska vara ett rimligt alternativ till bilen för arbetsresande från Ådö och Smidö.
Fler turer underlättar också för barn och andra icke bilburna att själva kunna ta
sig till olika aktiviteter. Dagens trafik, med endast fem turer i vardera
riktningen på vardagar, gör det mycket svårt att resa kollektivt. Det är också ett
problem när bussarna inte inväntar försenade tåg tillräckligt länge. Det gör det
svårt att våga lita på kollektivtrafiken.
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Det vore utmärkt om den utökade trafiken söder om järnvägen som nu föreslås
leder till förbättringar för samtliga områden, även Ådö och Smidö.

Busslinje 555 Kungsängens station – Säbyholm / Kvista
Behov av busstrafik till Klövtorpsvägen i Bro
Vi konstaterar att det fortfarande är behov av busstrafik hela vägen till
handelshuset på Klövtorpsvägen i Bro. Detta hus är en viktig målpunkt. Här
finns flera butiker, bland annat en större matbutik. Det är en bra bit att gå från
Råbyvägen, särskilt för personer som har lite svårare att gå, eller för den som
helt enkelt har tunga kassar att bära.
Eftersom linje 555 numera är förlängd till Kvista och Säbyholm, behöver
vändmöjligheten för bussarna vid handelshuset ses över. Tidigare skaftkörning
runt huset skulle annars bli för lång. En diskussion om detta behöver tas upp
med fastighetsägaren, som också är väghållare här. Pågående diskussioner
mellan kommunen, Trafikförvaltningen och Nobina behöver också fortsätta.
Busstrafiken mellan Bro och Kungsängen behöver ses över
Eftersom problemen med busstrafiken mellan Bro och Kungsängen fortfarande
inte är lösta, framför vi våra synpunkter igen.
Problemen med busstrafiken mellan Bro och Kungsängen handlar både om
tidspassningen mellan buss och tåg samt turtätheten som försämrades radikalt
då pendeltågstrafiken förlängdes till Bro och Bålsta för snart 20 år sedan. De
boende i Sylta tillhör dem som drabbats hårt. Linje 555 ska ha passning till
tågen i Bro, men faktum kvarstår att det fortfarande är problem med
passningen i Kungsängen och turtätheten mellan Bro och Kungsängen vissa
tider. Med bättre bussförbindelser skulle sannolikt fler lämna bilen hemma.
Antalet resenärer som berörs har också ökat i och med den utbyggnad av
bostäder som skett längs Enköpingsvägen. Det har trimmats en del i tidtabellen
under åren, men en rejäl översyn av denna linje är nödvändig för att hitta en bra
lösning på problemen.
Vi kan konstatera att busslinjen idag inte heller fungerar optimalt för lokala
resor inom kommunen. Bussen behöver stå länge och vänta på ankommande
tåg vid Bro station, vilket förlänger restiden betydligt för den som ska förbi och
inte just till eller från stationen.

Norra och östra delarna av gamla Kungsängen har behov av
en trafiköversyn
Även invånarna i norra och östra delarna av gamla Kungsängen (flerbostadshusen vid Bergvägen och småhusen norr därom) bör få möjlighet att använda
sig av kollektivtrafik. En busslinje från centrum som knyter samman
Kungsvägen med Bygdegårdsvägen, Kungsängens IP och Granhammarsvägen
vore bra, och har tidigare diskuterats översiktligt. Det skulle behöva studeras
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närmare om det går att få till en körväg som hela sträckan är lämplig för stora
bussar i linjetrafik.

Behov av förbindelse mellan norra kommundelarna och Bro
Idag försörjs de norra kommundelarna med linje 558 mellan Håtuna kyrka och
Kungsängen via Håbo-Tibble samt linje 579 mellan Arlanda och Bålsta via
Håtuna. Vi vidhåller att det är viktigt att inte släppa behovet av kollektivtrafik
även mellan de norra kommundelarna och Bro. Förutom pendlingsresor finns
det behov av resor till mål inom kommunen, såsom Bro centrum, vårdcentraler,
handel, fritidsanläggningar med mera. I dagsläget får till exempel en Håtunabo
som ska till vårdcentral och annan offentlig service i Bro, först åka till
Kungsängen för att därifrån ta pendeltåg eller buss till Bro, alternativt åka buss
och pendeltåg via Bålsta.
Området runt Högbytorp norr om Bro är ett område som utvecklas med nya
verksamheter. Precis norr om E18 har en ny biogasanläggning och en ny
kraftvärmeanläggning etablerats intill den sedan länge etablerade regionala
återvinnings- och behandlingsanläggningen. Och ett nytt verksamhetsområde
planeras söder om E18 vid Bro trafikplats. Detta förstärker behovet av
bussförbindelse mellan Bro och de norra kommundelarna.
Anropsstyrd trafik vore intressant att diskutera. Det kanske går att hitta
förbättringar för våra mer glest befolkade områden på landsbygden.

Pendeltågstrafik – kvartstrafik behövs i Bro
En väl fungerande pendeltågstrafik är ytterst angelägen för invånarna i
Upplands-Bro. Många är helt beroende av fungerande pendeltåg för sina
dagliga skol- och arbetsresor. Vi fortsätter därför att påminna om hur viktigt
det är att så snart som möjligt få tätare pendeltågstrafik i Bro, som idag endast
har 30-minuterstrafik.
Om tågen går varje kvart istället för varje halvtimme har stor betydelse för
kollektivtrafikens attraktivitet. Kvartstrafik skulle underlätta vardagslivet för
många resenärer. Det skulle sannolikt också påverka hur många som väljer
tåget framför bilen. Pendeltågstrafiken till Bro behöver därför så fort som
möjligt utökas från halvtimmestrafik till kvartstrafik. Bro växer också kraftigt,
framförallt söder om järnvägen där cirka 3 000 bostäder byggs och planeras. I
Tegelhagen är de första husen strax inflyttningsklara. Antalet presumtiva
pendeltågsresenärer kommer sålunda att öka väsentligt.
Kapaciteten på Mälarbanan är naturligtvis avgörande för vilken trafikering som
är möjlig. Det är därför viktigt att pröva olika kompletterande åtgärder för att
snarast öka kapaciteten och möjligheten för tätare pendeltågstrafik även innan
hela fyrspårsutbyggnaden på sträckan Tomteboda–Kallhäll är klar.
Vi konstaterar att behovet av tätare trafik till Bro och Bålsta nu finns med i
pågående studier för utveckling av pendeltågstrafiken i regionen. Och vi
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förutsätter att behovet av högre turtäthet i Bro kommer att finnas med bland
prioriterade behov och åtgärder framöver. Bland annat genom fortsatta studier
som bör följa på åtgärdsvalsstudien för ”Utveckling av pendeltågstrafiken i
Stockholm” som Trafikverket och Trafikförvaltningen håller på att slutföra.
Som en mindre förbättring under tiden ser vi positivt på att det i remissen står
att Trafikförvaltningen har ansökt hos Trafikverket om att ytterligare något tåg
förlängs till respektive från Bro i december i år (T21).

Bro station fungerar dåligt och behöver byggas om
Bro station är inte en fungerande station i rusningstid. Trängseln är besvärande
när det är mycket folk. Trängseln i stationen är särskilt stressande eftersom
tågen endast går i halvtimmestrafik. Om du inte kan gå i trapporna är du
hänvisad till hissen. Är hissen upptagen kan det hända att man missar tåget. Vi
hävdar att en översyn av stationens utformning behövs för att möta
resenärernas behov.
Utöver ombyggnad av befintlig stationsbyggnad ser vi, med tanke på den
omfattande bostadsbyggnation som pågår och planeras i Bro, ett behov av
ytterligare en entré till den västra änden av perrongen. Den skulle minska
avståndet till många arbetsplatser och tillkommande bostäder och därmed göra
kollektivtrafiken mer lättillgänglig. Den skulle också ge fler möjligheter till bra
lägen för infartsparkering. I samband med detta finns också förslag på en ny
vägförbindelse över järnvägen väster om perrongen, och att koppla denna till
en västlig stationsentré.
Vi noterar att Trafikförvaltningen i sitt svar på våra synpunkter förra året
beskriver ansvarsfördelningen för infrastrukturen vid stationer. Man hänvisar
också till att Trafikförvaltningen har påbörjat ett principiellt arbete angående
sekundärentréer, och att man ser fram emot fortsatta diskussioner med
kommunen när det är arbetet är genomfört.
Vi konstaterar att det är flera aktörer inblandade i frågorna kring Bro station,
bland annat Region Stockholm, Trafikverket och kommunen. Vi konstaterar
också att diskussionerna om stationsutformning, bussanslutningar,
infartsparkering med mera behöver intensifieras framöver. Det är många
intressen som konkurrerar om ytorna i stationsområdet. Även om
problembilden är komplex, så är problemen reella och behöver lösas.
Kommunen ser behov av att studera helheten i stationsområdet och har därför
påbörjat en förstudie om utveckling av Bro stationsområde. Olika
utvecklingsscenarier för utveckling och fortsatt fysisk planering och disposition
av ytor för olika funktioner i området ska tas fram. Trafikförvaltningen är
självklart viktig att ha med i detta förstudiearbete.
Kommunen ser fram emot fortsatta diskussioner.
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Bättre tvärförbindelser behövs
Vi vill fortsätta framhålla vikten av goda tvärförbindelser. För UpplandsBroborna är det bland annat angeläget med förbättrade tvärförbindelser mot
Arlanda, Löwenströmska sjukhuset och Danderyds sjukhus.
Trafikförvaltningen har tidigare också hållit med oss om behovet av bättre
tvärförbindelser från Upplands-Bro. Vi diskuterar gärna detta vidare.
Det är också viktigt att de tvärförbindelser som föreslås i stomnätsplanen
realiseras på ett sådant sätt att restiderna verkligen blir kortare än med
motsvarande resor idag. Vi ser bland annat fram emot den föreslagna
stomlinjen H mellan Barkarby och Täby via Kallhäll och Upplands Väsby. Den
bör innebära en förbättring för Upplands-Bro, även om en direkt
tvärförbindelse mellan Bro/Kungsängen och Ostkustbanan naturligtvis skulle
underlätta resandet ytterligare.

Infartsparkeringar
I takt med att kommunen växer och antalet resenärer ökar, blir även behovet av
infartsparkeringar större. Bra och trygga infartsparkeringar behövs för både bil
och cykel, en fråga som behöver följas upp och diskuteras vidare.
UPPLANDS-BRO KOMMUN

Fredrik Kjos (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Ida Texell
Kommundirektör
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Handläggare

Sofia Åkerfeldt

Remiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik
2020/2021 (T21)
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december 2020.
Detta arbete innefattar både utökning och reducering av trafiken samt omfördelningar.
Härmed översänds en bruttolista med förslag på trafikförändringar inför tidtabellsskifte
i december 2020 (T21). Bruttolistan innehåller förslag avseende bland annat
linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Den har tagits fram i samarbete med
trafikutövarna och bygger bland annat på kommunala bebyggelseplaner, resandestatistik
samt input från kommunerna inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog.
Ytterligare utredning av förslagen kommer att göras innan beslut om eventuellt
genomförande tas. Med hänsyn till regionens ekonomiska ramar kommer inte alla förslag
att kunna genomföras.
Trafikförvaltningen tar tacksamt emot synpunkter på och prioriteringar av dessa förslag
utifrån kommunernas lokalkännedom, samt utifrån kunskap och erfarenhet som
funktionshindersorganisationerna besitter.
Avseende pendel- och regionaltågstrafiken presenterar detta dokument trafikförvaltningens
inriktning för trafiken under T21. Då planeringshorisonten för pendel- och
regionaltågstrafiken är längre än för övrig trafik uppmanas remissinstanserna utnyttja den
här remissen för att inkomma med synpunkter även för kommande tågplaner såsom T22. I
mitten av april kommer trafikförvaltningen att informera länets kommuner om den
tåglägesansökan inför T21 som trafikförvaltningen lämnar till Trafikverket.
Trafikförvaltningen önskar ha era synpunkter senast den 20 maj 2020.
Skicka era synpunkter till registrator.tf@sll.se. Uppge diarienummer TN 2019-1180 samt
namn på remissinstans i ärendemeningen.

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Med vänliga hälsningar

Fredrik Cavalli-Björkman
Trafikdirektör
Trafikavdelningen
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1 Trafikförsörjningsprogrammet
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för
kollektivtrafikens utveckling. Under 2017 beslutade landstingsfullmäktige om ett reviderat
trafikförsörjningsprogram där långsiktig hållbarhet är ledordet. Programmet pekar ut de
långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i regionen ska arbeta mot
tillsammans. Det omfattar både upphandlad och kommersiell trafik och rör alla trafikslag,
såväl buss- och spårtrafik som färdtjänst och kollektivtrafik på vatten.
1.1 Övergripande mål
Trafikförsörjningsprogrammet har tre övergripande mål:
Ökat kollektivt resande
Länets befolkning väntas öka från dagens 2,2 miljoner till knappt 2,9 miljoner 2030. Det
ställer krav på att kollektivtrafiken kan utvecklas i samma takt och att hela
transportsystemet planeras så att kollektivt resande kan främjas framför privatbilism.
Smart kollektivtrafiksystem
Kollektivtrafiken ska utvecklas på ett sätt som hushållar med samhällets resurser. Den ska
vara miljöanpassad, säker och resurseffektiv.
Attraktiv region
Kollektivtrafiken ska bidra till ökad jämlikhet och jämställdhet genom att skapa
tillgänglighet till arbete, service och fritidsaktiviteter utifrån olika behov och
förutsättningar.
1.2 Hållbar utveckling
Framtidens kollektivtrafik måste planeras utifrån fokus på hållbar utveckling. Därför
genomsyrar hållbarhet alla mål i det reviderade trafikförsörjningsprogrammet.
Hållbar utveckling består av tre delar:




Ekologisk hållbarhet
Social hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet
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1.3 Trafikförändringsprocessen
Trafikförvaltningen planerar och genomför trafikförändringar inom ramen för den så
kallade trafikförändringsprocessen. Det är en flerårig process. Under det första året samlas
bakgrundsinformation in och analyseras. Under det andra året används den
bakgrundsinformationen till att utreda och forma förslag på trafikförändringar. Processen
beskrivs nedan. Den skiljer sig något åt beroende på avtalstyp och trafikslag.
Trafikförändringsprocessen börjar under våren år 1 genom att trafikförvaltningen i
samarbete med Statistiska Centralbyrån och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
genomför insamling av kommunala bebyggelseplaner. Under hösten år 1 arbetar
trafikförvaltningen och trafikutövarna med att ta fram förslag på trafikförändringar.
Förslagen baseras bland annat på kommunernas bebyggelseplaner, resenärsönskemål,
resandestatistik och genomförandet av strategiska planer. Förslag till förändringar ställs
samman av trafikförvaltningens trafikavdelning och remitteras i februari år 2 till
kommunerna i länet och funktionshindersorganisationer. Trafiknämnden får information
om förslagen genom ett informationsärende.
Under våren år 2 arbetar trafikförvaltningen vidare med förslagen i produktionsavtal. Det
arbetet innebär bland annat kategoriseringar av förslag, analyser, prioriteringar samt
konsekvensbeskrivningar. På komplexa förslag utförs samhällsekonomiska analyser. För
incitamentsavtalen inkommer trafikutövarna med skriftliga redogörelser som innehåller
konsekvensbeskrivningar och beskrivning av samrådsprocess. För pendeltåg ansöker
trafikförvaltningen om tåglägen hos Trafikverket i april år 2.
I maj år 2 inkommer remissyttranden från remissinstanserna.
En slutlig sammanvägning av förslag och synpunkter görs och under sommar och tidig höst
år 2 skickas offertförfrågningar ut och trafikförvaltningen beställer trafiken (avser
produktionsavtal). För incitamentsavtal inkommer trafikutövaren med förfrågan om att
genomföra trafikförändring. Trafikförvaltningen godkänner eller avslår dessa förfrågningar.
Under tidig höst år 2, efter en period av samordning mellan olika järnvägsföretag som vill
trafikera Trafikverkets järnvägsnät, fastställer Trafikverket tågplanen för Sverige.
Trafikförvaltningen informeras om vilka tåglägen vi fått jämfört med vad vi ansökt om i
april år 2.
Trafiknämnden informeras om beslutade förändringar genom ett informationsärende
under hösten år 2. Nämnden får information om samtliga beställda respektive godkända
trafikförändringar samt trafikförvaltningens kommentarer på remissyttranden.
Dokumenten skickas även ut till remissinstanserna.
Det ordinarie tidtabellskiftet sker i mitten av december år 2.
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1.4

Planera för kollektivtrafiken – Trafikförvaltningens riktlinjer
Det ska vara en självklarhet för alla att kunna välja att resa kollektivt. Trafikförvaltningens
riktlinjer syftar till att skapa samsyn hos alla som arbetar med infrastruktur och utför eller
planerar SL:s trafik.
I huvudsak är trafikförvaltningens riktlinjer uppbyggda utifrån ska-krav som bygger på
trafikförvaltningens vilja att skapa en fungerande kollektivtrafik.
Trafikförvaltningen har inte rådighet eller möjlighet att ställa ska- krav på all infrastruktur.
Dock ser trafikförvaltningen starka skäl att driva ett visst förhållningssätt för att säkerställa
busstrafikens framkomlighet och villkor på alla vägar och körytor. Oavsett om det är trafik
till/från pendeltåg, tunnelbana, spårvagn och båt. Om kraven inte tillgodoses finns en risk
att sträckan inte trafikförsörjs. Här har det uppstått problem till följd av hur väghållarna
numera planerar sin infrastruktur. Väldigt ofta görs numera avsteg från trafikförvaltningens
riktlinjer vid om- och nybyggnation vilket väsentligt försämrar förutsättningarna att bedriva
god kollektivtrafik med buss.
Trafikförvaltningens riktlinjer RiBuss (, RiPlan, RiTerm, RiTill mfl finns att hämta på
Region Stockholms hemsida:
https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/kollektivtrafik-for-alla/
Busstrafiken är beroende av att hinder undanröjs och ha de svepvidder i väganläggningen
som gör busstrafiken trafiksäker. Det är en förutsättning för att trafikförvaltningen kan köra
trafiken. På vintern är spår- och busstrafiken beroende av att vägar snöröjs och att
halkbekämpningen är fullgod för att komma fram, på sommaren att buskar och träd
undanröjs. Busstrafik kan inte köras på för smala vägar1 eller stanna där lutningen är för
stor då det inte är trafiksäkert. Står bilar ute på gatan på grund av att parkeringsplatser inte
har snöröjts kommer bussen ofta inte förbi och trafiken får ställas in operativt.
Busstrafiken behöver även planeringsförutsättningar som innebär en inbyggd flexibilitet i
infrastrukturen vilket innebär rätt dimensioner för väginfrastruktur så som vägbredd,
hållplatser, reglerhållplatser och tillgängliga vändmöjligheter i nära anslutning till startoch sluthållplats. Vidare så är busstrafiken beroende av att planeras utifrån om linjen är en
vändande linje eller en genomgående linje, främst när det gäller terminaler och
bytespunkter. De faktiska krav som härleds i trafikförvaltningens riktlinjer är utifrån:
framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och attraktivitet. Därför är det ytterst viktigt att
trafikförvaltningen är med mycket tidigt i den fysiska planeringen och utformningen.

1.5 Trafikförvaltningens löpande dialog med kommunerna
Denna remiss är en del av den dialog som trafikförvaltningen har med kommunerna. Nedan
beskrivs kommundialogprocessen som helhet.
Busstrafiken behöver minst 3.5 m per körfält, minst 7 m vägbredd exklusive parkering/angöring.
Vägbredden bidrar till att avgöra hur ofta trafiken kan köras.
1
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Trafikförvaltningens dialog med kommunerna sker i löpande mötesserier, kommunernas
plansamråd samt årlig remiss om trafikförändringar. Det förekommer även möten på andra
nivåer.
Varje kommun har en utsedd samhällsplanerare på avdelningen Strategisk Utveckling som
ansvarar för trafikförvaltningens kontakt med kommunerna.
Grenvisa möten inom pendeltågssystemet
Utöver nedan löpande möten med kommunerna så hålls grenvisa möten, fyra stycken, för
att tala om pendeltågstrafiken och pendeltågssystemet. Dessa fyra möten hålls en gång per
år under våren och innehåller information om hur pendeltågstrafiken planeras, vår ansökan
till Trafikverket om pendeltågstrafiken för 2021 och tankar kring vidare trafikutveckling.
Här lyfts frågor berör pendeltågstrafiken, både kommande tågplaner och långsiktiga frågor.
Löpande mötesserie
Planeringsmöten
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här lyfts långsiktiga strategiska frågor som berör
kollektivtrafiken, exempelvis bebyggelseplaner och större förändringar i gatunät/vägnät.
Förutom trafikförvaltningen och kommunen bjuds trafikutövare (buss) och Trafikverket in.
Uppföljningsmöten
Kommunvisa möten som hålls två ggr/år. Här görs uppföljning av frågor som rör
kollektivtrafiken i kommunen på kort sikt, exempelvis mindre trafikförändringar, hållplatsoch framkomlighetsfrågor som avses ske i närtid, inom två år. Förutom trafikförvaltningen
och kommunen deltar trafikutövare (buss) med trafikavtal som berör kommunen.
Sektorsamråd
Sektorsamråd hålls en gång per år eller vid behov. Alla kommuner i en sektor deltar.
Mötena kan rikta sig både till politiker och/eller tjänstemän och är ett forum för att
diskutera övergripande strategiska frågor.
Politiska samråd
Trafiknämnden har som målsättning att en gång om året besöka länets kommuner för
diskussion. På mötena deltar både styrande politiker och opposition från kommun
respektive Trafiknämnden. Tjänstemän från båda parter deltar som föredragande.

Plansamråd
Trafikförvaltningen har dialog med kommunen inom ramen för kommunens planarbete och
andra specifika projekt och utredningar.
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Årlig remiss med trafikförändringar
Trafikförvaltningen sammanfattar bruttolista med förslag på trafikförändringar som
remitteras till kommuner samt funktionshindersorganisationer.
1.6

Avtalstyper
Trafikförvaltningen har olika typer av trafikavtal för olika trafikområden. Det finns två
huvudtyper av avtal, samt blandningar av dessa. Det är så kallade produktionsavtal samt
incitamentsavtal. Trafikförvaltningen och trafikutövaren har olika roller i de olika
avtalstyperna. I produktionsavtal styr trafikförvaltningen trafiken och trafikförändringar i
större utsträckning, och trafikförändringar sker vid tidtabellskifte i december. För
incitamentsavtal styr trafikutövaren över utbudsförändringar utöver en enligt avtal
fastställd grundtrafik, med hänsyn till avtalsbestämda gränser för trängsel.
Under 2021 kommer fyra nya bussavtal att träda i kraft. Dessa berör kommunerna
Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker (E35), Nacka, Värmdö (E36), Huddinge,
Botkyrka, Stockholm söderort (E37) samt Norrtälje (E38). Dessa avtal är produktionsavtal
där trafikförvaltningen styr trafiken och trafikförändringar. Utöver dessa träder också ett
nytt avtal för Roslagsbanan i kraft under 2021 (E34).
Trafikförändringar kan ske löpande under året, men ska alltid remissas mot
remissinstanser.
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Tabell 1 Huvudsakligt busstrafikavtal per kommun samt namn på trafikutövare (2020)
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Tabell 2 Trafikavtal per spårslag samt trafikutövare (2020)

1.7

Tidtabellskiften

Följande datum gäller för ordinarie tidtabellskiften för alla trafikslag (inklusive
pendelbåtar) utom skärgårdstrafiken för T21, 2020/2021:



Normaltidtabellen börjar den 13 december 2020
Sommartidtabellen gäller den 25 juni till 22 augusti 2021

För skärgårdstrafiken gäller följande:





Vintertidtabell
Vårtidtabell
Sommartidtabell
Hösttidtabell

14/12 2020 – 11/4 2021
12/4 2021 - 24/6 2021
25/6 2021 – 22/8 2021
23/8 2021 – 12/12 2021

Trafikförvaltningen reserverar sig för eventuella felskrivningar.

2 Förslag på trafikförändringar uppdelat per trafikslag
2.1 Tunnelbana
Trafikförändringar
 Under 2020 planeras trafiksättning av nya fordon (C30) och äldre fordon med ny
utformning (uppgraderade C20) vilket innebär nya förutsättningar för
trafikplaneringen. Inför T21 kommer trafikförvaltningen titta särskilt på hur
trafikering med de nya fordonen ska möta resenärsbehovet på bästa sätt.
 Inför kommande tidtabell fortsätter trafikförvaltningen även arbeta med att
säkerställa att utbudet på tunnelbanan följer en tydlig och logisk struktur över
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veckodagarna på respektive bana och genomför mindre justeringar där så är
motiverat för att öka kapaciteten där belastningen är som störst.
Trafikstörande arbeten
Även sommaren 2021 stängs sträckan Globen – Gullmarsplan av helt på linje 19.
Avstängningen beror på arbeten inför tunnelbanans utbyggnad.
2.2

Pendeltåg
Trafikförändringar T21
Tågplanen T21 kommer medföra enbart smärre ändringar jämfört med gällande tågplan
(T20)
Trafikförvaltningens ansökan om kapacitet behandlas nu i ansökningsprocessen hos
Trafikverket. Under arbetet kan förändringar ske fram tills att tågplanen primärt fastställs
av Trafikverket den 20 september 2019.
Mälarbanan
Ytterligare något tåg kan förlängas till respektive från Bro.
Ostkustbanan
Inga förändringar planeras för Ostkustbanan.
Södertäljelinjen
De extra tåg till respektive från Tumba som under sommaren har förstärkt trafiken då
pendeltågen har ersatt fjärrtåg och regionaltåg under Getingmidjans avstängning, dras in
eftersom behovet bortfaller. Ingen sommaravstängning av Getingmidjan från 2021.
Nynäsbanan
Nynäsbanan har en lägre minskning av resandet än övriga pendeltågsgrenar sommartid
eftersom ett relativt omfattande besöks- och turistresande förekommer. Planering pågår
för att eventuellt köra snabbtågen till och från Nynäshamn även under sommaren genom
omfördelning av befintliga resurser. Detta för att få en jämnare fördelning av resandet
mellan tåg som utgår från Västerhaninge respektive Nynäshamn.
Gnestalinjen
Inga förändringar planeras för Gnestatrafiken. Eftersom tågen måste samordnas med övrig
tågtrafik som använder samma spår som pendeltågen mellan Järna och Gnesta kan
avgångstider flyttas.
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2.2.2

Trafikstörande arbeten T21
I likhet med tidigare år kommer spårarbeten påverka trafiken. Även under 2021 drabbar
detta främst Mälarbanan (Bålsta – Stockholm).
Mälarbanan
Trafikverkets arbeten med utbyggnaden av fyrspår på Mälarbanan fortsätter under 2020,
vilket medför ett flertal avstängningar av trafiken. Angivna tider och sträckor kan justeras i
det vidare arbetet. Trafiken ersätts vid avstängningarna av buss och tunnelbana.


Påskhelgen torsdag 1 april 2021 – måndag 5 april 2021
Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby



Söndag 3 juli 2021 – söndag 1 augusti 2021
Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Jakobsberg



Måndag 2 augusti 2021 – söndag 15 augusti 2021
Ingen pendeltågstrafik Spånga – Jakobsberg



Alla helgonshelgen, 5 – 7 november 2021
Ingen pendeltågstrafik Stockholm City – Barkarby.

Ostkustbanan
Under Kristi himmelsfärdshelg kommer inga tåg att göra uppehåll i Sollentuna på grund av
bygge av nytt vändspår norr om stationen.
Södertäljelinjen
Inga kända större trafikpåverkande arbeten.
Nynäsbanan
Inga kända större trafikpåverkande arbeten.
Gnestalinjen
Inga kända större trafikpåverkande arbeten
Citybanan
Under alla helgonahelgen, 5 – 7 november 2021, kommer Citybanan vara avstängd för
arbeten som syftar till att göra det möjligt att köra tätare trafik. Det kommer innebära
kraftiga reduceringar av pendeltågstrafiken i framförallt det centrala avsnittet.
2.2.3

Trafikutveckling T22 och framåt
Till T22 genomför Trafikverket trimningsarbeten i Citybanans signalanläggning med syfte
att kunna öka trafiken i Citybanan och möta det ökande resandet i pendeltågssystemet.
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Studier pågår om, hur och när en sådan utökning ska ske. En sådan utökning förutsätter att
bl.a. fordonstillgängligheten, trafikledningsförmågan och infrastrukturens status i
pendeltågssystemet är redo för ett sådant utvecklingssteg utan att robustheten i systemet
äventyras. Genom ökad samverkan mellan Trafikverket, MTR och trafikförvaltningen kan
en positiv utveckling skönjas inom berörda delområden. Därför skulle en ytterligare
förtätning av trafiken under högtrafik kunna vara möjlig från ca T22.
Förutom pendeltågssystemets förmåga behöver en omfattande samordning med andra
järnvägsföretag ske inför ett sådant utvecklingssteg.

2.3 Sjötrafik
Ekerö
Pendelbåtlinje 89
Kundsynpunkter gällande att linje 89 skall anlöpa södra Kungshatt har inkommit, vilket
skulle innebära ytterligare ett stopp. Trafikförvaltningen har inga planer på att anlöpa
ytterligare stopp på Kungshatt, då linje 89 är en direktlinje mellan Ekerö och Stockholm för
att avlasta väg 261 bör det därför endast vara få mellanliggande stopp för att ge kortast
möjliga restid.
Översyn av vintertrafiken på linje 89 under isfria perioder i syfte att förkorta restiden där så
är möjligt.
Trafikförvaltningen undersöker möjligheten att anlöpa Gamla Stan med linje 89 för att ge
resenärer närmare koppling till tunnelbanenätet i Stockholm.
Haninge
Översyn av behovet att utföra kompletteringstrafik till Ornöskärgårdens öar och områden
vilka ligger utanför ordinarie WÅAB/SL-linjenät.
Linje 19 Dalarö - Huvudskär
Trafikförvaltningen överväger indragen trafik till Huvudskär då trafikbryggan ej uppfyller
kraven på tillgänglighet och säkerhet.
Linje 19 Stockholm - Utö
Trafikförvaltningen överväger neddragning av direkttrafiken Strömkajen-Utö de 4 första
helgerna efter sommaren, som infördes under försöket med utökad sommartrafik.
Vidare ses över möjligheten över att resa sträckan Dalarö-Utö med båtbyte på sträckan
genom tidsjustering av befintliga båtlinjer i området Ornö utsida.
Linje 19 och 20 Dalarö - Ornö
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Trafikförvaltningen överväger justering och omfördelning av trafiken kring Ornö från
områden med bilfärja och befintligt vägnät på södra Ornö till områden på norra
Ornö/Kymmendö med stort behov och som ej försörjs av annan trafik.
Lidingö
Pendelbåtlinje 80 Ropsten – Tranholmen - Storholmen
Översyn av trafikering på linjens norra del Ropsten-Tranholmen-Storholmen i syfte att göra
tidsjusteringar för förbättrad punktlighet.
Sticklinge brygga trafikeras inte vintertid av tillgänglighets och säkerhetsskäl i avvaktan på
ombyggnation.
Överväger indragen trafik till Frösviks brygga på grund av säkerhetsskäl med hänvisning till
bryggans aktuella skick.
Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund
Ny pendelbåtslinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-HasseluddenGåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83.
Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan
Vaxholm och Stockholm.
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs.
Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm.
Nacka
Linje 17-18-19 Stockholm – Saltsjöbaden – södra skärgården
Överväger att lägga till stoppställe på Tollare brygga för skärgårdslinjerna 17-19 mot
Nämdö/Ornö/Utö när bryggan är färdigställd.
Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund
Ny pendelbåtslinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-HasseluddenGåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83.
Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan
Vaxholm och Stockholm.
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs.
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Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm.
Norrtälje
Översyn av behovet att utföra kompletteringstrafik till Arholmaskärgårdens öar och
områden vilka ligger utanför ordinarie WÅAB/SL-linjenät.
Linje 24 Blidösundet
Östanå brygga som stängdes av 2020, med anledning av bristande säkerhet till resenär.
Trafiken kan återupptas om bryggan renoveras.
Stämmarsunds brygga som stängdes av 2019, kan komma att åter trafikeras om bryggan
färdigställts och renoveringen avslutats.
Linje 28 Furusund – Gräskö – Söderöra
Överväger justering av trafiken på vardagseftermiddagar i syfte att anpassa trafiken till nya
skol- och arbetstider. Förändringen förutsätter enstaka justering av anslutande busstrafik
Norrtälje-Furusund.
Översyn av vintertrafiken med utgångspunkt från Bromskär.
Linje 30 Simpnäs - Arholma
Översyn av turtätheten vardagar dagtid, i syfte att öka beläggningsgraden kan enstaka turer
komma att dras in.
Linje 31 Räfsnäs – Tjockö - Fejan
Översyn av turtätheten vardagar dagtid, i syfte att öka beläggningsgraden kan enstaka turer
komma att dras in.
Linje 40 Nord/Syd-linjen
Översyn av Nord/Syd-linjens norra del, i syfte att förbättra möjligheten till anpassad
anslutningstrafik till/från Norrtälje och Nord/Syd-linjen.
Översyn om Fejan skall trafikeras av linjen efter utvärdering av utfall från trafikåren 20192020.
Stockholm
Pendelbåtlinje 80 Ropsten – Tranholmen - Storholmen
Översyn av trafikering på linjens norra del Ropsten-Tranholmen-Storholmen i syfte att göra
tidsjusteringar för förbättrad punktlighet.
Sticklinge brygga trafikeras inte vintertid av tillgänglighets och säkerhetsskäl i avvaktan på
ombyggnation.
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Överväger indragen trafik till Frösviks brygga på grund av säkerhetsskäl med hänvisning till
bryggans aktuella skick.
Pendelbåtlinje 82
Skeppsholmens stoppställe för linje 82 kan komma att stängas av temporärt under vissa
perioder pga. ombyggnation.
Pendelbåtlinje 89
Kundsynpunkter gällande att linje 89 skall anlöpa södra Kungshatt har inkommit, vilket
skulle innebära ytterligare ett stopp. Trafikförvaltningen har inga planer på att anlöpa
ytterligare stopp på Kungshatt, då linje 89 är en direktlinje mellan Ekerö och Stockholm för
att avlasta väg 261 bör det därför endast vara få mellanliggande stopp för att ge kortast
möjliga restid.
Översyn av vintertrafiken på linje 89 under isfria perioder i syfte att förkorta restiden där så
är möjligt.
Undersöker möjligheten att anlöpa Gamla Stan med linje 89 för att ge resenärer närmare
koppling till tunnelbanenätet i Stockholm.
Vaxholm
Linje 4 Vaxholm - Ramsösund
Översyn av trafikeringen till Kastellet utifrån det faktum att linfärjan till Kastellet
permanentats.
Norra Tynningö brygga stängs av för ombyggnation hösten 2021 och ersätts av förstärkt
trafik till Höganäs brygga (Tynningö) där anslutning till SL-689 finns.
Pendelbåtlinje 80 Ropsten – Tranholmen - Storholmen
Överväger indragen trafik till Frösviks brygga på grund av säkerhetsskäl med hänvisning till
bryggans aktuella skick.
Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund
Ny pendelbåtlinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-HasseluddenGåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83.
Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan
Vaxholm och Stockholm.
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs.
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Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm.
Värmdö
Översyn av behovet att utföra kompletteringstrafik till Nämdöskärgårdens öar och områden
vilka ligger utanför ordinarie WÅAB/SL-linjenät.
Linje 13 Boda – Södra Ingmarsö
Trafiken Boda-Ingmarsö är under upphandling.
Linje 14 Stockholm - Möja
Trafikförvaltningen överväger utökat nyttjande av buss 489 på Möja under lågsäsong i syfte
att effektivisera trafiken och förkorta restiden.
Bergs brygga (Möja) stängs av för ombyggnation under 2021.
Linje 23 Stavsnäs - Runmarö
Översyn av trafikutbudet i syfte av att effektivisera och dra in turer med låg
beläggningsgrad.
Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm - Ramsösund
Ny pendelbåtslinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-HasseluddenGåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83.
Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan
Vaxholm och Stockholm.
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs.
Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm.
Österåker
Linje 9 Vaxholm - Ljusterö
Linanäs brygga (Ljusterö) stängs av för ombyggnation under 2021.
Linje 12 Åsättra – Husarö
Trafiken Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö/Finnhamn är under upphandling.
Linje 24 Blidösundet
Östanå brygga stängdes av 2020, med anledning av bristande säkerhet till resenär. Trafiken
kan återupptas om bryggan renoveras.
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Pendelbåtlinje 83 Stockholm – Vaxholm – Ramsösund
Ny pendelbåtslinje (Strömkajen-Slussen-Nacka Strand-Telegrafberget-HasseluddenGåshaga-Vaxholm-Rindö västra-Norra Tynningö-Ramsö-Grenadjärsbryggan) kommer att
starta upp under senare delen av 2020 och ska trafikeras som ett försök i 2+1 år. För lokala
bryggor längs med linjen så övervägs en byteslösning med anslutningsbåt till pendelbåt 83.
Linjen övervägs att även anlöpa Telegrafberget (Nacka) som ny trafikbrygga mellan
Vaxholm och Stockholm.
Nacka Strand trafikeras under förutsättning att bryggans ombyggnation genomförs.
Linje 83 kommer även påverka skärgårdstrafik, där enstaka avgångar på lokala linjer
övervägs endast mata in till direkttrafiken med pendelbåt 83 för vidare resa till Stockholm.
2.4 Lokalbanor
Spårväg City
Trafikförvaltningen analyserar möjligheten att optimera trafiken för att tillgodose det
kraftigt ökande resandet mellan T-centralen-Skansen. Genom att låta vissa avgångar vända
vid Skansen utökas antalet avgångar på denna allt mer populära sträcka.
Roslagsbanan
Upprustningsarbete samt utbyggnad av dubbelspår kommer att pågå vilket medför att
trafiken stängs av i olika etapper på Kårstagrenen under 2021. För sträckan Täby kyrkby Kårsta planeras tågtrafiken att ersättas med buss under juni - oktober 2021 samt för
sträckan Lindholmen - Kårsta under april – november 2021. Eventuellt kan även andra
sträckor bli aktuella. I dagsläget finns inte exakta datum eller sträckor fastställda.
Lidingöbanan
För att möta det ökande resandet, under speciellt rusningstid, levereras två nya fordon till
Lidingöbanan hösten 2020. Trafikförvaltningen förbereder för en utökning av nuvarande
trafikupplägg för trafikåret 2021.
Tvärbanan
Partiell förlängning av Kistagrenen till Bromma flygplats planeras till tidtabellsskiftet
december 2020. Vi verkar för att förtäta trafiken till rak 6-minutertrafik men det är för
närvarande inte tillåtet pga. nuvarande säkerhetsrestriktioner.
Saltsjöbanan
Inga trafikförändringar planerade.
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Nockebybanan
Inga trafikförändringar planerade.
2.5

Buss
Botkyrka
Linje 172 Norsborg – Skarpnäck
Linje 172 övervägs få utökad turtäthet på vardagar i mellantrafiken (09:00-14:00) under
sommarperioden.
Linje 745 Fridhemsplan – Söderby
Linje 745 föreslås förlängas från hållplats Mosshagen till Uttran i båda riktningarna.

Danderyd
Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.
Ekerö
Linje 350 Ekerö centrum –Fittja
Fram till sommaren 2020 pågår ett försök med buss på färjan mellan Jungfrusund och
Slagsta. Trafikförvaltningen kommer under försökets gång att utvärdera huruvida försöket
kan permanentas.
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Paketlösning
Linjer 342, 302, 303, 305
Linje 342 Jungfrusund –Älvnäs
Linjen föreslås läggas ned i sin helhet, trafiken tas över helt av linje 302, 303 och 305 som
kommer ersätta 342 med samma turtäthet som idag till alla destinationer alla veckodagar.

Linjesträckning linje 342
Linje 302 Brommaplan –Knalleborg
Linjen föreslås ta över linje 342:s trafikuppdrag Knalleborg-Ekebyhov -Ekerö C. Linjen
föreslås köras med samma turtäthet som dagens 342.
Linje 303 Jungfrusund- Brommaplan
Linjen föreslås ta över linje 342:s trafikuppdrag mellan Jungfrusund-Ekerö C, linjen
föreslås köras med samma turtäthet som dagens 342.
Linje 305 Brommaplan -Älvnäs
Linjen föreslås ta över linje 342:s trafikuppdrag mellan Älvnäs-Oxberget-Ekerö C. linjen
föreslås köras med samma turtäthet som dagens 342.
Linje 177 Mörby station -Skärvik
Linjen övervägs få en ny avgång i eftermiddagsrusningen. Trafikförvaltningen överväger
också att förlänga första avgången på morgonen från Träkvista till Skärvik.
Linje 316 Svanhagen-Svartsjö
Linje 336 Brommaplan-Stenhamra
Linjerna föreslås slås ihop till en linje där linjenummer 316 behålls och förlängs till
Brommaplan. 336 försvinner som linjenummer medan utbudet behålls och flyttas över till
316.
338 Brommaplan-Ilända
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Linjen föreslås byta linjenummer till 318. Linjen föreslås också utökas till entimmes-trafik
hela dagen på sträckan Svanhagen-Ilända och omvänt.
Haninge
Paketlösning
Linje 806, 807, 808, 809
Linje 809 Gullmarsplan–Svartbäcken
Linjen föreslås få dubbelriktad trafik och även trafikeras under låg/mellantrafik måndagfredag. Vidare övervägs ny linjesträckning, att efter hållplats Brandbergens Industriområde
trafikera Söderbyleden fram till påfart väg 73 vid trafikplats Vega och även angöra hållplats
Söderby gård belägen utanför Söderby/ICA-Maxi. Hållplats Söderby gård behöver dock
rustas upp då den idag inte uppfyller kraven för en trafiksäker hållplats.

Linje 806 Gullmarsplan –Norra Söderby
Linjesträckningen Myrmalmsringen – Gullmarsplan läggs ner i sin helhet. Linje 806 får ny
linjesträckning Myrmalmsringen – Sågen och omvänt för att trafikera Hagalyckebyskolan.
Linje 807 Gullmarsplan -Svartbäcken
Linjen föreslås upphöra att trafikera Svartbäcken, denna del ersätts av linje 809. Linjen
föreslås också få fler avgångar för att kompensera för bortfallet av linje 806.
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Linje 808
Linjen föreslås få ändrad start-/sluthållplats i Mårtensberg för att kompensera för bortfallet
av linje 806. Linjen föreslås också få fler avgångar under förmiddagens och eftermiddagens
högtrafik.

Linje 818C Stockholm C–Brandbergens centrum
Linjen övervägs att få ytterligare en tidig morgontur från Brandbergen C.
Linje 826 Jordbro station–Albyberg
Linjen föreslås få ny slut-/starthållplats och dras till Handenterminalen istället för som idag
till Jordbro station.
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Linje 836 Vega station–Norrby
Linjen föreslås få utökad turtäthet under förmiddagens och eftermiddagens högtrafik
måndag-fredag.
Linje 840 Handenterminalen–Nacka strand
Linjen föreslås få utökad trafikeringstid på lördag-söndag och ytterligare två turer vardagar
från Nacka och Handenterminalen.
Linje 865 Handen–Skärholmen
Linjen föreslås få utökad turtäthet på lördagar.
Linje 981 Handens närsjukhus–Brandbergen–Handens närsjukhus
Linjen föreslås förlängas från Sjukhusentrén till Port 73 samt från Port 73 till Sjukhusentrén
från ca kl 11.00 till ca kl 15.00. I samband med detta föreslås en avgång tas bort och
turtäthetsintervallet minskar med ca 10 minuter.
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Huddinge
Linje 172 Norsborg – Skarpnäck
Linje 172 övervägs få utökad turtäthet på vardagar i mellantrafiken (09:00-14:00) under
sommarperioden.
Linje 173 Skarpnäck – Skärholmen
Linje 173 föreslås få ökad turtäthet under mellantrafiken på vardagar och kl 11-18 på helger
under normaltidtabellen.
Linje 865 Handen–Skärholmen
Linjen föreslås få utökad turtäthet på lördagar.
Linje 828 Farsta centrum - Länna handelsplats
Linjen föreslås få ytterligare 2 turer under tidig kväll från Drevviksstrand till Farsta C under
vardagar.
Järfälla
Linje 564H/564V Jakobsbergs station – Viksjö – Jakobsbergs station
Linjen föreslås utökas från dagens 20-minuterstrafik till 15-minuterstrafik under högtrafik.
Linjen trafikeras då med 15-minuterstrafik under högtrafik och 30-minuterstrafik under
dagtid och kvällar.
Lidingö
Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.
Nacka
Linje 71, 443
Linje 71 Slussen (Glasbruksgatan) – Jarlaberg
Från Jarlaberg: Två avgångar på linjen föreslås dras in tidig vardagsmorgon i
normaltidtabellen och en avgång föreslås dras in tidig vardagsmorgon i sommartidtabellen.
Samtidigt föreslås utglesning av linjen på helger före kl 09:45 samt dagligen efter 21:50
Från Glasbruksgatan:
Linjen föreslås utglesas från halvtimmes- till entimmes-trafik lördag-söndag före kl. 09:20,
samt dagligen efter kl. 22:20.
Linje 443 Slussen – Jarlaberg
Linjen föreslås få tre nya avgångar tidig vardagsmorgon året runt. Två nya avgångar föreslås
också från Jarlaberg och en från Slussen. Trafiken föreslås även utökas helger året runt så
att turtätheten blir halvtimmestrafik hela trafikdygnet.
Ny linje 416 Orminge centrum – Telegrafberget
Linje 444 Slussen – Västra Orminge
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I takt med att det nya bostadsområdet vid Telegrafberget byggs klart och när infrastruktur
enligt gällande riktlinjer som möjliggör trafik till och från Tellegrafberget är på plats,
föreslås att en ny linje inrättas för att trafikera detta område. Linjenumret föreslås bli 416
och sträckningen Orminge centrum – Telegrafberget.
En del av morgontrafiken från Slussen med linje 444, som går via Kummelbergets
industriområde, föreslås utsträckas till att gå via Telegrafbergets vändplan. Turerna
avslutas fortfarande vid Korset, där resande kan byta till linjer mot Nacka,
Medborgarplatsen, Slussen och Cityterminalen.

Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet
Linje 413 Slussen – Talludden
En avgång på linje 422 som trafikerar Slussen-Gustavsberg C föreslås ersättas av en avgång
på linje 413 Slussen-Björknäs C, c:a 14:50 måndag-fredag under sommarperioden.
Linje 423 Medborgarplatsen – Gustavsbergs Lugnet
Linje 442X Medborgarplatsen – Boo backe
Linje 446 Medborgarplatsen – Västra Orminge
Linje 449 Medborgarplatsen – Ektorps C
Då hållplats Henriksdal stundtals är överbelastad med köer till själva hållplatsen vilket
förlänger restiden för alla linjer som stannar där övervägs att ovan linjer slutar trafikera
hållplatsen. Eventuellt införs ändringen redan i augusti. Resenärer som byter mellan
berörda linjer och Slussen-linjer kan byta vid Londonviadukten.
Linje 442X Medborgarplatsen – Boovägen
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Åtta nya avgångar föreslås vilket förtätar trafiken Medborgarplatsen-Boo backe från 15 till
10 min-trafik c:a kl. 15:50-18:20. Förslaget innebär även att trafiken startar 15 minuter
tidigare och slutar 10 minuter senare än idag.
Linje 442X Medborgarplatsen – Boovägen
Linje 447 Slussen – Boo backe
Linje 447 föreslås få trafik under sommarperioden med 8 nya avgångar från Boovägen c:a
kl. 06:50-08:30 vilket ger som tätast 12 min-trafik. I samband med det kan 442X kortas av
på morgonen och starta vid hållplats Ångbåtsvägen likt normaltidtabellen.
Linje 443 Slussen – Jarlaberg
För att bättre anpassa utbudet efter aktuellt resandet övervägs följande ändringar.
Under vintertidtabellsperioden föreslås tio avgångar dras in under eftermiddagen från
Nacka strand – Slussen och en avgång föreslås tillkomma Jarlaberg - Slussen.
Under sommartidtabellsperioden föreslås två nya avgångar från Slussen och tre nya
avgångar från Jarlaberg under eftermiddagen. Från Nacka strand föreslås reducering från
10 till 15 min-trafik på eftermiddagen genom att sju avgångar Nacka strand - Slussen dras
in.
Linje 445 Slussen – Insjön
Under vintertidtabell övervägs fem nya avgångar Orminge C – Slussen mellan ca kl. 14:3517:20. En ny avgång Slussen – Orminge C övervägs vilket förtätar sträckan tillsammans
med linje 444, från 15 till 10 min-trafik kl. 13:50-14:20. Vidare övervägs en ny avgång
inrättas Slussen-Orminge c:a 07:30. Denna avgång samordnas med linje 444 för en jämnare
turtäthet på sträckan.
Under sommartidtabell föreslås fyra nya avgångar Orminge C – Slussen mellan ca kl. 15:3517:20.
Linje 447 Slussen – Boo backe
Fyra nya avgångar föreslås under vintertidtabell så att dagens 8-10-minuterstrafik förtätas
till 7-8-minuterstrafik när det är som tätast. Förslaget innebär även att trafiken startar 15
minuter tidigare och slutar 30 minuter senare än idag.
Linje 801 Gullmarsplan–Älta–Gullmarsplan
Linjen föreslås få utökad trafikeringstid måndag-fredag fram till ca kl. 24:00. Under
sommartidtabellen föreslås linjen få utökad turtäthet under mellantrafikperioden. Under
lördag-söndag föreslås trafikeringstiden utökas både under normaltidtabellen och under
sommartidtabellen till att omfattas från ca 6:30 till 24:00.
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Linje 840 Handenterminalen–Nacka strand
Linjen övervägs få utökad trafikeringstid på lördag-söndag och ytterligare två turer
vardagar från Nacka och Handenterminalen.
Paketlösning
Linje 53, 54, 55
Linje 53 Karolinska institutet – Henriksdalsberget – (Finnberget)
Linjen föreslås få delvis ändrad linjesträckning mellan Londonviadukten och
Henriksdalsberget vilket tillsammans med att Katarinavägen öppnas hösten 2020 beräknas
minska restiden med 6 minuter sträckan Henriksdalsberget – Slussen. Trafikförsörjningen
av Finnberget och Danviksklippan överförs till linje 55 som föreslås få ändrad
linjesträckning.

Linje 55 Tanto – Hjorthagen
Trafikförsörjningen av Finnberget och Danviksklippan överförs till linje 55 som föreslås få
ändrad linjesträckning sträckan Slussen – Hjorthagen till att trafikera samma väg till
Henriksdalsberget och Finnberget som linje 53 gjorde innan ombyggnaden av Slussen
påbörjades. Trafikutbud föreslås dvs 20-minuterstrafik. Resenärer sträckan Slussen –
Hjorthagen hänvisas till bl. a linje 54.
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Linje 54 Reimersholme – Storängsbotten
Linjen föreslås förlängas från Storängsbotten via Gasverket till Hjorthagen och ersätter
därigenom linje 55 på denna sträcka.
Norrtälje
Linje 631 Norrtälje–Rådmansö–Norrtälje
En ny tur från Norrtälje övervägs på söndag kväll.
Linje 651 Norrtälje busstation–Färsna
Linjen övervägs få en utökning från 60-minuterstrafik till 30-minuterstrafik mellan 15:00
och 19:00 från Färsna in till Norrtälje busstation.
Linje 638 Norrtälje–Vätö–Norrtälje
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Linjen föreslås få en ny kvällstur under normaltidtabellen och under sommartidtabellen
från Norrtälje busstation till Vätö.
Nynäshamn
Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.
Nykvarn
Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.
Salem
Linje 731 Rönninge station–Uttringe–Rönninge station
Förslag inkommer under veckan från Keolis.
Linje 745 Fridhemsplan – Söderby
Linjen föreslås förlängas från hållplats Mosshagen till Uttran i båda riktningarna.

Sigtuna
Linje 579 Arlanda- Bålsta stn
Linjen föreslås få en förändrad linjesträckning och sluta trafikera hållplatsen Cargo City.
Dessutom börjar linjen trafikera Sigtuna Stadsängar när genomgångsvägen genom detta
nya bostadsområde har färdigställts. Detta förslag kan komma att genomföras redan till
sommartrafiken 2020, separat dialog med kommunen hålls.
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Sollentuna
Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.
Solna
Paketlösning
Linje 113, 506, 507
Linje 113 Blackebergs gård –Solna Centrum
Linjen föreslås få ny sträckning och trafikera nybyggnationsområdet Ingenting, via Arvid
Tyrdéns allé. Linjen föreslås också få utökat utbud till 15 minuters trafik måndag- fredag
05:30-19:00 samt lördag-söndag 11:00-17:00. Föreslagen linjesträckning förutsätter att
vägar där linjesträckningen föreslås är byggda enligt RiBuss samt nya hållplatser på Arvid
Tyréns allé.
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Linje 152 Liljeholmen – Bromma flygplats
När tvärbanan börjar trafikera Bromma flygplats föreslås linjen kortas av så den trafikerar
sträckan Liljeholmen– Solna centrum vardagar i rusningstrafik. Vidare föreslås att
hållplats Tomteboda trafikeras.
Linje 506 Karolinska sjukhuset –Hallonbergen
Linjen föreslås förlängas från Karolinska sjukhuset norra till Odenplan. Ny linjesträckning
blir Ör-Hallonbergen-Sundbyberg stn-Solna-Karolinska norra-Odenplan.
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Linje 507 Odenplan –Tomteboda
Linjen föreslås läggas ned och trafiken föras över till linje 113 Västra Skogen- Solna
centrum. Linje 506 tar över sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan.
Stockholm Innerstad
Paketlösning
Linje 50, 74, 4
Linje 50 Hornsberg – Stora Lappkärrsberget
Då efterfrågan är betydligt lägre Odenplan – Hornsberg än sträckan Odenplan – Stora
Lappkärrsberget föreslås linje 50 kortas av vid Odenplan och enbart trafikera Stora
Lappkärrsberget – Odenplan. I Hornsberg finns redan linjerna 61 och 65. Nu tillkommer
den förlängda linje 74 som ger nya resmöjligheter. Området runt Hantverkargatan och
Kungsholmstorg har redan i dag snabbare förbindelse med linje 61 till exempelvis
Sabbatsberg och Odenplan. Vid Norra Bantorget kommer linje 53 att åter trafikera när
framkomligheten på Vasagatan är tillräckligt god.
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Linje 74 Mariatorget – Sickla udde
Linjen föreslås förlängas så att linjen efter hållplats Södra station trafikerar HornsgatanLångholmsgatan-Västerbron-Lilla Västerbron-Drottningholmsvägen-Lindhagensgatan och
får ny ändhållplats Moa Martinsons torg. Nuvarande ändhållplats Krukmakargatan blir
utan busstrafik. Hornsbergsområdet får genom detta förslag en förbindelse med
Södermalm och tunnelbanans röda linje och detta kompenserar att linje 50 försvinner
därifrån.
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Linje 4 Radiohuset – Gullmarsplan
Förslaget att förlänga linje 74 innebär i sin tur att linje 4 avlastas på sträckan Södra stationMariebergsgatan och kan därmed snabbas upp genom att ej trafikera några hållplatser som
har kortare avstånd än 500 m. Dessa är Wollmar Yxkullsgatan, Ansgariegatan och
Lignagatan.

Linje 4 –ej trafikerade hållplatser
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Paketlösning
Linje 53, 54, 55
Linje 53 Karolinska institutet – Henriksdalsberget – (Finnberget)
Linjen föreslås få delvis ändrad linjesträckning mellan Londonviadukten och
Henriksdalsberget vilket tillsammans med att Katarinavägen öppnas hösten 2020 beräknas
minska restiden med 6 minuter sträckan Henriksdalsberget – Slussen. Trafikförsörjningen
av Finnberget och Danviksklippan överförs till linje 55 som föreslås få ändrad
linjesträckning.

Linje 55 Tanto – Hjorthagen
Trafikförsörjningen av Finnberget och Danviksklippan överförs till linje 55 som föreslås få
ändrad linjesträckning sträckan Slussen – Hjorthagen till att trafikera samma väg till
Henriksdalsberget och Finnberget som linje 53 gjorde innan ombyggnaden av Slussen
påbörjades. Trafikutbud föreslås dvs 20-minuterstrafik. Resenärer sträckan Slussen –
Hjorthagen hänvisas till bl. a linje 54.
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Linje 54 Reimersholme – Storängsbotten
Linjen föreslås förlängas från Storängsbotten via Gasverket till Hjorthagen och ersätter
därigenom linje 55 på denna sträcka.
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Linje 1 Stora Essingen – Frihamnen
Linje 75 Ropsten – Cityterminalen
Hållplats Linnégatan finns endast i en riktning (mot Frihamnen/Ropsten) och avståndet till
föregående och efterföljande hållplats är kort ca 240 m. Därför föreslås hållplatsen dras in.
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Linnégatan - föreslagen indragen hållplats.
Linje 3 Karolinska sjukhuset – Södersjukhuset
Linje 77 Karolinska sjukhuset – Liljeholmen
Då hållplats Torsplan i riktning mot Solna har flyttats längre söderut på Torsgatan pga
ombyggnation blir avståndet till hållplats Rödabergsgatan mycket kort. Därför föreslås
hållplats Rödabergsgatan som bara finns i riktning mot Solna och enbart trafikeras av
linjerna 3 och 77 att dras in.
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Linje 3 & 77 föreslagen indragen hållplats
Linje 65 Fredhäll – Skeppsholmen
Linjen föreslås få minskad turtäthet i rusningstrafiken från 15- till 20-minuterstrafik.
Linje 69 Centralen – Kaknästornet
Linjen övervägs utbudet att glesas ut från 30- till 60-minuterstrafik fr o m kl. 22.00 under
normaltidtabellen.
Stockholm Söderort
Linje 152 Liljeholmen – Bromma flygplats
När tvärbanan börjar trafikera Bromma flygplats föreslås linjen kortas av så den trafikerar
sträckan Liljeholmen– Solna centrum vardagar i rusningstrafik. Vidare föreslås att
hållplats Tomteboda trafikeras.
Linje 172 Norsborg – Skarpnäck
Linjen övervägs få utökad turtäthet på vardagar i mellantrafiken (09:00-14:00) under
sommarperioden.
Linje 173 Skarpnäck – Skärholmen
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Linje 173 föreslås få ökad turtäthet under mellantrafiken på vardagar och kl 11-18 på helger
under normaltidtabellen.
Stockholm Västerort
Paketlösning
Linje 110, 112
Linje 110 Alvik –Bromma flygplats
Linjen övervägs att läggas ned i sin helhet, trafikeringen förs över till tvärbanans nya Kistagren (Alvik strand-Bromma flygplats). Hållplatserna Ulvsundaplan, Grindstuvägen och
Tranebergsplan trafikeras istället av linje 112.
Linje 112 Alvik –Spånga station
Linjen föreslås att inte längre trafikera Bromma flygplats i och med att tvärbanan börjar
trafikera Bromma flygplats, istället föreslås linjen köra samma linjesträckning, AlvikSpånga, hela trafikdygnet. Linje 112 tar dessutom över linje 110:s trafikeringsuppgift på
Ulvsundavägen och körs via hållplatserna Grindstuvägen och Tranebergsplan.

Paketlösning
Linje 113, 506, 507
Linje 113 Blackebergs gård –Solna Centrum
Linjen föreslås få ny sträckning och trafikera nybyggnationsområdet Ingenting, via Arvid
Tyrdéns allé. Linjen föreslås också få utökat utbud till 15 minuters trafik måndag- fredag
05:30-19:00 samt lördag-söndag 11:00-17:00. Föreslagen linjesträckning förutsätter att
vägar där linjesträckningen föreslås är byggda enligt RiBuss samt nya hållplatser på Arvid
Tyréns allé.
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Linje 506 Karolinska sjukhuset –Hallonbergen
Linje 506 föreslås förlängas från Karolinska sjukhuset norra till Odenplan. Detta för att
skapa direkta kopplingar mellan Sundbyberg och Solna centrum med nya Karolinska
sjukhuset och Norra Hagastaden samt mot pendeltågen vid Odenplan. Ny linjesträckning
blir Ör-Hallonbergen-Sundbyberg stn-Solna-Karolinska norra-Odenplan.

Linje 507 Odenplan –Tomteboda
Linje 507 föreslås läggas ned och trafiken föras över till linje 113 Västra Skogen- Solna
centrum. Linje 506 tar över sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan.
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Sundbyberg
Paketlösning
Linje 113, 506, 507
Linje 113 Blackebergs gård –Solna Centrum
Linjen föreslås få ny sträckning och trafikera nybyggnationsområdet Ingenting, via Arvid
Tyrdéns allé. Linjen föreslås också få utökat utbud till 15 minuters trafik måndag- fredag
05:30-19:00 samt lördag-söndag 11:00-17:00.

Linje 506 Karolinska sjukhuset –Hallonbergen
Linje 506 föreslås förlängas från Karolinska sjukhuset norra till Odenplan. Detta för att
skapa direkta kopplingar mellan Sundbyberg och Solna centrum med nya Karolinska
sjukhuset och Norra Hagastaden samt mot pendeltågen vid Odenplan. Ny linjesträckning
blir Ör-Hallonbergen-Sundbyberg stn-Solna-Karolinska norra-Odenplan.
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Linje 507 Odenplan –Tomteboda
Linje 507 föreslås läggas ned och trafiken föras över till linje 113 Västra Skogen- Solna
centrum. Linje 506 tar över sträckan Karolinska sjukhuset-Odenplan.
Södertälje
Linje 750 Brunnsängs C - Bockholmssättra
Linjen övervägs att få ny linjesträckning och inte trafikera sträckan Högantorp –
Bockholmssättra. Idag trafikeras sträckan Högantorp – Bockholmssättra endast på anrop
från resenärerna.
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Linje 751 Hovsjö–Ritorp
Linjen övervägs att trafikera via Torekällberget i riktning mot Hovsjö med två nya avgångar
morgontid och två nya avgångar från Torekällberget runt mellantrafiken.
Linje 761 Östertälje station–Ritorp
Linjen övervägs få en ny avgång mot Östertälje tidig morgon, samt få dagtrafik 9–14 på
vardagar.
Tyresö
Paketlösning
Linje 806, 807, 808, 809
Linje 809 Gullmarsplan–Svartbäcken
Linjen föreslås få dubbelriktad trafik och även trafikeras under låg/mellantrafik alla
veckodagar. Vidare övervägs ny linjesträckning, att efter hållplats Brandbergens
Industriområde trafikera Söderbyleden fram till påfart väg 73 vid trafikplats Vega och även
angöra hållplats Söderby gård belägen utanför Söderby/ICA-Maxi. Hållplats Söderby gård
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behöver dock rustas upp då den idag inte uppfyller kraven för en trafiksäker hållplats.

Linje 806 Gullmarsplan –Norra Söderby
Linjesträckningen Myrmalmsringen – Gullmarsplan läggs ner i sin helhet. Linje 806 får ny
linjesträckning Myrmalmsringen – Sågen och omvänt för att trafikera Hagalyckebyskolan.
Linje 807 Gullmarsplan -Svartbäcken
Linjen föreslås upphöra att trafikera Svartbäcken, denna del ersätts av linje 809. Linjen
föreslås också få fler avgångar för att kompensera för bortfallet av linje 806.

70 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 (T21) - KS 20/0162-3 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 (T21) : Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 (T21)

46(56)
Trafikförvaltningen
Trafikavdelningen

PM
2020-02-10

Diarienummer

TN 2019-1180
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

Linje 808
Linjen föreslås få ändrad start-/sluthållplats i Mårtensberg för att kompensera för bortfallet
av linje 806. Linjen föreslås också få fler avgångar under förmiddagens och eftermiddagens
högtrafik.

Linje 840 Handenterminalen–Nacka strand
Linjen övervägs att få utökad trafikeringstid på lördag-söndag och ytterligare två turer
vardagar från Nacka och Handenterminalen.
Linje 818C Stockholm C–Brandbergens centrum
Linjen övervägs att få ytterligare en tidig morgontur från Brandbergen C till city.
Täby
Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.
Upplands Bro
Linje 558 Brunna industriområde och Livgardet
Linjen övervägs få utökad trafik till Brunna industriområde och Livgardet.
Linje 556 Bro centrum – Ådö
Linje 556 föreslås få utökad turtäthet.
Upplands Väsby
Linje 565 Brunnby vik –Sergels torg
Linjen föreslås få ny ändhållplats i Kista (Ärvingevägen) via Kista centrum. På det sättet
skapas en ny tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Kista och köer på E4 och
innerstaden undviks.
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Linje 565X Johanneslund –Stockholm C
Linjen föreslås få ny ändhållplats i Kista (Ärvingevägen) via Kista centrum. På det sättet
skapas en ny tvärförbindelse mellan Upplands Väsby och Kista och köer på E4 och
innerstaden undviks.
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Paketlösning
Linje 560, 566, 534, 536
560 Jakobsbergs stn –Upplands väsby stn
Linjen föreslås få en rakare linjesträckning mellan Upplands Väsby och Rotebro. På det
sättet förtydligas den regionala karaktären och får resenärerna en snabbare resa mellan
Upplands Väsby station, Bredden, Rotebro och Kallhäll/Jakobsberg.
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566 Upplands Väsby stn-Bredden
Linjen föreslås dras in och ersättas av linje 560 som kommer att gå alla veckodagar.
Hållplatsen Bredden västra kommer att tas över av linje 536.
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534 Upplands Väsby stn –Breddenskolan
Linjen föreslås förlängas till Rotebro station och ta över linjesträckningen på befintlig linje
560. Tillsammans med linje 533 erbjuds då 15-minuters trafik dagtid på dessa parallella
linjer.

536 Upplands Väsby stn- Bollstanäs
Linjen föreslås förlängas till Njursta industriområde och nya bostadsområdet Eds Allé. På
det sättet skapas fler resmöjligheter från dessa bostadsområden till Upplands Väsby station
men även till Upplands Väsby centrum.
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Paketlösning
Linje 524, 539, 545
Linje 524 Upplands Väsby stn - Kundvägen
Linje föreslås få en ny linjesträckning mellan Upplands Väsby station och Vallentunavägen,
via Väsbyvägen och Stockholmsvägen. På det sättet främjas den regionala karaktären av den
här linjen, som i nuläget drabbas av en längre restid på grund av ett relativt stort antal
lokala resenärer. Nuvarande linjesträckningen kommer att tas över av linje 545.
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539 Upplands Väsby stn-Fresta
Linjen föreslås att dras in och ersättas av linje 545 som får en högre turtäthet.

545 Upplands Väsby stn- Bollstanäs
Linjen föreslås få en ny linjesträckning mellan Upplands Väsby station och
Vallentunavägen, via Väsby centrum och Vilundaparken. Nuvarande linjesträckning
kommer att delvis tas över av linje 524. Turtätheten fördubblas under den tiden att
nuvarande linje 539 går och linje 539 tas bort.
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Paketlösning
Linje 535, 536, 562
Linje 535 Upplands Väsby stn västra - Upplands Väsby stn västra
Då 536 föreslås trafikera Eds Allé föreslås linje 535 få en lägre turtäthet och bara gå dagtid.
På kvällar och helger hänvisas resenärer till linje 536 och 562.
536 Upplands Väsby stn- Bollstanäs
Linjen föreslås förlängas till Njursta industriområde och nya bostadsområdet Eds Allé. På
det sättet skapas fler resmöjligheter från dessa bostadsområden till Upplands Väsby station
och Upplands Väsby centrum.
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562 Upplands Väsby stn-Runby
Linjen föreslås trafikera hela trafikdygnet och få en ny hållplats vid Åvägen.
Vallentuna
Inga föreslagna trafikförändringar.
Vaxholm
Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.
Värmdö
Linje 422 Slussen – Gustavsbergs Lugnet
Linje 413 Slussen – Talludden
En avgång på linje 422 som trafikerar Slussen-Gustavsberg C föreslås ersättas av en avgång
på linje 413 Slussen-Björknäs C, c:a 14:50 måndag-fredag under sommarperioden.
Linje 423 Medborgarplatsen – Gustavsbergs Lugnet
Linje 425 Slussen – Gustavsbergs Lugnet
På linje 425 övervägs att varannan avgång mot Slussen c:a kl. 07:00-08:20 starta i
Gustavsbergs C istället för Styrmannen. Detta skulle frigöra resurser till att sätta in en ny
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avgång på morgonen på linje 423 vilket förtätar trafiken från 12- till 10-minuterstrafik som
tätast.
Linje 423 Medborgarplatsen – Gustavsbergs Lugnet
Linje 442X Medborgarplatsen – Boo backe
Linje 446 Medborgarplatsen – Västra Orminge
Linje 449 Medborgarplatsen – Ektoprs C
Då hållplats Henriksdal stundtals är överbelastad med köer till själva hållplatsen vilket
förlänger restiden för alla linjer som stannar där övervägs att ovan linjer slutar trafikera
hållplatsen. Eventuellt införs ändringen redan i augusti. Resenärer som byter mellan
berörda linjer och Slussen-linjer kan byta vid Londonviadukten.
424 Gustavsbergs C–Skeviksstrand–Norra Lagnö–Gustavsbergs C
Helger föreslås några avgångar 424V ändras till att köras som 424H.
Dessutom övervägs två avgångar på söndagar sommartid, c:a 18:08 och 20:06, dras in pga.
lågt resande.
Linje 429X Slussen – Idalen
En ny avgång från Slussen c:a kl. 15:20 övervägs vilket förtätar den gemensamma sträckan
Slussen – Brunn från 15 till 12 min-trafik c:a kl. 15:10-16:35.
Linje 433 Slussen – Djurö
En ny avgång på helger från Slussen c:a kl. 18:15 till Stavsnäs med retur c:a kl. 19:10
övervägs. Detta förlänger slutet på halvtimmestrafiken tillsammans med linje 434 på
sträckan Slussen – Stavsnäs från c:a kl. 17:45 till c:a kl. 18:45.
Linje 436 Slussen – Saltarö
Linje 462 Kolvik – Ramsdalen
Under sommartabellen övervägs avgången 20:30 på linje 436 Saltarö strand-Kolvik dras in
och ersättas av en ny avgång på linje 462 Ramsdalen-Kolvik c:a 20:20.
Linje 440 Slussen – Bullandö
En ny avgång från Slussen ca kl 15.20 mot till Bullandö övervägs. Detta förtätar trafiken på
den gemensamma sträckan Slussen – Hemmesta kl 14.50–15.35 från 10-15 till 8-10
minuters turtäthet.
Österåker
Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.
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Handläggare

Sofia Åkerfeldt
08-686 37 63
Sofia.akerfeldt@sll.se

Remissynpunkter på
trafikförändringsremissen T20
december 2019 – december 2020
I detta dokument presenteras en sammanställning av de synpunkter som
inkommit från remissinstanser avseende trafikförvaltningens förslag på
trafikförändringar inför T20. Remissinstanser är regionens kommuner samt de
funktionhindersorganisationer som trafikförvaltningen samarbetar med.
Merparten av förslagen på trafikförändringar remitterades i februari 2019.
Syftet med remissen är att ge remissinstanserna möjlighet att redovisa sina
synpunkter på och prioriteringar av föreslagna trafikförändringar.
Utöver remissinstanserna har det inkommit synpunkter från ett flertal
intresseorganisationer och privatpersoner på remissen. Endast synpunkter från
remissinstanserna besvaras i detta dokument.

Region Stockholm
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Om Trafikförvaltningens mötesforum med kommunerna
I detta samråd, alltså remitterade trafikförändringar samt detta dokument,
behandlas i första hand trafikförändringar på kort sikt, det vill säga inför
nästkommande tidtabellskifte. Frågor av annan karaktär bör lyftas i något av
våra mötesforum. Då ökar möjligheten till mer uttömmande svar och förbättrad
diskussion om frågan.
Trafikförvaltningens mötesforum med kommunerna

Uppföljningsmöten – möten mellan kommun, trafikförvaltningen och/eller
trafikutövare. Här avhandlas kortsiktiga frågeställningar, exempelvis tillfälliga
omläggningar av trafiken eller flytt av hållplatser som inte är av strategisk vikt.
Dessa möten hålls vanligtvis två gånger per år.
Planeringsmöten – möten mellan kommun och trafikförvaltningen.
Trafikverket och trafikutövare bjuds in att delta. Här avhandlas frågor som rör
fysisk planering och är av strategisk vikt, exempelvis kollektivtrafikförsörjning
av nya områden eller större omstruktureringar i gatunätet.
Sektorsamråd – möten mellan kommuner och trafikförvaltningen som hålls
sektorsvis, dels på tjänstemannanivå och dels på politisk nivå. Mötena hålls en
gång om året eller vid behov. De har ofta ett specifikt tema, exempelvis
revidering av Trafikförsörjningsprogrammet.
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Politiska samråd – möten mellan kommunpolitiker och representanter från
regionens Trafiknämnd. Tjänstemän deltar som föredragande. Här lyfts frågor
av politisk karaktär. Dessa möten hålls normalt sett med 1-2 års mellanrum.

Generella frågor och svar
Information om kommunala planer för bostadsbyggande
Ett flertal kommuner informerar i sitt remissvar om kommunala planer för
bostadsbyggande. De kommunala bostadsbyggnadsplanerna är centrala för
trafikförvaltningen eftersom planering av trafik är avhängigt var folk bor och
arbetar. Trafikförvaltningen vill därför tydliggöra att förvaltningen varje vår
tillsammans med Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, genom SCB, genomför
insamling och analys av kommunala bebyggelseplaner för att säkerställa att
utvecklingen av kollektivtrafiken går i linje med bebyggelseutvecklingen och
tillkomsten av nya arbetsplatser. Trafikförvaltningen vill också understryka att
kommunernas förståelse för och delaktighet i detta arbete genom inlämning av
underlag är viktig.
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Täby kommun vill avslutningsvis lyfta vikten av att busschaufförerna efterlever
regeln om tomgångskörning på maximalt 1 minut. Boende i bland annat
Arninge/Ullna respektive Östra Byle upplever sig i nuläget störda av bussar som
står på tomgångskörning upp emot tolv minuter, vilket är helt oacceptabelt.
Svar: Trafikförvaltningen noterar kommunens synpunkt och tar den vidare
till trafikutövaren.
Ökad turtäthet i busstrafiken är något som boende i Täby kommun efterfrågar
rent generellt. Det handlar både om högre turtäthet under rusningstrafiken,
men även under kvällar och helger. Det behövs också fler bussförbindelser
mellan kommunens olika delar och Täby Centrum både under vardagarna och
på helgerna.
Svar: Trafikförvaltningen noterar detta.

Upplands-Bro

Pendeltågstrafiken – kvartstrafik behövs i Bro En väl fungerande
pendeltågstrafik är ytterst angelägen för invånarna i Upplands-Bro. Många är
helt beroende av fungerande pendeltåg för sina dagliga skol- och arbetsresor. Vi
fortsätter därför att påminna om hur viktigt det är med tätare pendeltågstrafik i
Bro, som idag endast har 30-minuterstrafik. Om tågen går varje kvart istället
för varje halvtimme har stor betydelse för kollektivtrafikens attraktivitet.
Kvartstrafik skulle underlätta vardagslivet för många resenärer. Det skulle
sannolikt också påverka hur många som väljer tåget framför bilen.
Pendeltågstrafiken till Bro behöver därför så fort som möjligt utökas från
halvtimmestrafik till kvartstrafik. Bro växer också kraftigt, bland annat i direkt
anslutning till stationen. Totalt byggs och planeras cirka 4 000 nya bostäder i
Bro, varav cirka 3 000 söder om järnvägen i Tegelhagen och Trädgårdsstaden.
Antalet presumtiva pendeltågsresenärer kommer sålunda att öka väsentligt.
Kapaciteten på Mälarbanan är naturligtvis avgörande för vilken trafikering som
är möjlig. Det är därför viktigt att pröva olika kompletterande åtgärder för att
snarast öka kapaciteten och möjligheten för tätare pendeltågstrafik även innan
hela fyrspårsutbyggnaden på sträckan Tomteboda–Kallhäll är klar. Vi noterar
att Trafikförvaltningen, i sitt svar på våra synpunkter förra året, skriver att
behovet av förtätad trafik till Bro / Bålsta är noterat och kommer att beaktas i
arbetet med att realisera Landstingets ambitioner. Man påpekar också att vidare
utredning behövs och att det nu sker inom ramen för Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie (om pendeltågstrafiken i Stockholm). Trafikförvaltningen
konstaterar också att Trafikverket nu har kommit överens med Solna stad om
en tillkommande pendeltågsstation i Huvudsta, vilket förlänger restiderna och
förändrar förutsättningarna. Även detta är ett skäl för fördjupade studier i
frågan. Vi förutsätter att behovet av högre turtäthet i pendeltågstrafiken i Bro
tas på allvar, bland annat i projektet (åtgärdsvalsstudien) ”Utveckling av
pendeltågstrafiken i Stockholm” som Trafikverket och Trafikförvaltningen nu
arbetar med.
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Svar: Trafikförvaltningen hör att ni vill att vi tar er önskan om 15-mintrafik
på allvar och det gör vi genom att ta med det i åtgärdsvalsstudien för
pendeltågssystemet tillsammans med Trafikverket, som ni nämner. Till denna
trafikutökning finns det kopplingar till infrastrukturella satsningar som
behövs för att detta skall kunna verkställas, vilket ni redan är medvetna om.
Infartsparkeringar I takt med att kommunen växer och antalet resenärer
ökar, blir även behovet av infartsparkeringar större. Bra och trygga
infartsparkeringar behövs för både bil och cykel, en fråga som behöver följas
upp och diskuteras vidare.
Svar: Trafikförvaltningen prioriterar ansökningar om medfinansiering för
infartsparkeringar i enlighet med Riktlinjer infartsparkering inför
Trafikverkets eventuella tilldelning. Frågan diskuteras vidare.
Behov av ökad turtäthet på busslinje 556 Även om linje 555 har förlängts
till Säbyholm via Rättarboda med varannan tur, vill vi påminna om att även
områdena längre ut längs linje 556 har behov av fler turer, framförallt under
rusningstid. Detta om kollektivtrafiken ska vara ett rimligt alternativ till bilen
för arbetsresande från Ådö och Smidö. Fler turer underlättar också för barn och
andra icke bilburna att själva kunna ta sig till olika aktiviteter. Dagens trafik,
med endast fem turer i vardera riktningen på vardagar, gör det mycket svårt att
resa kollektivt. Det är också ett problem när bussarna inte inväntar försenade
tåg tillräckligt länge. Det gör det svårt att våga lita på kollektivtrafiken.
Svar: Trafikförvaltningen noterar kommunens förslag och ser över resandet.
Upplands-Bro kommun önskar kvällstrafik på busslinje 558 i Håbo-Tibble och
Håtuna.
Svar: Trafikförvaltningen noterar kommunens förslag och ser över resandet.
Bro station är inte en fungerande station i rusningstid. Trängseln är besvärande
när det är mycket folk. Trängseln i stationen är särskilt stressande eftersom
tågen endast går i halvtimmestrafik. Om du inte kan gå i trapporna är du
hänvisad till hissen. Är hissen upptagen kan det hända att man missar tåget. Vi
hävdar att en översyn av stationens utformning behövs för att möta
resenärernas behov. Utöver ombyggnad av befintlig stationsbyggnad ser vi,
med tanke på den omfattande bostadsbyggnation som pågår och planeras i Bro,
ett behov av en utbyggnad med ytterligare en uppgång till den nordvästra änden
av perrongen. Detta minskar avståndet till många arbetsplatser och
tillkommande bostäder och gör därmed kollektivtrafiken mer lättillgänglig. En
västlig entré skulle också ge fler möjligheter till bra lägen för infartsparkering.
Utbyggnaden av stationen behöver samordnas med effektiva
omstigningsmöjligheter från buss och en översyn av hur busslinjerna ansluter

70 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 (T21) - KS 20/0162-3 Yttrande över remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021 (T21) : Utdrag TFs svar på remissynpunkter 2019 T20 (20191111)

58(70)
Trafikförvaltningen
Trafikavdelningen

SLUTRAPPORT
2019-11-08

Diarienummer

TN 2018-1821
Infosäk. klass

K1 (Öppen)

till stationen och övriga delar av Bro samhälle. Ett förslag som kommunen lyft i
samband med planeringen av området direkt söder om pendeltågsstationen är
att en ny västlig entré till stationen samordnas med en passage för busstrafik
under järnvägen. Vi kan konstatera att det är flera aktörer inblandade i
frågorna kring Bro station, bland annat Region Stockholm, Trafikverket och
kommunen. Vi konstaterar också att diskussionerna om stationsutformning,
bussanslutningar, infartsparkering med mera behöver intensifieras framöver.
Även om problembilden är komplex, så är problemen reella och behöver lösas.
Trafikförvaltningen skriver, i sitt svar på våra synpunkter förra året, att man
känner till problembilden och föreslår en förnyad kontakt i ärendet. Kontakt har
också tagits för att diskutera problemen. Kommunen ser fram emot fortsatta
diskussioner.
Svar: Trafikförvaltningen ansvarar inte för infrastrukturen vid stationer. För
utbyggnad av sekundära entréer är Trafikverket ansvarig.
Trafikförvaltningens Riktlinjer för trafikplanering beskriver förutsättningar
för en sekundär entré utifrån trafikförvaltningens driftsperspektiv, och enligt
denna ska en bemannad entré ha minst 4500 in- och utpassager per dygn
genom den nya entrén vara samhällsekonomiskt motiverad . Idag har ca 60
procent av pendeltågsstationerna en entré. Trafikförvaltningen har påbörjat
ett principiellt arbete angående sekundärentréer. När det principiella arbetet
är genomfört ser Trafikförvaltningen fram emot fortsatta diskussioner med
kommunen.

Upplands Väsby
Kommunen anser att det är viktigt att tidtabellen sammanfaller med sjukhusets
öppettider för ökad tillgänglighet till och från sjukhuset för både personal och
besökare. Kommunen ser därmed ett behov av utökade avgångar under
helgerna för ovannämnda tider för linje 568, Upplands Väsby station –
Löwenströmska sjukhuset.
Svar: Trafikförvaltningen noterar kommunens synpunkt.
Turutbudet för matartrafiken måste utökas för överflyttning till bil inte ska ske
som ett resultat av att skip-stop tagits bort och busslinje 565 har färre turer än
tidigare.
Svar: Trafikförvaltningen noterar kommunens synpunkt.
Gällande förändringen av linjedragningen av buss 527 blir det en försämring för
boende i Fornboda som mister sin koppling till Sollentuna station. Kommunen
anser att förändringen inte ska genomföras.
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Kommunledningskontoret
Johanna Thåström
Arkivarie/Nämndsekreterare
Kanslistaben

Datum

Vår beteckning

2020-04-20

KS 20/0370

Er beteckning

Kommunstyrelsen

johanna.thastrom@upplands-bro.se

Omfördelning av projektbudget, Kungsängens
torg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Att omfördela återstående investeringsförslag från projektet Torget i
Kungsängen, 3 395 tkr, för att bygga gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen, mellan Tjusta och Håbo-Tibble.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela
Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av
förnyelse av torget i Kungsängen etapp 3. Totala budgeten för Torget i
Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1
och 2. Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i
Kungsängen etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000
tkr är ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut
den 12 februari 2020, § 9 (KS 19/0717).
Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om 3
395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen mellan Tjusta skolväg och Kyrkvägen. Projektet är ett prioriterat
projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020. Projektet ska utföras i
samarbete med att VA lägger vatten och avloppsledningar längs med samma
sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg kan kommunen
uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras
genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och
resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2021. Tidplanen för projektet är beroende av hur
arbetena för VA går eftersom gång- och cykelvägen kommer byggas vart
eftersom ledningarna är nedgrävda.
Bedömd tidplan för projektet är:
År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från HåboTibble mot Tjusta.
År 2021: Byggnation och färdigställande
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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Datum

Vår beteckning

2020-04-20

KS 20/0370

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020



Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020



Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 28 mars 2018, §55 (KS
18/0074)



Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 12 februari 2020, § 9 (KS
19/0717)

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela
Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av
förnyelse av torget i Kungsängen etapp 3. Totala budgeten för Torget i
Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1
och 2.
Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i Kungsängen
etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000 tkr är
ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut den 12
februari 2020, § 9 (KS 19/0717).
Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om 3
395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen mellan Tjusta och Håbo-Tibble.
Projektet är ett prioriterat projekt i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet 2020.
Många barn som bor i Håbo-Tibble kyrkby går i Tjustaskolan. För att förbättra
möjligheterna att gå och cykla mellan Håbo-Tibble och Tjustaskolan planeras
en ny gång- och cykelbana på sträckan.
Under 2015 kom Kommunen överens med Trafikverket om att i slutet av 2016
ta över Tjustavägen, där den här sträckan ingår, bland annat för att underlätta
anläggande av gång- och cykelvägen, något som Trafikverket inte prioriterar
lika högt som kommunen. Övertagandet av vägen genomfördes under 2019.
I och med att Tjustavägen numera har kommunalt väghållarskap behöver inte
längre gång- och cykelvägen inkräkta på intilliggande fastigheter, utan kan
hållas inom vägområdet vilket underlättar kommunens samarbete med de
boende.
Kommunen ska anlägga vatten- och avloppsledningar längs med samma
sträcka under period 2020–2022. Genom att samtidigt anlägga gång- och
cykelväg kan kommunen uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda
projekten. Projektering av gång-och cykelväg och vatten- och avloppsledningar
har påbörjats och genomförs i egen regi.
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2020-04-20

KS 20/0370

Kommunledningskontoret
Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras
genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och
resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2021.
Tidplanen för projektet är beroende av hur arbetena för VA går eftersom gångoch cykelvägen kommer byggas vart eftersom ledningarna är nedgrävda.
Bedömd tidplan för projektet är:
År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från HåboTibble mot Tjusta.
År 2021: Byggnation och färdigställande

Figur 1. Orange markering visar gång- och cykelvägens sträcka mellan Tjusta och Håbo-Tibble.
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Datum

Vår beteckning

2020-04-20

KS 20/0370

Kommunledningskontoret

Barnperspektiv
Den föreslagna åtgärden är av stor betydelse för barn och ungdomar.
Trafiksäkra gator och vägar innebär att fler barn kan ta sig till och från skolan,
fritidsaktiviteter och övriga relevanta målpunkter utan att bli skjutsade med bil,
vilket är positivt ur ett barnhälsoperspektiv. Även trygga, trafiksäkra och
framkomliga gång- och cykelvägar bidrar till ett ökat rörelsemönster hos barn
och ungdomar och förhoppningsvis en ökad vilja att vistas utomhus vilket är
positivt ur ett barnhälsoperspektiv.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilaga
1. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 16 april
2020.
Beslut sänds till


Tekniska nämnden
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 44

2020-04-16

Omfördelning av projektbudget,
Kungsängens torg
Dnr TN 20/0207

Beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att omfördela
återstående investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen, 3 395 tkr,
för att bygga gång- och cykelväg längs med Tjustavägen, mellan Tjusta och
Håbo-Tibble.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2018, §55 (KS 18/0074) att tilldela
Tekniska nämnden 26 000 tkr i investeringsmedel för genomförande av
förnyelse av torget i Kungsängen etapp3. Totala budgeten för Torget i
Kungsängen låg då på 28 000 tkr inklusive tidigare tilldelade medel för etapp 1
och 2.
Tekniska nämnden har under 2018 och 2019 färdigställt torget i Kungsängen
etapp 3 och redovisat ett överskott på totalt 5 395 tkr, varav 2 000 tkr är
ombudgeterade till Frölundavägen enligt Kommunfullmäktiges beslut den 12
februari 2020, § 9 (KS 19/0717).
Resterade del av kvarvarande budget för Torget i Kungsängen etapp 3 om
3 395 tkr föreslås omfördelas till projektet gång- och cykelväg längs med
Tjustavägen mellan Tjusta skolväg och Kyrkvägen. Projektet är ett prioriterat
projekt i Trafik- och tillgänlgighetsprogrammet 2020. Projektet ska utföras i
samarbete med att VA lägger vatten och avloppsledningar längs med samma
sträcka. Genom att samtidigt anlägga gång- och cykelväg kan kommunen
uppnå god ekonomisk effektivitet i de båda projekten.
Beräknad totalkostnad för projektet blir ca 5 300 tkr och är tänkt att finansieras
genom omfördelning av budget för Kungsängens torg om 3 395 tkr och
resterade, 1 905 tkr, från investeringsbudget för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2021.
Tidplanen för projektet är beroende av hur arbetena för VA går eftersom gångoch cykelvägen kommer byggas vart eftersom ledningarna är nedgrävda.
Bedömd tidplan för projektet är:
År 2020: Projektering, marklösen och påbörja byggnation, troligtvis från HåboTibble mot Tjusta.
År 2021: Byggnation och färdigställande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-04-16

Beslutsunderlag


Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 28 mars 2018, §55 (KS
18/0074)



Protokoll Kommunfullmäktige, daterat den 12 februari 2020, § 9 (KS
19/0717)

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att omfördela
återstående investeringsförslag från projektet Torget i Kungsängen, 3 395 tkr,
för att bygga gång- och cykelväg längs med Tjustavägen, mellan Tjusta och
Håbo-Tibble.

Beslutsgång
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Maikki Lemne (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut.
Beslutet skickas till:



Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Kommunledningskontoret
Johanna Thåström
Arkivarie/Nämndsekreterare
Kanslistaben

Datum

Vår beteckning

2020-04-20

KS 20/0371

Er beteckning

Kommunstyrelsen

johanna.thastrom@upplands-bro.se

Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun antas.
2. Avfallsföreskrifterna träder i kraft den 16 oktober 2020.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till nya avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun som har varit ute på samråd under fyra veckor,
enligt krav i miljöbalken.
Föreliggande förslag till nya avfallsföreskrifter har tagits fram i första hand för
att anpassa föreskrifterna till det nya insamlingssystemet med fastighetsnära
insamling av förpackningar och tidningar från en- och tvåbostadshus, som
kommer att införas i samarbete med Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner.
Förändringar i lagstiftningen som skett sedan den senaste revideringen har
beaktats.
I samband med revidering av föreskrifterna har en översyn gjorts med syfte att,
där så ansetts lämpligt, synkronisera Upplands-Bros föreskrifter med
samarbetskommunerna Håbo, Knivsta och Sigtuna.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2020



Protokollsutdrag från Tekniska nämnden den 16 april 2020



Tekniska avdelningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2020



Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro april 2020
Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Enligt tidigare beslut förbereder Upplands-Bro, Håbo, Knivsta och Sigtuna
kommuner för gemensamt införande av fastighetsnära insamling av
förpackningar och returpapper från en- och tvåbostadshus. Insamlingen
kommer att ske i två kärl med fyra fack vardera för varje hushåll. Syftet är att
förbättra servicen för invånarna och att öka sorteringsgraden av

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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Datum

Vår beteckning

2020-04-20

KS 20/0371

Kommunledningskontoret
återvinningsbara material från hushållsavfall. Införande av nytt
insamlingssystem ligger i linje med förordning (2018:1462) om
producentansvar för förpackningar och förordning (2018:1463) om
producentansvar för returpapper. Införande av insamling med fyrfackskärl
bedöms vara ett effektivt och användarvänligt sätt att uppfylla lagstiftningens
krav på fastighetsnära insamling som ska vara infört till år 2025.
En gemensam upphandling av entreprenör för insamling av hushållsavfall har
genomförts och ny avtalsperiod börjar 2020-10-16 för alla fyra kommuner.
Inför bytet av avtalsperiod för insamling av hushållsavfall och förändringen av
insamlingssystemet för en- och tvåbostadshus behöver de lokala
avfallsföreskrifterna justeras. Avfallstaxan kommer också att behöva justeras
när ersättningsnivåer för förpackningsmaterialen och insamlingen av dessa är
bestämda.
Håbo, Knivsta och Sigtuna kommuner tar parallellt fram förslag till
avfallsföreskrifter för respektive kommun med syfte att synkronisera
dokumenten för att ha gemensamma regler och krav.
När förslag till avfallsföreskrifter upprättas ska kommuner i skälig omfattning
samråda med fastighetsinnehavare, myndigheter och allmänheten som kan ha
ett väsentligt intresse i saken. Utställning för samråd har synkroniserats med
hänsyn till sammanträdestider för respektive avfallsansvariga nämnder.
Samråd för Upplands-Bro kommun skedde under perioden 24 februari till 23
mars 2020. Handlingarna har funnits tillgängliga i kommunhuset och på
kommunens bibliotek i Bro C samt på kommunens hemsida.
Samrådshandlingarna gick dessutom ut till drygt 120 berörda intressenter.
Elva svar inkom under samrådstiden, varav fyra utan erinran på förslaget och
sju var endast frågor. De flesta frågorna besvarades med utförlig förklaring
direkt via mejl. Norrvatten har lämnat synpunkter som besvarades med
klargörande på de punkter som de ansåg vara otydliga. Avfallsenheten har
behandlat inkomna yttranden i bifogad samrådsredogörelse.
Nedan listas ändringar, i de föreslagna föreskrifterna, som beslutades av
tekniska nämnden och ställdes ut på samråd:


Vissa paragrafer innehåller förtydligande i innehållet av befintliga
föreskrifter.



Ett nytt kapitel för ny- och ombyggnation med skrivelser om regler och
krav på utformning av avfallsutrymmen har lagts till.
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Datum

Vår beteckning

2020-04-20

KS 20/0371

Kommunledningskontoret


Ändrade krav gällande dragväg för nya fyrfackskärl inom 1,5 meter
radie, istället för 3 meter, samt inom 10 meter för gemensamma
insamlingsplatser istället för 3 meter.



Några nya skrivningar gällande undantag och uppehåll i hämtningar.



Bilaga 2 med anvisningar om sortering, emballering och överlämning
har kompletterats och förtydligats.



Bilaga 3 med hämtningsintervall för olika avfallsslag och olika
boendetyp har justerats.



Ny tömningsfrekvens för fettavskiljare, har ändrats från 2 till 6 gånger
per år för att skydda avloppsledningarna.

Barnperspektiv
Alla invånare, såväl vuxna som barn och ungdomar i Upplands-Bro kommun
berörs av avfallsverksamheten. Barn och ungdomars bästa har beaktats genom
krav som ska ge en säker fysisk miljö vid avfallshämtning, samt indirekt
genom att styra mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle som gynnar deras
framtid.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Förslag till nya avfallsföreskrifter för Upplands-Bro april 2020
2. Nuvarande avfallsföreskrifter antagna 2018-12-19
3. Samrådsredogörelse avfallsföreskrifter 2020

Beslut sänds till
 Tekniska nämnden

3 (3)

72 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2020.pdf

AVFALLSFÖRESKRIFTER
för Upplands-Bro kommun
från och med 2020-10-16

Antagna av Kommunfullmäktige 2020-XX-XX

72 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2020.pdf

AVFALLSFÖRESKRIFTER

30 mars 2020

Innehåll
BEMYNDIGANDE ................................................................................................................. 3
INLEDANDE BESTÄMMELSER ............................................................................................... 3
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information ........................ 3
Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar ..................................... 3
SORTERING, EMBALLERING OCH ÖVERLÄMNING AV HUSHÅLLSAVFALL ................................ 4
Sortering av avfall ..................................................................................................... 4
Emballering och vikt ................................................................................................. 4
Skyldighet att överlämna hushållsavfall .................................................................. 5
ANSKAFFANDE, ÄGANDE OCH SKÖTSEL AV BEHÅLLARE, ANORDNING OCH ANLÄGGNING ...... 5
Anskaffande och ägande ........................................................................................... 5
Skötsel och tillsyn ..................................................................................................... 6
NY- OCH OMBYGGNATION, INSTALLATION OCH ANLÄGGANDE .............................................. 6
Planering ................................................................................................................... 6
Avfallsutrymmen .......................................................................................................7
Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfiltermaterial,
fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall .............................................. 8
Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller
filterkassett/säck ............................................................................................. 8
ÅTGÄRDER INFÖR HÄMTNING ............................................................................................. 9
Tömning av kärl eller container ............................................................................... 9
Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för mat- och
fettavfall ......................................................................................................... 10
HÄMTNINGSPLATS, GEMENSAM PLATS, DRAG- OCH TRANSPORTVÄGAR .............................. 10
Hämtningsplats och dragväg ................................................................................. 10
Gemensamma behållare och gemensamhetslösning ............................................. 11
Transportvägar ........................................................................................................ 12
HÄMTNINGSOMRÅDE OCH HÄMTNINGSINTERVALL ............................................................. 13
ÅTGÄRDER OM FÖRESKRIFTER INTE FÖLJS ......................................................................... 13
SÄRSKILT OM HUSHÅLLSAVFALL FRÅN VERKSAMHETER...................................................... 14
ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL FRÅN VERKSAMHETER .............................................. 14
Uppgiftsskyldighet ................................................................................................... 14
UNDANTAG ........................................................................................................................ 14
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden ....................................... 14
Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst hushållsavfall .... 15
Undantag från krav på utsortering av matavfall .................................................... 15
Undantag för gemensamma behållare och gemensamhetslösning ...................... 15
Utsträckt hämtningsintervall .................................................................................. 16
Uppehåll i hämtning ................................................................................................ 16
Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att överlämna
hushållsavfall till kommunen ........................................................................ 17
IKRAFTTRÄDANDE.............................................................................................................. 17
Bilagor
Bilaga 1 Definitioner
Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning
Bilaga 3 Hämtningsintervall
Bilaga 4 Hämtningsområden

2 (31)

72 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2020.pdf

AVFALLSFÖRESKRIFTER

30 mars 2020

AVFALLSFÖRESKRIFTER FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN

Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och
74–75 §§ avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun.

Inledande bestämmelser
Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
2 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15
kap 20 § Miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen,
med särskilt ansvar för att hushållsavfall som utgörs av farligt avfall
samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning. Hantering
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av kommunens avfallsorganisation och upphandlade entreprenörer.
3 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och
enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den
tillsynsansvariga nämnden.
4 § Kommunens avfallsorganisation informerar hushållen om krav
och hantering avseende förpackningar, tidningar/returpapper och
elavfall i enlighet med gällande producentansvar.

Fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares ansvar
5 § Fastighetsinnehavare är ansvarig gentemot kommunen för hantering av avfall som uppkommer eller av andra skäl förekommer inom
fastigheten och för att dessa föreskrifter följs.
Vad som stadgas i dessa föreskrifter gällande fastighetsinnehavares
ansvar ska i samma utsträckning gälla nyttjanderättshavare.
6 § Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör avfallshanteringen ska utan dröjsmål anmälas till kommunens avfallsorganisation.
7 § Fastighetsinnehavare är skyldig att i behövlig omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten
om gällande regler för avfallshantering.
8 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och
bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i
enlighet med avfallstaxa som kommunen har antagit med stöd av 27
kap. 4 § miljöbalken.
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Sortering, emballering och överlämning av hushållsavfall
Sortering av avfall
9 § Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 2
och hålla det skilt från annat hushållsavfall.
10 § Fastighetsinnehavare ska säkerhetsställa möjligheter att sortera
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt
bilaga 2.
11 § Verksamheter, där det inte uppstår matavfall och där mängden
restavfall ryms inom abonnemanget 140 liters kärl, undantas från krav
på att lämna matavfall i separat behållare utan krav på ansökan om
undantag.
I sådan livsmedelsanläggning som avses i livsmedelslagen och där livsmedel tillhandahålls konsumenter, kunder, elever, patienter eller liknande, ska matavfall alltid sorteras ut.

Emballering och vikt
12 § Fastighetsinnehavare samt hushåll och verksamheter har ansvar
för att emballera och överlämna avfall enligt bilaga 2. Avfall ska vara
väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
13 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall
för vilket behållaren och utrymmet är avsedd.
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får inte
heller vara så tung att det kan bli svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Mer information om dragmotstånd och maxvikter för behållare ges av kommunens avfallsorganisation.
Avfall som samlas in i behållare får inte packas så hårt att det blir
svårt att tömma den.
14 § Fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus med egna abonnemang och som tillfälligt har för mycket restavfall kan använda extra säck, mot avgift och efter beställning. Säcken
ställs ut bredvid ordinarie behållare. Hämtning sker i samband med
nästkommande ordinarie hämtningstillfälle.
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus, gemensamhetslösning eller verksamhet och som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa extra tömning av ordinarie behållare, mot avgift.
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Skyldighet att överlämna hushållsavfall
15 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till kommunens insamlingssystem om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag hämtas vid fastigheten, vid överenskommen eller anvisad plats enligt § 40 eller lämnas på plats som anvisas i
bilaga 2.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för
människors hälsa och miljön inte uppstår. Hämtningsintervallet, storlek och antal behållare ska motsvara behovet av borttransport av hushållsavfall från fastigheten.

Anskaffande, ägande och skötsel av behållare, anordning och anläggning
Anskaffande och ägande
16 § I kommunen får endast de behållare användas som anges i avfallstaxan och som kan tömmas med de insamlingsfordon som används i kommunens insamlingssystem.
17 § Fastighetsinnehavaren ska beställa de behållare, enligt 16 §, och
det hämtningsintervall, enligt 51 §, som motsvarar fastighetens behov,
i sådan utsträckning att bestämmelser om sortering, fyllnadsgrad och
vikt följs.
Om avfallsmängden som uppstår på fastigheten inte ryms i behållare
med befintligt abonnemang får avfallsansvarig nämnd besluta om ändringar av antal behållare, storlek på behållare eller intervall för hämtning.
18 § Kärl och andra behållare som tillhandahålls av kommunens avfallsorganisation ägs också av kommunen. Övriga behållare anskaffas
och ägs av fastighetsinnehavaren eller av entreprenören.
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare samt tank för mat- och fettavfall anskaffas, ägs och installeras av fastighetsinnehavaren. Avfallskvarn för matavfall måste kombineras med tank för uppsamling av
kvarnat matavfall eller med anläggning för avskiljning av mat- och
fettavfall från avloppsvatten.
Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och anordningar för avfallshantering ska godkännas av kommunens avfallsorganisation innan installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för och
bekostar sådana installationer.
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Skötsel och tillsyn
19 § Behållare, anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska underhållas och ges regelbunden service. Det är viktigt
för att:
- Bibehålla god funktion
- Uppfylla krav på god arbetsmiljö
- Minimera risken för skada eller olycksfall
- Undvika buller, lukt och skadedjur
- Behållaren eller anläggningen ska hålla den tänkta livslängden
20 § Fastighetsinnehavaren ansvarar för, och bekostar, underhåll och
service för anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshanteringen inom fastigheten.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för underhåll och service av alla behållare som fastighetsinnehavaren själv äger, eller hyr från annan än
kommunens avfallsorganisation.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för att anläggningar för små avlopp,
fettavskiljare och tankar för mat- och fettavfall, sköts och att åtgärder
vidtas, så att anläggningen uppfyller kraven på funktion och säkerhet.
21 § Fastighetsinnehavaren är ansvarig för rengöring, åtgärder vid
nedskräpning och tillsyn av samtliga behållare i avfallsutrymmen, eller
vid annan plats där behållare som hör till fastigheten står. Missköts
rengöringen, och fastighetsinnehavaren inte heller rengör efter att ha
fått en uppmaning, får kommunens avfallsorganisation rengöra behållaren. Det sker på fastighetsinnehavarens bekostnad till självkostnadspris eller en avgift som bestäms av avfallstaxan.
22 § När kommunens avfallsorganisation ska utföra underhåll eller
byte av behållare ska dessa vara tillgängliga.
23 § På behållare som är märkta för identifiering, får markeringarna
eller utrustning för elektronisk avläsning inte tas bort, förstöras eller
göras oläsliga.

Ny- och ombyggnation, installation och anläggande
Planering
24 § Vid ny- och ombyggnation ska kommunens tillsynsmyndighet
och avfallsorganisation kontaktas tidigt i planeringsskedet för samråd
om placering och utformning.
Det är särskilt viktigt vid ny- och ombyggnation av, eller som påverkar:
- Avfallsutrymme, miljöhus och liknande
- Behållare som ska tömmas med kran, till exempel underjordsbehållare
- Gemensam avfallslösning för flera fastigheter
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Små avloppsanläggningar, fettavskiljare, tank för mat- och fettavfall eller dylikt

I det fall det berör det kommunala avloppsnätet ska också VA-organisationen underrättas.
Vid utformning och placering av avfallsutrymme, anläggning eller behållare ska hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall. Platsen där hämtningsfordonet stannar ska anpassas till
den typ av behållare som ska hanteras på platsen, eller vilken anläggning som ska tömmas, samt storleken på hämtningsfordonet.
Bestämmelser som särskilt ska tas hänsyn till är:
- 9-11 §§ om sortering
- 16-18 §§ om anskaffande och ägande av anläggning och behållare
- 25-32 §§ om anläggning och installation
- 33-38 §§ om åtgärder inför hämtning
- 40-42 §§ om hämtningsplats och dragväg
- 46-49 §§ om transportvägar
Ytterligare riktlinjer finns i kommunens tekniska handbok samt i Avfall Sveriges ”Handbok om avfallsutrymme”, www.avfallsverige.se.

Avfallsutrymmen
25 § Avfallsutrymme ska svara mot fastighetens behov av förvaring,
källsortering och borttransport. Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna, med marginal för eventuella förändringar i hur fastigheten används samt förändrade krav på sortering.
Följande gäller vid dimensionering av avfallsutrymme för mat- och
restavfall:
-

Flerbostadshus eller verksamhet ska vara dimensionerat för
minst en veckas avfallsmängd.
En- och tvåbostadshus ska vara dimensionerat för minst två
veckors avfallsmängd.

När kärl används ska det finnas tillräckligt med plats runt varje kärl
för att kunna hantera dessa. Den fria gången mellan rader av kärl ska
vara minst 1,5 meter och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm på
vardera sida.
26 § Avfallsutrymmen ska placeras och utformas så att risken för
skada och olycka begränsas, både för den som ska lämna och hämta
avfall.
Avfallsutrymmen får inte placeras så att avfall måste transporteras genom utrymmen där livsmedel hanteras.
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Vid nybyggnation ska dragväg för kärl mellan avfallsutrymmet och
platsen där hämtningsfordonet stannar vara högst 10 meter om det
inte finns särskilda skäl. Se även 41 § om avstånd mellan avfallsutrymme eller kärl och hämtningsfordon.
27 § Trappsteg och trösklar ska inte förekomma. I undantagsfall kan
tröskel vara kvar om den förses med ramp på båda sidor. Om trösklar
behövs ska de vara så låga som möjligt för att underlätta för rullstolsburna samt vid hämtning av avfall.
Det ska finnas uppställningsanordning för dörrar som enkelt kan aktiveras. Dörrar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel.
God belysning ska finnas i rum för kärl och andra behållare samt
utanför avfallsutrymmen. Belysningsarmaturer ska placeras så att de
inte döljs av dörrar eller portar.
28 § Avfallsbehållare ska vara tydligt skyltade med uppgift om vilken
typ av avfall som ska läggas i respektive behållare.
Fastighetsinnehavare ansvarar för att skyltning och information är
tydlig både för avfallslämnare och hämtningspersonal.
29 § Kommunens avfallsorganisation och entreprenören ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till kommunens avfallsorganisation.

Små avloppsanläggningar, anläggning med sugbart fosforfiltermaterial, fettavskiljare eller tank för mat- och fettavfall
30 § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning ska inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda
skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats
och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd
med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet, men enkel att öppna för den som ska
tömma.
31 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd
avloppsanläggning, som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska
sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att sluttömning
utförs.

Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare eller
filterkassett/säck
32 § Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande
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behållare, eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filtermaterial, ska behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig
för fordon utrustat med kran.
Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, om
inte särskilda skäl föreligger. Om fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren själv placerar fosforfilterkassett eller säck för filtermaterial inom angivet avstånd inför hämtning kan anläggningen placeras längre från fordonets uppställningsplats.
Vid hämtning av avfall ska den fria höjden vara minst 10 meter över
kranfordonet, och hålla minst samma höjd mellan kranfordonets uppställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte finnas
hinder nära den sträcka som behållaren lyfts från behållarplatsen till
fordonet.
Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bärighet när kranfordon ska lyfta behållaren.

Åtgärder inför hämtning
Tömning av kärl eller container
33 § Behållare ska placeras enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation så att hämtning kan ske med de fordon som används
i kommunens insamlingssystem och att hämtning underlättas, se även
40–41 §§.
Behållare ska placeras väl synligt senast klockan 06.00 på hämtningsdagen, om inte annat har överenskommits med kommunens avfallsorganisation.
34 § Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
35 § Dragvägen, som kärlet eller slangen för slamtömning behöver
dras av den som utför hämtningen, ska inför hämtning hållas fri från
hinder, röjas från snö och hållas halkfri.
36 § Transportvägen för hämtningsfordon ska inför hämtning ha fri
sikt, hållas fri från hinder, såsom grenar över vägområdet, fordon som
blockerar hämtstället och liknande, samt röjas från snö och hållas
halkfri.
37 § Fastighetsinnehavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra
den på utsidan innan hämtning sker.
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Tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare och
tank för mat- och fettavfall
38 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning ska ha en klokoppling av den typ som används i kommunen.
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska
vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske. Lock
eller manlucka får väga högst 15 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan
får locket väga högst 35 kg, om inte särskilda skäl föreligger.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen
är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som
anger till vilken fastighet anläggningen tillhör.
Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att
skydda sin anläggning från skador vid tömning.
Det åligger fastighetsinnehavaren att inför hämtningstillfället placera
filterkassett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 30 §.
Filtermaterial i lösvikt ska vara sugbart, i förekommande fall efter
vattentillförsel. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsinnehavarens försorg.
39 § Vattenfasen får lämnas kvar i slamavskiljare vid tömning om
avvattningsteknik tillämpas vid tömning av avloppsanläggning.

Hämtningsplats, gemensam plats, drag- och transportvägar
Hämtningsplats och dragväg
40 § Hämtning av hushållsavfall sker:
-

vid fastighetsgräns vid väg som är farbar enligt § 46,
vid en med kommunens avfallsorganisation överenskommen
plats eller
vid en av kommunen anvisad plats.

Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.
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41 § Platsen där kärlet eller kärlen ställs upp inför hämtning ska vara
belägen så nära platsen där hämtningsfordonet stannar som möjligt.
Bestämmelser om avstånd för kärl gäller för alla avfallsslag som lämnas i kärl och som omfattas av kommunens ansvar.
För slangdragning vid tömning av små avloppsanläggningar och fettavskiljare gäller 30 §.
När hämtningsfordonet inte kan köras fram intill kärlet eller avfallsutrymmet för kärl, debiteras avgift för dragväg enligt kommunens avfallstaxa i följande fall:
-

För en- och tvåbostadshus och fritidshus om avståndet överstiger 3 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Avståndet får inte
överstiga 30 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

-

För flerbostadshus, verksamheter samt en- och tvåbostadhus
som ingår i gemensamhetslösning, om avståndet överstiger 10
meter. Avståndet får inte överstiga 30 meter, om inte särskilda
skäl föreligger.

Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd, efter ansökan,
besluta att avstånd får vara längre.
42 § Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller
slangen för slamtömning behöver dras av den som utför hämtningen
hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet kan förflyttas. Dragväg för kärl ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg.
43 § Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av entreprenörens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri
från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.

Gemensamma behållare och gemensamhetslösning
44 § Två fastighetsinnehavare med en- och tvåbostadshus eller fritidshus, som bor nära varandra och som har samma typ av abonnemang,
får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemensamma
avfallsbehållare under förutsättning att:
-

Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl för en- och tvåbostadshus eller fritidshus är tillräckligt för att samla in avfall från
samtliga fastigheter som avser att dela abonnemang.

-

Fastighetsinnehavarna delar minst ett av fyrfackskärlen som ingår i ett abonnemang.

-

Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser
för behållare vid egna abonnemang.
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-

Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls.

-

En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation.
45 § Fastighetsinnehavare som ingår i samfällighetsförening får använda en eller flera gemensamma avfallsbehållare under förutsättning
att:
- Bestämmelserna i dessa föreskrifter om farbar väg, fyllnadsgrad
och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller
miljö inte uppstår.
-

Samfällighetsföreningen är betalningsansvarig för avfallshanteringen.

-

Samfällighetsföreningen ansvarar för uppställningsplats för,
och skötsel av, behållare.

Beställning görs hos kommunens avfallsorganisation.

Transportvägar
46 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den
uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall ska vara så
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje
hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i
hämtningsområdet.
Riktlinjer för utformning av transportväg finns i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen, www.avfallsverige.se.
47 § Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter. Träd och växtlighet
får inte inkräkta på den fria höjden eller på den fria bredden.
48 § Backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och endast i undantagsfall samt i samband med vändning. Backning ska särskilt undvikas intill gång- och cykelbanor, lekplatser, bostadsområden,
skolor, förskolor eller äldreboende.
49 § Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med kommunens avfallsorganisation eller anvisas enligt 40 §.
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Hämtningsområde och hämtningsintervall
50 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översiktskartan i bilaga 4.
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För boende på Dävensö sker hämtning av hushållsavfall på fastlandet.
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar. Där
sker hämtning av hushållsavfall på av avfallsansvarig nämnd anvisade
platser.
51 § Avfall ska transporteras bort från fastighet så ofta att olägenhet
för människor hälsa och miljön inte uppstår. Hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga 3.

Åtgärder om föreskrifter inte följs
52 § Fastighetsinnehavare är skyldig att rätta sig efter dessa föreskrifter och instruktioner från kommunens avfallsorganisation om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.
53 § Om föreskrifterna inte följs, exempelvis vid felsortering, dåligt
eller felaktigt emballerat avfall, felplacerad, överfull eller för tung behållare har kommunens avfallsorganisation rätt att lämna kvar avfallet
för att fastighetsinnehavaren ska rätta till felet eller att hämta avfallet
på annat sätt än det ordinarie, mot särskild avgift enligt avfallstaxan.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren eller annan som använder fastigheten hämtas antingen vid nästa ordinarie
hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.
54 § Om transportväg inte är framkomlig vid hämtningstillfället uteblir hämtningen. Nedan anges exempel på tillfälliga hinder och hur det
påverkar avfallshämtningen:
-

Om vägen inte är farbar på grund av dålig väderlek, snö eller
halka, utförs hämtning så snart som möjligt efter att väghållaren snöröjt eller halkbekämpat vägen.

-

Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinnehavaren råder över, kan fastighetsinnehavaren beställa extra
hämtning mot avgift enligt kommunens avfallstaxa, när hindret
har undanröjts.

-

Om vägen inte är farbar på grund av hinder som fastighetsinnehavaren inte råder över, utförs hämtning så snart som möjligt
efter att hindret är undanröjt och entreprenören har fått kännedom om att vägen är farbar.
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55 § Vid upprepade tillfällen när föreskrifterna inte följs kan avfallsansvarig nämnd besluta att abonnemanget ska ändras.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
56 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall. För hushållsavfall från verksamheter gäller
5–71 §§ och bilaga 1–3 om ej annat anges i dessa föreskrifter.

Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter
Uppgiftsskyldighet
57 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran
lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.
Enligt 24 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn
lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 23 § avfallsförordningen till kommunen. Uppgifterna ska lämnas till kommunens avfallsorganisation.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
58 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning
att särskilda skäl föreligger och att det inte medför risk för olägenhet
för människors hälsa eller miljön.
Anmälan eller ansökan om undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av tillsynsansvarig nämnd om inte annat anges i 62-71 §§.
59 § Anmälan eller ansökan om eget omhändertagande av avfall, enligt 62-63 §§ på den egna fastigheten ska vara skriftlig och innehålla
uppgifter om vilka avfallsslag och de beräknade avfallsmängderna som
avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors
hälsa kan bedömas.
60 § Beviljade undantag är personliga och upphör att gälla:
- vid ägarbyte av fastigheten
- om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits
- om förutsättningarna inte längre är uppfyllda
- efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsmyndigheten
- om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår
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Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av
visst hushållsavfall
61 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten
utan särskild anmälan.
62 § Fastighetsinnehavare som själv avser att kompostera matavfall
och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta
till tillsynsansvarig nämnd.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i
skadedjurssäker behållare som kan användas året runt på sådant sätt
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
63 § Eget omhändertagande av avloppsfraktioner som till exempel
kompostering av latrin, uppsamling av urin eller eget omhändertagande av slam och filtermaterial får, efter ansökan till tillsynsansvarig
nämnd, ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten. Omhändertagandet ska ske på sådant sätt att näringsämnen kan tillgodogöras samt att olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.
Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen.
64 § Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala
avloppsnätet eller till tank för mat- och fettavfall kräver skriftligt medgivande av avfallsansvarig nämnd.
Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till små avloppsanläggningar regleras av tillsynsansvarig nämnd.

Undantag från krav på utsortering av matavfall
65 § Fastighetsinnehavare som av byggnadstekniska eller andra skäl
inte kan införa sortering av matavfall i separat behållare eller fack, kan
efter ansökan om undantag till avfallsansvarig nämnd beviljas att
lämna restavfall utan att sortera ut matavfall. Undantaget gäller för en
period om längst två år från det datum beslut är taget.

Undantag för gemensamma behållare och gemensamhetslösning
66 § Denna paragraf gäller fastighetsinnehavare som inte kan använda gemensamma behållare eller gemensamhetslösning enligt 44 §
eller 45 §.
Fastighetsinnehavare, med närliggande fastigheter, kan efter ansökan
till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamhetslösning med gemensamma avfallsbehållare under förutsättning att:
-

Kraven om fyllnadsgrad och vikt i de här föreskrifterna uppfylls.
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En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.

Ansökan ska undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare och lämnas till den avfallsansvariga nämnden.

Utsträckt hämtningsintervall
67 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt hämtningsintervall
för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att
hämtning anpassas till anläggningens behov.
Ansökan ska vara nämnden tillhanda minst 2 månader innan förlängt
hämtningsintervall kan börja gälla.
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas
in.
68 § För fettavskiljare och tank för mat- och fettavfall, kan fastighetsinnehavare, efter ansökan till avfallsansvarig nämnd medges utsträckt
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan
medges under förutsättning att det utifrån ansökan med uppgifter om
anläggningens belastning och beskaffenhet kan bedömas att hämtning
inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk för olägenhet
för människors hälsa eller miljön och utan risk för att hämtning försvåras eller att tekniska problem på avloppsnätet uppstår. Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens
behov.
Ansökan ska vara avfallsansvarig nämnd tillhanda minst 2 månader
innan förlängt hämtningsintervall kan börja gälla.
Medgivandet gäller i högst 5 år, därefter måste en ny ansökan lämnas
in.

Uppehåll i hämtning
Mat- och restavfall samt förpackningar
69 § Uppehåll i tömning av fyrfackskärl eller andra behållare för matoch restavfall kan medges efter ansökan till avfallsansvarig nämnd.
Ansökan ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst
5 år i taget. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse
från debitering av grundavgift i enlighet med fastställd avfallstaxa.
Uppehåll i hämtning från permanentbostad kan efter ansökan medges
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fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under
en sammanhängande tid om minst sex månader.
Uppehåll i hämtning från fritidsbostad kan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela hämtningssäsongen.
Uppehåll i hämtning från verksamhet kan medges om verksamhet inte
kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad.
Slam och fosforfiltermaterial
70 § Uppehåll i hämtning av slam eller fosforfiltermaterial från små
avloppsanläggningar kan medges efter ansökan till avfallsansvarig
nämnd. Ansökan ska ha inkommit senast 2 månader före den avsedda
uppehållsperiodens startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för
högst 5 år i taget.
Uppehåll kan tillåtas under förutsättning att fastigheten inte kommer
nyttjas under en sammanhängande period av minst tolv månader.
En förutsättning för uppehåll är att fastigheten inte har använts sedan
förra tömningen eller att tömning sker innan uppehållet inleds för att
det inte ska finnas avfall i anläggningen när uppehållet börjar gälla.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till kommunen
71 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden,
om det finns särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare
från förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Ansökan ska innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses. Om
ansökan omfattar allt avfall som uppstår på fastigheten får fastighetsinnehavaren inte använda kommunens kretsloppscentral eller andra
avfallstjänster under tiden som undantaget gäller.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2020-10-16 då avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommun beslutade av Kommunfullmäktige 201812-19 § 184 upphör att gälla.
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Bilaga 1 Definitioner
Med hushållsavfall avses sådant avfall som kommunen ansvarar enligt 15 kap. 20 § 1 st. miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från
hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller
den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare, till exempel tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.
Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska
nämnd.
Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och
miljönämnd.
Med kommunens avfallsorganisation avses Samhällsbyggnads-

kontoret som kommunen har gett i uppdrag att sköta det kommunala
avfallsansvaret.
Med entreprenör avses den eller dem som kommunen anlitar för
hantering av hushållsavfall.
Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare ovan
eller under mark, säck, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
Med gemensamhetslösning avses en eller flera behållare som omfattar större volym än ett normalt abonnemang för en- och tvåbostadshus och som används av avfallslämnare för flera fastigheter.
Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare,
fosforfälla, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som
ger upphov till hushållsavfall. Oljeavskiljare, fettavskiljare och latrinkärl innefattas inte i detta begrepp.
Med tank för mat- och fettavfall avses anläggning för hantering av
kvarnat matavfall. Det kan vara en sluten tank för uppsamling av kvarnat matavfall eller en kombitank, en särskild anläggning för avskiljning av mat- och fettavfall från avloppsvatten.
Med kretsloppscentralen (KLC) eller återvinningscentral (ÅVC)
avses en bemannad plats där hushåll får lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall och små mängder bygg- och rivningsavfall. Avfallslämnaren sorterar själv avfallet i olika behållare, enligt instruktioner på plats. Restavfall och matavfall får inte lämnas på KLC.
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Verksamheter får lämna grovavfall och små mängder bygg- och rivningsavfall mot avgift.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.
Ytterligare definitioner och information om avfallshantering finns i
kommunens avfallsplan och på kommunens hemsida.

19 (31)

72 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2020.pdf

AVFALLSFÖRESKRIFTER

30 mars 2020

Bilaga 2 Anvisningar om sortering, emballering och överlämning
Krav på sortering

Fastighetsinnehavare ska sortera ut avfallsslag enligt tabellen nedan och hålla det skilt från varandra. Hur avfallet ska emballeras
och var det ska lämnas framgår i tabellen.
Avfallsslag

Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning

Elavfall

Med elavfall avses apparater
Elavfall ska alltid sorteras bort och El- och elektronikavfall och små batterier kan
med sladd och/eller batterier, hållas skiljt från annat avfall, till ex- lämnas till kommunens kretsloppscentral, till
det vill säga detsamma som i 13 empel restavfall eller grovavfall.
mobil insamling, i batteriholk eller i Samlaren
§ förordningen (2014:1075) om
som finns i Kommunhusen.
producentansvar för elutrustning.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning
från fastigheten vid fyra tillfällen per år mot avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar
hämtningsschema.
Fastighetsinnehavare med flerbostadshus kan
beställa abonnemang med hämtning av elavfall
en gång per månad från hämtningsplats som
ordnas av fastighetsinnehavaren enligt kommunens anvisningar.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses ett
Farligt avfall ska vara tydligt märkt Farligt avfall lämnas till kommunens kretsloppsämne eller föremål som är av- med uppgift om innehåll eller läm- central eller till mobil insamling.
fall och som är markerat med * nas i uppmärkt behållare. Olika typer av farligt avfall får inte blandas
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Beskrivning

Krav på emballering

i bilaga 4 till avfallsförordinom samma kolli eller i samma
ningen, till exempel kemikalier, flaska.
målarfärger, spillolja, lösningsmedel, asbest och bekämpningsmedel.

Förpackningar
och tidningar/
returpapper

Instruktion för
lämning/hämtning
Vissa typer av farligt avfall, sprayburkar, kan
även lämnas i Samlaren som finns i kommunhusen.
Fastighetsinnehavare kan beställa hämtning
från fastigheten vid fyra tillfällen per år mot avgift. Kommunens avfallsorganisation meddelar
hämtningsschema.

Förpackningar är en produkt Varje materialslag ska sorteras ut Enligt 24b och 24d §§ avfallsförordningen ska
tillverkad för att skydda, han- för sig. Avfallet som lämnas i behål- alla avfallslämnare sortera ut förpackningar och
tera, leverera och presentera en lare eller i avsett fack får inte packas tidningar och lämna till återvinning. Enligt 24e §
vara. Förpackningar som avses så hårt att det blir svårt att tömma. avfallsförordningen ska fastighetsägare underhär är gjorda av papp, papper,
lätta sortering och insamling av förpackningar
kartong, wellpapp, hård- och Förpackningar och tidningar/retur- och tidningar.
mjukplast, glas, metall eller
papper ska läggas löst i behållare elaluminium.
ler fack. Förpackningar av plast får Förpackningar och tidningar/returpapper som
packas i plastpåse.
läggs i behållare vid fastigheten ska läggas i avReturpapper är tidningar, tidsett fack eller behållare, enligt anvisning från den
skrifter, direktreklam, katalosom tillhandahåller insamlingssystemet.
ger och liknande produkter av
papper. Kuvert är inte returStörre förpackningar eller om förpackningar och
papper bland annat eftersom
tidningar/returpapper av annat skäl inte kan
klistret på kuvert är ett prolämnas i behållare nära fastigheten ska detta
blem vid återvinningen.
lämnas vid återvinningsstation eller annan plats
som producentorganisation tillhandahåller.
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Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning
Sortering av förpackningar och returpapper är
obligatorisk i fastigheter där kommunen driver
verksamhet.

Förbrukade sprutor och kanyler
Lämnas till apotek
ska läggas i särskilda behållare som
tillhandahålls av apotek.

Förbrukade
sprutor och kanyler
Grovavfall

Bygg- och rivningsavfall

Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller
skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är
lämpligt att samla in tillsammans med restavfall.

Grovavfall ska förses med märkning Grovavfall lämnas till kommunens kretsloppssom klargör att det är fråga om
central eller hämtas sorterat vid fastigheten efter
grovavfall.
beställning.
Grovavfall för separat borttransport I flerbostadshus ska fastighetsinnehavaren anska lämnas enligt anvisningar från visa de boende lämplig uppsamlingsplats för
kommunens avfallsorganisation.
grovavfall inom eller i anslutning till fastigheten.
Avfallet som ska hämtas från fastig- Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan beheten ska kunna hanteras av en per- ställa abonnemang med schemalagd hämtning av
son och får väga max 25 kg per kolli grovavfall i kärl eller containrar av olika storle(gäller inte vitvaror avsedda för
kar.
hushållsbruk).

Det är avfall som uppkommer Bygg- och rivningsavfall ska norvid bygg- och anläggningsverk- malt lämnas utan att emballeras.
samhet, vid rivnings- och renoveringsarbeten samt jord- och
schaktmassor.
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AVFALLSFÖRESKRIFTER

Avfallsslag

30 mars 2020

Beskrivning

Krav på emballering

Bygg- och rivningsavfall som
inte producerats i en yrkesmässig verksamhet ingår i hushållsavfall.

Instruktion för
lämning/hämtning
Bygg- och rivningsavfall ska sorteras enligt anvisningar från kommunens avfallsorganisation.
Farligt avfall ska sorteras ut från bygg- och rivningsavfall och lämnas som farligt avfall. Förpackningar ska sorteras ut och lämnas som förpackning.

Latrin

Blandning av urin och fekalier Latrin ska samlas upp i täta behål- Latrin får komposteras på den egna fastigheten
från människor.
lare.
efter ansökan enligt 63 §.
Latrinkärl får maximalt väga 15 kg.
Hämtning från fastigheten kan beställas.

Matavfall

Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som utgörs av hushållsavfall och som
uppstår i livsmedelshantering.
Det är avfall från hushåll, restauranger, storkök och liknande.

Matavfall från hushåll och verksam- Påse med matavfall läggs i behållare eller fack avheter ska läggas i matavfallspåsar sett för matavfall.
som tillhandahålls eller godkänts av Det är även möjligt att kompostera matavfall på
kommunens avfallsorganisation.
den egna fastigheten. Kompostering av matavfall
Påsen ska vara väl försluten så att ska anmälas enligt 62 §.
avfallet inte kan spridas.
Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonnemang för blandat mat- och restavfall får lägga
matavfall tillsammans med restavfall.
Hämtningsområde 2 är undantaget från insamling av matavfall.
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AVFALLSFÖRESKRIFTER

Avfallsslag

30 mars 2020

Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning

Matfett, flytande Med flytande matfett avses till Flytande matfett samlas i genom-

Behållaren kan lämnas på kretsloppscentral.
exempel frityroljor och annat skinlig, uppmärkt behållare med
flytande fett som används i
tättslutande lock, till exempel PET- Från hushåll får sådan behållare med maximalt
samband med matlagning, när flaska eller dunk.
en liter olja lämnas i restavfall.
den mängd som ska kastas är
mer än vad som kan torkas upp
med hushållspapper.

Blandat matoch restavfall

Med blandat mat- och restavfall Avfallet ska läggas i påse eller paket Fastighetsinnehavaren som har tecknat abonneavses restavfall som innehåller av lämpligt material och storlek.
mang för blandat mat- och restavfall får lägga
matavfall. För definition av
Det paketerade avfallet ska vara väl matavfall tillsammans med restavfall.
restavfall, se nedan.
förslutet så att avfallet inte kan spridas.
Fastighetsinnehavare på öar i hämtningsområde
2 ska lämna blandat mat- och restavfall i säck, på
Matavfall får endast läggas tillsam- plats som anvisas av kommunen.
mans med restavfall om fastigheten
ligger inom hämtningsområde 2 el- Blandat mat- och restavfall får inte lämnas på
ler om fastighetsinnehavaren har
kretsloppscentral eller återvinningsstation.
tecknat abonnemang för blandat
mat- och restavfall.

Restavfall

Med restavfall avses det avfall Restavfall ska läggas i påse eller pa- Restavfallet ska hållas skilt från material som
som återstår när förpackningar, ket av lämpligt material och storlek. kan återanvändas eller återvinnas.
matavfall, farligt avfall, tidDet paketerade avfallet ska vara väl
ningar/returpapper, el-avfall
förslutet så att avfallet inte kan spri- Restavfall lämnas i behållaren för restavfall eller i
och annat avfall som omfattas das.
facket för restavfall i ett flerfackskärl. Avfallet
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AVFALLSFÖRESKRIFTER

Avfallsslag

30 mars 2020

Beskrivning

Krav på emballering

av producentansvar, har sorterats ut. Exempel på restavfall är
diskborstar, trasiga leksaker,
blöjor, utslitna skor eller
dammsugarpåsar.

Instruktion för
lämning/hämtning
hämtas och borttransporteras genom kommunens försorg.
Restavfall får inte lämnas på kretsloppscentral
eller återvinningsstation.

Nedan anges några avfallsslag
som får lämnas tillsammans
med restavfall efter särskild
emballering.
Döda sällskapsdjur

Små sällskapsdjur och mindre
mängder avfall från husbehovsjakt
kan lämnas i behållare för restavfall
om det är väl förpackat och ingen
misstanke om smitta förekommer.

Små sällskapsdjur får lämnas i behållare för
restavfall. Större sällskapsdjur ska lämnas till veterinär, särskild djurkremeringsanläggning eller
annan godkänd verksamhet för kremering.
Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den
egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup
att djur hindras från att gräva upp kroppen, att
ingen misstanke om smitta föreligger samt att
det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Gällande föreskrifter
från Jordbruksverket ska beaktas.

Askor, dammande avfall och Askor, dammande avfall och dylikt Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall.
ska hanteras och emballeras på sådylikt
Glödande avfall får inte lämnas till kommunens
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AVFALLSFÖRESKRIFTER

Avfallsslag

30 mars 2020

Beskrivning

Krav på emballering

Instruktion för
lämning/hämtning

dant sätt att avfallet inte kan föror- avfallshantering. Aska och dylikt ska släckas, så
saka störningar i omgivningen, till att det inte fattar eld, och sedan emballeras orexempel genom att damma.
dentligt.
Stickande och skärande avfall, till exempel kasserade
köksknivar, trasigt glas och
porslin

Trädgårdsavfall Med trädgårdsavfall avses

biologiskt avfall som uppstår i
hushåll vid normalt nyttjande
av trädgård vid bostadsfastigheter.

Ska förpackas i ett skyddande hölje Lämnas väl förpackat i behållare för restavfall.
så att ingen kan skadas

För abonnemang med hämtning av
trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet
läggas löst i kärlet och inte packas
så hårt att tömningen försvåras.
Vid kretsloppscentral ska avfallet
lämnas oemballerat.

Lämnas löst på kretsloppscentral enligt instruktioner från kommunens avfallsorganisation.
Fastighetsinnehavare, i hämtningsområde 1, kan
beställa abonnemang med schemalagd hämtning
av trädgårdsavfall i kärl
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning.

Till exempel däck och läkemeÖvrigt avfall
som omfattas av del.
producentansvar*

Det ska sorteras, emballeras och lämnas enligt
mottagarens instruktioner.
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AVFALLSFÖRESKRIFTER

Bilaga 3

30 mars 2020

Hämtningsintervall

I tabellerna nedan presenteras hämtningsintervall och hämtningsperiod för avfall från respektive kundgrupp.
Tabell 1

Hämtningsintervall för en- och tvåbostadshus eller fritidshus. Gäller fastighetsinnehavare som har eget
abonnemang eller som delar ett abonnemang i hämtningsområde 1.

Avfallsslag

Behållare

Hämtningsintervall
för en- och tvåbostadshus samt fritidshus1

Förpackningar,
tidningar/returpapper, matavfall och
restavfall

Fyrfackskärl 12

Varannan vecka

Förpackningar

Fyrfackskärl 2

Var fjärde vecka

Restavfall

Extrakärl,
enfackskärl, 190
liter

Varannan vecka

Blandat mat- och restavfall

Enfackskärl, 190
liter

Varannan vecka

Grovavfall

Styckvis/kolli

Efter beställning
Efter beställning

Elavfall
Trädgårdsavfall

370 liter kärl

Med abonnemang:
Varannan vecka under
vecka 17 till 44.

Julgranar

Styckvis

En gång efter jul från
gemensamma
uppsamlingsplatser
Efter beställning

Farligt avfall
Latrinkärl

Latrin

En gång per månad efter
beställning under vecka
16 till 41. Övrig tid efter
beställning av extra
hämtning.3

1. Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41.
2. Fyrfackskärl 1 kan hämtas var fjärde vecka om matavfall komposteras
och anmälan har gjorts enligt § 62.
3. Schemalagd hämtning av latrinbehållare sker en gång per månad under
perioden vecka 16 till vecka 41, efter beställning senast en vecka före
hämtningsveckan. Övrig tid sker hämtning efter särskild beställning.
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AVFALLSFÖRESKRIFTER

Tabell 2

30 mars 2020

Hämtningsintervall för hushållsavfall från öarna Gräsholmen och Alholmen samt klubbholmar med säckhämtning, hämtningsområde 2.

Avfallsslag

Behållare

Hämtningsintervall

Blandat mat- och restavfall

Säck 160 liter

Varannan vecka, 14
gånger under perioden
från maj till november

Grovavfall

Container

Efter beställning

Elavfall

Container

Efter beställning

Farligt avfall

Container

Efter beställning
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AVFALLSFÖRESKRIFTER

Tabell 3

30 mars 2020

Hämtningsintervall för flerbostadshus, verksamheter
och gemensamhetslösningar för en- och tvåbostadshus eller fritidshus

Avfallsslag och
behållare

Ordinarie hämtning

Hämtning ska
ske minst

Hämtning
sker som
oftast

En gång per vecka

Var fjärde vecka för
verksamheter

Tre gånger per
vecka

Restavfall
Kärl

Varannan vecka för
flerbostadshus
Container

En gång per vecka

Var fjärde vecka för
verksamheter

Tre gånger per
vecka

En gång per vecka
för flerbostadshus
En gång per vecka

Var fjärde vecka

Två gånger per
vecka

Kärl

Ska normalt hämtas med
samma
hämtningsintervall som
för restavfall

Varannan
vecka

Tre gånger
per vecka

Krantömda
behållare

Varannan vecka

Varannan vecka

En gång per
vecka

Kärl eller
container

Med abonnemang: en
gång per vecka

Med abonnemang:
en gång per kvartal

Styckvis/kolli

Enstaka hämtning: efter
beställning

Med
abonnemang:
2 gånger per
vecka

Krantömda
behållare

Matavfall

Grovavfall

Elavfall
Kärl eller annan
behållare

Med abonnemang: var
fjärde vecka

Styckvis/kolli

Enstaka hämtning: efter
beställning

Säsongshämtning förekommer för verksamheter och gemensamhetslösningar. Sommarsäsong är från och med vecka 16 till vecka 41. Vintersäsong
är från vecka 49 till och med vecka 14.
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AVFALLSFÖRESKRIFTER

Tabell 4

30 mars 2020

Hämtningsintervall slam- och fettavfall samt fosforfiltermaterial.

Avfallsslag

Anläggning

Hämtningsintervall

Slam

Slamavskiljare med
ansluten WC

Minst en gång per år

Slutna tankar och
urintankar

Minst en gång per år

Slamavskiljare med anslutet
bad-, disk- och
tvättavloppsvatten (BDT)

Minst vartannat år

Minireningsverk

En gång per år eller enligt
tillverkarens rekommendation

Filtermaterial

Fosforfällor och andra
jämförbara anordningar

Enligt tillverkarens
rekommendation

Fettavfall

Fettavskiljare

Minst varannan månad under
den period som verksamheten är
i drift. För säsongsverksamhet
ska sluttömning även ske när
verksamheten stänger.
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AVFALLSFÖRESKRIFTER

Bilaga 4

30 mars 2020

Hämtningsområden
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Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Inledande bestämmelser
Bemyndigande
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 74–75 §§
avfallsförordningen (2011:927) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för
avfallshantering i Upplands-Bro kommun.

Inledande bestämmelser
2 § För kommunens avfallshantering gäller:
• miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927)
• förordningar gällande avfallshantering utfärdade med stöd av miljöbalken och andra
författningar som berör avfallshantering
• avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun
• avfallstaxa för Upplands-Bro kommun
Bestämmelserna i dessa föreskrifter utgör tillsammans med kommunens avfallsplan med
tillhörande bilagor Upplands-Bro kommuns renhållningsordning. Föreskrifterna är juridiskt
bindande för fastighetsinnehavare. Mer praktisk information kan tillhandahållas separat.

Definitioner
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de betydelser som anges
här:
1. Med hushållsavfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall
som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
a. Med kärl- och säckavfall avses den del av hushållsavfallet som får läggas i kärl eller
säck.
b. Med grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har
egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.
c. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt avfall som uppstår i hushåll vid normalt
nyttjande av trädgård vid bostadshus.
d. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat
med * i bilaga 4 till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har
meddelats med stöd av 12 § avfallsförordningen.
e. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning.
f. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
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Avfallsföreskrifter
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g. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och med
livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som
skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall.
I begreppet matavfall som utgör hushållsavfall ingår också avfall som hälls ut i
vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar)
i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår också skal, ben och
liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat.
Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med
punkten (f) ovan.
h. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det
avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall
och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets
kärl- och säckavfall.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Tekniska nämnd.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Bygg- och miljönämnd.
6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, latrinbehållare,
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.
7. Med renhållaren avses den eller dem som kommunen anlitar för hantering av det avfall
som omfattas av kommunens ansvar.
8. Med små avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla,
minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till
15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen samt till avfallsplanens bilaga 6.

Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken,
för att hushållsavfall inom kommunen återvinns eller bortskaffas, med särskilt ansvar för att
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av renhållaren.

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter
meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga nämnden.

5 § Avfallsansvarig nämnd informerar hushållen om krav och hantering avseende
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall i enlighet med gällande producentansvar.
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Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättshavarens ansvar
6 § Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall
som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har
antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Avgift framgår av kommuns avfallstaxa.

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att i behövlig omfattning
informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom fastigheten om gällande regler
för avfallshantering.
Sortering av avfall

8 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut avfallsslag i enlighet med
bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter för de som bor i fastigheten att sortera
ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till
renhållaren för borttransport.
Skyldighet att överlämna hushållsavfall

10 § Hushållsavfall under kommunens ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat sägs
i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter.
Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och
miljön inte uppstår. Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet.
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om ändrade
förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.

Anläggande, underhåll och skötsel av behållare och
annan utrustning
Anskaffande och ägande
11 § Kärl, plastbox, latrinbehållare och containrar ägs av kommunen och tillhandahålls av
renhållaren. På behållare som är märkta för identifiering får markeringarna inte tas bort eller
göras oläsliga.
Övrig utrustning för hushållsavfall såsom bottentömmande behållare, lastväxlarcontainrar,
sopsugsanläggning, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tank för matavfall anskaffas
och underhålls av fastighetsinnehavaren.
Ägare av behållare ansvarar för märkning enligt anvisning från kommunen, reparation och,
vid behov, utbyte av behållare.
Fastighetsinnehavaren ska samråda med avfallsansvarig nämnd innan installation eller
byggnation av gemensam anläggning påbörjas för att säkerställa att alla krav uppföljs.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom
fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.
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Anläggande
12 § Vid installation av behållare som töms av fordon utrustat med kran t ex.
bottentömmande eller markbehållare ska anläggningen utformas så att den är åtkomlig för
sådant fordon.
Vid anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte
avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 9 meter, om inte särskilda
skäl föreligger.
Anläggning som kräver byte av filtermaterial ska anläggas så att den är åtkomlig för
hämtningsfordon samt uppfyller tekniska krav för vikt och avstånd så att hämtning med
fordon utrustat med kran kan utföras.

Rengöring och tillsyn
13 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt
anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga
störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och
utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls och
risken för olycksfall minimeras.

Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck
14 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren
och utrymmet är avsedd. Närmare krav på emballering med mera framgår av bilaga A.
Behållare får inte fyllas mer än att den kan stängas. Den får inte heller vara så tung att det
blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses.
Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

15 § Behållare ska vara uppställda så att det tydlig framgår att de ska tömmas och att
hämtning underlättas. Kärl ska placeras utifrån vilket hämtningsfordon som ska hämta
avfallet.
För baklastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen mot gatan så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 3 meter ifrån.
För sidlastande hämtningsfordon, ska kärl vara uppställt med hjulen bort från gatan så nära
hämtningsfordonets angöringsplats som möjligt, dock högst 1,5 meter ifrån.
Om de angivna avstånden överskrids debiteras särskilt gångvägstillägg enligt avfallstaxa.
Gångväg får inte överstiga 30 meter. Om det finns särskilda skäl kan avfallsansvarig nämnd,
efter ansökan, medge att gångväg får vara längre.
Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket avfall kan använda extra sopsäck som
ställs ut bredvid avfallsbehållaren. Hämtning av extra sopsäcken mot avgift beställs hos
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kommunen i förväg. Hämtningen sker i samband med nästkommande ordinarie
hämtningstillfälle.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas
renhållaren.
Enskild brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och hållas i sådant
skick att det är möjlig att angöra av entreprenörens båt utan risk för skada. Platsen för
angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar och bojar på hämtningsdagen.
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra
den på utsidan innan hämtning sker.

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar
16 § Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda
anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används. Slanganslutning ska vara
av den typ som används i kommunen.
Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga
för tömning. Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller
fastfruset när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte
särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan
får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger.
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte överstiga
10 meter om inte särskilda skäl föreligger.
Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar,
portkoder och dylikt ska tillhandahållas till renhållaren. Ändringar ska snarast meddelas
renhållaren.
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av
fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas
tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. När anläggningen är belägen utanför
fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen
tillhör.
Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de
säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och
belägenhet. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin
anläggning från skador vid tömning.

17 § Efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning,
som innebär att befintlig anläggning tas ur bruk, ska sluttömning ske. Fastighetsinnehavaren
ansvarar för att sluttömning utförs.

Hämtnings- och transportvägar
18 § Hämtning av hushållsavfall sker normalt vid fastighetsgränsen eller vid en av
kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av avfallsansvarig nämnd.
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19 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som
används vid hämtning, hålls i farbart skick. Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt,
hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Enskild väg som utnyttjas vid
hämtning av hushållsavfall ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den är
farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i
hämtningsområdet.
Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren
avlämna avfallet på plats som anvisas enligt 18 §.
Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet eller slangen för slamtömning
behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl/slang utan svårighet
kan förflyttas. Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och utan trappsteg. Dragvägen ska inför
hämtning hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.

Hämtningsområde och hämtningsintervall
20 § Kommunen utgör två hämtningsområden som visas på översiktskartan i bilaga B.
Hämtningsområde 1 utgörs av fastlandet samt Dävensö. För boende på Dävensö sker
hämtning av hushållsavfall på fastlandet.
Hämtningsområde 2 utgörs av övriga öar och klubbholmar där sker hämtning av
hushållsavfall på av avfallsansvarig nämnd anvisade platser.

21 § Ordinarie hämtning av hushållsavfall sker med de intervall som framgår av bilaga A.
Åtgärder om föreskrift inte följs
22 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att rätta sig efter kommunens
anvisningar om hantering av hushållsavfall som uppkommer inom fastighet, så att
kommunen kan fullgöra sin bortforslingsskyldighet.

23 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna i 14 §, 15 §, 16
§ 1 - 4 st. samt 19 § 2 st. inte följs.
Avfallet ska efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren hämtas antingen vid nästa
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

24 § Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, såsom överfulla behållare, ofta
förekommande extra säckar, felsorterat eller inte utsorterat matavfall har avfallsansvarig
nämnd rätt att besluta om ändring av abonnemanget.

Särskilt om hushållsavfall från verksamheter
25 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än hushållsavfall.
För hushållsavfall från verksamheter gäller 8–24 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.
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Annat avfall än hushållsavfall från verksamheter
Uppgiftsskyldighet

26 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till
annat avfall än hushållsavfall (det vill säga verksamhetsavfall), ska på begäran lämna de
uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.

Undantag
Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden
27 § Anmälan om kompostering eller ansökan om annat omhändertagande av hushållsavfall
på den egna fastigheten och andra undantag från avfallsföreskrifterna handläggs av ansvarig
nämnd enligt vad som anges nedan.
Anmälan eller ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om vilka avfallsslag och de
beräknade avfallsmängderna som avses omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt
omhändertagandet ska ske så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan
bedömas.
Alla undantag som ges enligt dessa föreskrifter är personliga och upphör därmed vid byte av
fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare. Undantagen upphör även vid ändrade förhållanden
på fastigheten som påverkar avfallsmängderna. Vid ändrade förhållanden ska en ny
anmälan/ansökan ske.
Undantagen upphör om avfallet inte omhändertas på det sätt som angivits i anmälan eller
beslut, eller om olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår.

Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst
hushållsavfall
28 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges i 29–33 §§
och under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och
miljön.

29 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild anmälan.
Torrt trädgårdsavfall från hushåll som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas om det
kan ske utan att olägenhet uppstår. Eldning får ske endast under perioden som
tillsynsansvarig nämnd beslutat och om det inte strider mot andra föreskrifter eller beslut.
Regler om skydd mot olyckor och brandriskvarning ska beaktas.

30 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera
matavfall och liknande avfall från fastigheten på sin fastighet, ska anmäla detta till
tillsynsansvarig nämnd.
Kompostering av matavfall och liknande avfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäker
behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Fastigheten ska ge utrymme för användning av den erhållna kompostjorden.
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31 § Kompostering av latrin på fastigheten får, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd,
medges i särskild avsedd anläggning s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning
för omhändertagande av latrin för användning av näringsämnen.

32 § Eget omhändertagande av slam och filtermaterial kan medges på den egna fastigheten
efter anmälan till tillsynsansvarig nämnd, om omhändertagandet kan ske på ett sådant sätt att
olägenhet för människors hälsa eller miljön, eller näringsläckage, inte uppstår.

33 § a Installation av matavfallskvarnar kopplade till det kommunala avloppsnätet regleras
i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser om användande allmänna vatten- och
avloppsanläggning) och kräver skriftligt medgivande av kommunens VA-huvudman.

33 § b Matavfallshantering med matavfallskvarn kopplat till enskilt avlopp regleras av
tillsynsansvarig nämnd.

33 § c Matavfallskvarn ansluten till sluten tank för matavfall får installeras efter anmälan
till avfallsansvarig nämnd.

Gemensamma avfallsbehållare
34 § Två eller flera närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter
ansökan till avfallsansvarig nämnd medges rätt att använda gemensamma avfallsbehållare
under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas
och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Medgivande om gemensamma avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Utsträckt hämtningsintervall
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt matavfall från
hushållsavfallet på den egna fastigheten eller sorterar ut allt matavfall för separat hämtning,
kan få sitt restavfall hämtat var fjärde vecka under förutsättning att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår.

36 § För små avloppsanläggningar kan fastighetsinnehavare eller den nyttjanderättshavare
som äger anläggningen, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd medges utsträckt
hämtningsintervall för avfall från anläggningen. Förlängt intervall kan medges under
förutsättning att nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och
beskaffenhet kan bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall, utan risk
för olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens behov.
Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att
förutsättningarna för sådant inte är uppfyllda.

Uppehåll i hämtning
37 a § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall medges efter ansökan till avfallsansvarig
nämnd, som ska ha inkommit senast en månad före den avsedda uppehållsperioden
startdatum. Uppehåll i hämtning kan medges för högst fem år i taget. Vid
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uppehållsperiodens slut återupptas tömningen av hushållsavfall automatiskt, om inte en ny
ansökan görs. Medgivande till uppehåll i hämtning innebär inte befrielse från debitering av
grundavgift i enlighet med fastställd taxa.

37 b § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid permanentbostad medges
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas
under en sammanhängande tid om minst sex månader.

37 c § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall vid fritidsbostad medges fastighetsinnehavare
eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela
hämtningssäsongen (april – oktober).

37 d § Uppehåll i hämtning av hushållsavfall från verksamhet medges om verksamhet inte
kommer att bedrivas under en sammanhängande tid om minst en månad.

Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att
överlämna hushållsavfall till kommunen
38 § Kommunen får efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns
särskilda skäl, medge dispens för fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare från
förbudet i 15 kap. 24 § 1 st. miljöbalken om den som ska hantera avfallet med stöd av
dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2019-01-01 då föreskrifter för avfallshantering för
Upplands-Bro kommun 2014-03-01 upphör att gälla.
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Bilaga A. Anvisningar om sortering, emballering och
överlämnande av avfall samt hämtningsintervall.
Restavfall
Krav på
utsortering

Matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, el-avfall
och annat avfall som omfattas av producentansvar ska sorterats
ut från hushållets brännbara kärl- och säckavfall.
Med sorterat restavfall avses kärl- och säckavfall utan
matavfall.
Med osorterat restavfall avses kärl- och säckavfall med ej
utsorterat matavfall.

Krav på
emballering

Restavfall som läggs i behållare ska läggas i påse eller paket av
lämpligt material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara
väl förslutet så att avfallet inte kan spridas.
Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem
eller annan olägenhet inte uppkommer.

Instruktion för
Lämnas i särskild behållare som är avsedd för uppsamling av
lämning/hämtning restavfall. Avfallet hämtas och borttransporteras genom
kommunens försorg.
Restavfall får inte lämnas på kommunens kretsloppscentraler
eller återvinningsstationen.
Hämtningsintervall

– från en- och tvåbostadshus med enskilda
hämtningsabonnemang sker hämtning varannan vecka. För de
som sorterar matavfall till insamling eller komposterar på sin
fastighet, finns möjlighet till hämtning en gång per månad.
Hämtning varje vecka kan ske mot särskild avgift.
– från flerbostadshus, villagruppbebyggelse med gemensam
avfallslösning samt verksamheter sker hämtningar vanligtvis
varje vecka eller oftare enligt tecknat abonnemang
– från fritidshus sker hämtning varannan vecka under
sommarperioden från april till oktober. För de som sorterar
matavfall till insamling eller komposterar på sin fastighet, finns
möjlighet till hämtning en gång per månad

12

72 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun - KS 20/0371-2 Avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun : Avfallsföreskrifter Upplands-Bro 2019.pdf

Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Matavfall
Krav på
utsortering

Sortering av matavfall är frivillig. Sortering av matavfall är
obligatorisk i fastigheter där kommunen driver verksamhet.
Vid abonnemang för sorterat matavfall ska matavfallet sorteras
ut från hushållsavfall som en separat fraktion och hållas skilt
från annat avfall.
Felsorterat matavfall hanteras som restavfall och går till
förbränning. Fastighetsinnehavaren informeras och ansvarar för
att vidta åtgärder så att sorteringen förbättras.
Om matavfallet inte sorteras ut i separata behållare eller då
utsorterat matavfall inte kan behandlas biologiskt på grund av
felsortering, tas den separata behållaren bort. Abonnemanget
byts ut till osorterat restavfall enligt gällande taxa.
Eget omhändertagande av matavfall sker efter anmälan till
tillsynsansvarig nämnd enligt 30 §.

Krav på
emballering

Ska läggas i särskild påse och påshållare som tillhandahålls av
kommunen. Påsen ska vara väl försluten så att avfallet inte kan
spridas.

Instruktion för
Påse med matavfall lämnas i särskild behållare som avsedd för
lämning/hämtning uppsamling av matavfall.
Hämtningsområde 2 är undantaget från insamling av matavfall.
Hämtningsintervall

Matavfall sorterat i kärl hämtas med samma intervall och
tillfälle som restavfall sorterat i kärl. Hämtning varje vecka kan
ske mot särskild avgift.
Matavfall sorterat i gemensamma kärl eller i annan sorts
behållare kan hämtas med intervall anpassat efter behov.

Farligt avfall
Krav på
utsortering

Farligt avfall ska hållas skilt från annat avfall. Följande
produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras
som farligt avfall:
– Färg, lackavfall samt hartser
– Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel)
– Lösningsmedel
– Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
– Bekämpningsmedel
– Sprayburkar
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– Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande
ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut,
avkalkningsmedel)
– Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar,
barometrar, reläer)
– Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör
halogenlampor)
Avfallet ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Olika
typer av farligt avfall får inte blandas.

Instruktion för
Farligt avfall lämnas till kommunens kretsloppscentraler eller
lämning/hämtning mobil insamling. Hämtning av farligt avfall från fastighet kan
beställas mot särskild avgift.
Hämtningsintervall

Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.

Grovavfall
Krav på
utsortering

Grovavfall som utgör hushållsavfall behöver på grund av avfallets
egenskaper hanteras separat från annat hushållsavfall.
I flerbostadshus ska fastighetsinnehavare anvisa de boende lämplig
uppsamlingsplats för grovavfall inom eller i anslutning till
fastigheten.

Krav på
emballering

Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska
i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i för lastningen
lämpligt emballage, alternativ i särskild behållare som
tillhandahålls av renhållaren. Grovavfallet ska förses med
märkning som klargör att det är fråga om grovavfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Hämtningsområde 1
Grovavfall från hushållen ska sorteras och lämnas vid
kretsloppscentral i för avfallsslaget avsedd behållare enligt
instruktioner på plats. Hämtning från fastighet kan beställas mot
särskild avgift.
Fastighetsinnehavare av flerbostadshus kan abonnera på
schemalagd hämtning av grovavfall i kärl eller containrar av olika
storlekar.
Hämtningsområde 2
På Gräsholmen och Alholmen kan grovavfall hämtas efter
beställning och överenskommelse med kommunen.

Hämtningsintervall

Schemalagda hämtningar enligt abonnemang eller efter beställning
mot särskild avgift.
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Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Trädgårdsavfall
Krav på
utsortering

Ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall.

Krav på
emballering

För abonnemang med hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska
avfallet läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömningen
försvåras.

Instruktion för
lämning/
hämtning

På kretsloppscentraler ska trädgårdsavfall lämnas löst enligt
instruktioner på plats.
Hämtning från fastighet (utan abonnemang) kan beställas separat
mot särskild avgift. Hämtning av trädgårdsavfall sker separat
från hämtning av annat grovavfall.
Julgranar hämtas enligt särskild anvisning.

Hämtningsintervall

Trädgårdsavfall med abonnemang hämtas under sommarsäsong
enligt schemalagda hämtningar.

Latrin
Krav på
utsortering

Ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall.

Krav på
emballering

Ska samlas i särskild behållare med lock som tillhandahålls av
renhållaren. Behållaren ska vara väl försluten så att avfallet inte
kan spridas.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Latrin borttransporteras från fastighet efter beställning genom
kommunens försorg. Beställning ska ske senast en vecka före
hämtningsveckan.

Hämtningsintervall

Hämtning av latrin kan vara schemalagd och utföras en gång per
månad under perioden april - oktober. Under övrig tid utföres
hämtning efter beställning.

Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar
Krav på
utsortering

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.

Krav på
emballering

Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska
vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning
kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.
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Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Instruktion för
lämning/
hämtning

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 §
ska beaktas.
Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar,
fettavskiljare, tank för matavfall eller anläggning som kräver
byte av filtermaterial ska hänsyn tas till vad som utgör en god
arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen.

Hämtningsintervall

Tömning av slamavskiljare med anslutet wc, slutna tankar och
urintankar ska ske minst en gång per år, enligt schemalagda
tömningar eller efter beställning.
Tömning av slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och
tvättavloppsvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.
Tömning av minireningsverk ska ske enligt tillverkarens
rekommendation och beviljat tillstånd.
Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska
bytas med det intervall som leverantören anvisar.
Schemalagd tömning av slamavskiljare eller slutna tankar sker
med intervall som fastställs i samråd mellan entreprenören och
fastighetsinnehavaren. Tömning kan också ske efter särskild
beställning.

Fett från fettavskiljare
Krav på
utsortering

Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det
genereras.

Krav på
emballering

Fett och olja som uppstår vid livsmedelshantering får inte hällas
i avloppet. Från verksamheter ska fett och olja som kan samlas
upp i annan behållare än fettavskiljare lämnas till fettåtervinning
om så är möjligt.
Från hushåll ska sådan olja samlas upp i tät och tillsluten
plastflaska eller liknande och sorteras som restavfall. Maximalt
en liter olja får lämnas på detta sätt vid samma tillfälle.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar enligt 16 §
ska beaktas. Nyinstallation av fettavskiljare ska anmälas till VAansvarig nämnd senast 6 veckor före installationen.

Hämtningsintervall

Tömning av fettavskiljare ska ske minst två gånger per år.
Schemalagd tömning sker med intervall som fastställs i samråd
mellan entreprenören och fastighetsinnehavaren. Tömning kan
också ske efter särskild beställning.
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Avfallsföreskrifter
kommun

för Upplands-Bro

Döda sällskapsdjur
Krav på
utsortering

Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt, högst 10
kilogram per hämtningstillfälle.

Krav på
emballering

Ett dött sällskapsdjur ska förpackas väl innan det läggs i
behållare för restavfall. Mindre sällskapsdjur kan även grävas
ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att
djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om
smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
För större djur eller större mängd sådant avfall ska veterinär
kontaktas. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska
beaktas.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Hämtas med restavfall som går till förbränning eller
omhändertas av veterinären.

Hämtningsintervall

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall

Stickande och skärande avfall samt läkemedel
Krav på
utsortering

I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen
(2009:1031) om producentansvar för läkemedel.

Krav på
emballering

Kanyler och sprutor ska läggas i speciell behållare som
tillhandahålls av apotek och lämnas till apotek som kommunen
har avtal med.
Läkemedelsrester ska lämnas i behållare/påse som tillhandahålls
av apotek.
Resterande stickande och skärande avfall ska förpackas i
skyddande hölje innan det läggs i behållare för restavfall, så att
inte skärskador eller annan olägenhet uppstår.

Instruktion för
lämning

Lämnas till apotek eller i behållare för restavfall.

Hämtningsintervall

Ordinarie hämtningsintervall för restavfall
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kommun
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Konsumentelavfall
Krav på
utsortering

Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skiljt
från annat grovavfall.
Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från restavfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens kretsloppscentraler
utsorterat enligt instruktioner på plats. Smått elavfall kan även
lämnas till mobil insamling eller i särskilda metallskåp
”Samlaren”.
I flerbostadshus kan avfallet lämnas i särskild behållare för
insamling av elavfall som tillhandahålls av fastighetsinnehavare.
Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med
tjänster för elavfall mot avgift.

Hämtningsintervall

Hämtningsområde 1
Månadsvis hämtning från flerbostadshus med fastighetsnära
insamling av elavfall.
Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.
Hämtningsområde 2
På Gräsholmen och Alholmen kan elavfall hämtas efter
beställning och överenskommelse med kommunen.

Kasserade batterier
Krav på
utsortering

I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen
(2008:834). Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara
batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna
inbyggda i produkten hanteras den som konsumentelavfall.

Krav på
emballering

Kasserade bilbatterier ställs upp på ett sätt som förhindrar att
batterisyra/innehåll rinner ut.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Kasserade bärbara batterier kan lämnas i batteriholkar som finns
på återvinningsstationer, i vissa butiker, vid kommunens
kretsloppscentraler samt till mobila insamlingen och ”Samlaren”
Bilbatterier och andra batterier tyngre än 3 kg kan lämnas till
försäljningsställen eller vid kommunens kretsloppscentraler.

Hämtningsintervall

Månadsvis hämtning från flerbostadshus som tillhandahåller
behållare för insamling av elavfall.
Kvartalsvis hämtning av mobil insamling.
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Förpackningar och tidningar samt returpapper
Krav på
utsortering

I enlighet med definitionen av förpackning i Förordningen SFS
(2014:1073) och returpapper i Förordningen SFS (2014:1074).
Bestämmelser om skyldighet att sortera ut förpackningsavfall
och returpapper från annat avfall och vart man ska lämna
förpackningsavfallet finns i 24 a, b och 24 c, d §§
avfallsförordningen SFS (2011:927).
Sortering av förpackningar och returpapper är obligatorisk i
fastigheter där kommunen driver verksamhet.

Krav på
emballering

Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Förpackningar av glas, plast, metall och kartong/wellpapp samt
tidningar omfattas av producentansvar och ska lämnas vid
Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI)
återvinningsstationer (ÅVS).
Boende med tillgång till fastighetsnära insamling (FNI) hänvisas
till det insamlingssystemet.

Hämtningsintervall

Från ÅVS hämtas regelbundet av FTI enligt särskilt schema eller
efter behov. Från FNI hämtas av anlitad entreprenör enligt avtal.

Bilskrot
Krav på
utsortering

Omfattas av producentansvar och ska tas omhand av
producenter.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Uttjänta bilar lämnas till producenternas nätverk av bilskrotare
för mottagning av uttjänta bilar där hela skrotbilar kan lämnas
avgiftsfritt.
Skrotbilar kan även lämnas till övriga auktoriserade bilskrotare,
men då kan inte en avgiftsfri mottagning garanteras. Om bilen
saknar väsentliga delar kan samtliga bilskrotare kräva ersättning.
Mer information om hur skrotning går till kan fås av
Transportstyrelsen eller BIL Sweden.
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för Upplands-Bro

Däck
Krav på
utsortering

Däck som omfattas av producentansvar ska sorterats ut från
hushållets brännbara avfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Däck ska lämnas till återförsäljare av nya däck eller till
kommunens kretsloppscentraler enligt instruktioner på plats.

Bygg- och rivningsavfall
Krav på
utsortering

Ingår inte i hushållsavfall och ligger därför utanför kommunens
ansvar. Byggavfallet ska hanteras separat från hushållsavfall.

Instruktion för
lämning/
hämtning

Begränsad mängd byggavfall från hushåll får lämnas på
kommunens kretsloppscentraler utan extra kostnader.

Hämtningsintervall

Hämtning efter beställning.
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Bilaga B. Hämtningsområden
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Samhällsbyggnadskontoret

Datum

Mikael Thelin
EnhetschefAvfall
Tekniskaavdelningen,Samhällsbyggnadskontoret
+46 8518 321 76
Mikael.Thelin@upplands
-bro.se

2020-03-30
Dnr: TN 20/0058–2
Till Tekniskanämnden

Samrådsredogörelse
Avfallsföreskrifter
samrådshandling
1

för Upplands -Bro kommun –

Bakgrund till förslaget

Tekniskanämndenbeslutadeden 17 februari2020 (7§) att avfallsföreskrifter
för Upplands-Bro kommuni enlighetmed Samhällsbyggnadskontorets
förslag
ställs ut för samråd.

2

Hur samrådet bedrivits

Förslagtill nya avfallsföreskrifter har varit ute på samrådundertiden mellan
den 24 februari 2020och den23 mars2020.Genomförandetav samrådskedde
på följandesätt:
1. Samrådshandlingar
fannstillgängliga i K ommunhuset och Bro bibliotek
att beskådaför allmänheten.
2. Kommunens hemsida innehöll informationom de störreförändringarnai de
föreslagnaavfallsföreskrifternaoch förslagtill nya avfallsföreskrifter.
3. Direktutskick av handlingarnavia e-post till ca 120 intressenter
.

3

Sammanställning av inkomna remissvar

Vid samrådstidensutgång har följande lämnat svar utan erinran på
förslaget:
1.
2.
3.
4.
6
-1
3
-0
7
1
0
2
,
.1
1
v
,
0
0
0
1
K
B
U

Enköpingskommun
Naturvårdsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Bygg- och miljönämnden(medanståndtill den 3 april 2020)

En del frågor ställdes av följande föreningar och personer:
1. Alholmenstomtägarförening
2. Kullens samfällighetsförening
3. Porfyrenssamfällighet

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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Datum

Upplands-Bro kommun

4.
5.
6.
7.

2017-06-29

CBRE i Rosenberg
BRF Tarantellan
Villaägarna
Jan-Erik Björk, politiker

De flesta frågorna besvarades med utförlig förklaring direkt via mejl.
Norrvatten har inkommit med synpunkter gällande 63§ i avfallsföreskrifter
om eget omhändertagande av avloppsfraktioner. De anser att skrivningen ”om
ansökan till tillsynsansvarig nämnd” är otydlig avseende tillståndsplikt eller
anmälningsplikt. Med anledning att det finns öar i närheten av Görvälnverket
är det av högsta vikt att risken för vattenförorening minimeras och
tillståndsplikt är rimligt, enligt Norrvatten.
Vi anser att skrivningen i 63§ visar tydligt att man måste ansöka för att få
tillstånd (även om det skulle räcka med anmälan för anläggningar utan
vattentoalett). Miljöavdelningen har miljöpolicy med beskrivning av regler och
krav till anläggningar för enskilda avlopp inom vattenskyddsområde och på
öarna.
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Kommunledningskontoret
Johanna Thåström
Arkivarie/Nämndsekreterare
Samhällsbyggnadskontoret/TN

Datum

Vår beteckning

2020-04-28

KS 20/0394

Er beteckning

Kommunstyrelsen

johanna.thastrom@upplands-bro.se

Övertagande av väghållarskap, Ådövägen (väg
AB903)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Upplands-Bro kommun snarast möjligt övertar väghållarskapet för väg
AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 1.
2. Upplands-Bro kommun ingår intentionsavtal med Trafikverket med
innebörden att Upplands-Bro kommun skall överta väghållarskap för
väg AB903, Ådövägen, på sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april
2021. Beslutet innebär att Samhällsbyggnadschefen vid lämplig
tidpunkt kan ingå avtal för faktiskt övertagande av väghållarskapet vid
ovan angivet datum.
3. Övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av
Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra
iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit
laga kraft.
4. Efter beslut i Kommunfullmäktige justeras beslutet omedelbart.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Väg AB903, Ådövägen, förvaltas idag av Trafikverket. För framdrift av
kommunalt vatten och avlopp till området Ådö skog, är det nödvändigt att
förlägga ledningar i vägkroppen. Trafikverket har beslutat att inte bevilja detta
under nuvarande ansvarsförhållanden. Med kommunalt väghållarskap för
sträckan kan ledningar förläggas i vägkroppen, vilket möjliggör fullgörandet av
kommunens uppdrag att ansluta bostadsfastigheterna i området till kommunalt
vatten och avloppsnät. Pågående planering i området för förtätning samt för
campingverksamhet innebär ett sekundärt intresse av rådighet över vägfrågan i
dessa detaljplaneprojekt.
Iståndsättningsåtgärder
Trafikverket och Upplands-Bro kommun ska innan övertagande utföra en
gemensam övertagandesyn/besiktning av Ådövägen för att definiera det behov
av upprustning som behöver göras av vägen i samband med ett överlämnande.
Besiktningen ska dokumenterats i ett protokoll. Samtliga åtgärder som
dokumenterats i besiktningsprotokollet ska utföras av Trafikverket.

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

Vår beteckning

2020-04-28

KS 20/0394

Kommunledningskontoret
Trafikverket ska verka för att kunna utföra iståndsättningsåtgärder innan beslut
om överlämnande av vägen vunnit laga kraft.
Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2020



Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 30 mars
2020



Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020



Kartbilaga 1



Kartbilaga 2



Driftkostnadsutredning

Ärendet
Upplands-Bro kommun har i beslutad VA-utbyggnadsplan gjort bedömningen
att området Ådö skog är en sådan samlad bebyggelse för vilken en allmän
vatten- och avloppsanläggning är nödvändig (6§ lag om allmänna
vattentjänster (SFS 2006:412). Utbyggnaden har varit nödvändig under lång tid
och framdriften av utbyggnaden har nu nått gränsen till byggnadsplaneområdet
för Ådö skog. Värt att nämna är att medborgare boende i Ådö inlämnat
orosanmälan till Länsstyrelsen för pågående förorening av Mälaren som sker
pga. undermåliga enskilda anläggningar på platsen. Länsstyrelsen har tagit upp
frågan, men inte drivit vidare till föreläggande eftersom utbyggnation av det
kommunala vatten- och avloppsnätet till Ådö är inkluderat i kommunens
utbyggnadsplaner för vatten och avlopp. Skulle det arbetet hindras eller
avbrytas är det inte osannolikt att Länsstyrelsen förelägger kommunen att
ansluta området till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Byggnadsplanen för Ådö skog saknar markreservat för allmännyttiga ledningar
på kvartersmark, vilket innebär en osäkerhet i bedömningen om det är
genomförbart att bilda ledningsrätt på kvartersmark. Bedömningen har gjorts
att nedläggande av ledningar på kvartersmark innebär en sådan projektrisk att
den i första hand skall undvikas. Detta har föranlett att projektering av vattenoch avloppsnät inom planområdet gjorts med utgångspunkt att ledningarna
förläggs i vägkroppen för väg AB903, Ådövägen.
Ansökan för nedläggande av ledningar i vägen har inlämnats till nuvarande
väghållare Trafikverket som beslutat att inte bevilja arbetena. Skälet till detta
har angivits vara att återstoden av vägen, då samtliga schakt upptagits, inte
medger en rationell drift och skötsel av vägen. Trafikverket gör därför
bedömningen att de inte kan utöva sitt väghållaransvar under pågående arbeten.
Med kommunalt väghållarskap kan kommunen dels planera sina arbeten bättre
i tid och i samråd mellan de avdelningar vars ansvarsområden berörs samt dels
utföra de arbeten som behövs på så sätt som de behöver utföras. Sett till
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Datum

Vår beteckning

2020-04-28

KS 20/0394

Kommunledningskontoret
tidplanerna för dessa arbeten är det en nödvändighet att kommunen så snart
som möjligt övertar väghållarskapet för vägen.
Ett ytterligare intresse är att få rådighet över vägen för att kunna vidta sådana
åtgärder på vägen som bedöms vara nödvändiga i samband med planläggning
av Björknäs gård och området i Ådö skog och söder om. Vägen är idag smal,
utan markerade körfält. Kommande planädring kan visa att vägen behöver
breddas för att uppnå erforderlig trafiksäkerhet då trafiken ökar till nyss
nämnda områden. Med nuvarande ansvarsfördelning för vägen föreligger risk
att Trafikverket motsätter sig de planer som är under framtagande med
anledning av vägens kapacitet.
Tekniska avdelningen har utfört en driftskostnadsutredning som visar att vägen
i sin helhet kostar 700 tkr årligen att sköta. Inledningsvis med övertagande av
den del av Ådövägen som framgår av kartbilaga 1, bedöms kostnaden bli ca
hälften av den totala driftskostnaden. Med beaktande av att övertagandet kan
komma att ske bedömt runt 1 juli ger det också ett halvårs reduktion av
kostnaderna. Kostnaden för övertagandet detta år uppskattas uppgå till ca 170
tkr. Övertagande av väghållarskapet för vägen som helhet föreslås ske 1 april
2021. Det innebär att Kommunen då har driftsansvaret för vägavsnittet enligt
kartbilaga 1 för hela året, samt vägavsnittet enligt kartbilaga 9 för månader.
Kostnaden år 2021 uppskattas till 530 tkr. Först år 2022 bedöms hela
kostnaden om 700 tkr bli aktuell.

Barnperspektiv
Beslutet är i detta skede en administrativ åtgärd som inte bedöms förändra
situationen på platsen på annat sätt än att bebyggelsen i Ådö skog ansluts till
kommunalt VA-nät. I förlängningen stärker beslutet kommunens möjligheter
att i samband med planprojekt i Ådö skog och för Björknäs gård förbättra
kommunikationerna till målpunkten Björknäsbadet.

Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Kartbilaga 1
2. Kartbilaga 2
3. Protokollsutdrag från Tekniska nämndens sammanträde den 30 mars 2020.
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Datum

Vår beteckning

2020-04-28

KS 20/0394

Kommunledningskontoret

Beslut sänds till
 Trafikverket, handläggare Annika Häger: annika.hager@trafikverket.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Tekniska nämnden

§ 39

2020-03-30

Övertagande av väghållarskap, väg
AB903 (Ådövägen)
Dnr TN 20/0161

Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
1. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun snarast
möjligt övertar väghållarskapet för väg AB903, Ådövägen, på sträckan
enligt kartbilaga 1.
2. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ingår
intentionsavtal med Trafikverket med innebörden att Upplands-Bro
kommun skall överta väghållarskap för väg AB903, Ådövägen, på
sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april 2021. Beslutet innebär att
Samhällsbyggnadschefen vid lämplig tidpunkt kan ingå avtal för
faktiskt övertagande av väghållarskapet vid nyss nämnt datum.
3. att övertagandet kan ske efter gemensam övertagandesyn/besiktning av
Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna utföra
iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit
laga kraft.

Sammanfattning
Väg AB903, Ådövägen, förvaltas idag av Trafikverket. För framdrift av
kommunalt vatten och avlopp till området Ådö skog är det nödvändigt att
förlägga ledningar i vägkroppen. Trafikverket har beslutat att inte bevilja detta
under nuvarande ansvarsförhållanden. Med kommunalt väghållarskap för
sträckan kan ledningar förläggas i vägkroppen, vilket möjliggör fullgörandet av
kommunens uppdrag att ansluta bostadsfastigheterna i området till kommunalt
vatten och avloppsnät. Pågående planering i området för förtätning samt för
campingverksamhet innebär ett sekundärt intresse av rådighet över vägfrågan i
dessa detaljplaneprojekt.
Iståndsättningsåtgärder Trafikverket och Upplands-Bro kommun ska innan
övertagande utföra en gemensam övertagandesyn/besiktning av Ådövägen för
att definiera det behov av upprustning som behöver göras av vägen i samband
med ett överlämnande. Besiktningen ska dokumenterats i ett protokoll.
Samtliga åtgärder som dokumenterats i besiktningsprotokollet ska utföras av
Trafikverket. Trafikverket ska verka för att kunna utföra
iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit laga
kraft.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-30

Beslutsunderlag


Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse daterad 4 mars 2020



Kartbilaga 1



Kartbilaga 2



Driftkostnadsutredning

Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun snarast
möjligt övertar väghållarskapet för väg AB903, Ådövägen, på sträckan
enligt kartbilaga 1.
2. att föreslå Kommunfullmäktige att Upplands-Bro kommun ingår
intentionsavtal med Trafikverket med innebörden att Upplands-Bro
kommun skall överta väghållarskap för väg AB903, Ådövägen, på
sträckan enligt kartbilaga 2, den 1 april 2021. Beslutet innebär att
Samhällsbyggnadschefen vid lämplig tidpunkt kan ingå avtal för
faktiskt övertagande av väghållarskapet vid nyss nämnt datum.

Beslutsgång
Maikki Lemne (S) yrkar bifall till kontorets förslag med följande
tilläggsförslag: 3. Övertagandet kan ske efter gemensam
övertagandesyn/besiktning av Ådövägen. Trafikverket ska verka för att kunna
utföra iståndsättningsåtgärder innan beslut om överlämnande av vägen vunnit
laga kraft.
Marcus Sköld (M) yrkar bifall till kontorets förslag samt Maikki Lemne (S)
tilläggsförslag.
Beslutet skickas till:



Trafikverket
Kommunfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-04-08

KS 20/0359
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Länsövergripande överenskommelse hemlösa
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms
län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.

Sammanfattning
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2006 gemensamma bestämmelser för
ärendehantering avseende personer i hemlöshet. År 2018 gjordes en översyn av
överenskommelsen där det framkom att det fanns behov av att förtydliga vissa
delar av överenskommelsen i syfte att minska risken för olika tolkningar
mellan kommuner. Det fanns även ett behov av att anpassa överenskommelsen
till en förändrad utsatthet på bostadsmarknaden.
Den 5 mars 2020 beslutade Storsthlms styrelse att rekommendera kommunerna
i Stockholms län att anta reviderad överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.
Kommunerna ska senast den 30 juni 2020 meddela sina ställningstaganden till
Storsthlm. Socialnämnden fattade den 2 april beslut om att rekommendera
Kommunstyrelsen att anta överenskommelsen mellan kommuner i Stockholms
län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2020



Socialnämndens protokollsutdrag den 2 april 2020



Bilaga 1 - Rekommendation Storsthlm överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa,
rekommendation



Bilaga 2 - Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för personer i hemlöshet

Ärendet
Kommunerna i Stockholms län har sedan år 2006 gemensamma bestämmelser
för ärendehantering avseende personer i hemlöshet. Riktlinjerna reviderades år
2014 och en överenskommelse togs då fram. Överenskommelsens syfte är att

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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Datum

Vår beteckning

2020-04-08

KS 20/0359

ge en praktisk vägledning till kommunerna för att underlätta och ge en samsyn
i ärenden rörande personer i hemlöshet och som inte är stadigvarande bosatt.
År 2018 gjordes en översyn av överenskommelsen där det framkom att det
fanns behov av att förtydliga vissa delar av överenskommelsen för att minska
risken för olika tolkningar mellan kommuner. Det fanns även ett behov av att
anpassa överenskommelsen till en förändrad utsatthet på bostadsmarknaden.
Den 5 mars år 2020 beslutade Storsthlms styrelse att rekommendera
kommunerna i Stockholms län att anta reviderad överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.
Kommunerna ska senast den 30 juni år 2020 meddela sina ställningstaganden
till Storsthlm. Socialnämnden fattade den 2 april beslut om att rekommendera
Kommunstyrelsen att anta överenskommelsen mellan kommuner i Stockholms
län om ärendeansvar för personer i hemlöshet. Beslut om antagande av
överenskommelse är att likställas med undertecknande. Antagen
överenskommelse börjar gälla den 1 september år 2020. Den nuvarande
överenskommelsen slutar i samband med det att gälla.

Den nya överenskommelsen innebär tydliggöranden
I den reviderade överenskommelsen kvarstår de grundläggande
bestämmelserna ifrån den tidigare överenskommelsen. De förändringar som
har genomförts rör bland annat tydligare definitioner och förtydliganden av
behovet av dialog mellan kommuner när deras riktlinjer skiljer sig åt. Den nya
överenskommelsen har även fått ett tillägg avseende vistelsekommunens
ansvar enligt lag samt när och hur en utredning av kommuntillhörighet hos den
enskilde som saknar bostad ska inledas och genomföras. En målsättning med
överenskommelsen är att den enskilde inte ska hamna i kläm eller få rätt stöd i
tid.
Tjänsteorganisationen i länets kommuner anser att den nya överenskommelsen
ökar förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna.

Barnperspektiv
Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för
personer i hemlöshet bidrar till att individer i hemlöshet och som kanske har
barn, får rätt stöd i rätt tid av ansvarig kommun och inte hamnar i kläm mellan
myndigheter. Detta gynnar de barn och ungdomar som har en förälder i
hemlöshet.
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Datum

Vår beteckning

2020-04-08

KS 20/0359

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Socialnämndens protokollsutdrag den 2 april 2020
2. Rekommendation Storsthlm överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa, rekommendation
3. Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar
för personer i hemlöshet
Beslut sänds till
 Storsthlm senast den 30 juni 2020, registrator@storsthlm.se
 Socialchef
 Enhetschef vuxen, myndighetsenheten
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Socialnämnden

§ 22

2020-04-02

Länsövergripande överenskommelse
hemlösa
Dnr SN 20/0134

Beslut
1. Socialnämnden antar överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar överenskommelse
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i
hemlöshet.

Sammanfattning
Kommunerna i Stockholms län har sedan 2006 gemensamma bestämmelser för
ärendehantering avseende personer i hemlöshet. År 2018 gjordes en översyn av
överenskommelsen där det framkom att det fanns behov av att förtydliga vissa
delar av överenskommelsen i syfte att minska risken för olika tolkningar
mellan kommuner. Det fanns även ett behov av att anpassa överenskommelsen
till en förändrad utsatthet på bostadsmarknaden.
Den 5 mars 2020 beslutade Storsthlms styrelse att rekommendera kommunerna
i Stockholms län att anta reviderad överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.
Kommunerna ska senast den 30 juni 2020 meddela sina ställningstaganden till
Storsthlm.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2020



Bilaga 1 - Rekommendation Storsthlm överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för hemlösa,
rekommendation



Bilaga 2 - Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för personer i hemlöshet

Förslag till beslut
1. Socialnämnden antar överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län om ärendeansvar för personer i hemlöshet.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar överenskommelse
mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar för personer i
hemlöshet.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Socialnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-04-02

Beslutet skickas till:




Kommunstyrelsen
Storsthlm senast den 30 juni 2020, registrator@storsthlm.se
Enhetschef vuxen, myndighetsenheten

6 (13)

74 Länsövergripande överenskommelse hemlösa - KS 20/0359-2 Länsövergripande överenskommelse hemlösa : Överenskommelse hemlöshet, rekommendation till kommunerna

REKOMMENDATION
Dnr KSL/12/0170-103
Daphne Wahlund

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för hemlösa, rekommendation
Rekommendation
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 5 mars 2020 att rekommendera
kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län
om ärendeansvar för personer i hemlöshet.
Sammanfattning
Sedan 2006 har kommunerna i Stockholms län gemensamma bestämmelser för
ärendehantering avseende personer i hemlöshet. För personer i hemlöshet, som inte är
stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå skilda meningar mellan
kommunerna kring var personen ska söka stöd. Överenskommelsen syftar till att ge
praktisk vägledning för att underlätta för kommunerna att nå samsyn i dessa ärenden.
Utifrån framkomna behov av revidering har nu ett förslag till reviderad
överenskommelse tagits fram. Grundprinciperna från nuvarande överenskommelse
finns kvar i det nya förslaget. Den reviderade överenskommelsen innebär ett antal
tydliggöranden för att öka förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna.
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna 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 senast 30 juni.
Beskrivning av ärendet

Gemensamma riktlinjer sedan 2006 i Stockholms län
Det är den kommun som en person bor och vistas i som är ansvarig för att ge stöd till
personen enligt Socialtjänstlagen (SoL). När det gäller personer i hemlöshet, som inte
är stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var
personen ska söka stöd, och skilda meningar kan uppstå mellan kommunerna. Det kan
leda till att personer hamnar i kläm eller inte får rätt stöd i tid. För att underlätta för
kommunerna att uppnå samsyn och sätta personens behov i fokus har kommunerna i
Stockholms län sedan 2006 gemensamma riktlinjer för ärendehantering avseende
hemlösa. Riktlinjerna reviderades 2014 och en överenskommelse togs då fram.
Överenskommelsen är en praktisk vägledning och upplevs underlätta för kommunerna i
länet att komma överens och minska risken för att individer ”faller mellan stolarna”.

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm
Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448
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Behov av revidering framkom 2018
År 2018 gjordes en översyn av överenskommelsen. Det innebar en genomgång av
avvikelser, intervjuer med kommunala företrädare samt en juridisk granskning. I
översynen framkom det behov av att revidera överenskommelsen. Behoven handlade
om att förtydliga vissa delar för att minska risken för olika tolkningar samt att göra
anpassningar till förändrad utsatthet på bostadsmarknaden. En arbetsgrupp, med
representation från fem kommuner i länet, har tagit fram ett förslag till reviderad
överenskommelse. Genom en tjänstemannaremiss har samtliga kommuner haft
möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Remissvar kom in från 25 kommuner. En
slutgiltig bearbetning av förslaget har sedan genomförts och justeringar har gjorts
utifrån inkomna synpunkter.

Den nya överenskommelsen innebär tydliggöranden
De grundläggande bestämmelserna i överenskommelsen kvarstår i den reviderade
versionen. Förändringarna består bland annat av tydligare definitioner och
förtydliganden av behovet av dialog när kommunernas riktlinjer skiljer sig åt. Tillägg
har även gjorts kring vistelsekommunens ansvar enligt lag, och kring när och hur en
utredning av kommuntillhörighet ska göras.
Bedömningarna från tjänstemannaorganisationen i kommunerna är att den nya
överenskommelsen ökar förutsättningarna för samsyn mellan kommunerna. Flera
kommuner påtalar att det är särskilt positivt att Storsthlm ska erbjuda ett regelbundet
forum för kommunala representanter att dela erfarenheter och diskutera samverkan
kring personer i hemlöshet. Flera kommuner uttrycker även att det vore önskvärt om
kommunerna enades i än fler aspekter än förslaget till överenskommelse i nuläget gör,
exempelvis gällande riktlinjer för skälig boendekostnad.
Ärendegång
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna 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 1 september 2020. Den nuvarande överenskommelsen
slutar i samband med det att gälla.

6 mars 2020
Rekommendation
skickas ut

30 juni 2020
Sista dag för
beslut i
kommunerna

1 sep 2020
Den reviderade
överenskommelsen
börjar gälla

Svarsperiod
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 juni 2020 med epost till registrator@storsthlm.se
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Med vänlig hälsning

Mats Gerdau

Madeleine Sjöstrand

Förbundsordförande, Storsthlm

Förbundsdirektör, Storsthlm

Bilaga
•

Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om ärendeansvar
för personer i hemlöshet
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Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län om
ärendeansvar för personer i hemlöshet

Överenskommelsens parter
Parter är de kommuner i Stockholms län som undertecknat denna överenskommelse.

Bakgrund
Det är den kommun som en person bor och vistas i som är ansvarig för att ge stöd till
personen enligt Socialtjänstlagen (SoL). När det gäller en person i hemlöshet, som inte
är stadigvarande bosatt någonstans, kan det ibland uppstå svårigheter kring var
personen ska söka stöd. I Stockholms län finns det många personer och familjer som
saknar stadigvarande boende och flyttar mellan kommunerna i länet. Detta gör att det
ibland uppstår skilda meningar mellan kommunerna kring vilken kommun som har
ansvar för stöd till personen. Det kan leda till att personer hamnar i kläm eller inte får
rätt stöd i tid. För att underlätta för kommunerna att komma överens och sätta
personens behov i fokus finns denna överenskommelse som en praktisk vägledning.

Syfte
•
•
•

Att sätta personens behov i fokus och förhindra att hen riskerar att inte få rätt
stöd och hjälp från socialtjänsten på grund av att kommuner är oense om
ansvarsfördelningen.
Att underlätta samverkan och dialog mellan länets kommuner gällande
personer som flyttar mellan kommunerna.
Att minimera riskerna för tvister mellan kommunerna.

Målgrupp
Personer som saknar ett stadigvarande boende eller flyttar från en kommun till en
annan kommun i Stockholms län, och söker stöd hos socialtjänsten.1

Ansvarsfördelning mellan Stockholms läns kommuner
Det viktigaste för att personer inte ska hamna i kläm mellan olika kommuner är att
kommunerna har en dialog mellan sig. Vid oklarheter kring ansvarsfördelning och
tolkning av denna överenskommelse ska alltid muntlig dialog föras mellan
kommunerna med personens behov i fokus. Kommuner ska vid behov också hjälpa
personen att komma i kontakt med ansvarig kommun.
I denna överenskommelse regleras hur kommunerna i länet ska avgöra vilken kommun
som är ansvarig för att ge stöd, när personen saknar ett stadigvarande boende eller har
ett nytt stadigvarande boende i ny kommun.

1

Personer över 18 år

1
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Definitioner
Vad är vistelsekommun?
Det är den kommun där den enskilde befinner sig när hen ansöker om eller när det på
annat sätt framkommer att personen behöver stöd och hjälp från kommunen. Var
behovet ursprungligen har uppstått saknar betydelse.
Vad är ett stadigvarande boende?
Enligt denna överenskommelse avses ett boende på minst tre månader.
Bostadskontrakt ska finnas i form av förstahands-, andrahands- eller
inneboendekontrakt.2
Vad är att vara aktuell hos socialtjänsten?
Enligt denna överenskommelse innebär det att ha en öppen utredning eller en
pågående insats hos socialtjänsten. Kontakt med socialjour, utredning om
kommuntillhörighet eller akut stöd från vistelsekommun innan bosättningskommun är
fastställd räknas inte som aktuell hos socialtjänsten.
Från vilken tidpunkt räknas ”de tre senaste månaderna?”
Det räknas från det datum då personens ärende har avslutats. Har personen endast
ekonomiskt bistånd räknas däremot sista dagen som det senaste beslutet avser. 3
När en person utan ett stadigvarande boende söker stöd
Om en person är eller har varit aktuell hos socialtjänsten någon gång de tre senaste
månaderna, är det den kommunen som är ansvarig för att utreda och besluta om stöd.
Personen ska fortsätta söka stöd hos den kommunen tills personen har fått ett
stadigvarande boende i en annan kommun.
Om personen inte har varit aktuell hos socialtjänsten de senaste tre månaderna är
vistelsekommunen ansvarig för att göra en utredning av kommuntillhörighet.
Utredning av kommuntillhörighet
Om en person utan ett stadigvarande boende inte har varit aktuell hos socialtjänsten de
senaste tre månaderna ska vistelsekommunen skyndsamt göra en utredning av
kommuntillhörighet. Det innebär att klarlägga vilken kommun som personen har
starkast anknytning till. Den kommun som personen har starkast anknytning till räknas
som bosättningskommun och är därmed ansvarig för det stöd och den hjälp som
personen behöver (2 a Kap 3§ SoL). Utredningen ska göras i samförstånd med personen
och eventuell annan kommun. Kommuntillhörigheten avgörs inte av var personen är
folkbokförd.
I utredningen ska ingå:
•
•
•

var personen har bott och vistats den senaste tiden
personens sociala nätverk och eventuella barns boendesituation
personens egen uppfattning om till vilken kommun hen har sin starkaste
anknytning.

Vistelsekommunen ansvarar alltid för stöd och hjälp till personen tills det är klarlagt
vilken kommun som är bosättningskommun och bosättningskommunen har bekräftat
att den tar över ansvaret. Vistelsekommunen kan således inte avsäga sig sitt ansvar för
personen genom att hänvisa till annan kommun (Prop 2010/11:49, sid 35).

Utgår från Socialstyrelsens definition av hemlöshet
Exempel: Det senaste beslutet är att personen har beviljats bistånd som avser
perioden 1 maj till 31 maj, då räknas tidpunkten från 1 juni.
2
3

2
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Folkbokföringskommunens ansvar
För personer som saknar stadigvarande boende och vistas på kriminalvårdsanstalt eller
sjukhus är folkbokföringskommunen enligt lag ansvarig för stöd och hjälp (2a kap 5§
SoL). Om personen är eller har varit aktuell på socialtjänsten i en annan kommun de
senaste tre månaderna, och den kommunen önskar fortsätta sin planering/sina insatser
för personen, kan dock den kommunen få ta över ansvaret från
folkbokföringskommunen. Detta förutsätter att den insatsgivande kommunen själv
önskar få ta över ansvaret från folkbokföringskommunen. Syftet med detta är att
upprätthålla kontinuitet i stödet för personen.
Detta gäller personer som:
1. är under kriminalvård i anstalt
2. är under vård på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning på initiativ av
annan än kommun
3. som aktualiseras inför avslutning av vård enligt 1 eller 2.
När en person får ett nytt stadigvarande boende i ny kommun
Får en person som varit aktuell i socialtjänsten ett nytt stadigvarande boende i en ny
kommun ska personen söka stöd hos den nya kommunen efter en månad. Under den
första månaden ligger ansvaret för personens stöd kvar hos utflyttningskommunen. Det
innebär att ansvaret kvarstår hos utflyttningskommunen om boendet avbryts innan
första månaden är slut. Om personen har en pågående stödinsats utöver ekonomiskt
bistånd ska överflytt av ärendet göras enligt 2a kap 10-12§§ SoL.
I de fall där utflyttningskommunen redan på förhand gör bedömningen att personen
kan behöva vidare stöd i den nya kommunen ska den nya kommunen informeras om
detta behov så att stöd tidigt kan planeras. Detta ska alltid ske med personens
samtycke. Detta gäller normalt inte om personen endast har behov av ekonomiskt
bistånd, då personen söker stöd månadsvis.
Om bedömning är att personen kommer att ha behov av ekonomiskt bistånd för att
betala hyran i sin nya bostad, ska utflyttningskommunen göra en bedömning om den
nya bostaden är stadigvarande och anpassad till hushållets förutsättningar. I
bedömningen bör kontakt med inflyttningskommun tas för dialog, förutsatt att
samtycke finns. Utflyttningskommunen ska informera personen om att riktlinjerna för
ekonomiskt bistånd kan se olika ut i olika kommuner och därför kan bedömningarna
skilja sig åt. Inflyttningskommunen ska i sin bedömning av skälig boendekostnad ta
särskild hänsyn till hur barnens situation påverkas och familjens övriga möjligheter att
bryta en långvarig bostadslöshet.
Situationer där utflyttningskommunen har ett större ansvar.
• I de fall personen genom placering flyttar till försökslägenhet eller
träningslägenhet i annan kommun behåller den placerande kommunen
ansvaret för samtliga biståndsinsatser till dess att kontraktet övergår till den
boende.
• Den kommun som beslutar om placering av vuxna enligt LVM och SoL behåller
ansvaret för alla insatser tills vården är avslutad samt att placeringen och
öppenvården, föranledd av placeringen, upphört. (För vård enligt LVM har
placerande kommunen även ansvaret för eventuell eftervård och uppföljning
enligt 30 § LVM).
• Enligt 11 kap 4§ SoL har den socialnämnd som påbörjat en utredning enligt 11
kap 1-2§ SoL och ärendet avser vård av personer med missbruk, skyldighet att
slutföra en utredning och fatta beslut i ärendet. Den nya bosättningskommunen
är skyldig att på begäran bistå i utredningen. Första stycket gäller inte om den
nya bosättningskommunen samtycker till att ta över utredningen av ärendet.
3
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Vad händer om kommunerna inte kommer överens?
Meningsskiljaktigheter gällande ansvarsfördelning ska i första hand lösas av parterna
själva med stöd av denna överenskommelse. Tvist på rättslig väg ska i största möjliga
utsträckning undvikas.
I de fall tvist inte kan undvikas kan kommunen ansöka om överflyttning av ett ärende
hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). För att kunna göra detta behöver
den kommun som anser att handläggningen av ett ärende ska flyttas över, först ha
skickat en skriftlig begäran till den andra kommunen enligt 2 a kap. 10 § SoL. Det är
inte möjligt att ansöka om överflyttning till IVO när det gäller ärenden om ekonomiskt
bistånd.

Giltighetstid, anslutning och uppsägning
Denna överenskommelse börjar gälla den 1 september 2020 och gäller till dess att
överenskommelsen sägs upp eller omförhandlas. Kommunens beslut om antagande är
att likställas med undertecknande av överenskommelsen. Protokollsutdrag skickas till
Storsthlm.
För en kommun som ansluter sig till överenskommelsen efter 1 september 2020 gäller
överenskommelsen från datum för beslut om antagande.
Uppsägningstiden är sex månader från att en formell uppsägning inkommit.
Uppsägning av överenskommelsen görs skriftligt till Storsthlm som meddelar övriga
kommuner. Om en kommun säger upp överenskommelsen fortsätter
överenskommelsen att gälla för övriga kommuner.

Uppföljning
Erfarenheter från denna överenskommelse ska kontinuerligt följas upp av Storsthlm.
Storsthlm ska erbjuda ett forum för kommunala representanter att dela erfarenheter
och diskutera samverkan kring personer i hemlöshet 1-2 gånger per år.

4
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Kommunledningskontoret
Karin Haglund
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-04-28

KS 20/0399

Er beteckning

Kommunstyrelsen

karin.haglund@upplands-bro.se

Definition av elitnivå i Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att följande definitioner av begreppen
”elitidrottsförening” samt ”elitnivå” ska användas i Upplands-Bro kommun:
Elitidrottsförening


En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål
och har individer och/eller lag som deltar i senior-SM.

Elitnivå


Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.



De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.



För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2013 riktlinjer för särskilt stöd till
elitidrottsföreningar. I riktlinjerna framgår att det ekonomiska stödet kan sökas
av föreningar som i samband med elitseriespel belastas med ökade kostnader.
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram förslag på definitioner som ska gälla
i Upplands-Bro kommun för begreppen ”elitnivå” och ”elitidrottsförening”
Definitionerna ska vägleda Kommunstyrelsen vid beslut gällande ansökningar
om särskilt stöd till föreningar på elitnivå och komplettera riktlinjerna för
särskilt stöd till elitidrottsföreningar.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Även kommunens sponsringspolicy förtydligas genom beslut om dessa
definitioner och därmed bedömning och beslut gällande ansökan om sponsring.
Kommunledningskontoret välkomnar ett förtydligande av begreppen ”elitnivå”
och ”elitidrottsförening”. Tydligare definitioner hjälper föreningslivet i
Upplands-Bro kommun att skaffa sig en uppfattning om vilka föreningar som
det särskilda stödet för elitidrottsföreningar riktar sig till. De bidrar till en mer
likvärdig bedömning och mer effektiv handläggning av ansökningarna.
Kommunstyrelsen kan på så sätt fatta mer välgrundade beslut. Att

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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Datum

Vår beteckning

2020-04-28

KS 20/0399

Kommunledningskontoret
definitionerna även bidrar till ökad tydlighet gällande sponsring är också
positivt.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 april 2020.



Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars
2020.



Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2020.



Riktlinjer för särskilt stöd för elitidrottsföreningar.



Sponsringspolicy

Ärendet
Riktlinjer för särskilt stöd till elitidrottsföreningar
Kommunfullmäktige antog 2013 riktlinjer för särskilt stöd till
elitidrottsföreningar. Riktlinjen togs fram efter en granskning av hur andra
kommuner i landet hanterat bidrag eller stöd av detta slag. I riktlinjerna
framgår att det ekonomiska stödet kan sökas av föreningar som i samband med
elitseriespel belastas med ökade kostnader. Det är Kommunstyrelsen som fattar
beslut om att bevilja stöd samt om hur stort stödet ska vara. I ansökan ska
berörd förening ange de ökade kostnader som föreningen belastas med samt
hur dessa påverkar föreningen. Ansökan ska också tydliggöra föreningens egen
ekonomiska satsning samt hur föreningens ungdomsverksamhet ser ut. Enligt
riktlinjerna ska föreningarnas ansökningar remitteras till Kultur- och
fritidsnämnden för yttrande innan Kommunstyrelsen fattar beslut.
Kommunstyrelsen har alltid tolkningsföreträde avseende riktlinjerna.
Sponsringspolicy
2016 antog Kommunfullmäktige en sponsringspolicy. Sponsringspolicyn är ett
stöd och verktyg för de som arbetar med att ge eller att ta emot sponsring vid
Upplands-Bro kommun. Policyn är även en vägledning för de som
representerar en extern aktör som vill sponsra eller bli sponsrade av UpplandsBro kommun. Ansökningar från extern aktör bereds på samma sätt som vid
sponsring då kommunen är sponsorgivare.
Alla ansökningar om sponsring behandlas och utvärderas av kommunens
beredningsgrupp. Beredningsgruppens sammansättning bestäms av
kommundirektören. Sponsringsbelopp över 50 000 kronor beslutas av
Kommunstyrelsen efter beredning av beredningsgruppen.
Under avsnitt 2 i detta styrdokument behandlas policyns avgränsningar. Här
förekommer begreppet ”elitstöd” varför även bedömning om sponsring
påverkas av ett beslut om definitioner av begreppen ”elitnivå” och
”elitidrottsförening”.
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Datum

Vår beteckning

2020-04-28

KS 20/0399

Kommunledningskontoret
Definition av begreppen elitnivå och elitidrottsförening
För att underlätta handläggningen av ansökningar från föreningar gällande stöd
till elitidrottsföreningar har Kultur- och fritidsnämnden tagit fram förslag på
definitioner som ska gälla i Upplands-Bro kommun för begreppen ”elitnivå”
och ”elitidrottsförening”
Definitionerna ska vägleda Kommunstyrelsen vid beslut gällande ansökningar
om särskilt stöd till föreningar på elitnivå och komplettera riktlinjerna för
särskilt stöd till elitidrottsföreningar.
Beslut om definitioner av begreppen ”elitnivå” och ”elitidrottsförening”
förtydligar även kommunens sponsringspolicy och förenklar behandling av
ansökningar inom ramen för sponsring.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår följande definitioner:
Elitidrottsförening


En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål
och har individer och/eller lag som deltar i senior-SM.

Elitnivå


Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.



De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.



För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Kommunledningskontorets synpunkter
Kommunledningskontoret välkomnar ett förtydligande av begreppen ”elitnivå”
och ”elitidrottsförening”. Tydligare definitioner hjälper föreningslivet i
Upplands-Bro kommun att skaffa sig en uppfattning om vilka föreningar som
det särskilda stödet för elitidrottsföreningar riktar sig till. De bidrar till en mer
likvärdig bedömning och mer effektiv handläggning av ansökningarna.
Kommunstyrelsen kan på så sätt fatta mer välgrundade beslut.
Beslutet påverkar även kommunens sponsringspolicy i dess avsnitt om
avgränsningar. Ett förtydligande som är viktigt både inom kommunen och för
externa aktörer som överväger att ansöka om sponsring.

Barnperspektiv
Barn och ungdomar i en förening med ett representationslag eller personer som
individuellt presterar på hög nivå har fina förebilder som kan vara motiverande
för fortsatt aktivitet och deltagande. Riktlinjerna för särskilt stöd för
elitidrottsföreningar är utarbetade med hänsyn till barn- och unga, då det i
ansökan av stödet ställs krav på beskrivning av sökande förenings
ungdomsverksamhet. Med mer distinkta definitioner av begrepp som
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Datum

Vår beteckning

2020-04-28

KS 20/0399

Kommunledningskontoret
förekommer i riktlinjerna kan det bli tydligare vilka föreningar som kan vara i
behov av ett ekonomiskt stöd för att barn- och ungdomsverksamheten inte ska
få stå tillbaka för seniorverksamheten i en förening.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Protokoll från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars 2020.
2. Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse den 17 mars 2020.
3. Riktlinjer för särskilt stöd för elitidrottsföreningar.
4. Sponsringspolicy
Beslut sänds till
 Kultur- och fritidsnämnden

4 (4)

75 Definition av elitnivå i Upplands-Bro kommun - KS 20/0399-1 Definition av elitnivå i Upplands-Bro kommun : Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 31 mars 2020 - Definition av elitn....pdf

PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

§ 21

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Definition av elitnivå för
idrottsföreningar i Upplands-Bro
kommun
Dnr KFN 20/0056

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att följande
definitioner av begreppen ”elitidrottsförening” samt ”elitnivå” ska användas i
Upplands-Bro kommun:
Elitidrottsförening


En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål
och har individer och/eller lag som deltar i senior-SM.

Elitnivå


Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.



De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.



För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för särskilt
stöd till elitidrottsföreningar. Förslaget är utarbetat efter en granskning av hur
andra kommuner i landet hanterat bidrag eller stöd av detta slag. Bidraget kan
ges till den förening som i samband med elitseriespel belastas med ökade
kostnader. Förslaget innebär att det är kommunstyrelsen som fattar beslut om
att ge stöd samt hur stort stödet ska vara. I ansökan ska berörd förening ange de
ökade kostnader som föreningen belastas med samt hur dessa påverkar
föreningen. Ansökan ska också tydliggöra föreningens egen ekonomiska
satsning samt hur föreningens ungdomsverksamhet ser ut. I samband med att
en ansökan om stöd inkommer ska ärendet remitteras till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen har alltid tolkningsföreträde
avseende riktlinjerna.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att definiera vad elitnivå för
idrottsföreningar är i Upplands-Bro kommun då flera föreningar har önskemål
om att ansöka om stöd till elitidrottsföreningar. Denna definition ska vägleda
Kommunstyrelsen att fatta beslut om sponsring eller stöd till föreningar på
elitnivå och komplettera riktlinjerna för särskilt stöd till elitidrottsföreningar.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum:

2020-03-31

Kultur- och fritidsnämndens förslag till tolkning av elitidrottsförening:
En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och organiserad
idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål och har individer
och/eller lag som deltar i senior-SM.
Kultur och fritidsnämndens förslag till tolkning av elitnivå:


Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.



De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.



För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Beslutsunderlag
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Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att följande
definitioner av begreppen ”elitidrottsförening” samt ”elitnivå” ska användas i
Upplands-Bro kommun:
Elitidrottsförening


En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål
och har individer och/eller lag som deltar i senior-SM.

Elitnivå


Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.



De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.



För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Beslutet skickas till:


Kommunstyrelsen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidskontoret

Datum

Vår beteckning

2020-03-17

KFN 20/0056

1 (4)

Er beteckning

Kultur- och fritidsnämnden

Hannah.Rydstedt@upplands-bro.se

Definition av elitnivå för idrottsföreningar i
Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta om att följande
definitioner av begreppen ”elitidrottsförening” samt ”elitnivå” ska användas i
Upplands-Bro kommun:
Elitidrottsförening


En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och
organiserad idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål
och har individer och/eller lag som deltar i senior-SM.

Elitnivå


Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.



De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.



För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Sammanfattning

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för särskilt
stöd till elitidrottsföreningar. Förslaget är utarbetat efter en granskning av hur
andra kommuner i landet hanterat bidrag eller stöd av detta slag. Bidraget kan
ges till den förening som i samband med elitseriespel belastas med ökade
kostnader. Förslaget innebär att det är kommunstyrelsen som fattar beslut om
att ge stöd samt hur stort stödet ska vara. I ansökan ska berörd förening ange de
ökade kostnader som föreningen belastas med samt hur dessa påverkar
föreningen. Ansökan ska också tydliggöra föreningens egen ekonomiska
satsning samt hur föreningens ungdomsverksamhet ser ut. I samband med att
en ansökan om stöd inkommer ska ärendet remitteras till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen har alltid tolkningsföreträde
avseende riktlinjerna.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att definiera vad elitnivå för
idrottsföreningar är i Upplands-Bro kommun då flera föreningar har önskemål
om att ansöka om stöd till elitidrottsföreningar. Denna definition ska vägleda
Kommunstyrelsen att fatta beslut om sponsring eller stöd till föreningar på
elitnivå och komplettera riktlinjerna för särskilt stöd till elitidrottsföreningar.

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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Datum

Vår beteckning

2020-03-17

KFN 20/0056

Kultur- och fritidsnämndens förslag till tolkning av elitidrottsförening:
En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och organiserad
idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål och har individer
och/eller lag som deltar i senior-SM.
Kultur och fritidsnämndens förslag till tolkning av elitnivå:


Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.



De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.



För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Beslutsunderlag
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2016 - 02 - 17, § 11

Ärendet
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till riktlinjer för särskilt
stöd till elitidrottsföreningar. Förslaget är utarbetat efter en granskning av hur
andra kommuner i landet hanterat bidrag eller stöd av detta slag. Bidraget kan
ges till den förening som i samband med elitseriespel belastas med ökade
kostnader. Förslaget innebär att det är kommunstyrelsen som fattar beslut om
att ge stöd samt hur stort stödet ska vara. I ansökan ska berörd förening ange de
ökade kostnader som föreningen belastas med samt hur dessa påverkar
föreningen. Ansökan ska också tydliggöra föreningens egen ekonomiska
satsning samt hur föreningens ungdomsverksamhet ser ut. I samband med att
en ansökan om stöd inkommer ska ärendet remitteras till kultur- och
fritidsnämnden för yttrande. Kommunstyrelsen har alltid tolkningsföreträde
avseende riktlinjerna.
Kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag att definiera vad en elitnivå för
idrottsföreningar är, då flera föreningar har önskemål om att ansöka om stöd
till elitidrottsföreningar från Upplands-Bro kommun. Denna definition ska
vägleda Kommunstyrelsen att fatta beslut om sponsring eller stöd till
föreningar på elitnivå och komplettera riktlinjerna för särskilt stöd till
elitidrottsföreningar.
Svenska riksidrottsförbundet har ingen given definition och det är upp till varje
specialförbund att själva definiera inom varje idrott vilket gör frågan
komplicerad. Dock har svenska riksidrottsförbundet i ett samarbete med
Centrum för idrottsforskning försökt ringa in det på följande sätt.
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Datum

Vår beteckning

2020-03-17

KFN 20/0056

Med elitidrott avses individer och lag delaktiga i en elitsatsning*, från
Riksidrottsgymnasium, Nationella godkända idrottsutbildningar eller bedömd
motsvarande nivå upp till världselit.
*Krävande, specialiserad och organiserad idrottsverksamhet med uttalade
prestations- och resultatmål.
Stockholms idrottsförbund definierade tillsammans med en antidopinggrupp
inför beslut om vilka elitidrottare som skulle genomföra dopingtest utanför
landslagssammanhang enligt följande:


Deltagare i senior-SM i individuella idrotter



De två högsta divisionerna i lagidrotter.

Stockholms stads definition av elitnivå vad gäller taxor och
fördelningsprinciper i stadens anläggningar
När lag deltar i seriespel i de två högsta nivåerna i fotboll, den högsta nivån i
övriga idrotter samt övriga nationella och internationella evenemang på
motsvarande nivå. I de fall enbart en riksserie finns likställs detta inte med spel
på högsta nivå.
Som elitverksamhet för seniorer i lagidrott räknas vanligtvis spel i de nationella
serienivåerna under förutsättning att det finns minst tre serienivåer i idrotten.
Finns det färre serienivåer räknas lagen som övriga seniorlag. För individuella
idrotter definieras elitverksamhet i respektive idrotts fördelningsregler.
Kultur- och fritidskontorets rekommendation
Då varje specialförbund definierar vad som är elitnivå är det inte helt enkelt att
lämna en samlad bedömning men utifrån Upplands-Bros förutsättningar
rekommenderar Kultur- och fritidskontoret att Upplands-Bro kommun antar
Stockholms idrottsförbunds definition, men med tillägget likt Stockholm stad
att fotbollen är på elitnivå när de spelar i de två översta serierna. Detta för att
det inom fotbollen är överlägset flest utövare. Därutöver räknas elitnivå om
lagidrotten spelar i högsta serien och har minst två nivåer för att passa
Upplands-Bro. Annars räknas nivån som övrig seniorverksamhet. Således blir
Kultur- och fritidskontorets förslag till tolkning av begreppen
elitidrottsförening och elitnivå enligt följande:
Elitidrottsförening
En elitidrottsförening bedriver en krävande, specialiserad och organiserad
idrottsverksamhet med uttalade prestations- och resultatmål och har individer
och/eller lag som deltar i senior-SM.
Elitnivå


Deltagare i senior-SM i individuella idrotter.
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Datum

Vår beteckning

2020-03-17

KFN 20/0056



De två högsta divisionerna i fotboll för seniorer.



För övriga lagidrotter gäller spel i högsta serien för seniorer på nationell
nivå samt att det finns minst två nivåer.

Barnperspektiv
Kultur- och fritidsnämnden bedömer att frågan om särskilt stöd till
elitidrottsföreningar i viss mån rör barn och ungas villkor. Barn och ungdomar
i en förening med ett representationslag eller personer som individuellt
presterar på hög nivå har fina förebilder som kan vara motiverande för fortsatt
aktivitet och deltagande. Förslaget till riktlinjer är från början utarbetat med
hänsyn till barn- och unga, då riktlinjerna ställer krav på beskrivning av
sökande förenings ungdomsverksamhet. Det är dock av allra största vikt att
barn- och ungdomsverksamheten aldrig får missgynnas till förmån för
seniorverksamheten. Den ska heller aldrig bekosta en många gånger kostsam
seniorverksamheten.
Kultur- och fritidskontoret
Hannah Rydstedt Nencioni
Kultur- och fritidschef
Bilagor
 756 Riktlinjer för särskilt stöd för elitidrottsföreningar
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Beslut sänds till
 Kommunstyrelsen
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Ändamål
Riktlinjerna är framtagna för att underlätta handläggning av ansökningar som rör stöd till
elitidrottsföreningar. Bidraget syftar till att stödja idrottsföreningar som belastas med ökade
kostnader1 i samband med seriespel på elitnivå. Stödet avser seniorverksamhet.
Allmänna bestämmelser
För att erhålla kommunala bidrag ska man aktivt verka för de metoder som finns beskrivna i
”Strategi för det drogförebyggande arbetet bland barn- och ungdom i Upplands-Bro
kommun”.
Utformning
Kommunstyrelsen beviljar särskilt stöd till elitidrottsföreningar och beslutar om belopp.
Beslut fattas efter det att ansökan inkommit. Ansökan kan ske under hela året.
Kommunstyrelsen ska inhämta yttrande från kultur- och fritidsnämnden i samband med att
beviljande av särskilt stöd till elitidrottsföreningar görs.
Tolkning av gällande riktlinjer sker av kommunstyrelsen.
Utbetalning
Utbetalning av beviljade bidrag sker endast till förenings/sökandens
postgiro, bankgiro eller bankkonto.
Upplands-Bro Kommuns eventuella fordran på föreningen regleras innan beviljat bidrag
utbetalas.
Kontroll
Förening som erhåller kommunala bidrag är skyldig att medge kommunen och deras revisorer
rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll, och övriga handlingar. Föreningens
bokföring skall vara så upplagd att de kommunala bidragens storlek klart framgår samt
beträffande medlemsavgifter att såväl antalet betalande medlemmar som avgiftsstorlek kan
avläsas.
Missbruk av erhållna bidrag och medvetet inlämnande av felaktiga eller osanna uppgifter kan
leda till återbetalning av erhållna bidrag. Förening som missbrukat erhållna bidrag eller

1

Med ökade kostnader avses sådant som resekostnader för spel på bortaplan, krav på anläggning osv.
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medvetet inlämnat osanna uppgifter får inte tillgång till kommunala lokaler eller annat
föreningsstöd.
Villkor
1. Föreningen ska i ansökan ange och beskriva de ökade kostnader som föreningen
belastas med i samband med spel på elitnivå, samt på vilket sätt kostnaderna påverkar
föreningen.
2. Föreningen ska i ansökan beskriva och tydliggöra den egna ekonomiska satsningen.
3. Föreningen ska i ansökan beskriva hur den egna ungdomsverksamheten bedrivs samt
hur föreningen möjliggör för deltagande avseende jämlikhet, mångfald och bredd.

Uppföljning
Uppföljning av stödet ska ske efter avslutad säsong eller senast tolv månader från det att
bidraget beviljats. Föreningen ska skriftligen beskriva på vilket sätt villkoren för bidraget
efterföljts.
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Sammanfattning

Sammanfattning

Sponsringspolicyn är ett stöd och verktyg för dig som arbetar med att ge eller
att ta emot sponsring vid Upplands-Bro kommun. Policyn är även en
vägledning för dig som representerar en extern aktör som vill sponsra eller bli
sponsrad av Upplands-Bro kommun.
Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder för två eller flera parter
som ska resultera i ömsesidig nytta. Det ska finnas en rimlig proportion mellan
sponsringsbelopp och motprestation.
En kommunal beredningsgrupp behandlar alla ansökningar om sponsring och
utvärderar eventuella befintliga sponsringsavtal i Upplands-Bro kommun.

3
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Definition och avgränsningar

2.1

Definition

Sponsring är ett affärsmässigt samarbete och en metod för kommunikation och
marknadsföring. Vid sponsring köper sig sponsorn rätten att associera sig med
en verksamhet eller företeelse vid exempelvis ett evenemang eller ett projekt.
Sponsring innebär alltid krav på motprestation från den sponsrade parten.

2.2

Avgränsningar

Till skillnad från stöd för att en verksamhet ska finnas till är sponsring ett
tidsbegränsat ekonomiskt åtagande.
Bidrag till kommunen utan krav på motprestation anses som gåvor eller
donationer och kan därmed inte betraktas som sponsring.
Sponsring är inte ideellt arbete eller välgörenhet.
Elitstöd regleras inte inom ramen för kommunens sponsringsverksamhet.

4
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Förutsättningar för sponsring

3.1

Förutsättningar

En förutsättning för sponsring är att det finns en rimlig proportion mellan
sponsringsbelopp och motprestation. Sponsringsbeloppet och motprestationen
ska vara angivna på förhand och anges skriftligen i sponsoravtalet.
Sponsringen ska stärka varumärket Upplands-Bro kommun och ha en koppling
till kommunens vision.
Vidare ska sponsringen vara till gagn för Upplands-Broborna och UpplandsBro som plats och kommun.

3.2

Externa sponsringsaktörer

När Upplands-Bro kommun blir sponsrad bedöms bland annat vilka
motprestationer och resurser kommunen förväntas bistå med.
Sponsring får inte tas emot av exempelvis politiska partier, religiösa
organisationer eller från företag och organisationer som uppenbart skadar miljö
eller människor.
Vid sponsring från extern aktör ska sponsorgivarens juridiska status tydligt
framgå.
Ansökningar från extern aktör bereds på samma sätt som vid sponsring då
kommunen är sponsorgivare.
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Bedömning och beslut

4.1

Bedömning

Alla ansökningar om sponsring behandlas och utvärderas av kommunens
beredningsgrupp. Beredningsgruppens sammansättning bestäms av
kommundirektören.
Upplands-Bro kommuns kommunala bolag och stiftelser är självständiga
juridiska personer. Styrelserna i dessa fattar egna beslut om sponsormedel.
Vid förfrågan om sponsring bedöms bland annat:


Förväntad omfattning av massmedial publicitet.



Hur väl den sponsrade parten bidrar till att profilera Upplands-Bro som
kommun och plats.



Hur stort antal deltagare och besökare som förväntas i samband med
aktiviteten.



Hur väl sponsringen gagnar Upplands-Broborna.

4.2

Beslut

Sponsringsbelopp över 50 000 kronor beslutas av kommunstyrelsen efter
beredning av beredningsgruppen.
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Avtalsreglering och lagar

5.1

Avtalsreglering

Upplands-Bro kommun skriver i första hand sponsoravtal som är
tidsbegränsade. Efter avtalstiden utvärderas effekterna av samarbetet och om
en eventuell förlängning kan ske. Vid längre avtal ska sponsorsamarbetet
utvärderas årligen.
Upplands-Bro kommun förbehåller sig rätten att avböja eller avbryta ett
sponsorsamarbete vid lagbrott eller då sponsoravtalet ej efterlevs. Om ett
evenemang ställs in ska sponsormedel återbetalas.
Skriftliga sponsoravtal ska alltid upprättas. Sponsoravtal ska bland annat
innehålla information om syfte, omfattning och respektive parts
ansvarsområde.
Vid sponsring ska kommunens mall för sponsoravtal användas. Alla
sponsoravtal ska diarieföras. Detta är en förutsättning för god uppföljning och
utvärdering.

5.2

Lagar som berör sponsring

Det finns inte någon enskild lag eller förordning som definierar eller reglerar
sponsring. Vid sponsring ska hänsyn tas till relevant lagstiftning.

7

76 Grafisk profil - KS 19/0628-3 Grafisk profil : Grafisk profil

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Kommunledningskontoret
Sara Eklind
Kommunikationschef
Kommunledningskontoret
+46 8-581 691 41
sara.eklind@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-05-04

KS 19/0628

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Grafisk profil
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar om justering av kommunens grafiska profil
för digitala plattformar.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vid behov göra redaktionella
förändringar av dokumentet.

Sammanfattning
Kommunens grafiska profil antogs av Kommunfullmäktige 2013. Den grafiska
profilen innefattar bland annat logotyp, grafiska element, bildmanér, färger
samt typsnitt. Den behöver nu vidareutvecklas på flera områden för att
Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglighetsanpassad och en tydlig
avsändare både i print men även, som saknas idag, i digitala kanaler som webb,
e-tjänster, sociala medier och rörlig bild. Justeringen är en del av arbetet att
stärka kommunens varumärke och kommunens vision, Ett hållbart UpplandsBro – kommunen som ger plats.
Upplands-Bro kommuns grafiska profil bör justeras för att bli
tillgänglighetsanpassad. I och med detta arbete kommer kommunen att bli en
tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier och
rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunen blir en tydligare avsändare
och att kommunens varumärke stärks.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2020 att ärendet återremitteras för att
sändas på remiss till kommunens tillgänglighetsråd för yttrande innan beslut
fattas i Kommunstyrelsen. Tillgänglighetsrådet har nu haft möjlighet att yttra
sig i ärendet.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 maj 2020



Grafisk profil

Ärendet
Kommunens grafiska profil antogs av Kommunfullmäktige 2013. Den grafiska
profilen innefattar bland annat logotyp, grafiska element, bildmanér, färger
samt typsnitt. Den behöver nu vidareutvecklas på flera områden för att
Upplands-Bro kommun ska vara tillgänglighetsanpassad och en tydlig
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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Datum

Vår beteckning

2020-05-04

KS 19/0628

Kommunledningskontoret
avsändare både i print men även, som saknas idag, i digitala kanaler som webb,
e-tjänster, sociala medier och rörlig bild. Justeringen är en del av arbetet att
stärka kommunens varumärke och kommunens vision, Ett hållbart UpplandsBro – kommunen som ger plats.
Upplands-Bro kommuns grafiska profil bör justeras för att bli
tillgänglighetsanpassad. I och med detta arbete kommer kommunen att bli en
tydlig avsändare i digitala kanaler så som webb, e-tjänster, sociala medier och
rörlig bild. Justeringen innebär även att kommunen blir en tydligare avsändare
och att kommunens varumärke stärks.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars 2020 att ärendet återremitteras för att
sändas på remiss till kommunens tillgänglighetsråd för yttrande innan beslut
fattas i Kommunstyrelsen.
Den 6 april skickades en e-post till förtroendevalda i tillgänglighetsrådet och
till representanterna från intresseorganisationerna med information om att
vårens sammanträde tyvärr ställs in, samt att Kommunstyrelsen önskade rådets
synpunkter på den grafiska profilen. Återkoppling skulle ske senaste den 1 maj.
Den 4 maj hade inga synpunkter inkommit.
Presentationer har genomförts för följande:


Presentation och diskussion av den grafiska profilen för
Kommunstyrelsen, inför och vid sammanträde.



Presentation och diskussion genomfördes med Tillgänglighetsrådet den
22 januari 2020.



Presentation och diskussion med elever på medie-produktion som är
den del av det estiska programmet, Upplands-Brogymnasium.

Barnperspektiv
När våra grafiska profiler utvecklas är syftet att tillgängliggöra information till
alla invånare vilket barn och ungdomar gynnas av. I samband med detta
utvecklas även e-tjänster vilket effektiviserar processer där barn i många fall är
inblandande, det kan exempelvis vara ansökningar till skolor och förskolor.
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Datum

Vår beteckning

2020-05-04

KS 19/0628

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Eklind
Kommunikationschef

Bilagor
1. Grafisk profil 2020
Beslut sänds till
 Kommundirektör
 Kommunikationschef
 Kontorschefer
 Kommunala tillgänglighetsrådet
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Grafisk profil
Upplands-Bro Kommun

Februari 2020
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Fotografi Gabriel Hildebrand
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Logotyp
Versioner
Vår logotyp ska användas genomgående i all
vår kommunikation. Logotypen består av
skölden med Ekhammarsgubben och texten
Uppland-Bro Kommun. För att skapa kontrast till våra versalgemena rubriker har vi
valt att sätta vårt namn helt i versaler.
Logotypen ska användas i sin helhet och får
inte beskäras eller ändras.
Logotypen finns i två versioner. När du lägger
logotypen på en bild så använder du alltid
den svarta eller vita versionen. Den svarta
versionen används mot ljus bakgrund och
den vita versionen används mot mörk bakgrund. Välj alltid den version som har bäst
kontrast mot bakgrunden.
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Typografi
Raleway
Raleway är vårt standardtypsnitt. Vi använder
det främst i två varianter, Raleway Extra Bold
och Raleway Regular.
Raleway Extra Bold
Raleway Extra Bold är den feta varianten som
ska användas i rubriker.
• Rubrikerna ska sättas versalgement.
• Helt versala rubriker är endast tillåtet i
mindre grader om det krävs av sammanhanget för att skapa hierarkier men bör
undvikas eftersom det försämrar läsbarheten.
• Rekommenderad minsta textstorlek är 12
punkter i tryckt material och 12 pixlar i
digitala sammanhang.

Raleway Extra Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?
Raleway Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?

Raleway Regular
Raleway Regular används i kombination med
Bold i rubriker eller ensamt i underrubriker,
ingresser, bildtext, kortare faktatexter, adresser etcetera.
• Rubriker ska sättas versalgement.
• Helt versala rubriker är endast tillåtet i
mindre grader om det krävs av sammanhanget för att skapa hierarkier men bör
undvikas.
• Minsta tillåtna textstorlek är 7 punkter
i tryckt material och 10 pixlar i digitala
sammanhang.
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Typografi
Brödtext
Libre Baskerville Regular är vårt brödtexttypsnitt och används för längre texter. Lämplig
storlek för brödtext är 9–12 punkter.

Libre Baskerville Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?
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Typografi
Interna dokument
Times New Roman
Times New Roman är vårt brödtexttypsnitt
för interna dokument och används för längre
texter. Lämplig storlek för brödtext är 9–12
punkter.
Arial
Arial används i rubrik och sidhuvud i kontorsmallar. Lämplig storlek är 10 punkter och
uppåt. Det ska också användas i tabeller och
diagram i både digitalt och tryckt material.

Times New Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?
Arial
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789.;!?
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Färg
Färgkoder
Vår färgpalett består av totalt 12 färger. De
åtta profilfärgerna (korallblå, grön, vinröd,
lila, pastell blå, pastell grön, pastel rosa och
gul) används som identitetsskapande färger
och bygger bilden av en hållbar, varm och
nyfiken kommun.
Svart, vit utgör basfärger. Logotyp röd och logotyp beige används enbart i logotypen. För
respektive färg finns tydligt angivna färgkoder för PMS, CMYK, RGB och Hexkoder.

Korall blå
PMS 3025C
CMYK 100, 27, 10, 56
RGB 15, 59, 90
HEX #0F3B5A

Pastell rosa
PMS 196C
CMYK 0, 23, 6, 0
RGB 255, 184, 174
HEX #FFB8AE

Logotyp röd
PMS 201C
CMYK 7, 100, 68, 32
RGB 157, 34, 53
HEX #9D2235

Vinröd
PMS 2357C
CMYK 23, 100, 0, 58
RGB 96, 11, 43
HEX #600B2B

Pastell blå
PMS 277C
CMYK 35, 9, 0, 0
RGB 188, 209, 231
HEX #BCD1E7

Logotyp guld
PMS 134C
CMYK 0, 12, 60, 0
RGB 253, 210, 110
HEX #3

Grön
PMS 357C
CMYK 92, 18, 94, 61
RGB 12, 73, 59
HEX #0C493B

Pastell gul
PMS 127C
CMYK 0, 4, 0, 0
RGB 253, 217, 102
HEX #FDD966

Vit
PMS CMYK 0, 0, 0, 0
RGB 255, 255, 255
HEX #FFFFFF

Lila
PMS 2607C
CMYK 83, 99, 0, 2
RGB 91, 31, 78
HEX #5B1F4E

Pastell grön
PMS 358C
CMYK 34, 0, 42, 0
RGB 170, 213, 157
HEX #AAD59D

Svart
PMS Black
CMYK 0, 0, 0, 100
RGB 0, 0, 0
HEX #000000
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Layout
För att underlätta vårt arbete när vi tar fram
kommunikationsmaterial har vi tagit fram en
tydlig grid. Rätt använd utgör gridden ett bra
redskap för att skapa ett konsekvent uttryck.
Gridden kan användas både med och utan
rutor. Rutorna är inspirerad av chattprogram
som WhatsApp, FB Messenger eller iMessage.
Dom ger känslan av en kommun som har en
öppen dialog med sina invånare.
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Layout
Variaton
När en yta består av en utfallande färg eller en
utfallande bild används designsystemet för att
definiera storlek och placering av logotypen
samt storlek på marginaler och placering av
text. När rutor används, gör det sparsamt och
hellre på tex omslag än i inlagor. Sträva efter
att fylla rutorna med bild, text eller ikoner.
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Layout
Variaton
När en yta består av en utfallande färg eller en
utfallande bild används designsystemet för att
definiera storlek och placering av logotypen
samt storlek på marginaler och placering av
text. När rutor används, gör det sparsamt och
hellre på tex omslag än i inlagor. Sträva efter
att fylla rutorna med bild, text eller ikoner.
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Layout
Variaton
När en yta består av en utfallande färg eller en
utfallande bild används designsystemet för att
definiera storlek och placering av logotypen
samt storlek på marginaler och placering av
text. När rutor används, gör det sparsamt och
hellre på tex omslag än i inlagor. Sträva efter
att fylla rutorna med bild, text eller ikoner.
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Kommunledningskontoret
Katarina Rosik Ekroth
Kommunjurist
Kanslistaben

Datum

Vår beteckning

2020-05-05

KS 20/0128

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Katarina.RosikEkroth@upplands-bro.se

Antagande av OPF-KL 18
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige antar OPF-KL18 att ersätta OPF-KL14.

Sammanfattning
År 2014 antog kommunfullmäktige en ny modell för förtroendevaldas
omställning vid det politiska uppdragets slut (OPF-KL14), detta efter att
modellen antagits av dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Bestämmelserna har reviderats och en ny version har arbetats fram, OPFKL18. Bestämmelserna i den nya versionen är mer heltäckande och erbjuder ett
bättre skydd. OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun
och region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2020



Förslag till bestämmelserom omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga



Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

År 2014 antog kommunfullmäktige en ny modell för förtroendevaldas
omställning vid det politiska uppdragets slut (OPF-KL14), detta efter att
modellen antagits av dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting),
numera SKR (Sveriges kommuner och regioner). Bestämmelserna har
reviderats och en ny version har arbetats fram, OPF-KL18. Det är SKR:s
rekommendation att den nya versionen antas då det är några förändringar som
gjorts för att anpassa de förtroendevaldas pensionsförmåner till de anställdas i
kommunen samt för att ekonomiskt och administrativt förenkla för kommunen.


Familjeskydd med en fastställd förmån som vid dödsfall betalas ut till
förtroendevalds efterlevande har införts utöver efterlevandeskyddet
enligt vilket endast värdet av intjänad pensionsbehållning betalas ut vid
dödsfall. Denna förändring avser att anpassa de förtroendevaldas

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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Datum

Vår beteckning

2020-05-05

KS 20/0128

Kommunledningskontoret
pensionsförmåner med de som de anställda i kommunen har samt
ersätter det tidigare dyrare och mer svårkalkylerade förmånsbestämda
familjeskyddet enligt PBF.


Efterlevandeskyddet i OPF-KL18 har barn oavsett ålder som
förmånstagare samt 5-årig utbetalning oavsett när dödsfallet sker.



Gränsen för pensionsavgift som tillgodoräknas förtroendevald från
kommunen höjs från 1,5 % till 3 % av innevarande års
inkomstbasbelopp. Om beloppet understiger den nya gränsen betalas
det ut som icke pensionsgrundande ersättning. Belopp under 200 kr
betalas inte ut. Denna förändring är för att förenkla hanteringen av
pensionsavgifterna för kommunen då förtroendevalda har mindre
uppdrag (fritidspolitiker), vilket ger små ersättningar och därmed även
pensionsavgifter som är tidskrävande (kostsamma) att hantera.



Rätten till omställningsstöd följer LAS-åldern.



Övre åldersgräns för pension blir följsam med LAS-åldern.

OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.

Barnperspektiv
Antagande av regelverk och bestämmelser som syftar till att ge de
förtroendevalda ett bättre skydd och förenkla administrationen för kommun har
en positiv effekt på såväl barn som andra kommunmedlemmar genom att det
ökar attraktionen för det politiska uppdraget.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Bilagor
1. Förslag till bestämmelserom omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga
2. Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Beslut sänds till
 Samtliga nämnder


Personalstaben
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2018-09-14

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPFKL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.
OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:
1. Inledande bestämmelser
 Pensionsmyndighet
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 Aktiva omställningsinsatser
 Ekonomiskt omställningsstöd
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd
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Kapitel 1
Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.
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Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få
ett nytt arbete.
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.
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Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

77 Antagande av OPF-KL 18 - KS 20/0128-2 Antagande av OPF-KL 18 : Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Kapitel 3
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a.

avgiftsbestämd ålderspension

b.

sjukpension

c.

efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.
§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.
§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till
den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.
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§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.
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§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till
anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.
§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner,
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan dessa barn.
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.
§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.
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Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till
–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen
och

–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den
förtroendevalde avlider:
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den
förtroendevalde avlider:
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.
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§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet
har rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.
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Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge
beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8
§ första stycket FAL.
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Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL
1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 §
kommunallagen
Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369).

2. Heltid och betydande del av heltid
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %,
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om
visstidspension).

3. Efterskydd
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

4. Pensionsbehållning
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av
inkomstbasbeloppet (IBB).
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Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från
nedanstående normer.

Normer
Innan pension betalas ut
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av
kalenderåret (t+1).
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen
börjar betalas ut.

Då pension betalas ut
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut.
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd,
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a.
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPFKL18.
För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPFKL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14
har antagits.

Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige.
OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen.
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting,
regioner och kommunalförbund.
Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk.
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner,
landsting, regioner och kommunalförbund.
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAPKL. ”Ålderspensionsintjänandet” bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen i
regelverket följer av AKAP-KL.
Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som
anställda.

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde
PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas.
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension. Följaktligen bör den som har
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.
Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.
OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag”
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).
Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL.
PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.
En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller
hon omfattas av OPF-KL.
Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i
tillämpningsanvisningar.

Kapitel 1 Inledande bestämmelser
Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa
pensions- och omställningsbestämmelserna.
Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPFKL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar.

Kapitel 2 Omställningsstöd
Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd.
Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes
omställning.
Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region,
3
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med
fastställandet av det lokala regelverket.
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit
fram.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet.

Aktiva omställningsinsatser (§ 3)
Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar.
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4)
Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett
prisbasbelopp.
Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är
pensionsgrundande till allmän pension.
Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller
föräldraledighet.
Syftet med Omställningsstöd enligt OPF-KL 18 är att under en begränsad tid
underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt/sina uppdrag.
Viktigt är därför att det ekonomiska omställningsstödet tillämpas så att det inte
motverkar detta syfte.
Om förtroendevald med ekonomiskt omställningsstöd under år ett med ekonomiskt
omställningsstöd på nytt blir innehavare av uppdrag (eller fortsätter uppdrag som
påbörjats år ett) med sammanlagt minst 40% av heltid hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet, får uppdrag i riksdagen eller för
regeringen eller får ett förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning så ska
omställningsstödet inte samordnas under detta år.
Förtydligande: Kommunalråd A hade uppdrag med omfattning om 100%, får därefter
ekonomiskt omställningsstöd i motsvarande omfattning. Efter ett drygt år får personen
nytt uppdrag men med en omfattning av 100% men med väsentligt lägre ersättning i
jämförelse med det ursprungliga uppdraget. Det ekonomiska omställningsstödet bör
då samordnas enligt samordningsreglerna i § 6 men fortsatt kunna utbetalas.

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5)
Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald:
a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension,
b. lämnat sitt (sina) uppdrag och
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c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från
avgångstidpunkten.
I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.
Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet,
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden.
För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta
annan försörjning.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension.

Samordning (§ 6)
Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om
inte annat anges.
Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap.
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012)
All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst.
Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen
också en garantiprovision (HFD 1994/2895).
Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat,
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.
Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkringsbalken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och
aktivitetsersättning.
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Uppgiftsskyldighet (§ 7)
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5.

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser
Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:
Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och
sammanträdesersättning mm.
Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett
uppdragets/uppdragens omfattning.
Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension.
Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav
på minsta omfattning av uppdraget.
Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt
efterlevandeskydd (§ 2).
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina)
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4)
Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.
Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits.
Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst.
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se
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arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18.

Pensionsavgifter (§ 5)
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en
pensionsbehållning.
Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela
den pensionsgrundande inkomsten.
Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.
På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för.
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka
sitt kapital.
Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.
En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska
inte anses vara en begränsning av denna princip.
För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden.
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Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten.
Även här avses även endast en uppräkning.
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1)
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången
av kalenderåret (t+1).
Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %.

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8)
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension,
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd
ålderspension utbetalas livsvarigt.
Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala
pensionsmyndigheten tagit fram.
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen
börjar betalas ut.
Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började
betalas ut.

Sjukpension (§ 10)
För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget.
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Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande
omfattning på uppdraget fastställas.
Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva
årsarvodet.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning
dividerat med uppdragets omfattning.
Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.

Efterlevandeskydd (§ 11)
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.
Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensionsbehållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.
Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller
inte.
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Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.
Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid om 40 %.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från
samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF,
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte.
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet.
Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Erik Sahlin

2020-03-20

KS 20/0250

Ekonomistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Erik.Sahlin@upplands-bro.se

Uppföljning intern kontroll 2019
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta att uppföljningen
av nämndernas och bolagens interna kontrollplaner 2019 godkänns.

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern styrning och kontroll ska
nämnderna och bolagsstyrelserna årligen rapportera sin uppföljning av arbetet
med intern styrning och kontroll till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
ansvarar för den övergripande styrningen och kontrollen av kommunen.
Därutöver ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa en tillfredställande
intern styrning och kontroll av de verksamheter som de är direkt ansvariga för
samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av
den interna styrningen och kontrollen i sina verksamheter. Kommunstyrelsen
ansvarar för att upprätta en övergripande organisation för arbetet med den
interna styrningen och kontrollen. Samtliga nämnder samt bolagsstyrelser för
AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har upprättat
och följt upp interna kontrollplaner för 2019.
2018-års uppföljning presenterades i en gemensam struktur för första gången
men upprättandet av planerna varierade delvis vad gäller arbetssätt. 2019-års
interna kontrollplaner var de första som togs fram av samtliga nämnder och
bolag via en gemensam struktur för risk- och sårbarhetsanalys i
verksamhetssystemet Stratsys. Till de risker som prioriterats hos respektive
nämnd och bolagsstyrelse vid risk- och sårbarhetsanalysen har det planerats
kontrollmomentet och/eller åtgärder. En sammanställd uppföljning av samtliga
planerade kontrollmoment och åtgärder presenteras i ärendets bilaga.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2020

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges reglemente för intern styrning och kontroll ska
nämnderna och bolagsstyrelserna årligen rapportera uppföljning av arbetet med
intern styrning och kontroll till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ansvarar
för den övergripande styrningen och kontrollen av kommunen. Därutöver
ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa en tillfredställande intern
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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Datum

Vår beteckning

2020-03-17

KS 20/0250

Kommunledningskontoret
styrning och kontroll av de verksamheter som de är direkt ansvariga för samt
att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den
interna styrningen och kontrollen i sina verksamheter. Kommunstyrelsen
ansvarar för att upprätta en övergripande organisation för arbetet med den
interna styrningen och kontrollen.
Samtliga nämnder samt bolagsstyrelser för AB Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB har upprättat och följt upp interna
kontrollplaner för 2019.
2018-års uppföljning presenterades i en gemensam struktur för första gången
men upprättandet av planerna varierade delvis vad gäller arbetssätt. 2019-års
interna kontrollplaner var de första som togs fram av samtliga via en
gemensam struktur för risk- och sårbarhetsanalys i verksamhetssystemet
Stratsys. Till de risker som valts att prioriteras och tas med i respektive nämnds
och bolags interna kontrollplan vid genomförda risk- och sårbarhetsanalyser
har kontrollmoment och/eller åtgärder planerats. Ett kontrollmoment är en
kontroll som återkommer med en viss vald frekvens. Med kontrollmomentet
kontrolleras ifall ett visst moment, inom en process där man identifierat en risk,
har någon avvikelse. Medan en åtgärd är en engångsinsats som planeras för att
genomföra något med mål att reducera eller eliminera den aktuella risken.
Exempelvis genom att upprätta en ny rutin eller att genomföra en
utbildningsinsats
En sammanställd uppföljning av samtliga planerade kontrollmoment och
åtgärder presenteras i ärendets bilaga.

Barnperspektiv
Arbetet med intern styrning och kontroll ska säkerställa att nämndernas och
kommunstyrelsens verksamheter är ändamålsenliga och effektiva och fullgör
sina åtaganden enligt gällande lagstiftning och bestämmelser. I det inbegriper
att göra bedömningar av risker och riskernas konsekvenser. I den
riskbedömningen ska verksamheternas samtliga processer ingå och
bedömningar av risker utifrån ett barnperspektiv ska därmed också både kunna
tydliggöras och förebyggas. Processen för intern styrning och kontroll stödjer
därmed Kommunfullmäktiges beslut att barnperspektivet ska beaktas i
verksamheten.
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Datum

Vår beteckning

2020-03-17

KS 20/0250

Kommunledningskontoret

Ida Texell

Anders Nilfjord

Kommundirektör

Ekonomichef

Bilagor
1. Bilaga – Intern styrning och kontroll 2019 Nämndernas och
bolagens uppföljning

Beslut sänds till
 Revisorerna
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Uppföljning intern styrning och kontroll 2019 Upplands-Bro kommun
Förklaring uppföljningssymboler:
Kontrollmoment

Åtgärder

Ingen avvikelse

Avslutad

Mindre avvikelse

Pågående

Större avvikelse

Försenad

Ej kontrollerat
Kategori

Ej påbörjad
Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Personalomsättning

Personalomsättning jan-nov:
2019: 9,2%
2018: 11,7%
2017: 14,2%
Vi ser en sjunkande trend
gällande
personalomsättningen som
vi uppfattar som mycket
positiv.

Åtgärd

Kommentar

Kommunstyrelsen
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Kommunlednings
kontoret)

Kompetensförsörjning

Risk att
kommunens
verksamheter inte
klarar servicen till
medborgarna på
grund av brist på
kompetenta
medarbetare

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Kommunlednings
kontoret)

Kommunikation

Negativa
kampanjer/
felaktiga
vinklingar i
sociala medier

Den nya rekryteringsfunktionen har från
starten 30 nov 2018 tom 30 nov 2019
Starta en ny
kompetens-enhet vars genomfört 28 rekryteringar och
kvalitetsgranskat 526 interna platsannonser
syfte är att
inför publicering. Vad det gäller
kvalitetssäkra alla
rekryteringar och stödja vikariefunktionen har det under slutet av
2019 inletts att annonsera, intervjua och
enheterna med
rekrytera vikarier. Det har genomförts fyra
timvikarier
gruppintervjuer och tom 30 nov 2019 har
det anställts nio vikarier till funktionen.
Kommunikationsstab
en tar fram en
skriftlig rutin för att
hantera negativa
kampanjer/felaktiga
vinklingar i sociala
medier

En rutin har upprättats, när
kommunikationsstaben får kännedom
om eventuella negativa kommentarer i
sociala medier undersöks om så är fallet.
Visar det sig att det stämmer, utvärderar
staben kommentaren/-er och bedömer
vilken åtgärd som behövs.
1. Är det bara elaka kommentarer
om kommunen i stort bevakar vi
”tråden” och ser om
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar

2.

3.

Tillförlitlig
finansiell
rapportering
(Kommunlednings
kontoret)

Hantering av
förtroendevalda
och politiska
partier

Kommunen
betalar ut
felaktiga arvoden
till
förtroendevalda

Kontroll av
utbetalda arvoden

Utifrån feltolkningar av
reglementet och
felaktigheter i tabeller i
lönesystemet har en
omfattande rättning skett av
arvoden åren 2016-2018.

Rutin för
arvodeshantering

kommentarerna blir värre och
eskalerar.
Är det en elak kommentar om
en tjänsteman och det skrivits
ut personuppgifter, kontaktas
administratören och vänligt ber
den att ta bort kommentaren.
Är kommentaren/-er felaktiga,
kan det om det det bedöms
som nödvändigt skrivas en
nyhet som publiceras på vår
egen webb med rätt
information. Ibland förbereds ett
frågor- och svardokument samt
ett pressmeddelande som
snabbt kan spridas vid behov.

Under 2019 har kanslistaben och
personalstaben identifierat brister och
riskfaktorer kring hur arvodeshanteringen
skett och arbetat fram nya rutiner för att
undvika felaktigheter.
Rutinen för arvodeslistorna innebär att när
en lista kommer till kanslistaben (i de allra
flesta fall en sekreterare som själv tagit
med lista till sammanträde och sedan tar
tillbaka den igen) läggs listan tillsammans
med alla andra listor som kommit in under
månaden. De listor som kommer med
posten läggs på samma ställe som de
andra listorna. Posten kollas två gånger om
dagen. Runt den 10:e varje månad scannar
den som är samordnare i arvodesfrågor
samtliga listor och skickar en fil till
lönekontoret. Innan listorna scannas läggs
de i datumordning och varje lista gås
igenom så att det inte saknas datum och
sluttid eller att något annat ser konstigt ut.
Lönehandläggaren som tar emot filen
bekräftar detta via mail. Papperslistorna
sorteras sedan in efter datum i en pärm där
hela årets scannade listor förvaras
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler
(Kommunlednings
kontoret)

Avtalstrohet

Att inte rätt varor
och tjänster köps
på ramavtalen
och att inte
ramavtalsleverant
örerna används.

Kontroll av ett
urval antal
ramavtal och vilka
leverantörer som
använts för vissa
varor och tjänster.

Kontroller har genomförts
löpande under året. Brister
har påträffats både på
faktiska fakturor samt
lokalisering av avtal.

Utbildning och
information

Fyra utbildningstillfällen rörande
Upphandling och avtalsförvaltning har
hållits senaste 10 månaderna. Dessa har
varit öppna för samtliga kommunanställda.
Presentation av avtalsförvaltning för
samtliga chefer i kommunen under
chefsforum.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler
(Kommunlednings
kontoret)

Hantering av
personuppgifter

GDPR efterlevs
inte fullt ut

Kontroll av de
incidenter som
rapporterats

Rutinen för
incidentrapportering är inte
på plats ännu, är under
framtagande.

Rutin för
incidentrapportering

Inte klar och i bruk, beräknas vara
framtagen under våren 2020.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler
(Kommunlednings
kontoret)

Politiskt
beslutsfattande

Delegationsbeslut
rapporteras inte
till nämnd

Kontroll av
anmälda
delegationsbeslut

Stor förbättring har upplevts
under året. Kontoren har
uppmärksammats på
bristerna som kvarstår.
Under 2019 har
nämndsekreterarna haft
tätare dialoger med
kontorscheferna än tidigare.
Det finns fortfarande ett
behov av att öka förståelsen
för detta område.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten
(Samhällsbyggnad
skontoret)

Samhällsbyggnadsprocess

Oklarheter och
bristande
information
mellan olika
processteg och
överlämning vid
projekt kan leda
till sämre resultat.

Informationsinsatser Utbildningstillfällens har genomförts och
förenklade blanketter har upprättats.
Arbetet med att öka kännedomen och
kunskapen fortsätter löpande.

Ta fram
beskrivningar och
rutiner för att
beskriva de olika
processtegen mer
ingående, f.f.a. i
gränssnitten mellan
plan och
genomförande samt
mellan
genomförande och
drift.

Berörda avdelningar på
samhällsbyggnadskontoret har
genomfört en workshop kring
hanteringen av detta.
Processbeskrivningar har tagits fram för
de olika arbetsmomenten. Kritiska
processteg har genomlysts vilket
utmynnat i förslag på förbättringar, bland
annat i tidiga skeden samt vid
överlämning mellan plan och
exploatering. Mallar och rutiner
uppdateras, anpassas och tas fram där
det saknas.
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Kategori

Process

Risk

Tillförlitlig finansiell
rapportering
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnadsprocess

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler
(Samhällsbyggnadskontoret)

Samhällsbyggnadsprocess

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar

Underfinansierade
projekt på grund
av bristande
rutiner att ta fram
kostnadsberäkningar för
exploateringsbidrag som står sig
över tid och där
kostnadstäckning
under hela
exploateringsprocessen
säkerställs

Ta fram en rutin
som beskriver hur
ekonomin ska
hanteras för stora
projekt med
betydande kostnader
och långa
genomförandetider.

Det har påbörjats ett arbete med
upprätta tidiga entreprenad- och
kostnadskalkyler samt att skapa nya
rutiner kopplat till detta. Detta för att ge
en mer korrekt bild i
exploateringskalkylerna.
Förutsättningarna för att använda ett
verktyg för att stötta dessa processer
utreds.

Risk att
kommunen begår
formella fel

Ta fram
beskrivningar och
rutiner för att
beskriva de olika
processtegen mer
ingående, f.f.a. i
gränssnitten mellan
plan och
genomförande samt
mellan
genomförande och
drift.

Processbeskrivningar har tagits fram för
de olika arbetsmomenten. Kritiska
processteg har genomlysts vilket
utmynnat i förslag på förbättringar, bland
annat i tidiga skeden samt vid
överlämning mellan plan och
exploatering. Mallar och rutiner
uppdateras, anpassas och tas fram där
det saknas. Om processerna snabbas
på via undantag vid beslut finns risk att
inte alla moment blir kvalitetssäkrade.
Nya riktlinjer kring planprioritering och
aktualisering av planprioritering att ta
hänsyn till.

Ta fram och
uppdatera laglistor

Det har inte inte tagits fram några
laglistor, internutbildning och
uppdatering på lagstiftningen har skett
inom respektive verksamhet.

Säkerställa att
den tillsyn vi tagit
betalt för i form av
fasta årliga
tillsynsavgifter blir
utförd.

Av "Tillsynsplan 2019" framgår vad som
planerades att genomföra med särskilt
fokus på de verksamheter som betalar
fast årlig avgift. Under året har
miljöavdelningen gått igenom register
och skapat strukturer för att möjliggöra
en enklare uppföljning. Redovisning av

Bygg- och miljönämnden
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Tillsyn, miljö

Miljötillsyn för
verksamheter
som betalar fast
årlig tillsynsavgift

Tillsyn vs.
betald fast årlig
tillsynsavgift

Återrapportering av
genomförd verksamhet sker
i början av 2020.
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar
vad som genomförts presenteras i
separat dokument "Uppföljning av
tillsynsplan 2019".

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Tillsyn,
bygglov

Att inte hinna
med viktiga
tillsynsbesök
inom bygglov,
t.ex. olovlig
användning av
bostad.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Kompetensförsörjningsplan, livsmedel

Missar ta fram
kompetensförsörj
ningsplanen inom
livsmedel och
redovisa för
Bygg- och
miljönämnden.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Behovsutredningar,
tillsyns- och
kontrollplaner

Att behovsutredningar,
tillsynsplaner och
kontrollplaner för
nämndens
verksamheter inte
är aktuella

Ta fram en
gemensam
arbetsrutin
tillsammans med
Räddningstjänsten
och Miljöavdelningen

Kompetensförsörjnin
gsplanen skall
aktualiseras.

Under 2019 har Bygglovsavdelningen
tillsammans med Attunda brandkår
ingripit mot olovliga verksamheter och
olovliga bostadslösningar i
Industriområden. En gång varje månad
träffar Bygglovsavdelningen och Attunda
brandkårs brandingenjörer för att
tillsammans granska brandskydd vid
nybyggnad och diskutera pågående
tillsynsärenden gällande brand. Dessa
ärenden handläggs med gemensamt
platsbesök med brandkår och
Miljöavdelningen.
Kompetensförsörjningsplan upprättad
enligt SKL:s modell.

Ny tillsynsplan för
2019-2021

Tillsynsplan för 2019 är framtagen och
beslutad den 24 april 2019, § 35. (miljö)

Ny tillsynsplan för
åren 2019-2022

Ny tillsynsplan tas upp för beslut under
våren 2020. Under 2019 har tidigare
tillsynsplan tillämpats. Anledning till en
fördröjning av att ta fram en ny
tillsynsplan har varit en hög
ärendemängd av komplicerade ärenden.
(Bygglov)

Kontrollplanen
skall vara aktuell.

Tillsynsplan ligger för 2018-2020.
(Livsmedel)
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Kategori

Process

Risk

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Behovsutredningar,
tillsyns- och
kontrollplaner

Att behovsutredningar,
tillsynsplaner och
kontrollplaner för
nämndens
verksamheter inte
är aktuella

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar

Uppföljning av
tillsynsplanen för
bygglov

Under 2019 har Bygglovsavdelningen
arbetat enligt tillsynsplan gällande för
2016-2018. Under 2019 har Bygg- och
miljönämnden bland annat ingripit i
ärenden gällande olovlig förskola,
olovligt byggande och olovlig
bostadsanvändning i industrilokaler. En
ny tillsynsplan för 2020 planeras att
fastställas av nämnden under 2020
gällande för 2020-2023.

Uppföljning av
tillsynsplanen

Uppföljning av 2018 har genomförts
inom avdelningen. Uppföljning av
Tillsynsplan 2019 sker under första
tertial 2020. (Miljö)

Uppföljning av
kontrollplanen

Uppföljning av kontrollplanen räknas,
sammanställs och redovisas i
verksamhetsberättelsen för 2019. I
korthet finns det vid årsskiftet 181
verksamheter och de genererar 561
tillsynstimmar. (Livsmedel)
19 st nya verksamheter registrerade sig.
14 st verksamheter avregistrerade sig.
82,1% av de planerade kontrollen
genomfördes.
96 st kontroller genomfördes.
100% av de högprioriterade
verksamheterna besöktes.
11 st klagomålsutredningar och 7 st
RASFF

Fortbildning

Fortbildningsinsats där Lönekontoret
träffar cheferna inom utbildningskontoret.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Tillförlitlig
finansiell
rapportering

Personalersätt
ningar

Löneutbetalning

Kontrollera
felaktiga
löneutbetalningar.
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Betygssättning

Betygssättning
för närvarande
elever som inte
når godkänt
betyg.

Kontrollera att
betygssättning sker
utifrån gällande
bestämmelser

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Studiehandledning
på modersmål

Rätt till studiehandledning på
modersmål.

Säkerställa att
5 kap. 4 §
skolförordningen
och 9 kap 9 §
gymnasieförordnin
gen följs

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammens
utformning

Kontrollera att
åtgärdsprogrammen
utformas utifrån
gällande
föreskrifter och
rekommendationer,
uppföljning av ett
kontrollområde från
2016.

Kommentar

Åtgärd

Utbildningsinsats

Kommentar

Verksamhetschef skola får i uppdrag att
se till att skolan arbetar utifrån
bestämmelsen om utredning inför beslut
om åtgärdsprogram.

Kultur- och fritidsnämnden
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Politiska beslut

Att politiska
beslut inte
verkställs

Uppföljning av
beslut

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Är
delegationerna
inom nämnden
aktuella

Ej giltiga beslut

Avstämning av
delegationsförteckn
ingen mot
organisation

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Nämndbeslut

Beslut en
genomförs

Uppföljning att
beslut genomförs

Regelbundna avstämningar
mellan
tjänstepersonorganisation
och politik och mellan
kontorets chefer.

Dokumenterad
tidsplan för varje
beslut

Har genomförts löpande under året. Det
finns en stående

Återrapportering
till nämnd
Beslut i nämnd

Vissa investeringsbeslut har
behövts att skjutas på då
personella resurser har
saknats inom upphandlingsområdet.

Stämts av ledningsgrupp

Dokumenterade
tidsplaner för varje
beslut ska följas upp
på ledningsnivå

Har antagits för 2019.

Har genomförts löpande under året.
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Användning av
direktupphandl
ings modul

Stora
direktupphandling
ar registreras inte

Systematiska
kontroller av direktupphandlingar

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Hantering av
personuppgifter

GDPR efterlevs
inte fullt ut

Stickprov som
genomförs av
GDPR-ombud och
dataskyddsombud
på kontoret

Kommentar
Användningen/
registreringen i
direktupphandlingsmodulen
är fortsatt låg men har
förbättrats sedan
föregående år.
Upphandlingsenheten har
genomfört utbildningar unde
r året för att öka
användandet. Under 2020
kommer ett
upphandlingsforum inrättas i
kommunen med
representanter från samtliga
kontor, ett ytterligare verktyg
för att undvika att
gemensamma köp
överstiger
direktupphandlingsgränserna.

Kontroller har genomförts
gällande
Finns
registerförteckningar för
processer med
personuppgiftsbehandlingar?
Inom Kultur och Fritid finns
idag 27 st
registerförteckningar. En
översyn angående
personuppgiftsbehandlingar
inom kontoret behöver göras
för att säkerställa att
samtliga processer är
beskrivna i
registerförteckningar.

Åtgärd
Utbildning till alla
inköpare på kontoret
vid behov.

Ökad kompetens
inom GDPR på
kontoret

Kommentar
Har genomförts under året.

Utbildningsinsatser har genomförts i
kommunen för att öka kunskapen kring
GDPR.
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar

Vet verksamheterna som
begärs av dom när någon
begär registerutdrag eller
när personuppgiftsincidenter upptäcks?
Under året har ett antal
begäran om registerutdrag
hanterats, dessa har
hanterats hjälpligt då rutiner
saknats. Under året har en
incident rapporterats och
åtgärdats, den hanterades
bra trots att rutiner saknats.
Finns
Personuppgiftbiträdesavta
l med leverantörer?
Av 27 registerförteckningar
framgår att 19 har Pub-avtal,
6 saknar Pub-avtal samt 2
vet ej.

Socialnämnden
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Loggkontroll i
verksamhetssystemen

Att obehöriga har
tillträde till
journal/verksamh
etsystem

Kontroll att
loggkontroller är
genomförda på
samtliga
verksamheter

Loggkontroller är inte
genomförda år 2019, dessa
kommer genomföras
retroaktivt när nya skriftliga
rutiner är fastställda.

Information till
chefer på samtliga
verksamheter att
loggkontroll ska
genomföras
regelbundet

Avdelningen för kvalitet och
verksamhetsstöd har hållit en
presentation på socialkontorets
ledningsgrupp gällande loggkontroll.
Loggkontroll planeras genomföras i
samverkan mellan systemförvaltare och
enhetschefer för resp verksamhet.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Loggkontroll i
verksamhetssystemen

Att loggkontroll
inte genomförs
enligt planering

Loggkontroll i
verksamhetssystem (Procapita
och Lifecare)

Nya rutiner är inte klara
ännu, därav kommer
loggkontroll ske retroaktivt.

Samtliga
verksamheter
planerar in
regelbunden
loggkontroll

Ny rutin kommer implementeras under
2020. Retroaktiv kontroll för 2019
kommer då genomföras.

Loggkontroll
chefer

Ny rutin kommer implementeras under
2020. Retroaktiv kontroll för 2019
kommer då genomföras. Chef kommer
ingå i det slumpmässiga urvalet.
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Kategori

Process

Risk

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Verkställighet
av beslut enligt
SoL och LSS.

Att
socialnämnden
har ej verkställda
beslut

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Uppföljningar
av nämndens
verksamhet

Olika krav på
kvalitet och
lagefterlevnad på
intern respektive
extern
verksamhet

Kontrollmoment

Sammanställning
av beslut äldre än
tre månader och
som ej är
verkställda.

Kommentar

Avdelningen för kvalitet- och
verksamhetsstöd har
regelbundet rapporterat in ej
verkställda och verkställda
beslut till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO).
Rapportering har skett enligt
angivet tidschema fyra
gånger per år från IVO. Ej
verkställda och verkställda
beslut har därefter
sammanställts och
rapporterats till
Socialnämnden samt Äldreoch omsorgsnämnden för att
sedan lämnas över till
Kommunfullmäktige.

Åtgärd

Kommentar

Skapa rutin för
loggkontroll

Ny rutin är inte färdigställd. Den är
påbörjad och kommer färdigställas och
implementteras under 2020.

Ärendedragning

Vuxenenheten har inte haft några icke
verkställda beslut under 2019. En
välfungerande rutin för uppföljning finns.
Biståndsenheten har sett över rutin för
rapportering av ej verkställda beslut, en
sammanställning med åtgärder hanteras
på enhetens ledningsgrupp. Ej
verkställda beslut har rapporterats enligt
rutin och vanligast orsak är resursbrist,
att den enskilde har blivit erbjuden men
avböjt då specifik verksamhet
önskas(gäller beslut om DV 9.10). För
kvartal tre rapporteras ett beslut som ej
verkställt beslut(bostad 9.9 annan
särskilt anpassad) har dock fått flertal
erbjudanden men avböjt.
Barn och ungdom har under året haft två
icke verkställda beslut. Väl fungerande
rutiner finns förankrade i arbetsgruppen.
Då risk finns att ett beslut inte ska kunna
verkställas inom given tid så följs
ärendet upp oftare.

Se över
uppföljningsförfarandet

Under året har avdelningen för kvalitetoch verksamhetsstöd sett över arbetet
med uppföljning av verksamheter inom
kommunal och privat regi. En plan för
uppföljning presenteras socialkontorets
ledningsgrupp under 2019.

Översyn av
uppföljningsmallar

Mallar för avtalsuppföljning utifrån RAMavtal finns. Nya mallar för egenkontroll
har skapats i Stratsys. Ett nytt arbetssätt
för uppföljning av verksamhet i
kommunal regi presenteras
socialkontorets ledningsgrupp under
året.
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Överenskommelser
skapas med
kommunens
verksamheter att
uppföljning kommer
ske på lika villkor
som för kommunens
privata utförare
Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Egenkontroll

Egenkontroller
genomförs inte
enligt föreskrift
SOSFS 2011:9

Kontroll att
samtliga
verksamheter
genomför
egenkontroller

En förfrågan ställdes till
verksamheterna under
våren 2019. Det framkom att
alla verksamheter
genomförde egenkontroller
inom vissa områden, men
att kunskaperna gällande
egenkontroll behövde
stärkas. Ledningsgruppen
fick under hösten 2019 en
presentation gällande
egenkontroller och kommer
under 2020 arbeta vidare
med att identifiera
verksamhetsspecifika
kontrollmoment och
dokumentera dessa
systematiskt.

Kommentar
Överenskommelser har inte skapats
under året då andra delar har prioriterats
att arbeta med. Inom socialnämnden
finns privata utförare utifrån RAM-avtal
som tecknats tillsammmans med andra
nordvästkommuner.

Översyn av
egenkontroller och
stöd till chefer att
skapa årshjul för
egenkontroller

Representanter från kvalitet- och
verksamhetsstöd har presenterat
arbetssätt gällande egenkontroller i
ledningsgruppen. En flik för
egenkontroller har skapats i Stratsys där
verksamheterna kan dokumentera sina
genomförda egenkontroller och skapa
en årsplanering.

Identifiera och
genomföra
egenkontroller

Vuxenenheten har genomfört
egenkontroll genom aktgranskning på
alla sina 3 olika enheter/arbetsgrupper.
Några utvecklingsområden har noterats
bl.a. kommunicering av utredning,
samtycke, tidsbegränsning av beslut.
Barn och ungdom har genomfört
aktgranskning under november och
december, resultatet är inte
sammanställt ännu.
Biståndsenheten har genomfört
egenkontroll genom aktgranskning under
december månad, resultat ej klart.
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar
Utföraravdelningen ska planera för en
förbättrad egenkontroll inom stöd och
behandlingsenheten samt LSS-enheten
under 2020. Granskning av
dokumentation är ett utvecklingsområde.
Handlingsplaner tas fram utifrån resultat
av brukarundersökningar, resultat har
kommit inom LSS-enheten och analys
kommer att påbörjas i december.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Uppföljning av
privata
utförare och
köpta platser

Avtalsuppföljning
ar sker ej i
samtliga
verksamheter där
socialnämnden
har avtal

Kartläggning av
RAM-avtal och
direktupphandlingar.

RAM-avtalen har kartlagts och arbete
pågår gällande planering av hur
uppföljning av dessa ska ske.
Myndighetsenheterna har fått i uppdrag
att se över sina direktupphandlingar,
detta arbete förväntas pågå även under
2020.

Planering och
genomförande av
avtalsuppföljning
utifrån de avtal som
kartlagts

Beslut fattades att detta år göra en
långsiktig plan för avtalsuppföljning
vilken planeras starta år 2020.
Uppföljning var planerad att genomföras
på HVB utifrån RAM-avtal, detta är inte
genomfört 2019.

Remissrutin,
remisslista samt
förslag om att ta bort
KFN som
remissinstans för
namnärenden

En rutin över remisshantering är
upprättad. Rutin ligger på G: under
SBK/Tekniska nämnden/Remisser. En
remisslista i excel ligger på G: under
SBK/Tekniska nämnden/Remisser.
Beslut är taget i KF om att återkalla KFN
som remissinstans för
namnberedningsärenden, beslut tog på
KF 2019-10-16.

Kartlägg vilka
remisser (interna och
externa) och
nämndsärenden vi
hanterar samt
flaskhalsar i
hanteringen.

Tekniska avdelningen får både interna
och externa remisser. Alla remisser
läggs numera in på listan. Flaskhals har
tidigare varit att det var otydligt vem som
ansvar för att hålla ihop svar från
avdelningen, men nu har en person på
GPT det ansvaret.

Tekniska nämnden
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Beredning av
ärenden

Ärenden kan ta
orimligt lång tid

Stämma av
aktuell
remissärendelista

Aktuell remissärendelista
har behandlat vid varje
ledningsgruppsmöte under
året.
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Kategori

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Tillförlitlig
finansiell
rapportering

Process

Dokumentation

Bristande
ekonomisk
uppföljning

Risk

Otydligt hur vi
dokumenterar
vårt arbete och
var
dokumentationen
sparas

Bristande rutiner
för ekonomisk
uppföljning

Kontrollmoment

Kontrollera att
dokumenthantering
splanen följs

Kommentar

Vid kontroll har identifierats
brister med både hur
dokumenthanteringsplanen
efterlevs och hur
dokumenthanteringsplanen
är utformad.

Åtgärd

Kommentar

Skapa rutiner för
remisshantering

Vi går igenom remissärendelistan vid
varje ledningsgruppsmöte för tekniska
avdelningen. Internremisser avseende
namnärenden beslutas av praktiska skäl
på tekniskas ledningsgrupp.

Översyn av
delegationsordningen

En ny delegationsordning med
tillhörande vidaredelegation har tagits
fram. Det har även genomförts en
workshop kring hur vi dokumenterar
delegationsbeslut.

Verksamhetsstöd
för
entreprenadprojekt

Ibinder (iBinder) har införts efter en
testperiod på mark och
exploateringsavdelningen med goda
resultat. Verktyget introducerades med
ett utbildningstillfälle.

Översyn utav
dokumenthanteringsr
utiner

Arbetet med att uppdatera
dokumenthanteringsplanen är planerat
att utföras tillsammans med kansliet
under våren 2020.

Säkerställa att
rutiner upprättas i
samarbete med
controller och att de
efterföljs

Uppdaterad dokument har tagits fram
gällande ansvar för mottagare,
granskare och attestant. Controller har
tagit fram ny rutin kring hur man tar fram
fakturabild gällande kundfaktura samt
leverantörsfakturor. Detta har
presenterats på Tekniska kontorets
planeringsdag i november.
Controller har samarbetat med
upphandlingsenheten vilka tagit fram en
ny rutin kring avtalsuppföljning. Den har
presenterats på chefsforum samt
tekniskas planeringsdag.
Rutin kring överlämning mellan
exploaterings avdelningen och tekniska
kontoret är framtagen under 2019.
Arbete kommer att fortsätta under 2020
för att säkerställa att rutinen tillämpas
och ger önskad effekt.
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Geodatahantering

Geodata sprids
och hanteras i
strid mot gällande
lagar och avtal

Att rutin finns,
är uppdaterad,
känd och följs

Rutinen är framtagen under
hösten och är
implementerad.

Ta fram skriftlig
rutin för spridning av
geodata

Rutin har tagits fram kring hur
hanteringen av spridning av geodata ska
hanteras.

Ta fram
"följebrev" att skicka
med vid utlämnande
av geodata

Följebrevet är framtaget och skickas ut i
samband med utlämnande av geodata.

Ta fram och
sprida information
internt om
utlämnande av
geodata

Information kring utelämnandet av
geodata har tagits fram och spridits
internt.

Säkerställa att vi
följer GDPR

Information om hantering av
personuppgifter finns där vi samlar in
personuppgifter (felanmälningsappen
och beställningsblanketter). Hantering av
personuppgifter finns med i
systembeskrivningar och rutiner.

Uppföljning av
enkät

Utbildningsstaben ansvarar för att
upprepa enkät till förskolerektorerna inför
halvårsskiftet 2020.

Uppföljning av
kostnader

Kontrollera kostnaderna för
bomkörningar vårterminen 2020 efter att
åtgärder vidtagits för att minska
bomkörningar.

Utbildningsnämnden
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kompetensför
sörjning

Vikarietillgång

Kontrollera
rutiner och
förutsättningar för
vikarieanskaffning

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kompetensför
sörjning

Rekrytering av
personal med rätt
behörighet

Kontrollera att
personal med rätt
behörighet anställs
till utbildningskontorets
verksamheter.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Ersättningar

Skolskjuts

Kontrollera
omfattningen av
bomkörningar
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Tillförlitlig
finansiell
rapportering

Personalersätt
ningar

Löneutbetalning

Kontrollera om
felaktiga
löneutbetalningar
sker i samband
med förändring i
den anställdes
tjänst

Fortbildning

Fortbildningsinsats där Lönekontoret
träffar cheferna inom utbildningskontoret.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Betygssättning

Betygssättning
för närvarande
elever som inte
når godkänt
betyg.

Kontrollera att
betygssättning sker
utifrån gällande
bestämmelser

Vidare analys

Verksamhetschef skola får i uppdrag att
tillsammans med rektorsgruppen
analysera resultatet och besluta om
vidare åtgärder.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Studiehandled
ning på
modersmål

Rätt till
studiehandledning på
modersmål.

Säkerställa att
5 kap. 4 §
skolförordningen
och 9 kap 9 §
gymnasieförordnin
gen följs

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Åtgärdsprogra
m

Åtgärdsprogram
mens utformning

Kontrollera att
åtgärdsprogrammen
utformas utifrån
gällande
föreskrifter och
rekommendationer,
uppföljning av ett
kontrollområde från
2016.

Kompetensutveckling
kring Vklass

Kommentar

De skolor som inte använder Vklass ska
erbjudas kompetensutveckling i den
modul som ger administrativt stöd kring
särskilt stöd, där utredning inför och
upprättandet av åtgärdsprogram ska
genomföras. Utbildningsstaben kommer
även ha dialog med Vklass kring de
synpunkter som givits av skolorna i
samband med denna kontroll.

Äldre- och omsorgsnämnden
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Loggkontroll i
verksamhetssy
stemen

Att obehöriga har
tillträde till
journal/verksamh
etsystem

Kontroll att
loggkontroller är
genomförda på
samtliga
verksamheter

Loggkontroller är inte
genomförda år 2019, dessa
kommer genomföras
retroaktivt när nya skriftliga
rutiner är fastställda.

Information till
chefer på samtliga
verksamheter att
loggkontroll ska
genomföras
regelbundet

Avdelningen för kvalitet och
verksamhetsstöd har hållit en
presentation på socialkontorets
ledningsgrupp gällande loggkontroll.
Loggkontroll planeras genomföras i
samverkan mellan systemförvaltare och
enhetschefer för resp verksamhet.
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Loggkontroll i
verksamhetssy
stemen

Att loggkontroll
inte genomförs
enligt planering

Loggkontroll i
verksamhetssyste
m (Procapita och
Lifecare)

Nya rutiner är inte klara
ännu, därav kommer
loggkontroll ske retroaktivt.

Samtliga
verksamheter
planerar in
regelbunden
loggkontroll

Ny rutin kommer implementeras under
2020. Retroaktiv kontroll för 2019
kommer då genomföras.

Loggkontroll
chefer

Ny rutin kommer implementeras under
2020. Retroaktiv kontroll för 2019
kommer då genomföras. Chef kommer
ingå i det slumpmässiga urvalet.

.

Skapa rutin för
loggkontroll

Ny rutin är inte färdigställd. Den är
påbörjad och kommer färdigställas och
implementteras under 2020.

Uppföljning genomfördes via
mail under våren, vid det
tillfället hade arbetet med LC
planering inte kommit igång.

Vidareutbildning i
LC planering
genomförs i
november 2018

Utbildningen genomfördes enligt
planering.

Uppstart av
arbete med LC
planering

Uppstart är genomförd och planering
genomförs i systemet. Utveckling av
arbetssätt kommer att ske i samband
med att ny organisation startar upp
2020.

Månadsvis
uppföljning och
kontroll

Kontroll görs av enhetschef och följs upp
tillsammans med avdelningschef
månadsvis.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Planering av
insatser/besök
inom
hemtjänsten

Manuell planering
sker istället för
med stöd av
verksamhetssyst
emet LC
Planering.

Uppföljning
med enhetschef att
planering sker
digitalt med hjälp
av
planeringssystem
LC Planering

.

.

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Verkställighet
av beslut enligt
SoL.

Att äldre- och
omsorgsnämnde
n har ej
verkställda beslut

Sammanställning
av beslut äldre än
tre månader och
som ej är
verkställda.

Avdelningen för kvalitet- och
verksamhetsstöd har
regelbundet rapporterat in ej
verkställda och verkställda
beslut till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO).
Rapportering har skett enligt
angivet tidschema fyra
gånger per år från IVO. Ej
verkställda och verkställda
beslut har därefter
sammanställts och

Ärendedragning

Rutin för rapportering av ej verkställda
beslut har reviderats under året. De
ärenden som rapporterats som ej
verkställda beslut sammanställs även i
enhetens Teams och ses över på
enhetens ledningsgrupp med orsak och
åtgärder.
För kvartal tre rapporterades sex ej
verkställda beslut för insats vård och
omsorgsboende, orsak är resursbrist och
avböjda erbjudanden. Samtliga beslut är
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

rapporterats till
Socialnämnden samt Äldreoch omsorgsnämnden för att
sedan lämnas över till
Kommunfullmäktige.
Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Uppföljningar
av nämndens
verksamhet

Olika krav på
kvalitet och
lagefterlevnad på
intern respektive
extern
verksamhet

verkställda, en återtagen ansökan från
enskild i annan kommun.

Se över
uppföljningsförfarand
et

Under året har avdelningen för kvalitetoch verksamhetsstöd sett över arbetet
med uppföljning av verksamheter inom
kommunal och privat regi. En plan för
uppföljning presenteras socialkontorets
ledningsgrupp under 2019.

Översyn av
uppföljningsmallar

Mallar för avtalsuppföljning skapas
utifrån aktuella
upphandlingsdokument/förfrågningsunde
rlag. Nya mallar för egenkontroll har
skapats i Stratsys. Ett nytt arbetssätt för
uppföljning av verksamhet i kommunal
regi presenteras socialkontorets
ledningsgrupp under året.

Överenskommelser
mellan skapas med
kommunens
verksamheter att
uppföljning kommer
ske på lika villkor
som kommunens
privata utförare
Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Egenkontroll

Egenkontroller
genomförs inte
enligt föreskrift
SOSFS 2011:9

Kontroll att
samtliga
verksamheter
genomför
egenkontroller

En förfrågan ställdes till
verksamheterna under
våren 2019. Det framkom att
alla verksamheter
genomförde egenkontroller
inom vissa områden, men
att kunskaperna gällande
egenkontroll behövde
stärkas. Ledningsgruppen
fick under hösten 2019 en
presentation gällande
egenkontroller och kommer
under 2020 arbeta vidare

Kommentar

Översyn av
egenkontroller och
stöd till chefer att
skapa årshjul för
egenkontroller

Överenskommelser finns med
hemtjänstutförare. Överenskommelser
inom vård- och omsorgsboende är ett
förbättringsområde.

Representanter från kvalitet- och
verksamhetsstöd har presenterat
arbetssätt gällande egenkontroller i
ledningsgruppen. En flik för
egenkontroller har skapats i Stratsys där
verksamheterna kan dokumentera sina
genomförda egenkontroller och skapa
en årsplanering. Denna blev klar i
november 2019.
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Åtgärd

Kommentar

Identifiera behov
av vilka
egenkontroller som
behövs i
verksamheten och
genomföra dessa

På biståndsenheten har det genomförts
egenkontroll genom aktgranskning under
december månad, resultat ej klart.
På enhetens kvalitetsråd sammanställs
alla avvikelser, synpunkter och klagomål,
åtgärdsförslag tas fram och diskuteras
på enhetens APT.
Egenkontroller kommer att
systematiseras inom samtliga enheter
under 2020. Under 2019 har hemtjänst
och vård- och omsorgsboenden arbetat
med handlingsplaner utifrån
brukarundersökningen "Vad tycker de
äldre om äldreomsorgen", vilket bidrar till
verksamheternas utveckling. Granskning
av dokumentation är ett
utvecklingsområde inom samtliga
verksamheter.

Kartläggning av
RAM-avtal och
direktupphandlingar

Inga RAM-avtal finns inom äldre- och
omsorgsnämnden. Myndighetsenheterna
har fått i uppdrag att se över sina
direktupphandlingar, detta arbete
förväntas pågå även under 2020.

Planering och
genomförande av
avtalsuppföljning
utifrån de avtal som
kartlagts

Beslut fattades att detta år göra en
långsiktig plan för avtalsuppföljning
vilken planeras starta år 2020.
Uppföljning har genomförts löpande i
privata verksamheter genom bl.a.
samverkansmöten.

med att identifiera
verksamhetsspecifika
kontrollmoment och
dokumentera dessa
systematiskt

Efterlevnad av
tillämpliga lagar
och regler

Uppföljning av
privata
utförare och
köpta platser

Avtalsuppföljning
ar sker ej i
samtliga
verksamheter där
äldre- och
omsorgsnämnden har
avtal
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kompetensför
sörjning

Att inte kunna
växa i enlighet
med
organisationsöver
synen "Nya UBH"

Vakanta
tjänster i enlighet
med befintlig
organisation och
"Nya UBH"

Vakanta tjänster har inte
kunnat tillsättas i den takt
som behov förelegat. Vi har
avvaktat rekrytering av vissa
befattningar till följd av
kommande
organisationsförändring.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kompetensför
sörjning

Att inte nå
uppsatta
energisparmål

Rekrytera
kompentens att
följa upp mediaförbrukningen

Vi har under hösten 2019
börjat arbeta med
energiuppföljning då vi
lyckats projektanställa
kompetens.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kompetensför
sörjning

Hög
personalomsättni
ng

Andel
personalomsättning

Under 2019 har 7
medarbetare slutat sin
anställning. Det motsvarar
en omsättning om 17,5
procent. Av dessa 7
medarbetare är 2
pensionsavgångar, vilket
motsvarar 5 procent av
omsättningen.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Ny- och
ombyggnad

Att projekten inte
startas i tid

Att projekten
startar i enlighet
med projektlistan

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Ny- och
ombyggnad

Marknaden
förändras under
projektets gång

Efterfrågan på
verksamhetslokaler

Åtgärd

Kommentar
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Kategori

Process

Risk

Kontrollmoment

Kommentar

AB Upplands-Brohus
Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kompetensför
sörjning

Att inte kunna
växa i enlighet
med
organisationsöver
synen "Nya UBH"

Vakanta
tjänster i enlighet
med befintlig
organisation och
"Nya UBH"

Vakanta tjänster har inte
kunnat ersättas i den takt
som behov förelegat. Vi har
avvaktat rekrytering av vissa
tjänster till följd av
kommande
organisationsförändring.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kompetensför
sörjning

Ej nå uppsatta
energisparmål

Rekrytera
kompentens att
följa upp mediaförbrukningen

Vi har under hösten 2019
börjar arbeta med
energiuppföljning då vi
lyckats projektanställa
kompetens.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Kompetensför
sörjning

Hög
personalomsättni
ng

Andel
personalomsättning

Under 2019 har 7
medarbetare slutat sin
anställning på UBH. Det
motsvarar en omsättning om
17,5 procent. Av dessa 7 är
2 pensionsavgångar, vilket
motsvarar 5 procent.

Effektivitet och
produktivitet i
verksamheten

Ny- och
ombyggnad

Marknaden
förändras under
projektets gång

Efterfrågan på
bostäder/lokaler

Åtgärd

Kommentar
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Kommunledningskontoret
Ann Jansson
Redovisningsansvarig
Kommunledningskontoret
+46 08- 581 691 25
ann.jansson@upplands-bro.se

Datum

Vår beteckning

2020-05-06

KS 20/0413

Er beteckning

Kommunstyrelsen

Förvaltade stiftelsers bokslut 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska förvaltningen av stiftelsernas
verksamhet 2019.

Sammanfattning
Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2019 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2019.
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.
Stiftelserna är nu registrerade och avregistrering och upplösning av stiftelserna
kommer att ske under 2020.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04

Ärendet

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro kommun förvaltar åtta stiftelser. Stiftelsernas tillgångar uppgår
till 542 078,34 kronor per den 31 december 2019. Dessa tillgångar består av
bankmedel. Kommunen beslutar om utdelning ur alla stiftelser förutom
Lindströmska stiftelsen som har en egen styrelse.
Avkastningen för 2019 blev 0 kronor. Ingen utdelning har skett under 2019.
Det samlade fria egna kapitalet i stiftelserna uppgår till 40 559,91 kronor.
Kommunstyrelsen har tidigare fattat beslut om att avsluta stiftelserna.
Kommunledningskontoret har under 2019 lämnat in registreringen för samtliga
stiftelser till Länsstyrelsen. Registrering måste först ske innan kommunen kan
begära avregistrering hos Länsstyrelsen. Stiftelserna är nu registrerade och
avregistrering och upplösning av stiftelserna kommer att ske under 2020.
Kommunstyrelsen har upprättat bokslut för Tauvonska stiftelsen, Karl
Fagerströms stiftelse, Ester Holms stiftelse, Upplands-Bro sociala stiftelse,

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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Datum

Vår beteckning

2020-05-06

KS 20/0413

Kommunledningskontoret
Upplands-Bro skolstiftelse, Folke Östers stiftelse samt Folke Sölchers stiftelse.
Styrelsen för Lindströmska stiftelsen har upprättat bokslut för sin stiftelse.
Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige godkänner den
ekonomiska förvaltningen av stiftelserna.

Barnperspektiv
Beslutet bedöms inte ha några konsekvenser utifrån ett barnperspektiv.
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Förvaltningsberättelser 2019 för stiftelser förvaltade av Upplands-Bro
Kommun
Beslut sänds till
 Revisorerna

2 (2)
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Tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 för Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat en tertialrapport för årets första fyra
månader med prognos för helåret 2020 gällande Kommunstyrelsen.
Resultatet för årets första fyra månader är + 10,9 miljoner kronor i förhållande
till budgeten. Prognosen för helåret 2020 är + 8,0 miljoner kronor. Överskottet
förklaras framförallt av beräknade exploateringsintäkter.
Under våren skedde en snabb global spridning av viruset Covid-19 som ledde
fram till en pandemi. Denna globala pandemi har påverkat Sverige och
Upplands-Bro. I slutet av februari beslutades om krisledning för
organisationen. Under våren har krisen medfört ett omfattande samarbete inom
kommunen och med olika aktörer däribland Länsstyrelsen Stockholm och med
regionen. Arbetet har fokuserat på att minska smittspridning och bibehålla
samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har beslutats om för att
säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och
trygghet öka. I februari invigdes Trygghetcentra i Brohuset och fokus för
trygghetsarbetet är bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten
och olika aktörer.
Under våren har arbetet med fördjupande översiktsplaner för Kungsängen och
Bro tagits fram. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga
utvecklingen för ett hållbart Upplands-Bro.

Beslutsunderlag
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1

Inledning

1.1 Vinjett
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro
kommun.
Under våren skedde en snabb global spridning av viruset Covid-19 som ledde fram till
en pandemi. Denna globala pandemi har påverkat Sverige och Upplands-Bro. I slutet av
februari beslutades om krisledning för organisationen. Under våren har krisen medfört
ett omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland
Länsstyrelsen Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska
smittspridning och bibehålla samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har
beslutats om för att säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet
öka. I februari invigdes Trygghetcentra i Brohuset och fokus för trygghetsarbetet är
bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten och olika aktörer.
Under våren har arbetet med fördjupande översiktsplaner för Kungsängen och Bro tagits
fram. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga utvecklingen för ett
hållbart Upplands-Bro.

1.2 Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten,
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, tomträtter och
arrenden.

1.3 Viktiga händelser under året
Kansli
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny arbetsordning och ett nytt gemensamt
reglemente för nämnderna. Dessa beslut möjliggör distansdeltagande i kommunens
samtliga instanser.
Digitalisering
Kommunövergripande digitaliseringsprojekt
Under året har en process för ansökningar av digitaliseringsmedel skapats. Genom att
ansöka om centrala utvecklingsmedel kan respektive kontor få del av investeringsmedel
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 2020
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för att driva utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet.
Under 2020 finns det två olika ansökningstillfällen och det första tillfället var i april.
Från första ansökningstillfället har sex olika ansökningar beviljats om totalt 2,9 mnkr.
Beviljade projekt handlar bland annat om digitalisering av arkivhandlingar, digital
hantering av handlingar till förtroendevalda, utveckling av e-tjänstplattformen och
införande av en plattform för robotisering av repetitiva arbetsuppgifter.
Upphandling av IT-drift
Kommunens samlade IT-drift har sedan början av 2000-talet bedrivits av externa
aktörer. Denna upphandlas och kommunen har sedan införandet haft tre olika
leverantörer. Inför det att nuvarande avtal upphör under 2021 har upphandling inletts.
Kommunstyrelsen kommer att besluta om tilldelning till slutlig leverantör efter
sommaren 2020.
Trygghet och säkerhet
Trygghetscenter
Den 5 februari 2020 invigdes kommunens trygghetscenter. Verksamheten bedrivs i
lokaler i Brohuset och samordnar kommunens funktioner för trygghet och säkerhet. I
verksamheten deltar även externa aktörer som polis, räddningstjänst och kvinnojour.
Verksamheten är även samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för att öka
tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.
Samverkansavtal
Kommunen och Polisen har tecknat ett samverkansavtal kopplat till samarbete och
gemensamma fokusområden i kommunen. Avtalet har identifierat ett antal
gemensamma områden: förstärkt kapacitet och en övergripande gemensam målbild, ett
tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område, trygghet på offentlig plats, arbete med
ungdomar i riskzon, inbrott i bostad, våldsbejakande extremism, trygghetscenter, vapen
och dödligt våld, insatser mot droghandel och öppna drogscener, insatser mot
gängkriminalitet och organiserad brottslighet.
Strategi för ett socialt hållbart Upplands-Bro
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att tillsammans med
trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett socialt hållbart Upplands-Bro. I arbetet ska
den tidigare strategin och handlingsplanen för ett socialt hållbart Bro implementeras.
När strategin är framtagen ska den behandlas av trygghetsutskottet och därefter beslutas
av kommunstyrelsen.
Näringsliv
Med anledning av Covid-19 har en aktiv dialog förts med det lokala näringslivet för att
diskutera stödåtgärder. Dialogen har skett i de formella forum som finns, som
exempelvis näringslivsrådet, men även genom ett möte med besöks- och
restaurangnäringen den 24 mars 2020.
Kommunen har presenterat ett åtgärdspaket för det lokala näringslivet som bland annat
innebär förlängda betalningstider för årliga fasta tillsynsavgifter inom miljö, hälsa,
livsmedel, alkohol och tobak. Vidare har kommunens restauranger haft möjlighet att
öppna uteserveringarna tidigare än sedvanligt. Upplands-Brohus har gjort olika slags
lättnader för lokalhyresgäster.
Folkbokförda gymnasieelever i Upplands-Bro kommun erbjuds take away-luncher från
kommunens restauranger under återstoden av vårterminen 2020. Syftetär att stödja de
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 2020
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lokala restaurangerna i en ekonomisk svår tid och samtidigt erbjuda lunch till
gymnasieelever som för tillfället har distansundervisning.
Kommunikation
Den 21 februari lanserades kommunens podd ”Bättre tillsammans”. Podden riktar sig
till alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor. Sex avsnitt har producerats och bland
annat ett inslag specifikt om coronaperioden i kommunen.
Kriskommunikationen har varit intensiv både internt som externt under den pågående
coronaperioden. Samarbete sker med andra myndigheter och Samverkan Stockholm för
att sprida gemensamma övergripande budskap. Det gjordes bland annat genom,











Lansering av en webbportal med lokalinformation om corona, www. upplandsbro.se/corona
Lansering av e-tjänster för stödsamtal.
Informationsblad och affischer på 16 språk.
Instagram kampanj ”hallåkommunen” till ungdomar med frågor och svar.
Kommunens Twitter-kanal användes på nytt för att sprida information.
Extra annonseringar med information i lokaltidningarna.
Radioinslag i P4 Stockholm.
Dagliga uppdateringar till de anställda på intranätet, Portalen.
SMS utskick till anställda med information av större dignitet.
Ledarforum för kommunens chefer styrdes om till att direktsändas över Internet.

Lokalförsörjning
En ny process för kommunens arbete med lokalförsörjning fastställdes av
kommunstyrelsen den 29 januari. Den nya processen innebär att respektive kontor
sammanställer nämndernas behov av lokaler utifrån lagkrav, volymförändringar och
andra behov. Behoven sammanställs sedan i en lokalbehovsrapport som ligger till grund
för den lokalresursplan med prioriteringar som fastställs i budget för nästkommande år.
Personal
Vikariefunktionen har startat och stödjer hela kommunen med timvikarier. Akuta
timrekryteringar har gjorts till utföraravdelningen på grund av hög sjukfrånvaro med
anledning av Covid-19. Verksamheterna har också fått extra arbetsmiljöstödjande
insatser med anledning av läget.
En HME-enkät genomfördes i hela kommunen under januari.
Ekonomi och upphandling
Sedan årsskiftet är upphandlingsfrågorna överförda till ekonomistaben. Ett syfte med
organisationsförändringen är att dra nytta av de synergier som uppstår med ett närmare
samarbete med controllers och ekonomer.
Samhällsbyggnadskontoret/ Mark- och exploatering
Två strategiskt viktiga fastigheter vid Bro stationsområde har förvärvats i syfte att ge
kommunen rådighet över marken, i samband med utveckling av stationsområdet. En
förstudie har påbörjats för att belysa behov av ytor för utveckling av bland annat
kollektivtrafik och infartsparkering.
Kommunen har genomfört ett markbyte i syfte att få rådighet över planering av en ny
skola i Bro. Inom området finns nu även möjlighet att planera för andra funktioner
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 2020
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såsom plats för idrott och andra aktivitetsytor samt dagvatten. Området är i ÖP utpekat
som verksamhetsområde. Detaljplanering startas under våren.
Genomförandet av den första detaljplanen Trädgårdsstaden i Bro har pausats med
anledning av ett beslut om förbud att kulvertera en del av Sätrabäcken som går genom
planområdet. Det är avgörande för genomförandet av detaljplanen att kulverteringen
kan genomföras. Kommunen har överklagat beslutet till Mark och miljödomstolen.
Beslut väntas under hösten. Inga byggnationer eller andra åtgärder kommer att
genomföras innan beslut är fattat.
Den första etappen av huvudgatan i Tegelhagen är under genomförande. De två
återstående etapperna är upphandlade och planerad byggstart under sommaren 2020.
Ringvägen, parkeringar, ytbeläggning och planteringar etc, kommer att färdigställas i
etapper som anpassas tidsmässigt och ytmässigt till husbyggnationerna. Planerad start
under 2020.
Den sedan länge planerade ombyggnation av Granhammarsvägen har startat under
våren. Det är sista etappen av utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels och logistik
område. Det är Kommunens mest trafikerade väg. I och med utvecklingen av Brunna
lager och logistikområde har de tunga transporterna ökat succesivt och de befintliga
trafiklösningarna, främst vid på- och avfarterna till E18 har varit undermåligt utformade
för det nya trafikflödet. Under byggnationen kommer det av naturliga skäl ofta vara
försämrad framkomlighet. Ombyggnationen beräknas ta cirka två år.

Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 2020
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2

Ekonomi

2.1 Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202004
(tkr)

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

63 760

17 011

58 150

16 482

5 610

-529

5 081

79

Samhällsbyggna
dskontoret

8 865

7 561

11 883

16 603

-3 018

9 042

6 024

46 381

58

217

0

0

58

-217

-159

-768

72 683

24 789

70 033

33 085

2 650

8 296

10 946

45 692

Försäljning
tomträtter
Summa

2.2 Helårsprognos
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Kommunledningskontoret

187 413

51 033

187 413

51 033

0

0

0

27 279

22 683

27 279

30 683

0

8 000

8 000

175

650

175

650

0

0

0

214 867

74 366

214 867

82 366

0

8 000

8 000

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Summa

2.3 Ekonomisk analys
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar efter årets första fyra månader ett överskott
gentemot budget. Prognosen för helåret är i nivå med budget.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar efter årets fyra första månader ett överskott gentemot budget
motsvarande 5,87 mnkr. Exploateringsavdelningen har fått en större försäljningsintäkt
under första tertialen. Tomträtts försäljningen visar ett underskott jämfört med budget
till följd att inga tomträtter sålts under första tertialen. Planavdelningen har lägre
intäkter jämfört med budget under första tertialen men ser att det ska vara möjligt att nå
budget i balans till årets slut.
Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om 8 mnkr. Utfallet är dock
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter samt när kommande större
fastighetsförsäljningar verkställs. En osäkerhetsfaktor är att det finns lagkrav på att
detaljplaner ska vara digitala fr.o.m. 1 jan 2022.

2.4 Sociala investeringsfonden
Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202004

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

(tkr)
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Projekt

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202004

Brobyggare

2018-06

2021-06

4 596

1 475

4 596

4 596

1 475

4 596

Summa

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet har implementerats långsiktigt till en fältverksamhet efter beslut av
Trygghetsutskottet/Kommunstyrelsen. Projektanställda Brobyggare övergår i ordinarie
tillsvidareanställningar som Fältassistenter och fortsätter långsiktigt att arbeta
uppsökande och relationsskapande enligt metoder från projektet.

2.6 Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Bredbandsutbyggnad

1 000

80

920

920

0

Fortsatt utbyggnad IT

3 000

3 000

3 000

0

Investeringsram KLK

2 690

2 690

2 690

0

200

200

0

10 000

10 000

0

0

7 545

7 545

10 000

10 000

10 000

0

7 783

6 400

7 783

1 383

33 210

42 138

8 928

Projekt
(tkr)
Internleasing datorer till
verksamheterna

Översyn Furuhällshuset
Ökad digitalisering
Restaurering av
Lejondalssjön
Granhammarsvägen etapp 2
Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat

Summa

750

549

10 000
8 000

43 223

455

1 084

2.7 Kommentarer investeringsredovisning
Internleasing datorer till verksamheterna
Datoror till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget.
Bredbandsutbyggnad
Medel finns avsatt för utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och även för att
stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Medel förväntas förbrukas i
sin helhet under 2020.
Fortsatt utbyggnad IT
Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim.
Årlig avsatt post i investeringsbudgeten. Medel förväntas förbrukas i sin helhet under
2020.
Kommunstyrelsen, Tertialrapport 1 2020
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Investeringsram KLK
Medel förväntas förbrukas i sin helhet under 2020.
Översyn Furuhällshuset
Projektet har kvarvarande kostnader under förstudiefasen. Medel förväntas förbrukas i
sin helhet under 2020 och projektets förstudie kan avslutas under året.
Ökad digitalisering
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling avsattes under denna
budgetpost i budget 2020. Kommunens verksamheter har möjlighet att söka om medel
två gånger under 2020. Efter första ansökningsomgången har 2,7 mnkr beviljats. Nästa
ansökningsomgång är under början av hösten 2020. Medel förväntas förbrukas i sin
helhet under 2020.
Lejondalssjön
Restaurering av Lejondalssjön. Upphandling för arbetet har pågått under vår 2020.
Åtgärderna ska enligt avtal vara färdigbehandlade senast 2022-12-31. Anledningen till
denna långa utförandetid är att vi konkurrerar med andra projekt och reningstekniker i
vattenverk gällande resurser och kompetens. Innan startmöte genomförts är prognos
över förbrukade medel under 2020 svår att göra. Återkommer med uppdaterad
information till rapport för T2.
Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2021.

2.8 Exploateringsredovisning
Projekt

Förbrukat tom 2019

Prognos 2020

Netto

Netto

197

0

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde

48 194

15 000

Ringvägen

35 635

-25 000

(tkr)
Norrboda (HSB)

Äldreboende Lillsjöbadväg

-785

0

15 106

0

0

10 000

Gamla brandstationen i Bro - VA

-29

0

Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar

147

0

-4 831

-2 500

Förskola Lillsjö badväg
Lillsjö badväg

Kockbacka finplanering
Blommans förskola Finnsta

214

150

Trädgårdsstaden i Bro Dp1

-52 954

-10 000

Hästsportanläggning Önsta

-70

0

-10 825

-65 000

-2 596

50 000

6 495

0

Jursta 3:14

-579

100

Högsbytorp

87

0

Tegelhagen
Granhammarsvägen etapp 2
Skällsta industriområde
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Summa

33 406

-27 250

2.9 Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark.
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Byggnation av passage under E18
pågår. Väntas klart under 2020.
Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på
Ringvägen. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter
husbyggnationerna. Första delen startas under 2020.
Förskola/äldreboende, Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid
förskolan och Lillsjöbadet pågår. Väntas klart under 2020.
Gamla brandstationen i Bro: Projektet kommer slutredovisas i T2 2020.
Kockbacka finplanering: Asfaltering och finplanering av villagator planeras under
2020.
Blommans förskola Finnsta: Slutfört
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Utbyggnaden pausad med anledning av beslut från
Länsstyrelsen om förbud att kulvertera Sätrabäcken. Kulverteringen behövs för
detaljplanens genomförande. Överklagan av beslutet inlämnat till mark och
miljödomstolen för prövning (MMD). Beslut väntas under hösten 2020, men processen
kan ta längre tid. Upphandling av markförstärkning av gator, avvaktar beslut från
MMD. Projektering av allmänna anläggningar klar, upphandling av entreprenör
avvaktar beslut från MMD. Ny förväntad byggstart kan ske tidigast senhösten 2020.
Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. För färdigställande
behövs tillstånd från Trafikverket att låta uppföra ett övergångsställe för säker passage
över vägen.
Tegelhagen: Byggnation av etapp 1 av huvudgatan pågår. Projektering av allmänna
anläggningar och annan infrastruktur av etapp 2 och 3 av huvudgata och allmänna
anläggningar slutförd. Entreprenör upphandlad och byggstart under sommaren 2020.
Granhammarsvägen etapp 2: Ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad
framkomlighet och trafiksäkerhet byggstartad våren 2020. Förväntad byggtid ca 2 år.
Jursta 3:14: Slutbesiktad och klar.
▲
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Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2020-05-19

KS 20/0422

Ekonomistaben

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands-bro.se

Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till
april för Upplands-Bro kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till
april 2020.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Gymnasie- och arbetslivsnämnden får i uppdrag att återkomma med en
åtgärdsplan med anledning av det prognostiserade underskottet.
2. Socialnämnden får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan med
anledning av det prognostiserade underskottet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till -12,6 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat underskott på 3,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Störst underskott redovisar Socialnämnden (-6,6 mnkr) och Äldreoch omsorgsnämnden (-9,4 mnkr).
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Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på -30,3
mnkr. Det är 47,1 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 16,8 mnkr.
Störst underskott prognostiserar Gymnasie- och arbetslivsnämnden (-9,4
mnkr), Socialnämnden (-15,5 mnkr), ekonomiskt bistånd (-12,5 mnkr) och
Äldre- och omsorgsnämnden (-24,7 mnkr). Av det prognostiserade
underskottet för Äldre- och omsorgsnämnden förklaras 22,5 mnkr av ökade
kostnader relaterade till Covid 19, som kommunen har för avsikt att söka
ersättning för. Det är dock osäkert i vilken omfattning kompensation kommer
att ske.

Beslutsunderlag
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Datum

Vår beteckning

2020-05-11

KS 20/0422

Kommunledningskontoret

Ärendet
Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst
en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets
början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta
en delårsrapport för perioden januari till april och en delårsrapport för perioden
januari till augusti.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för årets första
fyra månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens redogörelser över
nämndernas resultat och helårsprognos.
Kommunens resultat för perioden uppgår till -12,6 mnkr. Nämnderna uppvisar
ett samlat underskott på 3,3 mnkr jämfört med budget för årets första fyra
månader. Störst underskott redovisar Socialnämnden (-6,6 mnkr) och Äldreoch omsorgsnämnden (-9,4 mnkr).
Årets första helårsprognos för kommunen indikerar ett helårsresultat på -30,3
mnkr. Det är 47,1 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 16,8 mnkr.
Störst underskott prognostiserar Gymnasie- och arbetslivsnämnden (-9,4
mnkr), Socialnämnden (-15,5 mnkr), ekonomiskt bistånd (-12,5 mnkr) och
Äldre- och omsorgsnämnden (-24,7 mnkr). Av det prognostiserade
underskottet för Äldre- och omsorgsnämnden förklaras 22,5 mnkr av ökade
kostnader relaterade till Covid 19, som kommunen har för avsikt att söka
ersättning för. Det är dock osäkert i vilken omfattning kompensation kommer
att ske.
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 1,2 mnkr
sämre än budget.
Förvaltningarna har även sammanställt investeringsprognoser för respektive
nämnd för 2019.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen
för Upplands-Bro Kommunföretag AB beräknas redovisa ett underskott på 0,3
mnkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos med ett överskott på 23,5
mnkr vilket är 0,4 mnkr sämre än budgeterat resultat. Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB lämnar en helårsprognos på 1,0 mnkr, vilket är i nivå
med budgeterat resultat.
Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visare ett resultat på -49 tkr.
Kommunen äger 51 % av bolaget.

Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet.
Kommunledningskontoret
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1

Förvaltningsberättelse

1.1 Inledning
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro
kommun.
Under våren skedde en snabb global spridning av viruset Covid-19 som ledde fram till
en pandemi. Denna globala pandemi har påverkat Sverige och Upplands-Bro. I slutet av
februari beslutades om krisledning för organisationen.

1.2 Nyckeltal
Nyckeltal

202004

201904

201804

201704

Folkmängd 30 april (enligt
kommuninvånarregistret)

29 549

29 027

28 211

27 103

Kommunalskatt, kr

19 :60

19 :60

19:60

19:60

Landstingsskatt, kr

12 :08

12 :08

12:08

12:08

-12 642

42 582

12 891

32 302

-427,8

1 467

456,9

1 191,8

571 072

500 513

484 868

439 651

19 326

17 243

17 187

16 221

102,3

92,8

97,4

100,1

1 759 197

1 614 385

1 365 756

1 445 539

901 836

885 475

748 118

723 405

30 520

30 505

26 518

26 690

Soliditet %

51,3

54,8

54,7

50,0

Nettoinvesteringar, mnkr

57,8

48,6

4,3

94,0

Resultat tkr
Resultat kr per invånare
Verksamhetens nettokostnad tkr
Verksamhetens nettokostnad kr per invånare
Nettokostnadernas andel av skatter och
utjämning
Balansomslutning tkr
Eget kapital tkr
Eget kapital kr per invånare

1.3 Befolkningsutveckling
Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Första kvartalet 2020 ökade
befolkningen med 129 personer till 29 475 personer. Sedan 1 april 2019 är ökningen
563 (781) personer, vilket motsvarar 1,9%. Befolkningsökningen för första kvartalet
utgörs av ett födelseöverskott på 35 personer och ett positivt flyttningsnetto på 70
personer samt en justeringspost från föregående år på 24 personer som redovisas i år.
Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som bidrar till flyttningsnettot.

1.4 Delårsresultatet
Delårsresultat

Kommunen redovisar ett delårsresultat på -12,6 mnkr ( 42,6mnkr).
I delårsresultatet ingår försäljning av exploateringsmark med 12,1 mnkr (48,4 mnkr).
Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har minskade
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 0,4 mnkr jämfört med budget. Nämnderna
uppvisar totalt ett underskott jämfört med budget med 3,3 mnkr.
Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2020
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Kommunen kommer att erhålla utdelning och ränta från Kommuninvest med 1,6 mnkr
(3,8 mnkr) i maj. Beloppet erhölls i april förra året därav lägre finansnetto i år än förra
året i april 0,2 mnkr (3,6 mnkr).
Skatter och utjämningssystem

I budget 2019 uppgår finansieringen till 1 675,8 mnkr. Det är skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning. I helårsprognos beräknas dessa intäkter uppgå till 1 614,9
mnkr vid årets slut. En minskning med 60,9 mnkr. Kommunen kommer dock enligt
prognos erhålla 59,7 mnkr i extra tillskott vilket innebär en minskning totalt av de
beräknade intäkterna med 1,2 mnkr.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och
statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt
nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi.
Nettokostnadsandelen uppgår till 102,3 % (92,8 %) per april 2020.

1.5 Balanskravet och god ekonomisk hushållning
Balanskravet och god ekonomisk hushållning

Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska
ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till
kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna
miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som
långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens
åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer.
Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande
budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den
löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. Kommunen har inte några underskott
att täcka från tidigare år.
Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens
balanskrav visar ett resultat på +- 0 tkr för årets första fyra månader då man utnyttjat
12 642 tkr av resultatutjämningsreserven.
Kommunallagens balanskrav
Balanskravsutredning
Balanskravsutredning

202004

2019

2018

= Årets resultat enligt resultaträkningen

-12 642

54 281

107 666

-4 644

-6 602

- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
-/+ Orealiserade vinster och förluster i
värdepapper

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2020

4(64)

+/- Återföring av orealiserade vinster och
förluster i värdepapper
= Årets resultat efter
balanskravsjustering

-12 642

- Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
+ Användning av medel från
resultatutjämningsreserv

49 637

101 064

-33 397
12 642

= Balanskravsresultat

0

16 240

101 064

Resultatutjämningsreserv

Upplands-Bro kommun följer SKR:s vägledning över hur man avgör om RUR får
disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande
skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med
en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det
tioåriga genomsnittet. Vid årets ingång uppgick RUR till 107,1 mnkr. Efter användning
av medel från fonden i delårsbokslutet blir balanskravsresultatet 0 och det finns 94,5
mnkr kvar att använda.
Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.
Hittills i år har 2 570 tkr använts från fonden.

1.6 Ekonomiska mål
Övergripande mål
Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid
överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att
utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare
reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får
finansieras med lån
Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden
Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina
anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet
värde under anläggningarnas livslängd
Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar.
Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt,
effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet
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1.7 Finansiell ställning och kassaflöde
Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 471,7 mnkr (1 197 mnkr).
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 22,4 mnkr (26 mnkr). Det är
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.
Likviditet

Kommunens likviditet har minskat med 146 mnkr sedan april 2019. Bank- och
kassatillgodohavanden uppgår till 63,5 mnkr (209,5 mnkr) per den sista april.
Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den
sista april utnyttjades ingen kredit.
Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 20 mnkr (75 mnkr). Lånen är upptagna genom
Kommuninvest.
Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. Avsättningar för
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet.
Avsättning till pension uppgår till 200,7 mnkr (175,5 mnkr) inklusive löneskatt per sista
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till
och med april 10,8 mnkr (10,7 mnkr) inklusive löneskatt.
Den del i pensionssystemet som den anställde själv väljer hur kapitalet ska placeras (den
individuella delen) är PV-valet. Det är kommunen som betalar till PV-valet. Den del
som betalas ut som individuell del kostnadsförs vid intjänandet och redovisas som
kortfristig skuld. Vid delårsbokslutet är 13,6 mnkr (14,7 mnkr) för PV-valet inklusive
löneskatt avsatta i redovisningen. Kostnaden enligt prognosen för 2020 är 45,3 mnkr till
PV-valet inklusive löneskatt.
Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna.
Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska
intressen eller genomförs av AB Upplands-Brohus eller annan om alternativet är att
kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt
kräva lämplig säkerhet.
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 2 366,5 mnkr (2 339,6 mnkr).
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Soliditet

Kommunens balansomslutning är 1 759,2 mnkr (1 614,4mnkr). Det egna kapitalet
uppgår till 901,8 mnkr (885,5 mnkr), vilket innebär en soliditet på 51,3 % (54,9 %).
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av nettotillgångarna.
Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 57,8 mnkr (48,6 mnkr) för årets första 4 månader. 24,7
mnkr avser flexibel sporthall. Avskrivningarna uppgår till 19,3 mnkr (20,2 mnkr).

1.8 Koncern
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget UpplandsBro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar en förlust med 265 tkr, 265 tkr sämre än
budgeterat resultat. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 433 tkr sämre än
budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 1 tkr högre än
budgeterat resultat.
I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB visar 33 tkr sämre än budgeterat
resultat.
Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens
Intressenter, AB Vårljus, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och
Kommuninvest ekonomisk förening.
Bolagens resultat efter finansiella
poster, tkr

Budget 2020

Resultat jan-apr

Helårsprognos

0

-134

-265

23 913

12 030

23 480

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

999

448

1 000

Österhöjdens garage AB

-16

38

-49

Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
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2

Helårsprognos

2.1 Resultatprognos
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på -43,3 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från sociala
investeringsfonden förväntas bli -30,3 mnkr. Det är 30,2 mnkr respektive 47,1 sämre än
budgeterat resultat på -13,1 respektive 16,8 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat underskott på 55,1 mnkr. Då ingår försäljning av
exploateringsmark med 12 mnkr. Om man exkluderar försäljningen av
exploateringsmark prognostiserar samtliga nämnder underskott. Inom Äldre- och
omsorgsnämnden avser 22,5 mnkr extra kostnader för Covid 19 viruset. Pengar som
kommunen öronmärkt och som staten aviserat ersättning för. Då det inte är helt klart hur
mycket ersättning man kan få så har inte ersättningen tagits med i prognosen.
Semesterlöneskulden beräknas uppgå till 2 mnkr som ej budgeterats. I finansnettot ingår
utdelning och ränta från Kommuninvest med 1,6 mnkr vilket är 1,3 mnkr lägre än
budgeterat. Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 1,2
mnkr sämre än budget.
Mnkr

Budget

Helårsprognos

Budgetavvikelse

422,3

434,4

12,1

-2 049,0

-2 089,7

-40,7

-64,2

-64,2

0,0

-1 691,0

-1 719,5

-28,5

1 266,6

1 284,3

17,7

Statsbidrag och utjämning

409,2

390,3

-18,9

VERKSAMHETENS RESULTAT

-15,2

-52,6

-30,2

2,0

1,6

-0,4

-13,1

-43,3

-30,2

-13,1

-43,3

-30,2

Budgeterade medel från social
investeringsfond

29,9

13,0

-16,9

Årets Resultat exklusive social
investeringsfond

16,8

-30,3

-47,1

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

Finansnetto
RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

2.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen
Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen
Kommunstyrelsen

8 000

Kommungemensam

9 600

Finansieringen

-1 617

Bygg- och miljönämnden

-1 000
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Gymnasie- och arbetslivsnämnden

-9 400

Ekonomiskt bistånd

-12 500

Socialnämnden

-15 500

Äldre- och omsorgsnämnden, ordinarie
verksamhet

-2 200

Äldre- och omsorgsnämnden, extra
kostnader pga Covid 19

-22 500

Summa större avvikelseposter i
helårsprognosen, tkr

-47 117

2.3 Prognos för nämnderna
2.3.1 Prognos driftbudget för nämnderna
Prognos driftbudget för nämnderna

(tkr)

Budget 2020
Kostnad

Revision
Kommunledningskontoret

Prognos 2020

Intäkt

1 180

Kostnad

Budgetavvikelse 2020

Intäkt

1 180

Kostna
d

Intäkt

Netto

0

0

0

187 413

51 033

187 413

51 033

0

0

0

27 279

22 683

27 279

30 683

0

8 000

8 000

175

650

175

650

0

0

0

214 867

74 367

214 867

82 366

0

8 000

8 000

19 532

13 932

19 532

12 932

0

-1 000

-1 000

353 000

180 191

361 099

178 890

-8 099

-1 301

-9 400

95 305

7 349

93 777

5 821

1 528

-1 528

0

342 032

105 707

338 184

86 359

3 848

-19 348

-15 500

Ekonomiskt bistånd

16 000

200

28 723

423

-12 723

223

-12 500

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

69 560

8 260

68 165

6 865

1 395

-1 395

0

Vatten- och
avloppsverksamhet

56 657

56 657

56 657

56 657

0

0

0

Avfallsverksamhet

33 454

33 454

33 454

33 454

0

0

0

159 671

98 371

158 276

96 976

1 395

-1 395

0

1 358 560

650 760

1 358 559

650 759

1

-1

0

273 040

69 080

293 678

65 018

-20 638

-4 062

-24 700

2 833 188

1 199 958

2 867 875

1 179 544

-34 687

-20 414

-55 101

9 900

0

0

0

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Gymnasie- och
arbetslivsnämnden
Kultur och Fritidsnämnden
Socialnämnden

Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Äldre- och
omsorgsnämnden
Summa Nämnder
Internränta

9 900

Pensionskostnader

26 100

Övrigt + oförutsett

11 600

26 100

Semesterlöneskuld m.m
Summa kommungemensam

2 000
37 700
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0

0

0

11 600

0

11 600

-2 000

0

-2 000

9 600

0

9 600
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(tkr)
Driftredovisning kommunen
Skatteintäkter och bidrag
Finansnetto
Summa finansiering
Totalt

Budget 2020

Budgetavvikelse 2020

2 870 888

1 209 858

2 895 975

1 189 444

-25 087

-20 414

-45 501

21 300

1 697 100

21 597

1 696 180

-297

-920

-1 217

7 290

9 290

6 390

7 990

900

-1 300

-400

28 590

1 706 390

27 987

1 704 170

603

-2 220

-1 617

2 899 478

2 916 248

2 923 962

2 893 614

-24 484

-22 634

-47 118

Resultat
Social investeringsfond

Prognos 2020

16 770

-30 348

29 879

Resultat enligt
resultaträkningen

-47 118

12 997
-13 109

-43 345

2.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna
Prognos investeringsbudget för nämnderna

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos 2020

Budget 2020

Kvar av
projektbudget
2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Kommunledningskontoret

17 440

629

16 810

16 810

0

Samhällsbyggnadskontor
et

25 783

455

16 400

25 328

8 928

Kommunstyrelsen

43 223

1 084

33 210

42 138

8 928

Gymnasie- och
arbetslivsnämnden

1 445

145

1 200

1 300

100

Kultur- och
fritidsnämnden

127 307

63 800

58 507

63 507

5 000

Socialnämnden

550

550

550

0

Totalt alla nämnder
(tkr)

Tekniska nämnden,
skattefinansierat

52 507

25 505

27 002

27 002

0

Vatten- och
avloppsverksamhet

514 998

121 467

80 532

393 531

312 999

Avfallsverksamhet

13 755

1 755

13 755

12 000

109 289

434 288

324 999

Tekniska nämnden

581 260

146 972

Utbildningsnämnden

9 565

9 565

9 565

0

Äldre- och
omsorgsnämnden

1 120

1 120

1 120

0

213 441

552 468

339 027

Summa Nämnder
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3

Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar

3.1 Driftsredovisning och budgetutfall för nämnder

(tkr)

Budget 202004
Kostnad

Revision
Kommunledningskontoret

Redovisat 202004

Intäkt

400

Kostnad

Intäkt

79

Budgetavvikelse 202004

Avvikelse
201904

Kostna
d

Intäkt

Netto

Netto

321

0

321

273

63 760

17 011

58 150

16 482

5 609

-529

5 081

79

8 865

7 561

11 883

16 603

-3 018

9 042

6 024

46 380

Försäljning
tomträtter

58

217

58

-217

-158

-768

Kommunstyrelsen

72 683

24 789

70 033

33 085

2 650

8 296

10 946

45 692

Bygg- och
miljönämnden

6 591

4 644

6 418

2 613

173

-2 031

-1 858

-1 120

Gymnasieoch arbetslivsnämnden

119 361

60 055

121 870

60 324

-2 509

269

-2 240

-4 292

32 448

2 451

31 212

2 738

1 236

287

1 523

-722

114 021

35 236

114 516

29 167

-495

-6 068

-6 563

4 055

Ekonomiskt
bistånd

5 333

67

9 556

183

-4 223

117

-4 106

-2 817

Tekniska
nämnden,
skattefinansierat

23 244

2 753

19 794

1 699

3 450

-1 054

2 396

-1 786

Vatten- och
avloppsverksamhet

18 733

18 886

19 183

15 294

-451

-3 591

-4 042

-709

Avfallsverksamhet

10 158

11 151

8 482

15 895

1 676

4 743

6 419

6 772

Tekniska
nämnden

52 134

32 790

47 459

32 888

4 675

98

4 773

4 277

467 612

217 007

472 394

225 062

-4 782

8 054

3 272

102

90 911

23 027

99 552

22 301

-8 641

-726

-9 366

3 772

961 494

400 066

973 089

408 361

-11 595

8 295

-3 300

49 219

118

118

2 140

1 946

360

3 810

0

Sammhällsbyggnadskontoret

Kultur- och
fritidsnämnden
Socialnämnden

Utbildningsnä
mnden
Äldre- och
omsorgsnämnden
Summa
Nämnder
Internränta

3 300

3 418

Pensionskostna
der m.m

9 135

7 190

Övrigt
+ oförutsett

3 867

513
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Budget 202004

Summa
kommun gemensam

13 002

3 300

7 702

3 874

5 300

574

5 873

2 499

974 496

403 366

980 791

412 235

-6 295

8 869

2 573

51 718

Skatteintäkter
och bidrag

7 100

565 700

7 196

565 393

-96

-307

-403

2 906

Finansnetto

2 430

2 150

1 795

2 082

635

-68

568

2 250

Summa
finansiering

9 530

567 850

8 991

567 476

539

-374

165

5 155

984 026

971 216

989 782

979 710

-5 756

8 494

2 738

56 873

2 738

56 873

Driftredovisn.
kommunen

Totalt
Resultat
Social
investeringsfond

Redovisat 202004

-12 810

25 179

Resultat enligt
resultaträknin
gen

Budgetavvikelse 202004

Avvikelse
201904

(tkr)

-10 071

2 570

-37 989

-12 642

3.2 Resultaträkning
Tkr

202004

201904

Verksamhetens intäkter

146 014

196 449

12 118

48 440

-697 756

-676 730

Jämförelsestörande intäkter:
Försäljning mark exploatering
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande kostnader:
Bokfört värde försäljning mark exploatering
Avskrivningar

-460
-19 331

-20 231

-571 072

-500 513

Skatteintäkter

406 314

405 106

Generella statsbidrag och utjämning

151 883

134 400

Verksamhetens resultat

-12 875

38 993

2 108

6 174

-1 875

-2 584

-12 642

42 582

-12 642

42 582

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat
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3.3 Balansräkning
Tkr

202004

201904

Immateriella anläggningstillgångar

8 225

6 710

Summa Immateriella anläggningstillgångar

8 225

6 710

1 389 602

1 086 815

82 144

110 214

1 471 746

1 197 029

34 732

34 732

2 172

2 296

36 904

37 028

1 516 875

1 240 767

22 416

26 013

156 370

138 084

63 536

209 522

242 322

373 619

1 759 197

1 614 385

202004

201904

775 410

733 348

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar, bostadsrätter
Långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Exploateringsfastigheter
Fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Tkr
EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Rättning av bidragsanläggningar pga ny intäktsrekommendation
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Tkr

202004

201904

Resultatutjämningsreserv

94 446

73 691

Social investeringsfond

27 317

35 854

Årets resultat

-12 642

42 582

Summa eget kapital

901 836

885 475

198 517

172 947

2 181

2 530

200 698

175 477

Långfristiga skulder

304 842

231 116

Summa långfristiga skulder

304 842

231 116

26 237

38 645

Övriga kortfristiga skulder

325 584

283 672

Summa kortfristiga skulder

351 821

322 317

Summa skulder

656 663

553 433

1 759 197

1 614 385

467 785

481 383

Borgensåtaganden

1 898 670

1 858 206

Summa borgens- och ansvarsåtaganden

2 366 455

2 339 589

Avsättningar
Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser
Särskild avtals/ålderspension
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Pensionsförpliktelser

3.4 Kassaflödesanalys för kommunen
Tkr

202004

201904

201912

-12 641

42 582

54 281

19 331

20 231

57 116

6 639

6 729

25 312

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering förändring avsättning pensioner o övriga
avsättningar
Investeringskostnader som flyttats till drift
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Tkr
Justering av bidragtillgångar enligt nya
intäktsrekommendationen
Justering för direktbokning mot eget kapital

202004

201904

201912

-70

-4 398

-116 693
17 304

Justering netto reavinster/förluster
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

-86 061

69 473

132 595

Ökning(-)/minskning(+) förutbetalda intäkter som regleras över
flera år

-2 536

-1 287

30 585

5 664

9 261

52 275

40 368

-30 193

-73 093

-24 576

78 021

-109 415

89 642

220 270

-3 470

-8 846

-46 194

-200 710

74

5 274

-49 590

-204 283

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar
Investering i materiella anläggningstillgångar

-57 019

Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-57 019

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder

99 389

Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)

-55 000

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

124
99 389

0

-54 876

Årets kassaflöde

-67 045

40 052

-38 889

Likvida medel vid årets början

130 581

169 470

169 470

63 536

209 522

130 581

Likvida medel vid årets/periodens slut

3.5 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR).
Från och med räkenskapsår 2020 tillämpas den nya intäktsrekommendationen RKR R2
som är tvingande först detta år. Enligt denna rekommendation får endast offentliga
bidrag initialt skuldredovisas för att sedan successivt intäktsredovisas över tillgångens
nyttjandeperiod. De bidrag som erhållits från privata aktörer och som tidigare har
hanterats på detta sätt, har nu återförts och minskat långfristiga skulder med 17,3 mnkr.
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Rättning har skett mot det egna kapitalet. 99,4 mnkr har först till förutbetalda
exploateringsintäkter då det avser projekt som inte färdigställts och slutredovisats. Om
projekten blir färdiga under året och en slutredovisning sker kan det innebära
exploateringsintäkter som enligt den nya rekommendationen ska intäktsföras det år då
projektet är färdigt. Då detta är en ändring av redovisningsprincip kommer en
omräkning av de ingående balanserna ske i delårsbokslutet i augusti.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärde.
Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och
överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa förekommit
under räkenskapsåret.
Intäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognos i maj som
pekar på en preliminär slutavräkning för 2020 med -38 951,6 tkr och slutlig
slutavräkning med -13 939,9 tkr.
Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden
för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt
från Rådets skrift om avskrivningar men med egen bedömning av tillgångarnas
beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar,
teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden
avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.
Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning
Leasingkostnader
Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år
eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i
resultaträkningen.
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Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (23 650 kr) och
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.
Anläggningstillgångar

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggnings
nyttjandeperiod.
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).
Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar.
Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i
balanskravsutredningen.
Social investeringsfond

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom
ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Avsikten med
Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt
skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett
komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet,
lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland
kommuninvånarna.
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4

Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos

4.1 Kommunstyrelsen
4.1.1 Inledning
Vinjett
Upplands-Bro kommun styrs genom en vision i hur kommunens ska utvecklas mot
2035. Visionen lyder ”Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats” och denna
lägger i sin tur grund för de långsiktiga och övergripande målen för Upplands-Bro
kommun.
Under våren skedde en snabb global spridning av viruset Covid-19 som ledde fram till
en pandemi. Denna globala pandemi har påverkat Sverige och Upplands-Bro. I slutet av
februari beslutades om krisledning för organisationen. Under våren har krisen medfört
ett omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer däribland
Länsstyrelsen Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att minska
smittspridning och bibehålla samhällets funktionalitet. En politisk överenskommelse har
beslutats om för att säkerställa långsiktighet och beslutsfattande under pandemin.
Att skapa ett hållbart Upplands-Bro innebär att brottslighet ska minska och trygghet
öka. I februari invigdes Trygghetcentra i Brohuset och fokus för trygghetsarbetet är
bland annat att utveckla samarbetet med Polismyndigheten och olika aktörer.
Under våren har arbetet med fördjupande översiktsplaner för Kungsängen och Bro tagits
fram. De fördjupade översiktsplanerna beskriver den långsiktiga utvecklingen för ett
hållbart Upplands-Bro.
Ansvarsområde och organisation
Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens
verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen
ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och
arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten,
samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan,
detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt
mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.
Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under
Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan,
exploatering, övergripande samhällsplanering, natur- och vattenvård, tomträtter och
arrenden.
Viktiga händelser under året
Kansli
Kommunfullmäktige har beslutat om en ny arbetsordning och ett nytt gemensamt
reglemente för nämnderna. Dessa beslut möjliggör distansdeltagande i kommunens
samtliga instanser.
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Digitalisering
Kommunövergripande digitaliseringsprojekt
Under året har en process för ansökningar av digitaliseringsmedel skapats. Genom att
ansöka om centrala utvecklingsmedel kan respektive kontor få del av investeringsmedel
för att driva utvecklingsprojekt inom digitaliseringsområdet.
Under 2020 finns det två olika ansökningstillfällen och det första tillfället var i april.
Från första ansökningstillfället har sex olika ansökningar beviljats om totalt 2,9 mnkr.
Beviljade projekt handlar bland annat om digitalisering av arkivhandlingar, digital
hantering av handlingar till förtroendevalda, utveckling av e-tjänstplattformen och
införande av en plattform för robotisering av repetitiva arbetsuppgifter.
Upphandling av IT-drift
Kommunens samlade IT-drift har sedan början av 2000-talet bedrivits av externa
aktörer. Denna upphandlas och kommunen har sedan införandet haft tre olika
leverantörer. Inför det att nuvarande avtal upphör under 2021 har upphandling inletts.
Kommunstyrelsen kommer att besluta om tilldelning till slutlig leverantör efter
sommaren 2020.
Trygghet och säkerhet
Trygghetscenter
Den 5 februari 2020 invigdes kommunens trygghetscenter. Verksamheten bedrivs i
lokaler i Brohuset och samordnar kommunens funktioner för trygghet och säkerhet. I
verksamheten deltar även externa aktörer som polis, räddningstjänst och kvinnojour.
Verksamheten är även samordnad med kommunens kontaktcenter i Bro för att öka
tillgänglighet och kontakt med kommunens medborgare.
Samverkansavtal
Kommunen och Polisen har tecknat ett samverkansavtal kopplat till samarbete och
gemensamma fokusområden i kommunen. Avtalet har identifierat ett antal
gemensamma områden: förstärkt kapacitet och en övergripande gemensam målbild, ett
tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område, trygghet på offentlig plats, arbete med
ungdomar i riskzon, inbrott i bostad, våldsbejakande extremism, trygghetscenter, vapen
och dödligt våld, insatser mot droghandel och öppna drogscener, insatser mot
gängkriminalitet och organiserad brottslighet.
Strategi för ett socialt hållbart Upplands-Bro
Kommunstyrelsen har gett kommundirektören i uppdrag att tillsammans med
trygghetsutskottet ta fram en strategi för ett socialt hållbart Upplands-Bro. I arbetet ska
den tidigare strategin och handlingsplanen för ett socialt hållbart Bro implementeras.
När strategin är framtagen ska den behandlas av trygghetsutskottet och därefter beslutas
av kommunstyrelsen.
Näringsliv
Med anledning av Covid-19 har en aktiv dialog förts med det lokala näringslivet för att
diskutera stödåtgärder. Dialogen har skett i de formella forum som finns, som
exempelvis näringslivsrådet, men även genom ett möte med besöks- och
restaurangnäringen den 24 mars 2020.
Kommunen har presenterat ett åtgärdspaket för det lokala näringslivet som bland annat
innebär förlängda betalningstider för årliga fasta tillsynsavgifter inom miljö, hälsa,
livsmedel, alkohol och tobak. Vidare har kommunens restauranger haft möjlighet att
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öppna uteserveringarna tidigare än sedvanligt. Upplands-Brohus har gjort olika slags
lättnader för lokalhyresgäster.
Folkbokförda gymnasieelever i Upplands-Bro kommun erbjuds take away-luncher från
kommunens restauranger under återstoden av vårterminen 2020. Syftetär att stödja de
lokala restaurangerna i en ekonomisk svår tid och samtidigt erbjuda lunch till
gymnasieelever som för tillfället har distansundervisning.
Kommunikation
Den 21 februari lanserades kommunens podd ”Bättre tillsammans”. Podden riktar sig
till alla som är intresserade av hållbarhetsfrågor. Sex avsnitt har producerats och bland
annat ett inslag specifikt om coronaperioden i kommunen.
Kriskommunikationen har varit intensiv både internt som externt under den pågående
coronaperioden. Samarbete sker med andra myndigheter och Samverkan Stockholm för
att sprida gemensamma övergripande budskap. Det gjordes bland annat genom,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lansering av en webbportal med lokalinformation om corona, www. upplandsbro.se/corona
Lansering av e-tjänster för stödsamtal.
Informationsblad och affischer på 16 språk.
Instagram kampanj ”hallåkommunen” till ungdomar med frågor och svar.
Kommunens Twitter-kanal användes på nytt för att sprida information.
Extra annonseringar med information i lokaltidningarna.
Radioinslag i P4 Stockholm.
Dagliga uppdateringar till de anställda på intranätet, Portalen.
SMS utskick till anställda med information av större dignitet.
Ledarforum för kommunens chefer styrdes om till att direktsändas över Internet.

Lokalförsörjning
En ny process för kommunens arbete med lokalförsörjning fastställdes av
kommunstyrelsen den 29 januari. Den nya processen innebär att respektive kontor
sammanställer nämndernas behov av lokaler utifrån lagkrav, volymförändringar och
andra behov. Behoven sammanställs sedan i en lokalbehovsrapport som ligger till grund
för den lokalresursplan med prioriteringar som fastställs i budget för nästkommande år.
Personal
Vikariefunktionen har startat och stödjer hela kommunen med timvikarier. Akuta
timrekryteringar har gjorts till utföraravdelningen på grund av hög sjukfrånvaro med
anledning av Covid-19. Verksamheterna har också fått extra arbetsmiljöstödjande
insatser med anledning av läget.
En HME-enkät genomfördes i hela kommunen under januari.
Ekonomi och upphandling
Sedan årsskiftet är upphandlingsfrågorna överförda till ekonomistaben. Ett syfte med
organisationsförändringen är att dra nytta av de synergier som uppstår med ett närmare
samarbete med controllers och ekonomer.
Samhällsbyggnadskontoret/ Mark- och exploatering
Två strategiskt viktiga fastigheter vid Bro stationsområde har förvärvats i syfte att ge
kommunen rådighet över marken, i samband med utveckling av stationsområdet. En
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förstudie har påbörjats för att belysa behov av ytor för utveckling av bland annat
kollektivtrafik och infartsparkering.
Kommunen har genomfört ett markbyte i syfte att få rådighet över planering av en ny
skola i Bro. Inom området finns nu även möjlighet att planera för andra funktioner
såsom plats för idrott och andra aktivitetsytor samt dagvatten. Området är i ÖP utpekat
som verksamhetsområde. Detaljplanering startas under våren.
Genomförandet av den första detaljplanen Trädgårdsstaden i Bro har pausats med
anledning av ett beslut om förbud att kulvertera en del av Sätrabäcken som går genom
planområdet. Det är avgörande för genomförandet av detaljplanen att kulverteringen
kan genomföras. Kommunen har överklagat beslutet till Mark och miljödomstolen.
Beslut väntas under hösten. Inga byggnationer eller andra åtgärder kommer att
genomföras innan beslut är fattat.
Den första etappen av huvudgatan i Tegelhagen är under genomförande. De två
återstående etapperna är upphandlade och planerad byggstart under sommaren 2020.
Ringvägen, parkeringar, ytbeläggning och planteringar etc, kommer att färdigställas i
etapper som anpassas tidsmässigt och ytmässigt till husbyggnationerna. Planerad start
under 2020.
Den sedan länge planerade ombyggnation av Granhammarsvägen har startat under
våren. Det är sista etappen av utbyggnaden av Norrboda-Brunna handels och logistik
område. Det är Kommunens mest trafikerade väg. I och med utvecklingen av Brunna
lager och logistikområde har de tunga transporterna ökat succesivt och de befintliga
trafiklösningarna, främst vid på- och avfarterna till E18 har varit undermåligt utformade
för det nya trafikflödet. Under byggnationen kommer det av naturliga skäl ofta vara
försämrad framkomlighet. Ombyggnationen beräknas ta cirka två år.
4.1.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202004
(tkr)

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Kommunlednings
kontoret

63 760

17 011

58 150

16 482

5 610

-529

5 081

79

Samhällsbyggna
dskontoret

8 865

7 561

11 883

16 603

-3 018

9 042

6 024

46 381

58

217

0

0

58

-217

-159

-768

72 683

24 789

70 033

33 085

2 650

8 296

10 946

45 692

Försäljning
tomträtter
Summa
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Helårsprognos
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kommunledningskontoret

187 413

51 033

187 413

51 033

0

0

0

27 279

22 683

27 279

30 683

0

8 000

8 000

175

650

175

650

0

0

0

214 867

74 366

214 867

82 366

0

8 000

8 000

Samhällsbyggnadskontoret
Försäljning tomträtter
Summa

Intäkt

Netto

Ekonomisk analys
Kommunledningskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Kommunledningskontoret redovisar efter årets första fyra månader ett överskott
gentemot budget. Prognosen för helåret är i nivå med budget.
Samhällsbyggnadskontorets verksamheter under Kommunstyrelsen
Avdelningarna redovisar efter årets fyra första månader ett överskott gentemot budget
motsvarande 5,87 mnkr. Exploateringsavdelningen har fått en större försäljningsintäkt
under första tertialen. Tomträtts försäljningen visar ett underskott jämfört med budget
till följd att inga tomträtter sålts under första tertialen. Planavdelningen har lägre
intäkter jämfört med budget under första tertialen men ser att det ska vara möjligt att nå
budget i balans till årets slut.
Prognos på årsbasis för avdelningarna är ett överskott om 8 mnkr. Utfallet är dock
beroende av fortsatt försäljning av tomträtter samt när kommande större
fastighetsförsäljningar verkställs. En osäkerhetsfaktor är att det finns lagkrav på att
detaljplaner ska vara digitala fr.o.m. 1 jan 2022.
Sociala investeringsfonden
Projekt
start

Projekt
(tkr)
Brobyggare

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202004

Prognos
för
projektet
Netto

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

2018-06

2021-06

4 596

1 475

4 596

4 596

1 475

4 596

Summa

Netto

Kommentarer sociala investeringsfonden
Projektet har implementerats långsiktigt till en fältverksamhet efter beslut av
Trygghetsutskottet/Kommunstyrelsen. Projektanställda Brobyggare övergår i ordinarie
tillsvidareanställningar som Fältassistenter och fortsätter långsiktigt att arbeta
uppsökande och relationsskapande enligt metoder från projektet.
Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

1 000

80

920

920

0

Internleasing datorer till
verksamheterna
Bredbandsutbyggnad
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Fortsatt utbyggnad IT

3 000

3 000

3 000

0

Investeringsram KLK

2 690

2 690

2 690

0

200

200

0

10 000

10 000

0

0

7 545

7 545

10 000

10 000

10 000

0

7 783

6 400

7 783

1 383

33 210

42 138

8 928

Översyn Furuhällshuset
Ökad digitalisering
Restaurering av
Lejondalssjön
Granhammarsvägen etapp 2
Lillsjön-Örnässjöns
naturreservat

Summa

750

549

10 000
8 000

43 223

455

1 084

Kommentarer investeringsredovisning
Internleasing datorer till verksamheterna
Datorer till verksamheterna redovisas som investering i externredovisningen men
finansieras genom verksamheternas driftbudget som interna IT-kostnader, därav finns
det ingen investeringsbudget.
Bredbandsutbyggnad
Medel finns avsatt för utbyggnad av fiber till kommunala verksamheter och även för att
stödja bredbandsutbyggnad till privatpersoner och företag. Medel förväntas förbrukas i
sin helhet under 2020.
Fortsatt utbyggnad IT
Underhåll och utveckling av befintlig IT-miljö, för att ha en grundanläggning i trim.
Årlig avsatt post i investeringsbudgeten. Medel förväntas förbrukas i sin helhet under
2020.
Investeringsram KLK
Medel förväntas förbrukas i sin helhet under 2020.
Översyn Furuhällshuset
Projektet har kvarvarande kostnader under förstudiefasen. Medel förväntas förbrukas i
sin helhet under 2020 och projektets förstudie kan avslutas under året.
Ökad digitalisering
Kommuncentrala investeringsmedel för digitaliseringsutveckling avsattes under denna
budgetpost i budget 2020. Kommunens verksamheter har möjlighet att söka om medel
två gånger under 2020. Efter första ansökningsomgången har 2,7 mnkr beviljats. Nästa
ansökningsomgång är under början av hösten 2020. Medel förväntas förbrukas i sin
helhet under 2020.
Lejondalssjön
Restaurering av Lejondalssjön. Upphandling för arbetet har pågått under vår 2020.
Åtgärderna ska enligt avtal vara färdigbehandlade senast 2022-12-31. Anledningen till
denna långa utförandetid är att vi konkurrerar med andra projekt och reningstekniker i
vattenverk gällande resurser och kompetens. Innan startmöte genomförts är prognos
över förbrukade medel under 2020 svår att göra. Återkommer med uppdaterad
information till rapport för T2.
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Lillsjön-Örnässjöns naturreservat
Statliga medel som är avsedda för att genomföra skötselplansåtgärder enligt
skötselplanen. Genomförandetid åtgärder till och med 2021.
Exploateringsredovisning
Projekt

Förbrukat tom 2019

Prognos 2020

Netto

Netto

197

0

NORRBODA - Brunna verksamhetsområde

48 194

15 000

Ringvägen

35 635

-25 000

-785

0

15 106

0

0

10 000

Gamla brandstationen i Bro - VA

-29

0

Gamla brandstationen i Bro - allmänna anläggningar

147

0

-4 831

-2 500

Blommans förskola Finnsta

214

150

Trädgårdsstaden i Bro Dp1

-52 954

-10 000

(tkr)
Norrboda (HSB)

Äldreboende Lillsjöbadväg
Förskola Lillsjö badväg
Lillsjö badväg

Kockbacka finplanering

Hästsportanläggning Önsta

-70

0

-10 825

-65 000

-2 596

50 000

6 495

0

Jursta 3:14

-579

100

Högsbytorp

87

0

33 406

-27 250

Tegelhagen
Granhammarsvägen etapp 2
Skällsta industriområde

Summa

Kommentarer exploateringsredovisning
Norrboda (HSB): Pågående lantmäteriärenden, övertagande av allmänplatsmark.
NORRBODA - Brunna verksamhetsområde: Byggnation av passage under E18
pågår. Väntas klart under 2020.
Ringvägen: Projektering av allmänna anläggningar, parkeringar och gatumiljö på
Ringvägen. Byggnation kommer att ske etappvis under flera år och anpassas efter
husbyggnationerna. Första delen startas under 2020.
Förskola/äldreboende, Lillsjö badväg: Byggnation av nya parkeringsytor vid
förskolan och Lillsjöbadet pågår. Väntas klart under 2020.
Gamla brandstationen i Bro: Projektet kommer slutredovisas i T2 2020.
Kockbacka finplanering: Asfaltering och finplanering av villagator planeras under
2020.
Blommans förskola Finnsta: Slutfört
Trädgårdsstaden i Bro Dp1: Utbyggnaden pausad med anledning av beslut från
Länsstyrelsen om förbud att kulvertera Sätrabäcken. Kulverteringen behövs för
detaljplanens genomförande. Överklagan av beslutet inlämnat till mark och
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miljödomstolen för prövning (MMD). Beslut väntas under hösten 2020, men processen
kan ta längre tid. Upphandling av markförstärkning av gator, avvaktar beslut från
MMD. Projektering av allmänna anläggningar klar, upphandling av entreprenör
avvaktar beslut från MMD. Ny förväntad byggstart kan ske tidigast senhösten 2020.
Hästsportanläggning Önsta: Projektering av busshållplatser. För färdigställande
behövs tillstånd från Trafikverket att låta uppföra ett övergångsställe för säker passage
över vägen.
Tegelhagen: Byggnation av etapp 1 av huvudgatan pågår. Projektering av allmänna
anläggningar och annan infrastruktur av etapp 2 och 3 av huvudgata och allmänna
anläggningar slutförd. Entreprenör upphandlad och byggstart under sommaren 2020.
Granhammarsvägen etapp 2: Ombyggnad av Granhammarsvägen för förbättrad
framkomlighet och trafiksäkerhet byggstartad våren 2020. Förväntad byggtid ca 2 år.
Jursta 3:14: Slutbesiktad och klar.
▲
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4.2 Bygg- och miljönämnden
4.2.1 Inledning
Vinjett
Kommunen är i fortsatt tillväxt och mängden av ärenden är fortsatt hög. Det gäller
bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol.
Däremot präglas första tertialet av en förändrad byggmarknad gällande typ av ärenden.
Antalet lovärenden har minskat jämfört med motsvarande period 2019. En fortsatt
ekonomisk utmaning för nämnden är att fortsatt följa upp intäktsmål och
debiteringsgrader.
Ansvarsområde och organisation
Ansvarsområde
Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar
och förordningar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god
hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.
Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och
bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och
miljönämnden ansvarar även för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra
lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen,
alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om
sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i syfte att
skydda människors hälsa och miljön.
I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska
riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målet är att bidra till att de
nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.
Organisation
Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden.
Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns
det sju avdelningar: bygg-, livsmedels-, miljö-, plan-, exploaterings-, och tekniska
avdelningen samt övergripande samhällsplanering. Det är bygg-, livsmedels- och
miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde.
Viktiga händelser under året
Upplands-Bro ligger kvar i topp-tre i Stockholms län det gäller kommunens service till
lokala företag. Det står klart när 2019 års siffror i den årliga NKI-rankingen (Nöjdkund-index) presenteras. Upplands-Bro ligger på 76, på en skala 0–100, vilket placerar
kommunen som tredje bästa i Stockholms län. Förra året låg kommunens NKI på 76.
De myndighetsområden som undersöks i NKI-mätningen är brandskydd, bygglov,
markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Undersökningen genomförs av Stockholm Business Alliance och Sveriges kommuner
och Regioner (SKR). Alla företag som har ett avslutat myndighetsärende inom något av
de sex undersökta myndighetsområdena får möjlighet att delta i undersökningen.
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NKI

Antal
ärende

Andel
ärenden

Urval netto

Antal svar

Svarsandel

Brandskydd:

83

45

18 %

37

19

51 %

Bygglov:

81

67

27 %

54

40

74 %

Miljö– och hälsoskydd:

58

73

29 %

61

27

44 %

Livsmedelskontroll:

89

43

17 %

38

28

74 %

Serveringstillstånd:

100

13

5%

11

8

73 %

Myndighetsområde

Sammanlagt index: 76
Upplands-Bro kommun ligger på högst värde, 89, i Sverige gällande att ge service till
företag inom kategorin livsmedelskontroll. Förra året fick kommunen indexvärdet 92 i
samma kategori. I kategorin bygglov placerar sig Upplands-Bro som näst bästa
kommun i Stockholms län med ett värde på 81.
Andra viktiga händelser under perioden är
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BROGÅRD 1:168 Bygglov för nybyggnad av förskola och skola i Tegelhagen
Revision av livsmedelskontrollen - redogörelse från Livsmedelsverket
Ansökan om strandskyddsdispens, två hotellbyggnader Hackholmssund
Påbörjande av gemensam utredning - samverkan inom miljö och livsmedel
mellan Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna, Knivsta samt Upplands-Bro
Samrådsunderlag gällande utvidgad verksamhet vid Bro bergtäkt och för en ny
anläggning som NCC planerar norr om Högbytorp, väster om väg 269 har
inkommit.
Kommunens revisorer har granskat miljö- och livsmedelsverksamheterna,
rapport kommer ca maj-juni.
Den senaste Föreskriften om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område, beslutad av kommunfullmäktige i november 2019, har implementerats
genom 131 administrativa beslut.
Ovanligt många klagomål har inkommit till miljöavdelningen under jan-april, 25
st att jämföra med det beräknade antalet på 35 st under ett helt år.
På miljöavdelningen har vissa personalförändringar skett.

4.2.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202004
(tkr)

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Bygglovsverksam
het

3 072

2 766

2 842

1 316

230

-1 450

-1 220

-942

Miljö

2 900

1 474

2 927

938

-27

-536

-563

-93

619

404

649

359

-30

-45

-75

-85

6 591

4 644

6 418

2 613

173

-2 031

-1 858

-1 120

Livsmedelsverks
amhet samt
tobak, alkohol
och läkemedel
Summa
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Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Bygglovsverksamhet

9 107

8 298

9 107

7 298

0

-1 000

-1 000

Miljö

8 593

4 422

8 593

4 422

0

0

0

Livsmedelsverksamhet
samt tobak, alkohol och
läkemedel

1 832

1 212

1 832

1 212

0

0

0

19 532

13 932

19 532

12 932

0

-1 000

-1 000

Summa

Ekonomisk analys
Nämnden i helhet
Bygg- och miljönämnden redovisar sammantaget ett underskott på -1 858 tkr i
förhållande till budget. Intäkterna är -2 031 tkr lägre än budgeterat. Kostnaderna är
173 tkr lägre än budgeterat.
Helårsprognosen för nämnden som helhet är ett negativt resultat utifrån utfallet för
första tertialet. Resultatet på helårsbasis påverkas i hög grad av intäkter under
kommande tertial som normalt brukar ha en högre andel ärenden som kan faktureras.
Det finns dock en stor osäkerhet hur ärendebalansen främst inom bygglov kommer att
utvecklas.
Bygglov
Bygglov redovisar ett underskott på -1 219 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror
främst på lägre intäkter än budgeterat -1 449 tkr. Kostnaderna är något lägre än budget
och utgörs i huvudsak av personalkostnader.
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 anställda.
Prognosen för helåret är ett underskott motsvarande cirka -1 000 tkr vilket är direkt
beroende av hur utfallet i intäkter kommer att utvecklas under resten av året.
Miljö
Miljö redovisar ett underskott på -563 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror
främst på lägre intäkter än budgeterat -536 tkr. Kostnaderna är något högre än budget
+26 tkr och utgörs i huvudsak av personalkostnader.
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 12 anställda.
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget.
Livsmedel, alkohol och tobak
Livsmedel redovisar ett underskott på -75 tkr i förhållande till budget. Resultatet beror
främst på lägre intäkter än budgeterat -45 tkr. Kostnaderna är högre än budget +30 tkr
och utgörs i huvudsak av personalkostnader.
Antalet medarbetare uppgår i slutet av perioden till 2 anställda.
Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget.
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Investeringsredovisning
Projekt
(tkr)

Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Summa

Kommentarer investeringsredovisning
Ansökan om investeringsmedel från digitaliseringshubben i enlighet med
nändbugetförlag har lämnats in under perioden.
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4.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden
4.3.1 Inledning
Vinjett
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning.
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd.
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en
prioriterad verksamhet. Nämndens ambition är att alla ungdomar i Upplands-Bro ska få
en god utbildning eller meningsfull sysselsättning.
Arbetet för att på sikt nå budget i balans för Upplands-Brogymnasiet är prioriterat.
Nämnden delar varje år ut ett kvalitetspris. Priset ges till personer som svarat för
arbetsinsatser av särskild betydelse för verksamhetens utveckling. Nytänkande och
kreativitet ska särskilt uppmärksammas genom kvalitetspriset.
Ansvarsområde och organisation
Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för Arbetsmarknadsenheten,
Vuxenutbildningen (SFI, Grundläggande och gymnasiala kurser samt Yrkesvux) och
gymnasieskola.
Nämndens uppdrag är att verka för att människor kommer i arbete och egenförsörjning.
En stor utmaning är att minska kommunens kostnader för försörjningsstöd.
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av nämndens ansvarsområde och en
prioriterad verksamhet.
En bra gymnasieutbildning är viktig för ungdomars fortsatta liv med arbete och studier.
Den gymnasieskola som nämnden ansvarar för ska därför hålla en hög kvalitet.
Till nämnden rapporterar Utbildningskontoret (gymnasieskola) och Centrum för
vuxenutbildning och arbetsmarknad (övriga verksamheter).
Viktiga händelser under året
Kvalitetspris
Hösten 2020 kommer nämnden dela ut sitt kvalitetspris för andra gången.
Gymnasieskola
Projektet Hållbar skola som finansieras från Sociala investeringsformen har pågår på
Upplands-Brogymnasiet.
Under stor del av vårterminen har undervisningen på Upplands-Brogymnasiet bedrivits
genom fjärr- och distansstudier på grund av pågående pandemi.
Nämnden har beslutat om en vision och en målbild för kommunens gymnasieutbildning
i framtiden.
Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen har under vårterminen ställt om till att endast erbjuda utbildning via
fjärr- och distansundervisning i enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendationer p.g.a. pågående pandemi. Detsamma har gällt för våra externa
upphandlade utbildningar.
Ett samarbetsavtal mellan Upplands-Bro och Håbo kommun har skrivits på. Avtalet
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innebär att Håbo förlägger all sin kommunala vuxenutbildning inom SFI,
grundläggande och gymnasiala kurser i Upplands-Bro. Detta innebär en ökad volym
och större intäkter.
Arbetsmarknad
Projektet Kom i Jobb fortgår i samarbete med Vuxenutbildningen
- Arbetsmarknadsenheten - Socialkontoret/ekonomiskt bistånd. Primära målet är
minskat ekonomiskt bistånd och underlätta möjligheten till arbete på den reguljära
arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten deltar i ESF-projektet MIA - vidare från 2020
samt överser möjligheterna att ansluta till ett samordningsförbund.
Ferieungdomar
För 2020 har ett externt koncept upphandlats med målet att utföra feriearbete i
närområdet för att stimulera ägarskap och utveckla trygghet. I övrigt har arbetet med
ferieplatser till viss del påverkats av rådande pandemi (äldreboenden och hemtjänst tar
inte emot ferieungdomar). Ett större fokus på central ledning av feriearbetet har skett
under 2020 för att kvalitetssäkra och skapa meningsfulla arbeten.
KAA
Projektet Studiebron, ett sociala investeringsfonds projekt, har inte kunnat starta som
planerat beroende på pandemi under våren 2020.
Möjlighet finns för ungdomar inom Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) att
feriejobba under hela året.
Extratjänster
Anställningsformen Extratjänst fortlöper under 2020, 12 anställda finns i denna insats.
OSA-platser
Arbetsförmedlingen har tilldelat kommunen 10 platser inom anställningsformen
Offentligt Skyddad Anställning för 2020.
4.3.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202004

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Gymnasieskola

102 102

51 996

104 550

53 390

-2 448

1 394

-1 054

-4 933

Gymnasiesärskol
a

3 565

23

3 511

61

54

38

92

408

Arbetsmarknadsinsatser

6 901

3 008

6 165

1 791

736

-1 217

-481

-1 982

Vuxenutbildning

12 102

5 051

11 826

5 143

276

92

368

1 997

124 670

60 078

126 052

60 385

-1 382

307

-1 075

-4 510

Summa
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Helårsprognos
Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Gymnasieskola

Intäkt

Netto

283 907

155 917

291 607

155 917

-7 700

0

-7 700

Gymnasiesärskola

10 695

70

10 725

100

-30

30

0

Arbetsmarknadsinsatser

23 334

9 050

23 703

7 719

-369

-1 331

-1 700

Vuxenutbildning

35 064

15 154

35 064

15 154

0

0

0

353 000

180 191

361 099

178 890

-8 099

-1 301

-9 400

Summa

Ekonomisk analys
Gymnasieskola
Det totala antalet Upplands-Broelever som går i gymnasieskolor samt utbetalade
skolpengar för dessa elever redovisar här.
Gymnasieverksamheten beräknas redovisa ett underskott med - 7 700 tkr vid årets slut.
Den främsta anledningen är Upplands-Brogymnasiet organisation är för stor i
förhållande till antalet elever. En åtgärdsplan är upprättad för Upplands-Brogymnasiet.
Gymnasiesärskola
Kommunen har ingen egen gymnasiesärskola. Elevpeng betalas för i genomsnitt 18
elever.
Budget i balans.
Arbetsmarknadsinsatser
Transport & Service är en intäktsbaserad verksamhet. Pågående pandemi-läge påverkar
kostnaderna för personal och fordon som fortlöper samtidigt som inga inkomster
skapas.
Vissa personalkostnader för Arbetsmarknadsenheten som helhet har minskat under
pandemin då en del av personalen har blivit tillfälligt omplacerad till Socialkontorets
verksamheter.
Vuxenutbildningen
En stor del av Vuxenutbildningens finansiering kommer från riktade statsbidrag. För
innevarande år finns det ett förslag från regeringen att ta bort det kommunala
medfinansieringskravet för yrkesutbildningar. Förslaget tydliggör inte vad som händer
med de elever som söker längre utbildningar som sträcker sig över årsskiftet till 2021.
Detta skulle kunna innebära en större utgift för Vuxenutbildningen nästa år för
utbildningar som godkänns och bekostas av staten under innevarande år. Det här är ett
förslag som inte är beslutat ännu vilket sammantaget medför stor osäkerhet i prognosen
för resten av året 2020.
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Sociala investeringsfonden
Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202004

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

Hållbar skola

201808

202108

7 200

3 068

7 200

0

Insteget

201808

202012

3 360

1 605

2 501

859

Kom i jobb

201903

202012

3 800

2 525

3 800

0

Studiebron

201908

202012

1 800

0

0

1 800

16 160

7 198

13 501

2 659

Projekt
(tkr)

Summa

Kommentarer sociala investeringsfonden
Hållbar skola
Projektet är 3-årigt och drivs av Upplands-Brogymnasiet. Slutredovisning sker vid
projektets slut 2021.
Insteget – insatser för ungdomar 15-24 år utanför studier och arbete
Projektet fortlöper under 2020 och finansierar 2 tjänster inom KAA, drivs av
Arbetsmarknadsenheten.
Kom i jobb 2019/2020
Projektet fortlöper under 2020, riktar sig mot individer på försörjningsstöd för att främja
sysselsättning och minskade kostnader. Drivs av Arbetsmarknadsenheten.
Studiebron
Planerades starta februari 2020, vänder sig till ungdomar med mål om åter till skolan.
Med rådande pandemi-läge har detta projekt inte kunnat starta. Drivs av
Arbetsmarknadsenheten.
Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

(tkr)

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Gymnasieskolan

1 200

145

1 200

1 200

0

100

0

0

100

100

1 300

145

1 200

1 300

100

Projekt

Arbetsmarknadsinsatser
Summa

Kommentarer investeringsredovisning
Investeringsmedel har använts för att modernisera inventarier på UpplandsBrogymnasiet (inkl kök).
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4.4 Kultur- och fritidsnämnden
4.4.1 Inledning
Vinjett
Kultur- och fritidsnämndens mål sätter trygghet, valfrihet och jämlikhet i fokus.
•
•
•

Alla ska vara trygga i nämndens verksamheter.
Kommuninvånarnas intresseområden ska styra utbudet för en aktiv fritid inom
Kulturskolans område.
Nämndens verksamheter ska vara jämlika.

Upplands-Bro är en kommun som ger plats för kommuninvånarna och för medarbetare.
Under våren har nämndens verksamheter prövats i och med Corona-pandemin. Flera
medarbetare har varit utlånade till socialkontoret både i verksamheten och som
administrativt- och chefsstöd vilket har varit mycket värdefullt och uppskattat.
Nämndens verksamheter är viktig för kommunens attraktionskraft och
kommuninvånarnas livskvalité. Nya sporthallen i Kungsängen byggs enligt plan och
kommer att invigas i augusti.
Ansvarsområde och organisation
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet som människors gör
på sin fritid. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens
trygghetsarbete och attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten.
Ansvarsområdena påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta
områdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.
Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och
fritidsverksamhet, motionsspår, ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling,
bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så
som konst, kulturaktiviteter i vård och omsorg, skapande skola, kulturmiljö och
offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Lika så Kulturskolan och
kommunens fyra fritidsgårdar.
Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 90
medarbetare fördelat på stab, kulturavdelningen men bibliotek, kulturskola och
kulturscen samt fritidsavdelningen med förening och anläggning, simhall och unga.
Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, privata aktörer och det civila
samhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt och angeläget kultur- och fritidsliv för
alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men
med koncentration till Kungsängen och Bro.
Viktiga händelser under året
Corona-pandemin präglar hela vårens arbete med snabba beslut och omställning av
verksamhet. Kontoret har följt folkhälsomyndighetens rekommendationer och alla
arrangemang har ställts in eller skjutits upp från mitten på mars till och med 15 juni.
Flera digitala lösningar har lanserats bland annat sagostunder, digital undervisning och
boktips. E-media och strömmande filmer har ökat ordentligt och fritidsgårdsverksamhet,
teater- och dansklasser har flyttat utomhus. Politiska beslut har möjliggjort för
föreningslivet att fortsätta sin värdefulla verksamhet för kommunens invånare. Trots
detta ser vi stora intäktsbortfall i lokalbokningen samt i simhallen. Flera av kontorets
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medarbetare har periodvis varit utlånade till Socialkontoret, som mest fem medarbetare.
Trots detta har den mesta av verksamheten ändå genomförts, ibland på nya sätt.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Flera upphandlingar har genomförts så som höghöjdsbanan i Bro med invigning
2021, Lillsjöfriluftsgård och utbyte av konstgräs.
Arbete med nytt stödsystem till föreningslivet.
Nya gagabollsrinkar vid Kungsängens IP och i Aktivitetsparken i Bro.
Stora renoveringar i maskinrum och rutschkanor i simhallen.
Nya badbryggor inköpta och levererade till Hällkana och Lillsjö badplatser
God samverkan har bidragit till att arbetet med trygghetsskapande åtgärder i Bro
har utvecklats.
Trygghetscenter flyttade in och öppnade upp i Brohuset.
Kulturskolan bjuder i samarbete med biblioteket in alla årskurs 1:or i kommunen
till Kulturhuset i Kungsängen. Det blir ett möte med alla instrument med
föreställningen, Mitt i musiken samt ett besök på biblioteket, i sagans värld. 326
elever i åk.1 samt 30 lärare ser föreställningen.
Ny funktion på Kulturskolan från och med februari som ska ta hand om och
utveckla Ekhammarscenen samt Funkisfestivalen. Funktionen flyttas över från
Kommunstyrelsekontoret.
Arbetet med kommunalt VA till Kvistaberg är påbörjat.
Genomfört samarbete med arbetsmarknadsenheten och kommunekologerna i att
röja runt fornminnesplatser.
Konsthallens Vårsalong 2020 har genomförts i samarbete med Föreningen
Konstformer med lyckat resultat under rådande omständigheter.
Bio Kuben stänger ned helt mitten på mars till september.
Stora scenen översvämmades med avloppsvatten i början den 4 april.
Inventering och utrymning av lokalerna. Restaureringen påbörjades 27/4.

Ett mycket viktigt beslut för att klara årets resultat är att Kulturchecken införs till
höstterminen 2021. Det ger utrymme i årets budget för att klara intäktsbortfall, ökade
kostnader för korttidsfrånvaro vid sjukdom, extra trygghetsinsatser i Bro samt driften av
ny sporthall i Kungsängen.
4.4.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202004
(tkr)

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

2 026

0

908

0

1 118

0

1 118

853

Fritidsavdelninge
n

18 584

1 350

18 480

1 706

104

356

460

-1 402

Kulturavdelninge
n

12 035

1 101

12 170

1 032

-135

-69

-204

-173

Summa

32 645

2 451

31 558

2 738

1 087

287

1 374

-722

Ledning Kultur
och fritid
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Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)
Ledning Kultur och fritid

Kostnad

Prognos 2020

Intäkt

Kostnad

Budgetavvikelse 2020

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

5 945

0

3 827,4

0

2 117,6

0

2 117,6

Fritidsavdelningen

54 279

4 046

54 869

2 718,4

-590

-1 327,6

-1 917,6

Kulturavdelningen

35 081

3 303

35 081

3 103

0

-200

-200

Summa

95 305

7 349

93 777,4

5 821,4

1 527,6

-1 527,6

0,0

Ekonomisk analys
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1374 tkr per 20190430.
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar med en budget i balans tkr för helåret.
På grund av covid-19 har beslut fattats om att skjuta upp införandet av Kulturchecken
till hösten 2021. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden i årets budget skapar
utrymme att kunna genomföra särskilda trygghetsinsatser i Bro samt parera för stora
intäktsbortfall i verksamheten. De stora intäktsbortfallen blir inom tillfällig
lokalupplåtelse, entré biljetter till simhallen, samt biljettintäkter för inställda
kulturarrangemang. Bara under mars och april månad tappar fritid 70 % av intäkterna,
ca 360 tkr. Det positiva är dock att flera har upptäckt att friskvårdspengen via olika
portaler kan användas i Bro simhall och gym vilket har bidraget till att öka intäkten av
årskort markant i början på året. Dock har dessa inte periodiserats. Då vi i dag inte vet
hur länge restriktionerna kommer gälla blir prognosen ytterst osäker. De budgeterade
taxehöjningarna är också en osäker faktor för prognosen.
I och med färdigställande av den nya sporthallen i Kungsängen tillkommer också
driftkostnader från och med juni månad. Detta är något som Kultur- och fritidsnämnden
inte har fått kompensation för men som kommer kunna hanteras inom ram under 2020.
Höga elkostnader för isbanan på Kungsängens IP beroende på milt väder under vintern.
Kulturrådet skjuter fram läsåret 19/20 till oktober-20 för att kunna genomföra Skapande
Skolas kulturverksamhet. Kulturmiljö omfördelar driftmedel på grund av dyra åtgärder
för trasig dricksvattenanläggning.
Kulturskolan och biblioteketsverksamheten har trots Covid-19 varit igång i stort sett
som vanligt. Prognosen är att det inte sker några förändringar från budget under året.
Sociala investeringsfonden
Projekt
(tkr)
We empower

Summa
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Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202004

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2018-01

2020-12

1 500

1 268

1 500

0

1 500

1 268

1 500

0
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Kommentarer sociala investeringsfonden
På grund av situationen med covid-19 så har justeringar gjorts i verksamheten. Trappan
har haft mer aktiviteter ute och samarbetat ännu mer med framförallt fritidsgården
Hagan när det har fattats personal pga sjukdom.
Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

10 000

0

5 000

10 000

5 000

Konstgräs i fotbollshallen

2 000

0

2 000

2 000

0

Fastighetsunderhåll

2 000

0

2 000

2 000

0

Upprustning Kvistaberg

3 925

0

3 925

3 925

0

Upprustning stall Prästtorp

25 000

24 326

674

674

0

Sporthall anpassad för
bordtennis (flexibel sporthall)

82 731

39 474

43 257

43 257

0

Instrument/Utrustning

213

0

213

213

0

Förbättring badplatser

471

0

471

471

0

Skvalprännor lilla bassängen

160

0

160

160

0

Självservice bibliotek

134

0

134

134

0

Förvaltning av kulturmiljöer

223

0

223

223

0

Ljudanläggningar simhallen

300

0

300

300

0

Asfaltering Marina
föreningshuset

150

0

150

150

0

127 307

63 800

58 507

63 507

5 000

Projekt
(tkr)
Återuppbuggnad Friluftsgård
Lillsjön

Summa

Projekt Upprustning stall Prästtorp & Sporthall anpassad för bordtennis (flexibel sporthall) är redovisat enligt det totala
investeringsbudgeten.

Kommentarer investeringsredovisning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Upphandling Lillsjö friluftsgård pågår. Konsessionsupphandling caféentreprenör
klar, byggnationen förväntas publiceras innan sommaren 2020 för att påbörjas i
höst.
Upphandling av konstgräsplan i fotbollshallen är publicerad april 2020.
Underhållsinvesteringen är under arbete, Kungsängens IP och Marina
Föreningshuset har målats om, värmepump till Kungsängens IP ska upphandlas
och nya avbytarbås till Bro IP är beställda.
Upprustningen på Kvistaberg är påbörjad.
Rivning av stallet är beställt och kommer genomföras i sommar.
Sporthallen anpassad för bordtennis byggs enligt plan med invigning i augusti.
Förbättring badplatser - nya bryggor till Hällkana och Lilljön är beställda.
Upphandling av ljudanläggning till simhallen pågår.
Investering asfaltering Marina har utförts under april 2020.
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4.5 Socialnämnden
4.5.1 Inledning
Vinjett
De målgrupper som Socialnämnden har ansvar för är i krislägen särskilt beroende av att
de tjänster som ska tillförsäkra trygghet och stöd fungerar väl. Det betyder att
verksamheten behöver beredskap för akuta krislägen och också förmåga att riskbedöma
både akuta och långsiktiga konsekvenser för grupper och enskilda.
Den pågående Coronakrisen har givit verksamheten möjlighet att prova sin beredskap
och handlingskraft. Daglig omvärldsbevakning, rekommendationer och beslut från
bland annat Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och samverkande
kommuner har varit viktiga källor till kunskap och beslut för Socialnämnden.
Verksamheten kan konstatera mycket gott arbete där såväl samarbete som flexibilitet
har haft avgörande betydelse för den pågående situationen.
Ansvarsområde och organisation
Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att
barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen.
Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med
missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska
funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande.
Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen
(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen
bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig
assistans, stöd för barn, unga och familjer samt öppenvård för personer med
missbruksproblematik och socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och
verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtalsoch kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt
samordning av nämndärenden och budgetarbete.
Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar Nämnden
för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå.
Viktiga händelser under året
Vuxen
•
•

Under våren år 2020 har en gemensam utbildning ägt rum för ökad kunskap om
hedersrelaterat våld, riktad till de tre myndighetsutövande enheterna.
Påbörjat uppdrag för strukturerad urinprovtagning inom öppenvården.

Barn, unga och familjer
•

•

Under årets första tertial har barn- och ungdomsenheten gjort en förändring av
gruppindelningen och skapat en placeringsgrupp. Det främsta målet med denna
förändring är att i större utsträckning kunna tillgodose placerade barn och ungas
behov.
Det prioriterade och påbörjade arbetet med barn och ungas delaktighet fortgår
och flera aktiviteter har genomförts. Stödmaterialet "Min väg genom
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•
•
•

socialtjänsten" vänder sig till unga och är en utveckling av det sedan tidigare
upparbetade materialet för barn. Syftet är att öka barn och ungas förståelse för
utredningsarbetet.
Sedan en längre tid har ungdomsmottagningen haft vakanser. Bemanning på
ungdomsmottagningen har sedan årets början stabiliserats i form av 50 procent
barnmorsketjänst samt läkare en dag per vecka.
Förändrat uppdrag hos ungdomsstödjare med ökat fokus på uppsökande arbete
dagtid på skolor sedan kommunen sedan februari år 2020 har inrättat en
fältgrupp som ersätter tidigare kvällstid för ungdomsstödjarna.
Digitala möten med anledning av Covid-19 har i familjesamtal givit möjligheter
till nya arbetsmetoder som kommer att kunna vidareutvecklas.

Funktionsnedsättning
•
•
•
•
•

Ringvägens servicebostad gick i drift från den 1 februari år 2020.
LOU-avtal tecknat för ny utförare av personlig assistans. Verksamhetsövergång
sker den 1 oktober år 2020.
Från år 2020 ligger daglig verksamhet och sysselsättning inom Socialnämndens
ansvarsområde.
Delar av daglig verksamhet hålls sedan början av mars stängd på grund av
Covid.-19 och personal har omfördelats till hemtjänsten och LSS-boenden.
För att säkerställa en patientsäker vård med patienten i centrum under Covid-19
har hälso- och sjukvårdsenheten bemannat med sjuksköterskor på kvällar och
helger som ett komplement till den externt upphandlade jourverksamheten.

Socialpsykiatri
•

Träfflokalen för socialpsykiatrins målgrupp stängdes i mitten av mars med
anledning av Covid-19. Promenader och telefonkontakt har under peioden ersatt
samvaro i träfflokalen.

Integration
•

Avveckling av stödboendet för ensamkommande unga har genomförts och
innebär att innebär att kvarvarande ungdomar har flyttat till en gemensam bostad
med insats träningslägenhet.

Övergripande
•

•

•
•

Planerat arbete har med anledning av Covid -19 fått lägre prioritet till förmån för
organisering och aktivt arbete med bemanning inom särskilt boende äldre samt
hemtjänst. Arbete med ett förbättrat kvalitetsledningssystem är initierat men har
försenats med anledning av Covid-19.
Kvalitetsutvecklare och MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) har under
tertial 1 utgjort ett stort stöd och resurs för kärnverksamheten avseende såväl
informationsspridning som beställning av skyddsutrustning. Den
kommunövergripande organisation som under perioden har upprättats har i stora
delar utgjorts av resurser från avdelningen. De erforderliga och formella
politiska beslut som har behövt fattas under pågående pandemi har krävt extra
arbete från avdelningen.
Slutfört upphandling personlig assistans där avdelningens kvalitetsutvecklare har
en samordnande funktion i samarbetet med Järfälla kommun för LOU-avtal.
Förstärkt ledarskap inom utföraravdelningen med ytterligare en avdelningschef.
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Ekonomiskt bistånd
•

•
•

Tillskott av en konsultläkare som hjälp i utredningsarbetet för att se möjligheter
till annan försörjning och/eller för att ta nästa steg i rehabiliteringsprocessen.
Resursen tjänar även som ett lärande för handläggare i att självständigt kunna
arbeta metodiskt med de försörjningshinder som upptäcks.
Samarbetet med arbetsmarknadsenheten (AME) har fortgått under perioden.
Fortsatt arbete med ökad digital hantering av biståndsansökan och dess
handläggning.

4.5.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Socialnämnden
(tkr)

Budget 202004

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

8 117

1 098

8 515

1 059

-398

-39

-437

Barn/Unga/Familj

14 397

255

17 124

362

-2 727

107

-2 620

Funktionsnedsätt
ning

60 702

13 891

61 011

12 154

-309

-1 737

-2 046

5 884

348

5 463

370

421

22

443

18 258

19 582

16 723

14 749

1 535

-4 833

-3 298

6 663

61

5 387

88

1 276

27

1 303

114 021

35 235

114 223

28 782

-202

-6 453

-6 655

Vuxen

Socialpsykiatri
Integration
Övergripande
Summa

Ekonomiskt
bistånd
(tkr)

Budget 202004

Redovisat 202004

Netto

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Ekonomiskt
bistånd

5 333

66,7

9 553,7

183,4

-4 220,7

116,7

-4
104,0

-2 815

Summa

5 333

66,7

9 553,7

183,4

-4 220,7

116,7

-4
104,0

-2 815

Helårsprognos
Socialnämnden
(tkr)

Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Vuxen

24 242

3 293

23 369

3 320

873

27

900

Barn/Unga/Familj

43 007

765

47 501

2 359

-4 494

1 594

-2 900

182 472

41 673

179 443

29 744

3 029

-11 929

-8 900

Socialpsykiatri

17 671

1 045

19 796

1 070

-2 125

25

-2 100

Integration

55 305

59 345

48 133

49 673

7 172

-9 672

-2 500

Övergripande

19 942

193

19 942

193

0

0

0

342 639

106 314

338 184

86 359

4 455

-19 955

-15 500

Funktionsnedsättning

Summa
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Kostnad

Intäkt

Netto

40(64)

Ekonomiskt Bistånd
(tkr)

Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Ekonomiskt Bistånd

16 000

200

28 723

423

-12 723

223

-12 500

Summa

16 000

200

28 723

423

-12 723

223

-12 500

Ekonomisk analys
Socialnämnden visar ett negativt resultat med 6,7 mnkr, vilket motsvarar 8,4 procent.
Huvudsakligen beror underskottet på höga kostnader för externa placeringar samt
integration. På helår prognostiseras ett negativt resultat med 15,5 mnkr motsvarande 6,6
procent.
Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 4,1 mnkr motsvarande
78,0 procent och prognostiserar ett negativt resultat med 12,5 mnkr motsvarande 79,1
procent.
Covid -19
De extra kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av Covid -19 avser
konsultkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda som under mars och april
månad tillfälligt har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på
anställande enhet. Några enheter har tillfälligtvis fått ta in konsulter för att täcka upp för
ökade sjukskrivningar men endast under kort tid. De kostnader som uppkommit för
skyddsutrustning har belastat Äldre- och omsorgsnämnden.
Vuxen
Resultatet visar ett underskott med 0,4 mnkr. Antalet placeringar har varit högre under
perioden då öppenvård har bedömts inte vara tillräckligt, 0,5 mnkr, tomhyror för sociala
lägenheter, 0,2 men vägs upp av lägre personalkostnader, 0,3 mnkr.
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett överskott med 0,9 mnkr då antalet
placeringar beräknas visa ett mindre underskott med 0,7 mnkr medan
personalkostnaderna beräknas visa ett överskott med 1,6 mnkr.
Barn, unga och familjer
Resultatet visar ett underskott med 2,6 mnkr beroende på höga kostnader för placeringar
2,1 mnkr samt höga personalkostnader 0,5 mnkr. Flera av de pågående kostsamma
placeringarna gäller ungdomar där problembilden har lett till att placeringar vid
institution har varit nödvändiga. Höga personalkostnader beror på tillfälligt inhyrda
socialsekreterare då antalet sjukskrivningar ökade i samband med Covid -19.
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 2,9 mnkr då antalet
placeringar beräknas visa ett underskott med 3,9 mnkr medan personalkostnaderna
beräknas visa ett överskott med 1,0 mnkr.
Funktionsnedsättning
Resultatet för perioden visar ett underskott på 2,0 mnkr beroende på höga
personalkostnader, huvudsakligen inom daglig verksamhet, med 1,4 mnkr men även
inom personlig assistans med 0,6 mnkr. Inom personlig assistans pågår ett
omställningsarbete beroende på mindre volym under hösten år 2019 och under år 2020
första månader.
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 8,9 mnkr mestadels
beroende på höga personalkostnader inom daglig verksamhet men även inom personlig
assistans samt boende vuxen.
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Socialpsykiatrin
Resultatet för perioden visar ett överskott med 0,4 mnkr beroende på lägre
placeringskostnader.
På helår prognostiserar verksamhetsområdet ett underskott med 2,1 mnkr beroende på
nytillkomna placeringar under året.
Integration
Resultatet för perioden visar ett underskott med 3,3 mnkr främst beroende på
placeringskostnader för ensamkommande barn. Återsökningar pågår för de barn som
har placerats men stor osäkerhet råder om Migrationsverket kommer att ersätta
kommunen för hela placeringskostnaden.
På helår prognostiserar området ett underskott med 2,5 mnkr då planering pågår för
ändrade placeringsformer.
Övergripande
Resultatet för perioden visar ett överskott med 1,3 mnkr.
På helår prognostiseras verksamhetsområdet enligt budget.
Ekonomiskt bistånd
Resultatet för perioden visar ett underskott med 4,1 mnkr. Antalet hushåll ökar vilket
innebär stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Samtidigt ökar riksnormen och
andra kostnader årligen. Med anledning av Covid-19 antas arbetslösheten öka vilket
kan påverka prognos/resultatet på sikt.
På helår prognostiseras ett underskott med 12,5 mnkr.
Sociala investeringsfonden
Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202004

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

SIG -Sociala insatsgruppen

2018

2021

2 570

1 107,4

2 570

0

Barnskyddsteamet

2020

2023

6 100

198,4

6 100

0

8 670

1 305,8

8 670

0

Projekt
(tkr)

Summa

Kommentarer sociala investeringsfonden
Sociala insatsgruppen, SIG
Projektet startades upp under september år 2018. För att öka förutsättningarna att nå
uppsatta mål är projektet förlängt till den 31 mars år 2021 och då med redan tilldelade
och beslutade medel.
SIG vänder sig till unga som vill bryta en kriminell bana där verksamhetsidén bygger på
metoder i tätt samarbete mellan polis, socialtjänst samt andra berörda huvudmän.
Socialkontoret har inlett ett samarbete med Järfälla kommun med upphandling av extern
avhopparverksamhet för att hitta alternativa lösningar för personer som har en hotbild
och som inte kan bo kvar i kommunen.
Barnskyddsteam
Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet har startat
under början av år 2020 med två av tre planerade tjänster. Ett barnskyddsteam ska
erbjuda barn, unga och familjer förebyggande stödjande krisstöd med målet om att
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kunna begränsa behovet av externa placeringar.
Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

150

0

150

150

0

Tekniska hjälpmedel

50

0

50

50

0

Inredning ny träfflokal
(socialpsykiatrin)

300

0

300

300

0

50

0

50

50

0

550

0

550

550

0

Projekt
(tkr)
Inredning ny servicebostad

Upprustning
bostadsrättslägenheter
Summa

Kommentarer investeringsredovisning
Fram till och med april månad har arbetet med investering av inredning till ny
servicebostad för funktionsnedsatta påbörjats och beräknas slutföras under året.
Övriga investeringar har ännu inte påbörjats men beräknas ske under året.
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4.6 Tekniska nämnden
4.6.1 Inledning
Vinjett
Tekniska nämnden har fokuserat på en välskött och trygg utemiljö i kommunen genom
att förvalta och sköta befintligt bestånd. Projekt inom ramen för trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har påbörjats och några fortskrider såsom gång- och
cykelväg längs Bygdegårdsvägen.
Frölundavägen har tagits över och har restaurerats så nu kan medborgarna på ett
tryggare sätt kan ta sig till Frölunda naturreservat och badplats.
Ett större brott på Norrvattens ledning vid Korsängen i april medförde flera mindre
vattenläckor i kommunens VA-nät. Driftsorganisationen arbetade parallellt med dessa
och nödvattenförsörjning av Ekhammarsområdet med mindre nödvattentankar och
försörjning med brandslang från brandposter. Nödvattentanken hölls i beredskap för
äldreboendena i området om situationen förvärrats.
Ansvarsområde och organisation
Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät,
kommunala gator, vägar, trafikanläggningar (t. ex. parkeringar) och torg, sköter
grönområden och bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.
Nämnden är trafiknämnd och beslutar om flyttning av fordon och omhändertagande av
fordonsvrak. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och
avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar
av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom
myndighetsutövning för bl. a. entreprenörer.
Nämnden ansvarar för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor
samt byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att
tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden ansvarar även för
namnsättning av t. ex. vägar, parker, byggnader och anläggningar.
Nämnden ansvarar för ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Samhällsbyggnadskontoret arbetar för Tekniska nämnden, men även för
Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden. Kontoret har sju avdelningar: bygg-,
exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan-, övergripande samhällsplanering och tekniska
avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.
Tekniska avdelningen genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden och är
organiserad i enheterna Gata/Park/Trafik, Mät/GIS samt affärsverksamheterna Avfall
respektive Vatten- och Avlopp. Varje enhet leds av en enhetschef.
Viktiga händelser under året
Sammanfattning:
Coronapandemin har påverkat framförallt mätverksamheten där efterfrågan sjunkit
drastiskt och parkeringarna i Kungsängen som har låg beläggning, båda påverkar
intäktssidan. Medarbetare från Mät/GIS, VA och Gata/Park/Trafik samt staben har
omallokerats för att stödja andra verksamheter såsom socialtjänsten och Kontaktcenter.
För avfallsverksamheten har coronapandemin lett till ett ovanligt högt tryck på
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kretsloppscentralerna. Våren är en intensiv period vanligtvis, men det märks att mer tid
läggs på hemma-projekt med täta besök på kretsloppscentralerna som följd. VA-driftens
arbete har påverkats genom att alla typer av hembesök nu skjuts på framtiden,
framförallt vattenmätarbyten fördröjs på osäker tid.
Några projekt som genomförts hittills under 2020 är byggnation av bullervall längs med
Granhammarsvägen och trafikomledningar för byggande av cirkulationsplatser vid
trafikplats Brunna samt flertalet trygghetsskapande projekt.
Frölundavägen som leder ner till Frölunda naturreservat har, efter beslut i Tekniska
nämnden och av Kommunfullmäktige, övergått från enskild till kommunal väg .
Åtgärder för att för att få kommunal standard på vägen har genomförts med
ombudgeterade medel från Kungsängens Torg.
Inom mät- och GIS-verksamheten kan beställningar av kartor och mättjänster nu göras
via kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. Ett projekt för att digitalisera
detaljplaner har påbörjats tillsammans med planavdelningen och förberedelser för 3Dmodelleringar pågår.
Nya avfallsföreskrifter har beslutats i tekniska nämnden för fortsatt hantering till KF för
beslut. En parallell process pågår i de andra samverkande kommunerna för att
föreskrifterna skall kunna träda i kraft i samband med den nya insamlingsmodellen med
fyrfack i oktober 2020.
VA-utbyggnaden på landsbygden fortgår. På Ådö är entreprenadarbeten påbörjade i
området Sågbacken, i Ådö skog är förhoppningen att påbörja arbeten under hösten men
tidsplanen är beroende av ett kommunalt övertagande av Ådövägen och Lantmäteriets
fastighetsutredning som båda behöver beslutas innan entreprenaden kan påbörjas. Tjusta
och Håbo-Tibble kyrkby är långt framskridna och utbyggnad och anslutning av dessa
beräknas också påbörjas under hösten.
En taxeöversyn är påbörjad då vi ser behovet av en taxehöjning årsskiftet 2020/2021 till
följd av stora investeringsvolymer och rekryteringsbehov både tidigare år och framåt i
tiden. Framförallt UBS-ledningen och VA-utbyggnaden på landsbygden driver ökade
kostnader.
Gata/Park/Trafik-enheten
Trafik- och Tillgänglighetsprogrammet (TTP) 2020: Flera projekt inom Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet har startat och beräknas vara genomförda innan årets slut.
Dock finns en risk att upphandlingar drar ut på tiden då det kommer vara resursbrist på
upphandlingsenheten under en period.
Bulleråtgärder: Framtagandet av en handlingsplan avseende bullerdämpande åtgärder
utmed de kommunala vägarna är i slutfasen. En inventering av vilka fastigheter som är
bullerutsatta i kommunen är genomförd och förslag på tänkbara åtgärder samt vilka
kostnader dessa är förknippade med kommer att framgå i förslag till handlingsplan. Ett
av åtgärdsförslagen är genomförd och berör bullerutsatta fastigheter längs med
Granhammarsvägen norr om E18. Riktvärden för bullernivåer i kommunen är beslutade.
Trygghetsskapande åtgärder: Enheten har varit med på ett flertal trygghetsvandringar
sedan årsskiftet, vilket resulterat i en åtgärdsplan för 2020. Åtgärdsplanen bygger på
iakttagelser från trygghetsvandringar, men även på synpunkter från medborgare och
polis samt enhetens egna iakttagelser. En del av åtgärderna är redan genomförda såsom
visst röjningsarbete, men samtliga åtgärder kommer genomföras under år 2020. Allt
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kommer att redovisas i en trygghetsrapport avseende år 2020.
Vägvisningsplan: Innefattar inköp och utbyte av befintliga vägvisningsskyltar till
regelrätt skyltning mot utpekade målpunkter. Arbetet har påbörjats. Skyltar för
Kungsängen och Brunna är inköpta och kommer sättas upp i år.
Beläggning: De stora temperaturväxlingarna, framförallt under vintern 2018/2019, har
medfört extremt stor påverkan på beläggningen samtidigt som underhållet ligger efter
på många av kommunens vägar. Planering av årets beläggningsarbeten pågår och
kommer avropas från entreprenören och genomföras under sommaren och hösten.
Planering och beställning har genomförts av förstärkningar av befintlig vägmålning,
framförallt vid övergångsställen och längsgående linjemålning vid de större vägarna.
Belysning: Belysningen kommer förstärkas i områden som upplevs som mörka och
otrygga samt vid övergångsställen och busshållplatser. Ronderingar samt drift och
underhåll på befintlig belysning har genomförts och i några områden har armaturer bytts
ut. Ett pågående arbete är en översyn av belysningen i gångtunnlarna för att dessa ska
upplevas tryggare, bättre och trevligare. Arbete med att flytta ut belysningscentraler
pågår.
Investering till upplag: En behovsanalys är framtagen för att analysera behovet av
upplagsytor utifrån den driftverksamhet som kommunen har.
Parkeringsåtgärder Kungsängen: Projektering för mindre ombyggnation av befintlig
infartsparkering vid Kungsängens station är klar och upphandling av entreprenör ska
påbörjas. Syftet med ombyggnationen är att skapa fler parkeringsplatser på befintligt
yta. Verksamheten arbetar även med att tillskapa sex nya parkeringsplatser längs med
Furuhällsvägen för korttidsparkering.
Gröna dalen: Projektet är en del i Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av
kommunfullmäktige 16 maj 2018. Kommunen fick i slutet av år 2018 statsbidrag för att
kommunen ska arbeta med dagvattenhanteringen i området, men också med att
tillgängliggöra naturen. Många tjänstemän inom tekniska avdelningen är delaktiga i
projektet med Gröna dalen.
Cykelstrategi: Arbetet med cykelstrategin pågår. Syftet med den är att öka cyklandet,
utveckla planering, utveckla byggande och drift av cykelvägnätet som en del i det
hållbara transportsystemet. Strategin ska bidra till att byta trafikbeteende i kommunen
och skapa nya resmönster. Årsbokslut kommer genomföras och redovisas.
Digitalisering: Arbetet med att tillvarata digitaliseringens möjligheter fortskrider. Med
hjälp av digitala hjälpmedel effektiviseras verksamheten och mycket av informationen
tillgängliggörs via kommunkartan. Kommunkartan uppdateras kontinuerligt med
information och ett tätt samarbete mellan GIS-enheten och övriga verksamheter är
viktig.
Drift (vinterväghållning): Det har varit en mild vinter med lite snöfall. Dock har det
varit växlande temperaturer runt 0 grader, vilket medfört vissa
halkbekämpningsåtgärder.
Drift (Gatumark):· Klimatförändringarna medför mer växlande temperatur med
snabba väderomslag. Temperaturväxlingar gör att vägbeläggningen lättare spricker,
vilket innebär fler potthål och sprickor som måste lagas för att minska risken för
trafikskador och olyckor samt även för att behålla vägkroppens hållbarhet. År 2019
inleddes med kraftiga väderomslag, vilket medförde mycket skador på vägarna. Detta
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medför ökade kostnader för beläggningsarbeten och för den egna driften för lagning av
potthål och större skador även under 2020. Förutom det som är utlagt på entreprenad
bedriver verksamheten mycket arbete inom drift och underhåll i egen regi. Exempelvis
lagning av potthål i asfalten, omhändertagande av sopdumpningar och skrotbilar,
lagning av påkörda stolpar, lagning kantsten, säkerställer att fastighetsägare klipper sin
häck vid risk för att den skymmer sikten i korsningar, städning på allmänna platser samt
nedtagning av en del träd. En hel del vegetation är röjd för att skapa bättre sikt och på så
sätt förbättra trafiksäkerheten och tryggheten samt avverkat vegetation för ledningsgator
och parkeringar.
Riskträd: Verksamheten har arbetat med att inventera och fälla träd på kommunal mark
som kan utgöra en risk. Verksamheten arbetar även mycket för att bevarar den skog och
natur som kommunen har.
Hastighetsdämpande åtgärder: Verksamheten har planerat för och utfört ett par
hastighetsdämpande åtgärder i kommunen. Exempel på detta är variabel
hastighetsskyltar på Pettersbergsvägen.
Skyltar: Arbetet med att byta ut felaktiga och gamla skyltar fortsätter under 2020.
Detaljplaner och exploateringsprojekt: Enheten deltar aktivt i arbeten vid
framtagning av detaljplaner och exploateringsprojekt för att tillvarata kommunens
intressen och framföra krav och synpunkter.
Mät/GIS-enheten
Effekten av Corona-pandemin: Mät- och GIS-verksamhetens medarbetare kan till stor
del klara sitt arbete hemifrån alternativt arbetar på ett sätt som gör att medarbetarna kan
följa folkhälsomyndighetens rekommendationer (ensamarbete i fält). Detta har medfört
att sjukfrånvaron inte har ökat under perioden. Däremot har inflödet av
mätningsärenden (nybyggnadskartor, lägesinmätningar, utsättningar) och särskilt
förrättningsförberedande mätärenden som beställs av Lantmäteriet enligt avtal har
påverkats negativt. Mät- och GIS-verksamheten lånar även ut personal för
administrativt stöd till socialtjänsten.
Digitala detaljplaner: Verksamheten driver tillsammans med planavdelningen ett
projekt med syfte att anpassa verksamhet och system för att följa nya regler och
riktlinjer vid framtagande av detaljplaner. Projektet ska också förbereda för
digitalisering av redan lagakraftvunna detaljplaner. Projektet är påbörjat och första
redovisningen väntas till hösten 2020.
Synkroniserat fastighetsgränser med Lantmäteriet: Upplands-Bro kommun har
tecknat avtal med Lantmäteriet om att synkronisera vår databas med fastighetsgränser
med Lantmäteriets fastighetsgränser samt att fortsättningsvis arbeta enligt en standard
som förenklar informationsutbytet mellan Lantmäteriet och kommunen. Mät&GISenheten har förberett för detta genom att skaffa in lämpliga programvaror och påbörjat
processen med att arbeta enligt den nya standarden.
Informationssäkerhet: I och med att GIS-användningen ökar och allt fler använder
GIS och mängden information (geodata) ökar, samtidigt som krav på
informationssäkerhet ökar, krävs det att vi har bra koll på information och rutiner. GISverksamheten lägger därför ner mycket arbete på aktiviteter som syftar till en säker
informationshanteringsmiljö.
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3D: Utveckling inom GIS rör sig allt mer mot 3D. Mät&GIS-enheten stöttar andra
verksamheter i detta arbete genom att köpa och samla in 3D-data, genom att tillse att vi
har systemlösningar och genom att vi har kompetens för det. Som ett led i detta har en
3D-modell över kommunen tagits fram och håller på att vidareutvecklas för framtida
användning inom bland annat översiktlig planering.
E-tjänster: Beställning av mät- och karttjänster kan nu beställas via e-tjänst.
Avfallsenheten
Upphandlingar kopplade till införandet av fyrfack: Alla upphandlingar som behövs
inför införandet av fyrfack är nu genomförda. Omlastning och transport, förbränning
och kompostering. Utställning och inköp av nya kärl, matavfallspåsar (via SKR-avtal)
samt en avfallsapp för medborgarna.
Övriga upphandlingar: 2020 är ett år när många av avfallsenhetens upphandlingar
löper ut. Samarbetet med grannkommunerna har gett möjlighet att samverka kring även
andra upphandlingar. Upphandling av insamling av fett och slam är genomförd och
upphandling kring avfallet på kretsloppscentralerna pågår.
Avfallsföreskrifter & taxor: Nya avfallsföreskrifter har tagits fram och beslutats i
tekniska nämnden. Beslut behöver tas av kommunfullmäktige innan den nya
entreprenaden startar upp. Arbetet med förslag på den ny taxa pågår parallellt för att
kunna lämnas till beslut så fort ersättningsnivåer för förpackningsmaterialen är klara.
Kretsloppscentralerna: Arbetet med att utreda möjligheterna att i framtiden skapa en
ny kretsloppscentral pågår. Under våren har en åtgärdsplan för nuvarande
kretsloppscentraler tagits fram i samarbete med driftpersonalen för att skapa en bättre
arbetsmiljö på befintliga centraler. Arbetet kommer att fortsätta under året. Ett arbete
med att hitta "värdematerial" som kan ge avkastning för ytterligare förbättringar har
inletts. Ett första steg är separat insamling av kablar som sedan kan ge en ersättning till
verksamheten.
Avfalls-app: En avfallsapp för Upplands-Bro kommun kommer att lanseras inför den
nya entreprenaden i oktober. Appen har potential att bli en utmärkt kommunikationsväg
för att rapportera driftstörningar och tömningsdagar, samt att informera om speciella
event och utbilda invånarna i avfallshantering.
VA-enheten
Hydraulisk modellering och kapacitetsberäkningar: Redundansledningen vid
Ekhammar färdigställdes i mars.
Tillskottsvatten och områdesfilmning: Allt material från tidigare områdesfilmningar
är nu bearbetat och ett tjugotal åtgärder identifierade och planerade för utförande i egen
regi under våren och hösten. Tillskottsvattengruppen har arbetat vidare med prioriterade
områden för vidare utredning och åtgärder. Systematisk brunnsinspektion och
inmätning av brunnslock och vattengångar där de saknas är påbörjad och fortgår under
våren.
Exploateringar och tillväxt: Ett flertal planprojekt och exploateringar pågår men har
bromsat in och är inte lika intensiva som tidigare år. En följd av det är att verksamheten
arbetar betydligt mer med förebyggande underhåll.
Underhållsskuld: Förnyelseplanen färdigställdes i höstas och ett flertal
underhållsinsatser är planerade till följd av den. Störst är rensning av sediment i
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Tibbledammen som nu pågår.
Upprustning av äldre pumpstationer har fortgått med utbyten av pumpar och styr- och
elsystem. Planering för fiberanslutning till alla pumpstationer för att öka
driftssäkerheten och minska antalet kommunikationsfel och jourutryckningar är
färdigställd och genomförande sker senare i år.
Stora VA-projekt: Projektet med renovering av spilledningen mellan Bro och Järfälla
pågår och ett större försvarsarbete för anslutning av Tegelhagen är under genomförande.
VA-utbyggnad på landsbygden: Utbyggnad i området Sågbacken är precis påbörjat,
anslutning sker under hösten.
Projektering av Ådö skog är färdigställd och inväntar beslut om ett kommunalt
övertagande av Ådövägen. Upphandling planeras innan sommaren med entreprenadstart
i höst. Området planeras vara utbyggt under 2020 i enlighet med VA-planen.
Utbyggnad och anslutning av Tjusta är färdigprojekterad och upphandling sker innan
sommaren. I Håbo-Tibble kyrkby har omfattande utredningsarbete utförts under vintern
och våren med inmätningar och filmning av ledningar för att statusbedöma
anläggningen.
Skydd och säkerhet: Vi har en aktuell krisberedskapsplan som sattes på prov och kom
till användning i samband med storläckan på Skolvägen i mars. Det finns dock behov av
att fördjupa och förfina den, vilket påbörjades under vintern.
Digitalisering: I dagsläget är ca 600 digitala vattenmätare monterade och arbetet med
att byta ut samtliga fortsätter. Under våren har vi införskaffat och utbildat oss i de
system som hör till dem, exempelvis ett läcksöknings- och larmsystem som analyserar
fjärravläsningarna. Dricksvattengruppen arbetar kontinuerligt med det.
4.6.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202004
(tkr)

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Gator, vägar och
parkering

12 076

1 900

10 918

868

1 158

-1 032

126

-2 999

Vinterväghållning

1 977

1 137

840

-251

Parkverksamhet

3 028

3 173

-138

150

Bostadsanpassni
ngsbidrag

1 226

347

879

242

Övrig allmän
platsmark

840
7

-145

7

879

53

137

68

279

-15

142

127

385

GIS

1 396

17

1 428

0

-32

-17

-49

-33

Mät

1 562

700

1 502

545

60

-155

-95

593

Teknisk
administration

1 926

705

127

2 395

-1 786

Summa

23 244

1 221
2 754
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705
1 699
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Affärsverksamhet
Budget 202004
(tkr)

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

Avfall

10 158

11 151

8 482

15 894

1 676

4 743

6 419

6 772

Vatten och
avlopp

18 733

18 886

19 192

15 269

-459

-3 617

-4 076

-709

Summa

28 891

30 037

27 674

31 163

1 217

1 126

2 343

6 063

Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

36 179

5 700

35 654

4 762

525

-938

-413

Vinterväghållning

5 930

0

5 930

0

0

0

0

Park och natur

9 055

0

8 755

0

300

0

300

Bostadsanpassningsbidrag

3 678

0

3 678

0

0

0

0

Gator, vägar och parkering

Övrigt allmän platsmark

160

410

160

410

0

0

0

GIS

4 157

50

4 157

50

0

0

0

Mät

4 654

2 100

4 629

1 643

25

-457

-432

Teknisk administration

5 747

0

5 202

0

545

0

545

69 560

8 260

68 165

6 865

1 395

-1 395

0

Summa

Affärsverksamhet
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Avfall

33 454

33 454

33 454

33 454

0

0

0

Vatten och avlopp

56 657

56 657

56 657

56 657

0

0

0

Summa

90 111

90 111

90 111

90 111

0

0

0

Ekonomisk analys
De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet
Tekniska nämnden visar sammantaget ett överskott på 2395 tkr för första tertialet.
Mätverksamheten, och i viss mån parkeringsintäkterna, är klart påverkade av
coronapandemin och det finns därmed en osäkerhet kring utfallet. Bedömningen
avseende helår är en budget i balans med en brasklapp avseende intäkterna.
Gata/Park/Trafik-enheten
Inom gata/trafik har inga extraordinära händelser inträffat hittills i år som påverkat
utfallet. Säsongen för drift av gator och vägar, bortsett från vinterunderhåll, har precis
påbörjats vilket gör att kostnaderna ökar under en period. Klotterproblemen fortsätter
öka i kommunen och kostnaderna för sanering kommer därmed öka under året.
Parkeringsintäkterna är avsevärt lägre än budget och beror bland annat på lägre intäkter
från p-automaterna i Kungsängen och att Ringvägen är avstängd. Effekten av den
rådande pandemin är att färre använder bilen samt att många parkeringsplatser står
tomma, vilket leder till lägre intäkter. Under april har beläggningen på parkeringarna
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sjunkit med 40-50%. Helårsprognosen är att intäkterna för parkering kommer bli lägre
än budgeterat. Prognosen är 1 000 tkr lägre intäkter från parkeringsautomaterna och
500 tkr lägre för nyttoparkeringstillstånd och parkeringsanmärkningar.
Vinterväghållningen visar ett överskott på 840 tkr i förhållande till budget, vilket beror
på den milda inledningen på året. Osäkerhet kring hur vädret blir i slutet på året gör att
det är svårt att ge en prognos, men bedömningen är att vinterväghållningen på årsbasis
kommer redovisa ett nollresultat.
Parkverksamheten visar ett underskott på 138 tkr i förhållande till budget. Arbete och
genomförande av effektiviseringar inom parkverksamheten pågår och kommer ge
resultat i budgeten på helår.
Mät/GIS-enheten
Mätverksamhetens intäkter är mycket konjunkturkänslig vilket tydligt har synts i och
med effekterna av Corona-pandemin. Under perioden januari-april 2020 inkom 80
ärenden (mot 110 ärenden samma period föregående år) och verksamheten visar för
perioden ett underskott på 95 tkr mot budget. Det är en stor utmaning för verksamheten
att hitta åtgärder för att kompensera detta underskott. Särskilt med tanke på att taxan
inte kommer justeras vid halvårsskiftet som förväntat.
GIS-verksamhetens resultat ligger i linje med budget för perioden.
Avfallsenheten
Prognos för helår är att verksamheten följer budget. De nya upphandlingarna som träder
i kraft i oktober har tagits med i beräkningarna. Vissa besparingar har redan gjorts och
börjar ge resultat, till exempel omlastningen på Högbytorp som upphört sedan slutet på
januari då de numera tömmer avfallet direkt på Eons anläggning. Dessa åtgärder samt
den "buffert" som sparats inför satsningen på fyrfack i höst ger goda indikationer på att
avfallstaxan inte behöver höjas närmaste åren.
VA-enheten
Resultatet hittills i år ligger i linje med budget, men i enlighet med den beräknas
verksamheten lämna ett större underskott i år, ca 5 MSEK. En fortsatt stor
investeringsvolym och fortsatt behov av rekryteringar gör att vi ser behovet av en
taxehöjning vid årsskiftet 2020/2021 och en taxeöversyn är påbörjad.
Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

900

0

900

900

0

Gatubelysning

2 000

0

2 000

2 000

0

Beläggningsunderhåll

3 985

0

3 985

3 985

0

Lekplatser

1 561

0

1 561

1 561

0

Bullerdämpande åtgärder

2 130

0

2 130

2 130

0

Trafik- och
tillgänglighetsprogram

6 709

0

6 709

6 709

0

Parkeringspaketet
Kungsängen

877

0

877

877

0

Trygghetsskapande åtgärder

845

0

845

845

0

Projekt
(tkr)
TN att fördela
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Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Vägvisningsplan

600

0

600

600

0

Investering till upplag

500

0

500

500

0

Gröna Dalen

1 500

0

1 500

1 500

0

Frölundavägen

2 000

0

2 000

2 000

0

Kungsängen c etapp 3
Torget

28 900

25 505

3 395

3 395

0

Summa

52 507

25 505

27 002

27 002

0

Projekt

Investeringsredovisning Avfall
Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

255

0

255

255

0

13 000

0

1 000

13 000

12 000

500

0

500

500

0

13 755

0

1 755

13 755

12 000

Total kalkyl

Förbrukat
tom 2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

15 055

0

5 000

15 055

10 055

1 141

0

300

1 141

841

Pumpstationer

10 817

0

4 000

10 817

6 817

Utredn. och åtg.
ovidkommande vatten

13 407

0

2 000

13 407

11 407

6 097

0

3 000

6 097

3 097

Dagvattendammar/-åtgärder

22 832

0

22 832

22 832

0

Utökat VAverksamhetsområde

52 922

0

6 000

52 922

46 922

5 110

0

1 500

5 110

3 610

12 500

0

2 500

12 500

10 000

500

0

0

500

500

Norrvattens ledningflytt

10 000

0

2 000

10 000

8 000

Åtgärder på
spillvattenledning BroJärfällatunneln

150 000

497

6 000

149 503

143 503

UBS-ledn
(Sigtunaledningen)

150 000

120 970

10 000

29 030

19 030

Vattenkiosker

1 193

0

100

1 193

1 093

Nya ledningar ospec

7 347

0

5 000

7 347

2 347

Projektera Näshagen, Tjusta

2 905

0

300

2 905

2 605

43 172

0

10 000

43 172

33 172

Projekt
(tkr)
Nya containrar
kretsloppscentraler
Kretsloppsverksamhet och
tekniskt kontor
KLC i egen regi
Summa

Investeringsredovisning VA
Projekt
(tkr)
Ledningsrenovering & Servis
Ofördelat
Diverse inv. Maskiner

LPS-pumpar ospecificerat

Nytt fordon
Parken i Gröna dalen
Digitalisering

Ådö utbyggnad
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Överföringsledning
Säbyholm
Summa

10 000

0

0

10 000

10 000

514 998

121 467

80 532

393 531

312 999

Kommentarer investeringsredovisning
Gata Park Trafik
Gatubelysning: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Energibesparingen i och med byte till
LED har börjat slå igenom då driftkostnaderna för lagning och byte av armaturer på
LED belysningen har minskat. Kostnaden för elförbrukningen är ett fastpris för
respektive transformatorstation (ett antal olika mängd belysningspunkter är kopplade till
en och samma transformatorstation). Avläsningen i transformatorstationerna håller på
att bytas ut för att kostnaderna ska kunna regleras. Det behöver även investeras i ny
belysning på platser som idag upplevs mörka och otrygga samt se över belysning i
anslutning till gångtunnlar, övergångställen och stationsområden. Investeringsbudgeten
för belysning kommer att upparbetas i år. En del belysningsåtgärder kommer även att
genomföras inom projektet trygghetsskapande åtgärder.
Beläggning: Budget för 2020 är 3 985 tkr. Verksamheten har redan genomfört
asfaltering på bland annat Effektvägen och Råbyvägen. En inventering av vägnätet är
genomförd och utifrån den tas en åtgärdslista fram. En av vägarna som är aktuell för
asfaltering i år är Lillsjö badväg. Flera av kommunens stora vägar såsom
Enköpingsvägen och Granhammarsvägen är i behov av asfaltering. Behovet av att lägga
ny beläggning på dessa vägar har växt över tid och påverkas av att trafiken ökar ju mer
kommunen exploateras samt att även byggtrafiken påverkar vägarnas hållbarhet.
Åtgärdas inte detta inom en snar framtid behövs större satsningar med att exempelvis
riva upp delar eller hela vägbanan och bygga på underifrån, vilket kommer resultera i
högre kostnader och längre tid för trafikpåverkan i samband med arbetena. På grund av
den ansträngda väderleken under vintern 2018/2019 och eftersatt underhåll på det större
vägnätet i kommunen så kommer verksamheten med årets budget inte klara av att
åtgärda alla skador, vilket kan komma att innebära fler skadeärenden från invånare som
skadat sina bilar. Det finns även många grusvägar i kommunen som är i dåligt skick och
som kräver större insatser. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Rekreationsytor, lekytor och parker: Budget för 2020 är 1 561 tkr. Budgeten kommer
användas till kommunala rekreationsytor, lekplatser och parker. Det finns behov och
önskemål från medborgarna om att vi ska utveckla mindre planteringsytor, se över
befintliga planteringar i rondeller, bygga trafiklekplats i Brunna eller Kungsängen,
komplettera befintliga lekplatser med utvecklande lekutrustning och arbeta vidare med
säker skolväg. Utifrån gällande barnkonvention kommer verksamheten satsa på barn
och unga. Dessa projekt genomförs under sommar och höst 2020. Prognosen är att
investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Bullerdämpande åtgärder: För 2020 är budgeten inklusive ombudgeterade medel
2 130 tkr. Kommunens planerade utveckling innebär att fler kommuninvånare och
områden kommer att utsättas för ökat buller. Syftet med åtgärdsplanen är att begränsa
bullrets negativa påverkan på människor och miljöer. Målet är att uppnå hälsosamma
och attraktiva boende-, förskole- och skolmiljöer samt skydda ljudmiljön i parker, naturoch friluftsområden. Verksamheten har börjat arbeta aktivt med bulleråtgärder och
kommer som ett först steg i åtgärdsplan föreslå att bullerutsatta fastigheter erbjuds
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möjligheten att söka bidrag för åtgärder. Ett arbete har påbörjats avseende bullervallen
på Blåsarvägen och planering för bullerskydd för de mest bullerutsatta fastigheterna i
kommunen. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet: För 2020 är budgeten inklusive
ombudgeterade medel 6 709 tkr. Flera stora projekt i trafik- och
tillgänglighetsprogrammet pågår såsom GC-väg längs med Bygdegårdsvägen,
Klövtorpsvägen där upphandling av entreprenör pågår, projektering av regional GC-väg
längs med Enköpingsvägen etapp 2, underlag för upphandling av GC-väg mellan Tjusta
och Håbo-Tibble är under framtagande och upphandling för nya busshållplatser pågår.
Samtliga utredningar i årets TTP är påbörjade. Befolkningen ökar och det innebär även
att behov av projekt som främjar trafiksäkerhet och tillgänglighet ökar. Behovet finns
bland annat för nya gång- och cykelbanor som ansluter till nya områden samt
ombyggnationer för hastighetsdämpande åtgärder. Samtliga projekt är påbörjade och
prognosen är att investeringsbudgeten kommer att upparbetas i år.
Parkeringsåtgärder Kungsängen: För 2020 är budgeten inklusive ombudgeterade
medel 877 tkr. Infartsparkeringen i Kungsängen behöver effektiviseras och byggas om.
Infartsparkeringen är idag fullbelagd tidigt på dagen och behovet av ytterligare
parkeringsplatser är stor. Enheten har projekterat ett förslag för att hitta
yteffektiviseringar på befintlig infartsparkering i Kungsängen och
upphandlingsunderlag är under framtagande. Genom en mindre ombyggnation kan
ytterligare ca 50 parkeringsplatser skapas på befintlig infartsparkering i Kungsängen.
Verksamheten har även påbörjat planering för att tillskapa sex nya parkeringsplatser på
Furuhällsvägen för korttidsparkering. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Trygghetsskapande åtgärder: För 2020 är budgeten inklusive ombudgeterade medel
845 tkr. Enheten arbetar aktivt för att förbättra tryggheten i kommunen.
Trygghetshöjande åtgärder som exempelvis röjningar och bättre belysning fortsätter
parallellt med satsningar på att skapa trevliga ytor som bidrar till ökad trygghet ("snyggt
och tryggt"). Kommunen ska vara välvårdad och trevlig. Genom tidigare
trygghetsinventeringar och trygghetsvandringar samt genom egna iakttagelser och
tidigare studier har en åtgärdslista tagits fram med prioriteringar för trygghetsskapande
åtgärder. Det pågår även samarbete med olika aktörer som exempelvis
trygghetssamordnaren som arbetar för BID i Bro (Business Improved District),
Upplands-Brohus, polisen och övriga trygghetssamordanare. Sammantaget gör det att
enheten behöver lägga resurser och budget på åtgärder som gemensamt identifieras och
där åtgärder föreslås. Enheten fortsätter att vara delaktiga vid trygghetsvandingar där
även identifierade åtgärder kommer behövas genomföras. Prognosen är att budgeten
kommer att upparbetas i år.
Vägvisningsplan: Budget för 2020 är 600 tkr. Projektet med att byta ut
vägvisningsskyltar har påbörjats på huvudgatorna i Kungsängen och Brunna. Skyltar,
stolpar och fundament är inköpta och arbete med att byta ut dessa kommer ske löpande
under sommaren och hösten. Prognosen är att investeringsbudgeten kommer att
upparbetas i år.
Investering till upplag: Budgeten för 2020 är 500 tkr. Driftbehovet ökar i kommunen
och enheten behöver effektivisera verksamheten finns ett behov av att kunna ha ett
upplag som fungerar utifrån de behov som verksamheten har. Upplaget ska delas med
VA verksamheten. En behovsanalys är genomförd och det nuvarande upplaget vid
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Korsängen behöver frigöras för andra ändamål. Prognosen är att investeringsbudgeten
kommer att upparbetas i år.
Parken i Gröna dalen (statsbidragsprojekt): Budgeten för 2020 är 1 500 tkr.
Kommunen har beviljats statsbidrag (från Boverket) för utveckling av städer till gröna
och hälsosamma platser samtidigt som utvecklingen bidrar till att nå miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. Statsbidraget får inte användas till parkutrustning och hårdgjorda
ytor såsom lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ, papperskorgar, asfalterade
ytor och plattsättningar. För att fullfölja kommunens åtagande arbetar verksamheten
med att tillskapa dessa delar. Projektering pågår för hela området. Projektet är en del i
Utvecklingsprogram Gröna dalen som godkändes av kommunfullmäktige 16 maj 2018,
§ 58. Eftersom parkutrustning, lekutrustning, belysning, parkbänkar, cykelställ och
papperskorgar är delar som kommer i slutskedet av projektet så bedöms
investeringsbudgeten inte hinna upparbetas i år.
Frölundavägen: Budget för 2020 är 2 000 tkr. Kommunen är nu väghållare på
Frölundavägen och åtgärder har genomförts på vägen för att den ska ha kommunal
standard. Slutbesiktning är inte genomförd än. Prognosen för projektet är att det
kommer bli ett överskott på ca 200 tkr.
Kungsängens c etapp 3 Torget: Budgeten för 2020 är 3 395 tkr. Kungsängens torg
etapp 3 är färdigbyggt och slutbesiktat. Tekniska nämnden har beslutat föreslå
Kommunfullmäktige att flytta resterande medel till Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet till förmån för projektet "Gång- och cykelväg mellan Tjusta
och Håbo-Tibble". Omfördelning av investeringsmedel beslutas av Kommunfullmäktige
i juni 2020.
Avfallsenheten
Kärlinköp fyrfack: Upphandlingen är genomförd och kostnaden landar nära
uppskattad investeringsbudget.
Containerinköp: Upphandlingen har försenats, men planen är att genomföra
upphandlingen under året.
Kretsloppsverksamhet och tekniskt kontor: Planering för en ny kretsloppscentral
fortskrider och i förslag till FÖP finns förslag på placering. En medborgardialog
genomförs i maj-juni.
KLC i egen regi: Eftersom verksamheten kommer att vara kvar i nuvarande lokaler
minst 2-3 år kommer mindre renoveringar av personalutrymmen att genomföras för att
skapa en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.
VA
Diverse maskiner: Inköp av en ny medelstor vibrationsplatta är genomförd.
Pumpstationer: Ett flertal pumpbyten har gjorts under året och utbyte av el- och
styrsystem är genomfört i samtliga äldre pumpstationer.
Tillskottsvatten: Inga investeringar genomförda hittills, bara eget utredningsarbete.
LPS-pumpar: En stor mängd LPS-pumpar har köpts in till kommande områden,
Sågbacken, Tjusta och Ådö skog.
Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln: Ett större försvarsarbete
genomförs just nu för anslutning av Tegelhagen.
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UBS-ledningen: Mindre arbeten återstår, bl a Norrvattens tryckstegringsstation och
vissa åtgärder på kommunens pumpstationer. Genomförs senare i år.
Vattenkiosker: Ytterligare en vattenkiosk är färdigställd och driftsatt så kommunen har
en i Bro, en i Brunna på Kraftvägen och en i Kungsängen på Skolvägen. Ytterligare en
vattenkiosk kan bli aktuell i Håbo-Tibble.
Dagvatten: En dagvattendamm norr om Kungsängen IP är projekterad och entreprenad
påbörjas efter sommaren.
2019 beviljades statligt bidrag på 12,5 miljoner för utförande av dagvattenåtgärder i
Gröna Dalen. Verksamheten behöver skjuta till samma belopp fram till 2021.
Projektering och planering är i slutfasen.
Sedimenttömning av Tibbledammen pågår.
Nya ledningar, renovering och serviser: Redundansledningen vid Ekhammar
färdigställdes under våren.
Överföringsledning Säbyholm: Projektering är påbörjad, genomförande påbörjas
troligen tidigt 2021.
Ådö utbyggnad: Utbyggnad av Sågbacken är påbörjad och Ådö skog planeras
upphandlas under våren med entreprenadstart efter sommaren.
Utökat verksamhetsområde: Projektering av Tjusta och Håbo-Tibble kyrkby är i
slutfasen och upphandling påbörjas inom kort för start under hösten.
Projektering Näshagen och Tjusta: Förstudie och projektering av områdena norr om
Lejondalssjön inklusive Tjusta. Tjusta är nästan klart, de övriga ligger längre fram i
tiden, 2022 och framåt.
Fordon: En ny buss till VA-driften är införskaffad.
Anläggningsavgifter (ej specificerat projekt): Endast intäkter från
anläggningsavgifter. Alla fakturerade anläggningsavgifter ingår i den här posten, oavsett
vilka projekt, exploateringar eller fastigheter de är kopplade till. Avgifterna periodiseras
över 40 år, förlängt från tidigare 30 år för att bättre spegla den längre livslängden och
avskrivningstiden på anläggningarna.
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4.7 Utbildningsnämnden
4.7.1 Inledning
Vinjett
Följande områden är prioriterade områden för Utbildningsnämnden:
1. Kunskapslyft
2. Ökad trygghet, ordning och studiero
3. Ökad attraktivitet som läro- och arbetsplats
På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny
förskola, Kristallen.
Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt
utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket runt elever med annat modersmål än
svenska.
En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, planeras att
starta hösten 2020.
Kommungemensamma resursgrupper i grundskolan planeras att starta hösten 2020.
Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen planeras stå klar i slutet av 2020.
Ansvarsområde och organisation
Under 2020 ansvarar Utbildningsnämnden för kommunens verksamheter öppen
förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, fritidshem samt kostenhet.
Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella
styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag,
skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på
obekväm arbetstid och öppen förskola.
Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Det finns två verksamhetschefer som
ansvarar för förskola respektive skola. Förskolan är organiserad i 6 områden och varje
område leds av en rektor. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer.
Nämnden ansvarar för att ge godkännande för fristående förskolor och har också
tillsynsansvar för dessa.
Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna.
Inom organisationen finns också kommunens kostenhet, samt Resursenheten som
ansvarar för modersmålsundervisning och central elevhälsa.
Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens
verksamheter är cirka 900 personer.
Viktiga händelser under året
På Lillsjö badväg i Kungsängen har kommunen startat förskoleverksamhet i en ny
förskola, Kristallen.
Samtliga nämndens verksamheter har under våren 2020 påbörjat ett långsiktigt
utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket runt elever med annat modersmål än
svenska. Arbetet under våren 2020 innebär en omfattande analys av vilka insatser som
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verksamheterna behöver göra och kommande fem terminer ska dessa insatser
förverkligas.
En modell med klassmentorer i grundskolan, kallad Upplands-Bromodellen, planeras att
starta hösten 2020. Initialt är planen att introducera modellen på tre av kommunens
grundskolor.
Kommungemensamma resursgrupper i grundskolan planeras att starta hösten 2020.
Nya förskolan Ringblomman i Kungsängen planeras stå klar i slutet av 2020.
Fler elevplatser inom grundskolan kommer skapas genom tillfälliga lokaler som
planeras vara på plats i anslutning till tre av kommunens grundskolor till höstterminen
2020.
En ny resursfördelningsmodell är under arbete under året och kan förhoppningsvis börja
tillämpas under 2021.
4.7.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Budget 202004
(tkr)

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Netto

3 251

1 067

3 725

1 364

-474

297

-177

61

Förskola
Öppen förskola

151 451

72 832

154 562

78 089

-3 111

5 257

2 146

-1 977

Grundskola
Fritidshem

273 980

120 15
5

277 080

118 69
5

-3 100

-1 460

-4 560

-439

Grundsärskola

17 571

5 835

15 597

6 342

1 974

507

2 481

3 080

Gemensam
verksamhet

21 355

17 118

21 427

20 564

-72

3 446

3 374

-624

467 608

217 00
7

472 391

225 05
4

-4 783

8 047

3 264

101

Pedagogisk
omsorg

Summa

Helårsprognos
Budget 2020
(tkr)

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

9 578

3 200

9 978

3 200

-400

0

-400

445 341

218 497

439 341

218 497

6 000

0

6 000

793 440

360 666

798 940

360 466

-5 500

-200

-5 700

Grundsärskola

51 146

17 505

51 146

17 505

0

0

0

Gemensam verksamhet

59 254

51 091

59 154

51 091

100

0

100

1 358 75
9

650 959

1 358 55
9

650 759

200

-200

0

Pedagogisk omsorg
Nattomsorg
Förskola
förskola

Öppen

Grundskola
Fritidshem

Summa
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Ekonomisk analys
Kommentarer
Helårsprognos
Utbildningsnämnden redovisar ett överskott med 3 264 tkr per 20190430.
Utbildningsnämnden prognostiserar med en budget i balans tkr för helåret.
Pedagogisk verksamhet
Verksamheten består av barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-tid) och ersättning för
barn inom pedagogisk omsorg. Resultatet beräknas till - 400 tkr pga högre kostnader än
budgeterat för nattomsorgen. Översyn pågår om framtida driftsformer för verksamheten.
Förskola och Öppen förskola
Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli ca 60 färre till antalet än vad som
budgeterats. Färre utbetalda förskolepengar innebar ett överskott på 6 000 tkr.
Grundskola/Fritidshem
Upplands-Broelever i grundskolor beräknas bli ca 35 fler än budgeterat. Fler utbetalda
skolpengar innebär ett underskott med -2 400 tkr.
Modersmålsenheten organiserar grundskolornas studiehandledning och
modersmålsundervisning. Verksamheten beräknas gå med -1 800 tkr i underskott.
Enheten arbetar för att göra undervisningsgrupperna större.
Tjustaskolan beräknar ett underskott med -600 tkr
Grundsärskola
Gemensam verksamhet
Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning,
administration och avskrivningar. Sammantaget redovisar dessa stödverksamheter ett
överskott p.g.a. vakanser och allmän återhållsamhet med övriga kostnader.
Sociala investeringsfonden
Projekt
(tkr)
Skola för mig

Projekt
start

Projekt
slut

Budget
hela
projektet

Redovis
at tom
202004

Prognos
för
projektet

Prognos
avvikels
e

År

År

Netto

Netto

Netto

Netto

2020

2022

7 895

3

7 895

0

7 895

3

7 895

0

Summa

Kommentarer sociala investeringsfonden
Projekt Skola för mig syftar till att hitta en struktur som bidrar till att utveckla och
stärka skyddsfaktorer hos och runt barnen på Råbyskolan, kompensera ojämlika
levnadsvillkor samt integrera skola, hem, kultur och fritid på ett effektivt sätt som bidrar
till positiva förändringar för barnen.
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Investeringsredovisning
Total kalkyl

Förbrukat tom
2019

Prognos
2020

Budget 2020

Kvar av
budget 2020

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

315

0

315

315

0

IKT-satsningar förskolor och
skolor

1 940

0

1 940

1 940

0

Inventarier och utrustning
förskolor och skolor

1 896

0

1 896

1 896

0

Inventarier till nya
paviljonger

2 549

0

2 549

2 549

0

Larm och säkerhet

1 865

0

1 865

1 865

0

Modernisering av kök,
utrustning

1 000

0

1 000

1 000

0

Summa

9 565

0

9 565

9 565

0

Projekt
(tkr)
Utomhusmiljö förskolor och
skolor

Kommentarer investeringsredovisning
Utomhusmiljö förskolor och skolor
Bland annat flytt av utomhusleksaker från Norrgrindens förskola till Råby förskola och
Kristallens förskola.
IKT-satsningar förskolor och skolor
1-1-satsning för årskurs 7. Utrusta nya paviljonger med projektorer.
Inventarier och utrustning i förskolor och skolor
Inventarier till nya förskolan Ringblomman. Kvarvarande investeringar till förskolan
Kristallen. Akuta utbyten av inventarier i övriga förskolor och skolor.
Inventarier till nya paviljonger
Avser inventarier till nya paviljonger vid Råbyskolan, Lillsjöskolan och
Ekhammarskolan som kommer att etableras från hösten 2020.
Larm och säkerhet
Larm och lås till förskolan Ringblomman samt nya skolpaviljongerna.
Modernisering av kök
Köksinvesteringar till skolor samt börja utrusta kök på Ringblomman.
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4.8 Äldre- och omsorgsnämnden
4.8.1 Inledning
Vinjett
Inledningen av året har för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter präglats av
smittspridningen av Covid-19. Vid krisberedskap och krishantering ansvarar Nämnden
för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården uppfyller samma lagkrav på säkerhet
och uthållighet som under ordinarie verksamhet.
För att säkerställa ett hållbart ledarskap har enhetscheferna fått hjälp med stödchefer.
Verksamheterna har fått förstärkning av personal för att täcka upp personalbortfall på
grund av hög sjukfrånvaro. På kort tid har nya arbetssätt och stora utbildningsinsatser
genomförts. Några verksamheter har behövt att anpassa sina aktiviteter efter rådande
situation och har stängt ned tillfälligt eller infört besöksförbud. Kreativitet och
flexibilitet har genomsyrat verksamheterna.
Ansvarsområde och organisation
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser
upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet.
Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och
ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt
socialtjänstlagen, (SoL). Trygg förstärkt hemgångsteamet är organiserat under
biståndsenheten.
Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård
samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar
dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet,
volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel.
Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande
administration, samordning av Nämndens budget, beredning av nämndärenden,
projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och
kvalitetsuppföljningar.
Viktiga händelser under året
Vård- och omsorgsboende
•
•

•

Kungsgårdens och hälso- och sjukvårdsenhetens enhetschef slutade i januari.
Samtidigt som en ny enhetschef tillsattes genomfördes en omorganisation och
hälso- och sjukvårdsenheten har numera en egen enhetschef.
Arbetet med att ta tillbaka kostproduktionen från kostenheten på
utbildningskontoret har fortgått under våren. Två kockar är nu anställda på
Norrgårdens vård- och omsorgsboende. Från och med maj månad lagas måltider
till samtliga vård- och omsorgsboenden inom egen regi samt dagverksamheten
på Kvistaberg.
Två individer har hittills ansökt enligt den länsgemensamma överenskommelsen
om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län. Överenskommelsen började att gälla den 1 juli 2019.
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Trygg förstärkt hemgång
•

Trygg förstärkt hemgång tillhör sedan den 1 februari den ordinarie verksamheten
inom biståndsenheten.

Covid-19
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Samtliga vård- och omsorgsboenden samt servicehus i egen regi har totalt
besöksförbud i verksamheterna sedan i slutet av mars.
För att säkerställa ett hållbart ledarskap har enhetscheferna fått hjälp av
stödchefer som tillfälligt omplacerats från andra kontor.
För att motverka känslan av ensamhet och isolering som ett besöksförbud
medför har videosamtal och anpassade aktiviteter anordnats.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under av april en tillsyn av
Norr- och Allégården samt hemtjänsten via telefon. Tillsynen syftar till att ta
reda på vilka åtgärder som äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSSboenden vidtar för att förhindra och minska smittspridningen av covid-19. IVO:s
inspektörer har fört samtal med första linjens chef i drygt tusen olika
verksamheter spridda över landet.
För att säkerställa en patientsäker vård under Covid-19 har hälso-och
sjukvårdsenheten bemannat med sjuksköterskor på kvällar och helger som ett
komplement till den externt upphandlade jourverksamheten.
Förebyggande enheten har anpassat sin verksamhet under våren där samtliga
fysiska träffar har ställts in. Personalen har upprättat stöd för personer med
demens och deras närstående digitalt eller via telefon.
Dagverksamheten för äldre personer med demenssjukdom har tillfälligt stängt
ned i syfte att skydda de äldre. Personalen har upprätthållit kontakt med brukare
och anhöriga, som vittnar om ett snabbare sjukdomsförlopp och en ökad psykisk
ohälsa hos såväl personen med demenssjukdom som de anhöriga. Risken för
våld i nära relationer befaras också öka då situationen hemma utan avlastning
kan vara påfrestande.
Samtliga verksamheter inom Äldre- och omsorgsnämnden har i hög grad
påverkats av Covid-19. Utbildning kring basala hygienrutiner har delgivits all
personal löpande i syfte att minska smittspridningen.
Behovet av korttidsplatser befarades öka under perioden. För att avlasta
sjukvården tecknade kommunen avtal med Humana Omsorg AB gällande köp
av korttidsplatser på vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö badväg.
Den kommunövergripande krisorganisation som under perioden upprättats har
varit till stöd och nytta för verksamheterna. De erforderliga och formella
politiska beslut som krävts under pågående pandemi har samordnats
övergripande inom socialkontoret.
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4.8.2 Ekonomi
Årets resultat
Driftredovisning
Äldre- och
omsorgsnämnd
en
(tkr)
Vård- och
omsorgsboende
inkl HSE

Budget 202004

Redovisat 202004

Avvikelse
201904

Avvikelse 202004

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

40 201

6 444

42 743

5 807

-2 542

-637

-3 179

Förebyggande
verksamhet

2 739

86

2 351

89

388

3

391

Trygg Förstärkt
Hemgång

1 013

0

523

0

490

0

490

39 469

15 208

40 635

15 216

-1 166

8

-1 158

Myndighetsutövni
ng

2 031

0

2 435

0

-404

0

-404

Övergripande

5 566

1 289

10 971

1 189

-5 405

-100

-5 505

91 019

23 027

99 658

22 301

-8 639

-726

-9 365

Hemtjänst

Summa

Netto

Helårsprognos
Äldre- och
omsorgsnämnden

Budget 2020

Prognos 2020

Budgetavvikelse 2020

(tkr)

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Intäkt

Netto

Vård- och omsorgsboende
inkl HSE

120 230

19 331

126 658

17 759

-6 428

-1 572

-8 000

Förebyggande verksamhet

8 176

258

7 448

230

728

-28

700

Trygg Förstärkt Hemgång

3 018

0

1 918

0

1 100

0

1 100

117 997

45 625

113 652

43 580

4 345

-2 045

2 300

6 052

0

6 452

0

-400

0

-400

17 567

3 866

37 550

3 449

-19 983

-417

-20 400

273 040

69 080

293 678

65 018

-20 638

-4 062

-24 700

Hemtjänst
Myndighetsutövning
Övergripande
Summa

Ekonomisk analys
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett negativt resultat för tertial 1 med 9,4 mnkr,
vilket motsvarar 13,8 procent. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för
externa placeringar hemtjänst samt kostnader uppkomna i samband med Covid-19.
Helårsprognosen visar ett underskott med 24,7 mnkr varav Covid-19 uppgår till 22,5
mnkr.
Covid-19
De extra kostnader som har förekommit på grund av Covid-19 avser till största del
skyddsmaterial och personalkostnader till följd av ett ökat bemanningsbehov samt
sjukskrivningar. Anställda som under mars och april månad tillfälligt har arbetat på
andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet.
Vård- och omsorgsboende
Verksamheten avviker negativt med 3,2 mnkr där vård- och omsorgsboende enligt LOV
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Datum

Vår beteckning
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Er beteckning

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Sammanträdestider 2021 för Kommunstyrelsen
och Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. Sammanträdestider för Kommunfullmäktige år 2021 antas enligt
kommunledningskontorets förslag.
2. Sammanträdeslokal för Kommunfullmäktige år 2021 fastställs till
Kulturhuset, Stora scenen, Kungsängen.
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sammanträdestider för Kommunstyrelsen fastställs enligt
Kommunledningskontorets förslag.
2. Efter beredningstillfället den 7 april bjuds samtliga i Kommunstyrelsen
in till budgetdialog.
Kommunledningskontorets förslag på tider
Kommunstyrelsens
sammanträde kl. 14:00

Kommunfullmäktiges
sammanträde kl. 18:30

27 januari

3 februari

17 februari

10 mars

17 mars

31 mars

7 april

14 april

28 april

19 maj

26 maj

9 juni – sammanträder
kl. 17:00

18 augusti

25 augusti

8 september

22 september

29 september

13 oktober

20 oktober

27 oktober

10 november

24 november

1 december

15 december

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Kommunstyrelsens
beredning kl. 08:30

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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Datum

Vår beteckning

2020-04-29

KS 20/0400

Sammanfattning
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2020

Ärendet
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen bestämmer varje år dag och tid för
kommande års sammanträden. Kommunledningskontoret har upprättat ett
förslag till sammanträdestider för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Vid framtagning av förslaget har hänsyn tagits till ekonomiärenden som ska
upp för beslut vid särskilda tillfällen under året. Tiderna har även i möjligaste
mån lagts utanför skollov.
Övriga nämnder beslutar själva om sina sammanträdestider samt sina
arbetsutskotts sammanträdestider men uppmanas att anpassa datumen till
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall
ärenden ska vidare från nämnd till beslut i Kommunfullmäktige.
Utöver sammanträdestiderna ska Kommunfullmäktige enligt sin arbetsordning
besluta om sammanträdeslokal för sina sammanträden.
Kommunledningskontoret föreslår att sammanträdena hålls i Kulturhuset, Stora
scenen. I arbetsordningen framgår dock att Kommunfullmäktiges ordförande,
om det föreligger särskilda skäl för det och efter samråd med vice ordförandena
får ställa in ett sammanträde eller ändra dagen, tiden eller platsen för
sammanträdet.
Kommunledningskontorets förslag på tider
Kommunstyrelsens
beredning kl. 08:30

Kommunstyrelsens
sammanträde kl. 14:00

Kommunfullmäktiges
sammanträde kl. 18:30

27 januari

3 februari

17 februari

10 mars

17 mars

31 mars

7 april

14 april

28 april

19 maj

26 maj

9 juni – sammanträder
kl. 17:00

18 augusti

25 augusti

8 september

22 september

29 september

13 oktober

20 oktober

27 oktober

10 november

24 november

1 december

15 december
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Barnperspektiv
Var och när Kommunstyrelsen sammanträder har inga direkta konsekvenser för
barn och unga eller deras livsmiljö. Däremot kan enskilda ärenden som
behandlas under sammanträdena ha konsekvenser som ska redovisas i de
ärenden som behandlas i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges
sammanträden är öppna för alla medborgare. På så vis kan även barn och
ungdomar ta del av det demokratiska samtalet under Kommunfullmäktige
sammanträden.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
Kanslichef

Beslut sänds till
 Samtliga ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige efter slutgiltigt beslut
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sanna Ajaxén
Kommunsekreterare
Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2020-03-12

KS 18/0424

Kommunstyrelsen

Sanna.Ajaxen@upplands-bro.se

Entledigande av Claus Engström (SD) som
ersättare i Samhällsbyggnadsutskottet
Förslag till beslut
Claus Engström (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i
Samhällsbyggnadsutskottet.

Sammanfattning
Claus Engström (SD) har den 25 januari 2020 lämnat in en begäran om att bli
entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott.
Ärendet har lyfts vid tidigare sammanträden men skjutits upp.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2020.

Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Sara Lauri
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Kanslichef

Beslut sänds till
 Den valde
 Samhällsbyggnadsutskottet
 Förtroendemannaregistret

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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Er beteckning

Beslutsärenden - Investeringsbeslut bostadsproduktion Kokillbacken :

Ärende 18 innehåller uppgifter belagda med sekretess.

